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ANALIZATOR SPALIN
EuroSoft
aplikacja mobilna

BLUELYZER® ST
„ Wszystko w jednym” - najmniejszy na świecie, w pełni
funkcjonalny system COWiG (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja i Gazownictwo).
Analiza spalin, pomiar ciśnienia (ciąg kominowy) i pomiar
różnicy temperatur za pomocą pojedynczego przyrządu.
Nowa, pewna technologia czujników z bardzo krótkim
czasem reakcji.
 omiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie regulowanymi
P
progami alarmowymi.
Pełny program pomiaru temperatury może również określać
różnicę temperatur (np. przepływ / powrót).
Funkcja Hold: wyświetlacz pokazuje zmierzoną wartość
przez określony czas, podczas gdy pomiar pozostaje w tle.
Programy pomiarowe, zmierzone wartości i kolejność paliw
mogą być dowolnie edytowane za pomocą karty microSD.
Funkcja odwróconego wyświetlacza: wyświetlacz TFT można
obracać o 180° w celu łatwego odczytu i doskonałych
warunków pracy w punkcie pomiaru.
Tryb powiększania dla całego ekranu, wyświetlanie
pojedynczej wartości.
Funkcja pamięci z maksymalnie 100 zapisanymi pomiarami

Zobacz poradnik praktyczny
na www.youtube.com/AFRISOpl

Współpraca z CAPBs®.
Do 7 lat pełnej gwarancji dzięki ofercie serwisowej OSA.

Zastosowanie
Idealny dla profesjonalistów do dokładnej regulacji lub kontroli
parametrów spalania. BLUELYZER® ST nadaje się do analizy spalin,
pomiaru ciśnienia i różnicy temperatur. Jest to uniwersalny, ręczny
przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru małych i średnich
systemów grzewczych opartych na oleju i gazie oraz do kontroli
stężenia CO w instalacjach gazowych.
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Dane techniczne

BLUELYZER® ST
zestaw 3

•

•

•

BLUELYZER® ST
zestaw 4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1438016 588,00 € (F)

•

•

1438116 642.00 € (F)

•

•

•

4438016 749,00 € (F)

•

•

•

4438116 802,00 € (F)

•
•
•

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

•

Bluetooth® Smart

•

•

Czujnik temperatury otoczenia

•

•

Drukarka na podczerwień EUROprinter

BLUELYZER® ST
zestaw 2

•

Sonda pomiarowa 170 mm / przewody 1,8 m z ciągiem

•

Sonda pomiarowa 170 mm / przewody 1,8 m bez ciągu

•

Karta micro SD z adapterem, kabel zasilający USB-A
do mini USB

Temperatura (różnica)

•

Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8"
W x S: 45 x 60 mm
Króćce
Ciąg / ciśnienie: Ø7 mm
Spaliny:
Ø8 mm
Zasilanie
Poprzez baterię litowo-jonową
(3,6 V/1800 mAh) lub zasilacz (mini USB)
Czas pracy na baterii (tryb Eco)
12 godzin
Pamięć danych
Karta micro SD, max. 16 GB
Interfejsy
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator
kodu QR, gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2 dla O2/CO2, TA, TG, ciśnienie
EN 50379-3 dla CO

Protokół kalibracji, kieszeń ochronna z magnesami do urządzenia, zasilacz mini USB-A, 1 x filtr cząstek stałych, 1 x filtr
membranowy, jednostka przygotowania spalin z pułapką
kondensatu

CO

BLUELYZER® ST
zestaw 1

Ciąg kominowy (ciśnienie)

O2

Zakresy pomiarowe (wartości mierzone)
Temperatura spalin / różnica temperatur
0/1.000°C
Temperatura otoczenia / temperatura
do spalania
-20/+200°C
Ciąg kominowy / ciśnienie
40 hPa
O2
0/21 Vol. % objętości
CO
0/6.000 ppm (max.)
Wskazania (wartości obliczane)
CO2, CO nierozcieńczone (bez tlenu), lambda,
punt rosy, sprawność eta, straty kominowe
qA, CO mg/m3 (gaz ziemny), CO mg/kWh (olej
opałowy)
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
Waga (obudowa)
Ok . 275 g
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ANALIZATOR SPALIN
EuroSoft
aplikacja mobilna

