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Performanta la indemana ta

New!!! Analizorul Gaze Arse Chemist 100 Be Green
SEITRON - Italia

Este cel mai ieftin, performant, fiabil analizor nou din Romania
Caracteristici principale:
• Conform cu EN 50379-1, EN 50379-2 și UNI 10389-1
• 2 celule de măsurare O2, CO
• Celule CO cu o rezoluție de 1 ppm
• Senzori de gaz pre-calibrați și interschimbabili
• Măsurarea temperaturii gazelor arse, ambientale și din exterior
• Măsurarea presiunii relative și diferențiale
• Calcularea eficienței – randamentului cazanului
• Recunoașterea automată a centralei in condensare și calculul randamentului (> 100% la P.C.I.)
conform UNI 10389-1
• Calculul CO2, pierderile la coș, excesul de aer
• Măsurarea CO ambiental
• Măsurare tirajului cu înaltă a precizie (± 0,5 Pa) cu senzor intern, rezoluție 0,1 Pa, conform
UNI 10845
• 3 analize secvențiale cu calcul automat al mediei
• Memorie pentru 5 analize complete
• Ecran grafic LCD cu fundal mare (38 x 70 mm), cu funcție de zoom
• Baterii reîncărcabile Litiu-Ion
• Încărcător baterii / Alimentator extern
• Timp de încărcare: 4h până la 90% (5h x 100%)
• Autonomie instrument: 12 ore de funcționare continuă
• Ieșire mini USB pentru conectarea la PC
• Bluetooth Clasa 1 (până la 100 de metri)
• Autodiagnosticare cu verificarea funcțiilor și starea senzorilor
• Sonda de prelevare gaze rase de 180 mm
• Grup filtrare anti-praf / anti-condens extern
• Conectori din inox din AISI 316
• 12 combustibili preprogramați, inclusiv Pelleți, Lemn și Biogaz
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Performanta la indemana ta

New!!! Analizorul Gaze Arse Chemist 100 Be Green
SEITRON - Italia

Este un analizor compact, usor dar robust la indemana oricui
• Posibilitatea de a ajunge la 32 de combustibili
• 6 limbi pre-programate; in curand si in limba romana
• Carcasă de protecție EVA cu magneți
• Unitate flash USB cu software demonstrativ și software de conectare PC
• Manual de instrucțiuni și Certificat de Etalonare cf BRML
• Dimensiuni 70x60x17 mm, greutate 0,35 KG
• Conexiune Bluetooth la imprimantă și PC
• Imprimanta Bluetoth la cerere contra-cost
In curand actualizări de firmware disponibile la liber pe site-urile:
www.seitron.it si www.termoclimaexim.ro
Kit-ul Chemist 100 Be Green se compune din:
- Instrument Chemist 102 / 103 Be Green
- Carcasă de protecție EVA cu magneți
- Sonda de prelevare a fumului de 180 mm cu furtune de 1,6 m
- Grup filtrare anti-praf / anti-condens extern
- Incarcator de baterie EU
- Conector EU
- Geanta din plastic rigid
- Certificat de Etalonare cf BRML
Codurile aferente principalelor piese de schimb si accesorii:
* AACSE10 Senzor interschimbabil precalibrat NO/NOx
* AACSE15 Senzor interschimbabil precalibrat O2
* AACSE20 Senzor interschimbabil precalibrat CO+H2
* AARC04 Rola de hartie pentru imprimanta termica si IR, h=58mm, Diam.=44mm
* AACSA05 Sonda Pt100 pentru masurarea temperaturii aerului, lungime 3mt
* AAST01 Imprimanta Bluetooth

