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Część Opis Odpowiedni do Art.-Nr Cena (Gr Rab.) €

Modułowy system sond

Uchwyt bazowy z przewodami 

Przewody pomiarowe: 2,4 m
z jednostką przygotowania spalin,
z ciągiem kominowym

• • 510921 208,00 € (F)

Przewody pomiarowe: 5 m
z jednostką przygotowania spalin,
z ciągiem kominowym

• • 510931 230,00 € (F)

Wymienne końcówki sondy 
odpowiednie do uchwytu 
bazowego

180 mm, Ø 8 mm • • 523228 71,60 € (F)

300 mm, Ø 8 mm • • 523229 75,10 € (F)

500 mm, Ø 8 mm • • 523230 173,00 € (F)

750 mm, Ø 8 mm • • 523231 181,00 € (F)

1.000 mm, Ø 8 mm • • 523232 232,30 € (F)

1.500 mm, Ø 8 mm • • 523234 317,50 € (F)

Wymienna końcówka sondy - 
sonda wielootworowa 
odpowiednia do uchwytu bazo-
wego

Regulowana długość 60–170 mm,  
Ø 8 mm • • 570080 na zapytanie

Wymienna końcówka sondy 
- pierścieniowa sonda szczeli-
nowa
odpowiednia do uchwytu bazo-
wego

Do pomiaru stężenia CO i O2 w szczeli-
nach kominów dwuściennych kotłów 
gazowych

• • 523480 na zapytanie

Wymienna końcówka sondy - 
sonda elastyczna
odpowiednia do uchwytu bazo-
wego

400 mm, Ø 9 mm • • 523358 na zapytanie

Uniwersalne jednostki wtykowe

Pierścieniowa sonda szczeli-
nowa

długość węży 2 m
z przyłączem 

• • • 500236 na zapytanie

Pierścieniowa sonda szczeli-
nowa

Uniwersalna,
może zostać podłączona do sondy 
analizatora spalin

• • • 570082 na zapytanie

Sonda wielootworowa 
z przyłączem

Regulowana długość 60 - 250 mm
może zostać podłączona do sondy 
analizatora spalin

• • • 569580A na zapytanie

Filtr pośredni NOx / SOx dla 
przyłącza Z jedną fiolką uzupełniającą • • • 511064 na zapytanie

Fiolki uzupełniające do filtra 
pośredniego 5 sztuk 511066 na zapytanie

Sondy do analizatorów spalin

SondyAkcesoria
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         Część Opis odpowiedni do Art.-Nr CCena (Gr Rab.) €

Sondy

Sonda pomiarowa 
typu compact

170 mm, przewody o dłu-
gości 1,8 m z pomiarem 
ciągu kominowego  
i jednostką przygotowa-
nia spalin

• 500268.5 105,00 € (F)

Sonda pomiarowa do 
wysokich temperatur

Max. do 1000°C
Długość 1500 mm
Długość przewodów  2,4 m

• • • 500273.1 na zapytanie

Sonda do pobierania 
próbek gazu • 568900 na zapytanie

Podgrzewany przewód 
sondy Długość: 3 m • 569478 na zapytanie

Podgrzewany przewód 
sondy Długość: 5 m • 569476 na zapytanie

Podgrzewany przewód 
sondy do miernika 
emisji pyłów STM 225 
ENL-H2 
beheizt

Długość: 2 m
z linią kompensacyjną  
i możliwością podłącze-
nia analizatora spalin 
MULTILYZER® STe

• 570205 na zapytanie

Sonda pomiarowa 280 mm, prosta • 570202 na zapytanie

Sonda pomiarowa 400 mm, prosta • 570211 na zapytanie

Sonda pomiarowa 300 mm, zakrzywiona • 570203 na zapytanie

Zestaw podłączeniowy 
ASS-STM

Zestaw węży z jednostką 
przygotowania spalin 
- adapter do podłącze-
nia analizatora spalin 
MULTILYZER® STe z pod-
grzewanym przewodem 
miernika emisji pyłów 
STM 225

