
Analizor gaze arse

Conform cu: EN 50379-1, EN 50379-2, UNI 10845, UNI 10389-1 (2019)

FUNCȚIONALITATE:
- Analiza de ardere conform UNI 10389-1 (2019)
- Calculul pierderilor la cosul de fum și a eficienței 
- Măsurarea CO ambiant
- Măsurarea presiunii diferențiale
- Măsurarea tirajului conform standardului UNI 10845
- Măsurarea presiunii la conducta de alimentare cu gaz
- Efectuarea testului de etanșeitate conform standardelor UNI 7129-1 și UNI 11137
- Memorarea valorii negru de fum, calculul valorii medii
- Generarea și afișarea unui cod QR pentru a descărca datele măsurătorilor efectuate
- Posibilitatea de a imprima analizele și măsurătorile efectuate pe un bon utilizând imprimanta integrată
la instrument (dacă versiunea instrumentului îl include) sau prin intermediul imprimantei Bluetooth® (opțional) 

Seitron, întotdeauna atent la mediu, oferă acest ghid rapid pentru prima utilizare a analizorului 
Novo.
Puteți descărca software-ul pentru computer „SEITRON SMART ANALYSIS” și manualul 
complet de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru www.seitron.com, respectiv 
www.termoclimaexim.ro
Respectați-vă mediul, gândiți-vă înainte de a imprima manualul complet.

Ghid rapid

1 Configurarea parametrilor principali de analiză.

2
Dobândește măsurarea curentă.
sau
Începe analiza de ardere conform parametrilor de analiză stabiliți.

3

TIMP SCURS (TEM. TRA.): Timp scurs de la ultima măsurare dobândită. Rularea n° - 
(In curs n°): indică numărul de măsurători dobândite.
sau
TIMP RAMAS (TEM. REST.): Timp rămas pentru obținerea unei noi măsurători. 
sau
ULTIMA ANALIZA (ULTIMA ANALISI): Data și ora ultimei analize efectuate.

4 Întrerupe analiza de ardere în curs.

5 Oprește analiza de ardere și revine la faza de pornire.

6 Stochează măsurătorile efectuate.

7 Vizualizați pe afișaj codul QR referitor la analiza efectuată .

8 Începe tipărirea analizei efectuate, în conformitate cu setările făcute în parametrul dedicat 
corespunzător de pe pagina principală.

9 Pornește / oprește pompa de aspirație a gazelor arse.
Dacă pompa este oprită, reîmprospătarea măsurătorilor curente este blocată.

ANALIZA DE ARDERE

  ATENŢIE!
Magneții din spatele instrumentului pot deteriora cardurile de credit, hard disk-urile, ceasurile mecanice, 
stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele și alte dispozitive sensibile la câmpurile magnetice.
Se recomandă păstrarea instrumentului la cel puțin 25 cm distanță de aceste dispozitive.
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Importator si Centru asistenta
TermoClima Exim srl
str. Maria Ghiculeasa nr.6o, sector 2
Bucuresti, Romania
Tel.: 0722-745312; 0745040429
E-mail: termoclimaexim@gmail.com
Web: https://www.termoclimaexim.ro



PUNEREA ÎN FUNCTIUNE

STATO 
STRUMENTO AZIONE FUNZIONE

OFF (oprit)
Tineti apăsat timp indelungat 

(>3sec.)	tasta indicată de 
săgeată

Instrumentul pornește * și 
incepe auto-zero automat

ON (pornit)
Tineti apăsat timp indelungat 

(>3sec.) tasta indicată de 
săgeată

Instrumentul se oprește după 
finalizarea ciclului de curățare 

prin timpul stabilit.

*: La prima pornire, instrumentul va ghida utilizatorul pas cu pas către prima configurație.

4

1
Efectueaza analiza de ardere completă.
În plus, accesează meniul de configurare al analizei; utilizatorul poate configura diferiții parametri 
de referință ai instrumentului pentru a efectua analiza de ardere.

2
Intră în meniul Operator.
Este posibil să selectați numele operatorului care va efectua analiza, care va fi tipărit pe raportul de 
analiză.

3 Acceseaza meniul Măsurători.
Utilizatorul accesează toate măsurătorile auxiliare pe care instrumentul le poate efectua.

4 Acceseaza meniul de Configurare; utilizatorul poate configura diferiții parametri de referință ai 
instrumentuluio.

5 Acceseaza meniul Imprimare.

6
Accesați meniul Arhivă.
Utilizatorul vizualizează măsurătorile efectuate și salvate în memorie.

1
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2

6

3

PORNIREA / OPRIREA

MENIUL PRINCIPAL

Conexiunile propuse sunt utilizate pentru următoarele măsuratori: 
- O2
- Gas : CO - NO - SO2 -	CxHy	-	NO2 - H2 - CO2 - NH3
- Calcularea randamentului
- Analiza de ardere
- Tirajul
- Măsurarea simultană a presiunii gazului la arzător

AJ	TB01
(Tub de presiune)

AJ SJ01
AJ PT--

AJ KA02

* Între aceste intrări și sonda de prelevare a gazelor arse 
puteți conecta până la maximum 3 extensii, fiecare cu o 
lungime de 3 metri.

*

AA SA08