EUROLYZER® STx
„ Wszystko w jednym”: analiza spalin, pomiar różnicy ciśnień,
pomiar różnicy temperatur.
Czujnik ECO: bezołowiowy czujnik O2 o długiej żywotności
i zoptymalizowanej fazie kalibracji, krótki czas reakcji,
odporny na paliwa biogeniczne.
Sensor CO z kompensacją H2 (zakres pomiarowy do 10 000 ppm).
Pomiar CO w otoczeniu.
Może zostać rozbudowany o sensor NO.
Pomiar jest możliwy na dwóch aktywnych poziomach
wyświetlania.
Wyniki pomiarów jako kod QR, baza danych pamięci,
zarządzanie danymi klientów.
Współpraca z CAPBs®.
5 lat gwarancji na sensor O2.
Do 7 lat pełnej gwarancji dzięki ofercie serwisowej OSA.

Zastosowanie
Uniwersalne urządzenie do pomiaru małych i średnich kotłów
grzewczych opalanych olejem, gazem i peletami oraz kontroli bezpieczeństwa stężenia CO w systemach gazowych. EUROLYZER® STx
jest analizatorem nadającym się do kotłów biwalentnych
i z modulowaną mocą. Idealny do pomiarów w systemach grzewczych o dużej proporcji biopaliw.
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Dane techniczne

•

EUROLYZER® STx
zestaw 4

•

EUROLYZER® STx
zestaw 5

•

•

EUROLYZER® STx
zestaw 6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sonda: uchwyt z przewodami z ciągiem 2,4 m, jednostka
przygotowania spalin

•

NO

•

•

•

•

4629010 1251,00 € (F)

•

•

•

4629110 1320,00 € (F)

•

•

•

4629210 1346,00 € (F)

•

•

•

•

4630010 1620,00 € (F)

•

•

•

•

•

4630110 1690,00 € (F)

•

•

•

•

•

4630210 1716,00 € (F)

•
•

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

•

•

Bluetooth® Smart

EUROLYZER® STx
zestaw 3

•

Drukarka na podczerwień EUROprinter czujnik
temperatury otoczenia

•

•

Sonda: wymienna końcówka D8, 300 mm

•

Sonda: uchwyt z przewodami bez ciągu 2,4 m, jednostka
przygotowania spalin

EUROLYZER® STx
zestaw 2

Karta micro SD z adapterem, kabel zasilający USB-A
do mini USB

•

Waga (obudowa)
ok. 500 g
Wymiary
W x S x G: 65 x 215 x 45 mm
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT
W x S: 45 x 60 mm
Króćce
Ciąg / ciśnienie: Ø 7 mm
Spaliny: Ø 8 mm
Zasilanie
Poprzez baterię litowo-jonową (3,6 V/2300 mAh) lub
zasilacz (mini USB)
Czas pracy na baterii (tryb Eco)
14 godzin
Pamięć danych
Karta micro SD, max. 16 GB
Interfejsy
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator kodu QR,
gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2, EN-15378

Protokół kalibracji, kieszeń ochronna z magnesami
do urządzenia, zasilacz mini USB-A, 5 x filtr cząstek
stałych, 5 x filtr membranowy, Walizka transportowa

EUROLYZER® STx
zestaw 1

Ciśnienie różnicowe, przewody pomiarowe

Ciąg kominowy

O2, CO/H2, temperatura

Zakresy pomiarowe (wartości mierzone)
Temperatura spalin / różnica temperatur
0/1.000°C
Temperatura otoczenia / temperatura
do spalania
-20/+200°C
Ciąg kominowy
50 hPa
Ciśnienie różnicowe
150 hPa
O2
0/21 Vol. % objętości
CO/H2
0/9.999 ppm (max.)
NO
0/2.000 ppm
Wskazania (wartości obliczane)
CO2, CO nierozcieńczone (bez tlenu), lambda, punkt
rosy, sprawność eta, straty kominowe qA
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
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ANALIZATOR SPALIN
EuroSoft
aplikacja mobilna