• 500296 na zapytanie

Rurka Pitota 

Sonda o głębokości zanu-
rzenia 360 mm

• • • 500238 215,00 € (F)

Sonda o głębokości zanu-
rzenia 460 mm

• • • 500238.1 250,00 € (F)

AkcesoriaSondy
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Jednostki przygotowania spalin do analizatorów spalin

O-Ring 18 x 3 Filtr cząstek stałych 

 
O-Ring 23 x 2 

O-Ring 23 x 2

Filtr membranowy Część środkowa z cylindrem 
i miejscem na filtry

Tuleja ze strzałką Korek wejściowy Korek wyjściowy 
cz. 1

Jednostka przygotowania spalin KFP 2P (BLUELYZER® ST)

O-Ring 18 x 3 Korek wyjściowy cz. 2 

O-Ring 23 x 2O-Ring 23 x 2

Filtr membranowy Tuleja „EURO-INDEX” Część środkowa  
z cylinderkiem

Tuleja ze strzałką Korek wyjściowy cz. 1Korek wyjściowy cz. 1 

Filtr cząstek stałych

Jednostka przygotowania spalin KFP (EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe)

KFP KFP 2P

Art.-Nr Cena (Gr Rab.) €

Jednostka przygotowania spalin KFP 500190 85,00 € (F)

Jednsotka przygotowania spalin KFP 2P 500192 45,00 € (F)

Zestaw dodatkowych filtrów do jednostki przygotowania spali KFP:  
5x filtr cząstek stałych, 5x filtr membranowy 500208 39,50 € (F)

Zestaw dodatkowych filtrów do jednostki przygotowania spali KFP 2P:  
5x filtr cząstek stałych, 5x filtr membranowy 500214 30,00 € (F)

Przeznaczenie

KFP KFP 2P

Zestaw o-ringów • • 511002 9,00 € (F)

Korek wejściowy • • 520594 22,50 € (F)

Tuleja ze strzałką • • 520596 12,20 € (F)

Część środkowa z cylinderkiem • 521990 35,00 € (F)

Korek wyjściowy cz. 2 • 520592 22,50 € (F)

Korek wyjściowy • • 520591 20,00 € (F)

Tuleja z logiem „EURO-INDEX” • 521778 11,50 € (F)

Filtr membranowy, 10 szt. • • 511004 21,00 € (F)

Filtr cząstek stałych do KFP, 5 szt. • 511003 31,00 € (F)

Filtr cząstek stałych do KFP 2P, 5 szt. • 511009 17,50 € (F)

Część środkowa z cylinderkiem i miejscem na filtry • 522183 35,50 € (F)

SondyAkcesoria
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Odpowiedni 
do Art.-Nr Cena (Gr Rab.) €

Pomiar prędkości powietrza

Czujnik temperatury i wilgotności Złącze 8-pinowe • 511011 na zapytanie

Przedłużenie do czujnika temperatury  
i wilgotności Długość: 1,8  m • 523511 na zapytanie

Sonda łopatkowa MiniAir 20 Micro 20 m/s • 523507 na zapytanie

Sonda łopatkowa MiniAir 20 Mini 20 m/s • 523508 na zapytanie

Sonda łopatkowa MiniAir 20 Macro 20 m/s • 523509 na zapytanie

Wymienna główka 
MiniAir 20 Micro 20 m/s • 523544 na zapytanie

Wymienna główka MiniAir 20 Mini 20 m/s • 523545 na zapytanie

Wymienna główka MiniAir 20 Macro 20 m/s • 523546 na zapytanie

Drążek przedłużający VLS 180 Długość: 180 mm • 523626 na zapytanie

Drążek przedłużający VLS 300 Długość: 300 mm • 523627 na zapytanie

Drążek przedłużający VLS 1000 Długość: 1 m • 523628 na zapytanie

Wilgotnościomierz

Przewód pomiarowy MFM Długość: 1 m, z wtyczką • 569083 na zapytanie

Elektroda młotkowa ELE-HE 20 do drew-
na kłodowego Z dopuszczeniem TÜV • 569053 na zapytanie

Elektroda wpychająca ELE-SE 10 do drew-
na kłodowego i materiałów budowlanych • 569054 na zapytanie

Uchwyt ELE-G Z dopuszczeniem TÜV • 569049 na zapytanie

Elektroda penetrująca ELE-ST 50-1 TF  
z dopuszczeniem TÜV

Długość: 430 mm, do zrębków i 
pelletu  
z wbudowanym czujnikiem tempe-
ratury 

• 569026 na zapytanie

Elektroda penetrująca ELE-ST 50-2 TF  
z dopuszczeniem TÜV

Długość: 1100 mm, do zrębków i 
pelletu z wbudowanym czujnikiem 
temperatury  

• 569027 na zapytanie

Czujnik temperatury penetrujący TFB-ES 200 • 569020 na zapytanie

Stalowe kołki 12, 16, 23 mm 3 sztuki każdego wymiaru • 569081 na zapytanie

Salowe kołki 40 mm 10 sztuk • 569082 na zapytanie

Sondy do BlueAir ST i MFM 22

AkcesoriaSondy
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                 Część Opis Zastosowanie Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Czujniki temperatury
Czujnik temperatury 
igłowy X12  
(do 600ºC)

• • • • • • 569868 56,90 € (F)

Czujnik temperatury 
gazu i płynów X13a 
(do 900ºC)

• • • • • • 569867 49,00 € (F)

Czujnik temperatury 
kontaktowy X11,  
(do 450°C)

• • • • • • 569866 59,20 € (F)

Czujnik wysokich 
temperatur 
(do 1150ºC)

700 mm • • • • • • 569853 163,75 € (F)

Czujnik wysokich 
temperatur  
(do 1150ºC)

1.000 mm • • • • • • 569854 203,75 € (F)

Czujnik temperatury 
spalin

Do 600ºC, 200 mm • • • • • • 500147 115,00 € (F)

Do 600ºC, 290 mm • • • • • • 500147.2 115,00 € (F)

Czujnik temperatury 
spalin (do 100ºC) Z uchwytem magnetycznym • • • • • • 500141 130,00 € (F)

Czujnik temperatury 
spalin (do 100ºC)

Z uchwytem magnetycznym i gumo-
wym stożkiem • • • • • • 500141.1 150,00 € (F)

Czujnik temperatury 
otoczenia

TFB-UL 50-1 • • • • • • 521844 18,79 € (F)

TFB-UL 50-2 dla MAXILYZER • • • • • • 500129 30,00 € (F)

Czujnik temperatury 
szczypcowy X16  
(do 200°C)

• • • • • • 523523 80,00 € (F)

Czujniki temperatury do urządzeń BlueLine

SondyAkcesoria
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Elektrody głębokie ELE-MS 110 do elektrody wpychającej, długość: 300 mm • 569055 na zapytanie

Elektroda szczotkowa ELE-BE 110-1, 
100 mm

do pomiaru wilgoci w materiałach 
budowlanych

• 569079 na zapytanie

Elektroda szczotkowa ELE-BE 110-2, 
300 mm

do pomiaru wilgoci w materiałach budow-
lanych

• 569058 na zapytanie

Pasta przewodząca do elektrody 
szczotkowej ELE-BE • 569078 na zapytanie
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 Odpowiedni 
do Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Sondy do BlueAir ST i MFM 22
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Część Opis Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)
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Stożek zaciskowy 
KLK-P 50

Wykonany z PDM, otwór Ø 5,0 mm, nadający się 
do czujnika temp. spalin 522221 na zapytanie

Stożek zaciskowy 
KLK-T 80

Wykonany z Teflonu, otwór Ø 8,0 mm, przystoso-
wany do sondy gazów spalinowych 521637 na zapytanie