MULTILYZER® STe
 szystko w jednym: analiza spalin, pomiar różnicy ciśnień,
W
pomiar różnicy temperatur, pomiar prędkości przepływu,
pomiar emisji pyłu (we współpracy z STM 225).
 zujnik ECO: bezołowiowy czujnik O2 o długiej żywotności
C
i zoptymalizowanej fazie kalibracji, krótki czas reakcji,
odporny na paliwa biogeniczne.
 ożliwość wyposażenia analizatora do 6 sensorów
M
pomiarowych: O2, CO/H2, NO, SO2, NO2, COwysokie.
Pomiar CO w otoczeniu.
Pomiar jest możliwy na dwóch aktywnych poziomach
wyświetlania.
 yniki pomiarów jako kod QR, baza danych pamięci,
W
zarządzanie danymi klientów.
5 lat gwarancji na sensor O2.
Do 7 lat pełnej gwarancji dzięki ofercie serwisowej OSA.
Współpraca z CAPBs®.

Zastosowanie
Analizator gazów spalinowych do pomiaru małych i średnich kotłów grzewczych opalanych olejem, gazem i pelletem oraz
do kontroli bezpieczeństwa stężenia CO w systemach gazowych.
Idealny do serwisowania kotłów na paliwa stałe (na przykład
na węgiel lub drewno z chwilowymi skokami CO) lub biwalentnych
i z modulowaną mocą instalacji grzewczych i energetycznych.
MULTILYZER® STe określa stężenia gazów spalinowych i może
służyć także do pomiaru emisji pyłu we współpracy z miernikiem
emisji pyłu STM 225.
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Dane techniczne

•

•

•

MULTILYZER® ST
zestaw 4

•

•

•

•

•

•

•

•

• 4529210 2486,00 € (F)

•

•

•

•

•

• 4530210 2750,00 € (F)

•

•

•

•

•

• 4548210 3033,00 € (F)

•

•

•

•

•

• 4546210 4477,00 € (F)

Bluetooth® Smart

•

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

MULTILYZER® ST
zestaw 3

Drukarka na podczerwień EUROprinter
Czujnik temperatury otoczenia

•

Sonda: wymienna końcówka D8, 300 mm

•

Sonda: uchwyt z przewodami z ciągiem 2,4
m, jednostka przygotowania spalin

MULTILYZER® ST
zestaw 2

Karta micro SD z adapterem, kabel zasilający USB-A do mini USB

•

Waga
Ok. 685 g
Wymiary
W x S x G: 90 x 220 x 53 mm
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
W x S: 53 x 71 mm
Króćce
Ciąg / ciśnienie: Ø7 mm
Spaliny: Ø8 mm
Zasilanie
Poprzez baterię litowo-jonową
(3,6 V/2900 mAh) lub zasilacz (mini USB)
Czas pracy na baterii
Max. 12 godzin
Pamięć danych
karta micro SD, max. 32 GB
Rejestrator danych
Interwał ustawiany indywidualnie: 1-999 sekund
Interfejsy
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator kodu QR,
gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2

Protokół kalibracji, kieszeń ochronna z
magnesami do urządzenia, zasilacz mini
USB-A, 5 x filtr cząstek stałych, 5 x filtr
membranowy, Walizka transportowa

MULTILYZER® ST
zestaw 1

SO2, NO2

COwysokie

NO

O2, CO/H2, temperatura, ciąg kominowy,
ciśnienie różnicowe, przewody pomiarowe

Zakresy pomiarowe (wartości mierzone)
Temperatura spalin / różnica temperatur
0/1.000°C
Temperatura otoczenia / temperatura do spalania
-20/+200°C
Ciąg kominowy
70 hPa
Ciśnienie różnicowe
150 hPa
O2
0/21 Vol.-% objętości
CO/H2
0/4.000 ppm
CO
0/20.000 ppm
NO
0/2.000 ppm
NO2
0/200 ppm
SO2
0/2.000 ppm
Wskazania (wartości obliczane)
CO2, CO nierozcieńczone (bez tlenu), lambda, punt
rosy, sprawność eta, straty kominowe qA, różnica
temperatur
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
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POMIAR CIŚNIENIA

Precyzyjne przyrządy pomiarowe oraz zestawy
do prób szczelności instalacji
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MANOMETRY
ELEKTRONICZNE

S2600
Cztery (różnicowe) zakresy pomiarowe ciśnienia.
Wartości pomiarowe wyświetlane w 8 jednostkach:
mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar.
Automatyczne zerowanie.
Funkcja Hold pozwalająca zatrzymać na ekranie aktualnie
zmierzony wynik.
Dostępny
także jako
CAPBs® sens PS20

W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia, manualne
oraz automatyczne zerowanie podczas uruchamiania
programu.
Wtykowe króćce do węża 8mm lub zaciskowe 3 mm typu Festo.