Stożek zaciskowy-
KLK-E 80

Wykonany ze stali nierdzewnej, otwór Ø 8,0 mm, 
przystosowany do sondy gazów spalinowych 520588 22,50 € (F) 

Gumowe stożki 
KLK-G

Wykonane z gumy, zestaw 3 szt., Ø 5,0 mm, nada-
jące się do czujnika temp. spalin 568981 na zapytanie

Stożki zaciskowe do sond BlueLine
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Zastosowanie Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik emisji pyłu

Zestaw do czyszczenia
10 wacików czyszczących
10 ściereczek czyszczących
2 szczoteczki czyszczące

• 570210 15,60 € (C)

Zestaw o-ringów 9 sztuk • 511028 14,20 € (C)

Filtr punktu zero • 523564 14,20 € (C)

Filtr powietrza • 523565 14,20 € (C)

Opcje

Dodatkowa funkcjonalność do 
analizatora spalin „Rejestrator 
danych”

• • • • • 511010 46,50 € (F)

Dodatkowa funkcjonalność do 
analizatora spalin „Baza danych”

Rozbudowa pamięci, baza danych klientów, infor-
macje o klientach • •* •* • • 511030 46,50 € (F)

Urządzenia pomiarowe BlueLine

Karta micro SD Wraz z adapterem do karty SD • • • • • 2279602 7,00 € (A)

Moduł USB-A „BT-STM 225” MULTILY-
ZER® STe

Klucz USB do komunikacji analizatora spalin MUL-
TILYZER  STe z STM 225 • 500854 86,00 € (F)

Moduł USB-A do PC
Klucz Bluetooth Smart do komunikacji analiza-
tora spalin z oprogramowaniem EuroSoft mobile 
Windows

• • • • • 500856 86,00 € (F)

Ładowarka USB-A • • • • • 523493 18,00 € (F)

Kabel USB-A / mini USB do łado-
warka • • • • • 523506 7,00 € (F)

Ładowarka samochodowa mini 
USB Ładowarka samochodowa mini USB-A • • • • • 523476 Na zapytanie

Ładowarka sieciowa • 522199 7,00 € (F)

Opcje i akcesoria dla urządzeń BlueLine

AkcesoriaBlueLine

*Wchodzi w skład dostawy przyrządu pomiarowego

6
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Część Opis Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Zestaw przewodów pomiarowych 
do manometrów elektronicznych

Dla manometrów elektronicznych  
z przyłączami Ø7/8 mm oraz Festo Ø3 
mm

500237 31,38 € (F)

Komplet przewodów pomiarowych 
do manometrów elektronicznych

Dla manometrów elektronicznych  
z przyłączami Ø8 mm do 1000 mbar 500236.01 14,50 € (F)

Zestaw przyłączeniowy zabezpie-
czenia zbiornika ASS-TS
Długość: 1 m

Przyłącze Ø8 mm 569843 na zapytanie

Zestaw przyłączeniowy do wysokie-
go ciśnienia ASS-HD

Przyłącze węża Ø3 mm do G1/8 - do 
15 bar 500234 na zapytanie

Adapter do przyłączy manometrów 
elektronicznych (D8 na D3) 1 sztuka 500677.1 15,40 € (F)

Dr
uk

ar
ka

Drukarka termiczna EUROprinter 
na podczerwień

Kompaktowa drukarka termiczna z 4
magnesami na dolnej części obudowy 522394 210,00 € (F)

Drukarka termiczna EUROprinter 
Bluetooth® Smart

Kompaktowa drukarka termiczna z 4 
magnesami na dolnej części obudowy.
Interfejsy: podczerwień i Bluetooth® 
Smart

523525 320,00 € (F)

Termiczny papier do drukarki  
EUROprinter 1 rolka 523374 2,45 € (F)

Termiczny papier do drukarki  
EUROprinter, samoprzylepny

Do oficjalnej dokumentacji, samoprzy-
lepny, 1 rolka 522666 7,55 € (F)

Pompka do pomiaru zawartości 
sadzy

Z punktową skalą porównawczą  
i papierowymi filtrami (100 sztuk) 569581 175,00 € (B)

Pompka do pomiaru zawartości 
sadzy XL

Kompletny zestaw pompki do pomiaru 
zawartości sadzy z sondą (220 mm), 
plastikową głowicą pomiarową, punkto-
wą skalą porównawczą, gwintowanym 
stożkiem, środkiem czyszczącym i 
papierowymi filtrami (100 szt.)

569086 na zapytanie

Filtry papierowe do pompki sadzy 200 sztuk 568400 na zpaytanie

Punktowa skala porównawcza  
do pompki sadzy 568300 na zapytanie

Zaślepki do otworów pomiarowych Zawiera 10 zestawów  
(1 zestaw = 10 sztuk) 561099 na zapytanie

Akcesoria dla urządzeń BlueLine

6

Akcesoria BlueLine
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Część Opis Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)
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Uniwersalna walizka z tworzywa Dla analizatora EUROLYZER i MULTILY-
ZER 570106 na zapytanie

Walizka z tworzywa Dla anemometru BlueAir ST® 523603 na zapytanie

Torba transportowa BlueLine Big
Uniwersalna torba transportowa z 
uchwytem i paskiem na ramie dla 
różnych urządzeń pomiarowych

6850400 47,85 € (F)

Torba transportowa STM 225 Torba transportowa dla miernika emi-
sji pyłów STM 225 i akcesoria 570201 na zapytanie

Uniwersalna walizka aluminiowa Dla analizatora EUROLYZER i MULTILY-
ZER 500541 na zapytanie

Walizka aluminiowa mała

Dla analizatora spalin BLUELYZER 
ST, manometrów S2600 i S4600 ST 
oraz do Zestawu do Prób Szczelności 
Instalacji

6850300 41,60 € (F)

6

AkcesoriaBlueLine
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Zatyczki kontrolne

Opis

Opis

Stożkowe lub cylindryczne zatyczki kontrolne  
z przewodem zakończonym szybkozłączem i łatwą 
w obsłudze śrubą skrzydełkową do standardowych 
średnic rur ½”, ¾”, 1” i 1¼”.

Zawór odcinający do ZPSI

Zawór kontrolny ciśnienia z szybkozłączem i precy-
zyjnym zaworem regulacyjnym do łatwej regulacji ci-
śnienia napełniania. Pasuje do wszystkich przyrządów  
do pomiaru ciśnienia serii BlueLine z przyłączem węża  
Ø 8 mm.

AkcesoriaPróby szczelności

Akcesoria do zestawu do prób szczelności instalacji

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Stożek rozporowy 1/2”-3/4” z przewodem 500675.1 32,10 € (F)

Stożek rozporowy 3/4”-1 1/4” z przewodem 500675.2 33,80 € (F)

Walec rozporowy 1/2” z przewodem 500675.3 34,00 € (F)

Walec rozporowy 3/4” z przewodem 500675.4 34,40 € (F)

Walec rozporowy 1” z przewodem do ZPSI 500675.5 35,40 € (F)

Walec rozporowy 1 1/4” z przewodem
Przyłącze gwintowane 1/2” z przewodem
Przyłącze gwintowane 3/4” z przewodem

500675.6
500675.7
500675.8

36,00 € (F)
36,00 € (F)
36,00 € (F)

Pompka ręczna z zaworami zwrotnymi 523082 36,00 € (F)

Adapter wąż / szybkozłącze do ZPSI 522947 5,16 € (B)

Zawór kontrolny ciśnienia do ZPSI z szybkozłączem i zaworem regulacji 
o wysokiej precyzji 500670 88.00 € (F)

Aluminiowa walizka transportowa 6850300 41,60 € (F)

Akcesoria do zestawu do prób szczelności instalacji
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Przykład zarejestro-
wanego pomiaru jako 
kod QR

Program oraz aplikacja mobilna EuroSoft dla przyrządów pomiarowych BlueLine

 Aplikacja „EuroSoft mobile“ na smartfony i tablety z systemem Adroid i iOS.