Zastosowanie
Szerokie zastosowanie w pomiarze ciśnienia, podciśnienia i różnicy
ciśnień gazów suchych i nieagresywnych. Idealny do zastosowań
w przemyśle, medycynie i klimatyzacji. Inne typowe obszary zastosowań: pomiar ciągu kominowego, pomiar ciśnienia wlotowego,
ciśnienie przepływu i ciśnienie dyszy, utrata ciśnienia w gazach
płynących, kontrola filtrów, systemy wentylacyjne lub kanały,
obiekty produkcyjne i wydobywcze, pomiar próżni (laboratorium),
sprawdzenie ciśnienia połączenia (rurociągi gazu ziemnego),
kontrola ciśnienia palnika, kontrola zbiorników cieczy (ciśnienie
wlotowe i wylotowe).
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Dane techniczne

Model

Przyłącza węży
S2601, S2610: Ø 8 mm
S2650, S2680: Ø 8 mm + adaptery na 3 mm (Festo)
Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Dopuszczenia
EN 50379-2
Zakres dostawy
Manometr elektroniczny z bateriami, kieszeń gumowa z magnesami, komplet przewodów pomiarowych, protokół kalibracji

Zakres
Ciśnienie
Rozdzielczość (mbar)
pomiarowy (mbar) maksymalne (bar)

Dokładność
(% wartości zmierzonej)

S2601 -20/+150

1,35

0,01 (< 19,99) lub 0,1 (> 20)

1,0 ± 1 cyfra (< 130,0 mbar)

S2610 -50/+1.000

3

0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200)

1,0 ± 1 cyfra (< 1.000 mbar)

S2650 -100/+5.000

10

0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200)

1,0 ± 1 cyfra (< 5.000 mbar)

S2680 -100/+8.000

10,5

0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200)

1,0 ± 1 cyfra (< 8.000 mbar)

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

S2601

4726010

321,00 € (C)

S2610

4726100

321,00 € (C)

S2650

4726500

362,00 € (C)

S2680

4726800

362,00 € (C)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
Czas pracy na baterii
Max. 100 godzin
Waga (obudowa)
Ok. 250 g
Wysokość
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
LCD, monochromatyczny
W x S: 46 x 48 mm
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MANOMETRY
ELEKTRONICZNE
EuroSoft
aplikacja mobilna

S4600 ST
Do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.
Sześć (różnicowych) zakresów pomiarowych ciśnienia,
od przyrządu pomiarowego do niskiego ciśnienia (20 mbar)
do wersji dla bardzo wysokiego ciśnienia (18 bar).
Wysoka dokładność pomiaru dzięki pomiarowi ciśnienia
atmosferycznego oraz kompensacji temperatury.
Duży kolorowy wyświetlacz TFT (45 x 60 mm) i wyświetlanie
4 wartości pomiarowych jednocześnie.
Zmierzone wartości wyświetlane w 9 jednostkach:
mbar, Pa, hPa, kPa, mmWC, mmHg, inHg, psi, bar.

Dostępny
także jako
CAPBs® sens PS20

W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia, manualne
oraz automatyczne zerowanie podczas uruchamiania programu.
Karta MicroSD i niezależne od systemu przechowywanie
zapisanych pomiarów (format HTML) oraz szybkie aktualizacje
oprogramowania przez użytkownika.
Opcjonalna funkcja rejestratora danych do długotrwałego
pomiaru lub diagnostyki (dane w formacie XML).
Pomiar prędkości przepływu powietrza w zakresach
do 20 mbar lub 150 mbar.