 Oprogramowanie „EuroSoft mobile“ na  PC z systemem Windows.  

 Darmowe i odpowiednie dla wielu urządzeń serii BlueLine.

Do przetwarzania i wizualizacji wyników pomiarów / rejestrów przyrządów pomiarowych  
BlueLine. Idealny do długoterminowych pomiarów i regulacji lub do używania opcjonal-
nej funkcji rejestratora danych do profesjonalnej, kompleksowej dokumentacji wyników  
dla klientów. Oprogramowanie mobilne EuroSoft umożliwia przesyłanie zmierzonych warto-
ści do smartfonów, tabletów lub komputerów. Dane mogą być następnie przetwarzane lub 
wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail. Oprogramowanie do oceny jest odpowiednie 
dla przyrządów pomiarowych BlueLine i może być używane w systemach operacyjnych iOS,  
Android lub Windows.

Zastosowanie

Korzyści

AkcesoriaKomunikacja

6
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Program oraz aplikacja mobilna EuroSoft dla przyrządów  
pomiarowych BlueLine

EuroSoft mobile Jako aplikacja Jako oprogramowanie PC
Zgodność  
z urządzeniami 
pomiarowymi

Interfejs Bluetooth®: EUROLYZER® 
ST, MULTILYZER® NG  
i MAXILYZER® NG/NG Plus
Interfejs Bluetooth® Smart: BLU-
ELYZER® ST, EUROLYZER® STx, 
MULTILYZER® STe, S4600 ST, TMD 9, 
BlueAir-ST®

BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, 
MULTILYZER® STe, S4600 ST,  
TMD 9, BlueAir-ST®

System opera-
cyjny

Urządzenie z interfejsem Bluetooth®:
Android 4.0 lub wyższy dla połączenia 
Bluetooth
Urządzenia z interfejsem Bluetooth® 
Smart: Android 4.3 lub wyższy,
iOS 6.0 (Bluetooth 4.0) lub wyższy dla 
połączeń Bluetooth® Smart
Inne wersje Androida:
Transmisja za pomocą kodu QR

Windows XP, Windows Vista, Win-
dows 7, Windows 8, Windows 10

Funkcje Wizualizacja na żywo zmierzonej war-
tości jako grafika lub wykres słupkowy
Cyfrowy manometr do pomiaru 
ciśnienia
Konwersja kodu QR na wskazanie 
wyniku pomiaru
Rejestry pomiarów mogą być prze-
syłane bezpośrednio (e-mail, sieci 
społecznościowe itp.)
Transmisja utworzonych protokołów i  
pomiarów, wersja Windows itd.

Tworzenie bazy klientów
Edytor do tworzenia rejestrów 
pomiarów
Rozmieszczenie i edycja paliw oraz 
mierzonych zmiennych
Tworzenie specyficznych dla użyt-
kownika paliw
Wizualizacja na żywo zmierzonych 
wartości jako wykres graficzny lub 
słupkowy *
Zdalne sterowanie przyrządem 
pomiarowym za pomocą Remote 
Viewer * itd.

Art.-Nr Cena €
Klucz sprzętowy USB Bluetooth® Smart do funkcji Live Display i Remote 
Device Control, gdy używane jest oprogramowanie EuroSoft mobile PC 500856

EuroSoft
aplikacja mobilna  Google Play: Oprogramowanie  

EuroSoft mobile PC:
App Store:

Pobierz oprogramowanie

Opis Jeśli oprogramowanie jest używane jako oprogramowanie komputerowe, dane są przesyłane za pośred-
nictwem połączenia Bluetooth® Smart. Klucz sprzętowy USB-Bluetooth® Smart łączy się z przyrządem 
pomiarowym BlueLine i zapewnia funkcje „Live Display” i „Remote Device Control”.

Aplikacja zapewnia różne możliwości komunikacji:
1. Za pomocą generatora kodów QR zintegrowanego z przyrządami pomiarowymi BlueLine. Genera-

tor tworzy kod QR z danymi pomiarowymi, kod ten kod może zostać zeskanowany przez smartfony  
i tablety, a następnie przetworzony za pomocą aplikacji. Dzienniki pomiarów są wyświetlane jako 
pliki HTML, dzięki czemu mogą być wyświetlane w dowolnej przeglądarce lub oprogramowaniu ad-
ministracyjnym lub wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail, niezależnie od używanego systemu 
operacyjnego.

2. Poprzez interfejs Bluetooth® przyrządów pomiarowych EUROLYZER® ST, MULTILYZER® NG lub MAXILY-
ZER® NG / NG Plus. Parowanie z urządzeniami mobilnymi wymaga systemu Android 4.0 lub nowszego. 
Wyniki pomiarów są przetwarzane i wizualizowane bezpośrednio w aplikacji mobilnej EuroSoft na 
Androida.

3. Za pomocą interfejsu Bluetooth® Smart przyrządu pomiarowego BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, 
MULTILYZER® STe, S4600 ST, TMD 9 lub BlueAir-ST®. Wyniki pomiaru są przetwarzane i wizualizowane 
bezpośrednio w aplikacji mobilnej EuroSoft na iOS lub Androida.

*Możliwe z kluczem sprzętowym USB-Bluetooth® Smart
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Oferta Serwisowa AFRISO
Zachowaj precyzję pomiarów na lata – skorzystaj z Oferty Serwisowej AFRISO
 

Chcąc zachować swoje urządzenie w najlepszym stanie technicznym, gotowe 
do wykonania precyzyjnego pomiaru w każdej chwili, należy o nie właściwie 
dbać. Dlatego ważne jest regularne serwisowanie każdego analizatora spalin. 
Serwis AFRISO zatroszczy się, by Twój analizator dokonywał precyzyjnych po-
miarów przez długie lata.

OSA czyli Oferta Serwisowa AFRISO, stworzona jest dla klientów, którzy chcą regularnie serwisować swoje urządzenie.  
Dzięki OSA można odpowiednio zadbać o swój analizator spalin i nie martwić się o nieprzewidziane koszty serwisu.

Dlaczego warto wybrać OSA?
   stała, przewidywalna opłata roczna za serwis analizatora,
   zawsze aktualny certyfikat kalibracji,
   do 7 lat gwarancji na analizator z wyposażeniem,
   gwarancja zawsze 100% sprawnego i przygotowanego urządzenia do pracy.

Oferta Serwisowa AFRISO dostępna jest z urządzeniami:
   analizatory spalin BLUELYZER® ST - koszt roczny serwisu to 379,00 zł netto,
   analizatory spalin EUROLYZER® STx i MULTILYZER® STe - koszt roczny serwisu to  579,00 zł netto.

Coroczny serwis obejmuje w swoim zakresie pakiet usług:
   przegląd analizatora spalin oraz wyposażenia dodatkowego,
   niezbędne naprawy analizatora spalin i wyposażenia dodatkowego wraz z wymianą części eksploatacyjnych  
   (w tym sensorów elektrochemicznych, filtrów, baterii, uszczelek itp.),
   kalibracja analizatora spalin wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji na okres dwunastu miesięcy od daty wykonania corocznego  
   serwisu.

Jak skorzystać z OSA?
   zarejestruj swój nowy analizator spalin, poprzez formularz znajdujący się na www.analizatory.pl,
   zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, na potrzeby związane z OSA.

Na stronie znajdziesz pomocny formularz rejestracji urządzenia:

www.analizatory.pl/serwis-i-pomoc/oferta-serwisowa-afriso
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