Zastosowanie
Do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień gazów
suchych i nieagresywnych. Idealny do zastosowań w przemyśle,
medycynie i klimatyzacji. Inne typowe obszary zastosowań: pomiar
ciągu kominowego, pomiar ciśnienia wlotowego, ciśnienie przepływu i ciśnienie dyszy, utrata ciśnienia w gazach płynących, kontrola
filtrów, systemy wentylacyjne lub kanały, obiekty produkcyjne
i wydobywcze, pomiar próżni (laboratorium), sprawdzenie
ciśnienia połączenia (rurociągi gazu ziemnego), kontrola ciśnienia
palnika, kontrola zbiorników cieczy (ciśnienie wlotowe i wylotowe).
Przed pomiarem mogą zostać ustawione wartości minimalne
i maksymalne po przekroczeniu których włącza się alarm na ekranie oraz alarm dźwiękowy. Darmowa aplikacja EuroSoft mobile dla
systemu Android pozwala na transfer danych pomiarowych
do smartfonu lub tabletu za pomocą kodu QR i wizualizację wyniku
pomiaru. Dane mogą także zostać wysłane e-mailem.
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Dane techniczne

Model

Zakres
pomiarowy
(mbar)

Prędkość
(m/s)

Ciśnienie
maksymalne
(bar)

Pamięć danych
karta micro SD, max. 16 GB
Rejestrator danych
Interwał ustawiany indywidualnie: 1-999 sekund
Interfejs
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator
kodu QR, gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2 (poza S4699 ST)
Zakres dostawy
Manometr elektroniczny z ładowarką
i kablem USB
Kiszeń gumowa z magnesami
Karta micro SD
Komplet przewodów pomiarowych
Certyfikat kalibracji

Dokładność
(% wartości
zmierzonej)

Rozdzielczość (mbar)

S4601 ST

± 150

2 – 50

1,35

0,01 (< 99,99) bzw. 0,1 (> 100)
prędkość (m/s): 0,1

0,5 ± 1 cyfra
prędkość: ±0,8 m/s

S4602 ST

± 20

0,5 – 50

0,25

0,001
prędkość (m/s): 0,1

0,5 ± 1 cyfra
prędkość: ±0,3 m/s

S4610 ST

± 1.000

–

16

0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000)

0,5 ± 1 cyfra

S4650 ST

± 5.000

–

16

0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000)

0,5 ± 1 cyfra

S4680 ST

± 8.000

–

16

0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000)

0,5 ± 1 cyfra

S4699 ST

± 18.000

–

28

1

0,5 ± 1 cyfra

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

S4601 ST (150 mbar)

4766010

362,00 € (F)

S4602 ST (20 mbar)

4766020

377,00 € (F)

S4610 ST (1.000 mbar)

4766100

362,00 € (F)

S4650 ST (5.000 mbar)

4766500

399,00 € (F)

S4680 ST (8.000 mbar)

4766800

399,00 € (F)

S4699 ST (18.000 mbar)

4766990

409,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
Czas pracy na baterii
Max. 38 godzin
Waga (obudowa)
Ok. 250 g
Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT, 2,8”
W x S: 45 x 60 mm
Przyłącza węży
S4601 ST, S4602 ST, S4610 ST: 8 mm
S4650 ST, S4680 ST, S4699 ST: 8 mm + adaptery
na 3 mm (Festo)
Zasilanie
Poprzez baterię litowo-jonową
(3,6 V/1800 mAh) lub zasilacz (mini USB)
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DETEKTOR GAZU GSP

GSP 1
Szybka i niezawodna detekcja łatwopalnych gazów.
Dostępny
także jako
CAPBs® sens GS10

Czujnik dla szerokiego zakresu palnych gazów
(podstawowa kalibracja: metan).
Ochrona czujników zapewnia długą żywotność.
Elastyczna sonda pomiarowa do stosowania w miejscach
trudno dostępnych (GSP 1, GSP 3 Flex).

GSP 1

Alarm dźwiękowy przy przekroczeniu wartości granicznych.
Dostosowanie progu alarmu za pomocą klawiszy i korekcji
punktu zero (GSP1).

Zastosowanie
Wykrycie wycieków gazu (przede wszystkim łatwopalnych gazów)
w gazociągach oraz łącznikach, gazomierzach, palnikach gazowych
i zbiornikach gazu. Alarm GSP1: jeśli zostanie przekroczona dowolnie ustawiona wartość graniczna urządzenie aktywuje alarm dźwiękowy. Alarm GSP3: natężenie uchodzącego gazu jest sygnalizowane
przez trzy diody LED. Jednocześnie przyrząd generuje sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość jest proporcjonalna do stężenia gazu.

GSP 3

GSP 3 Flex

18
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Dane techniczne
GSP 1

GSP 3 / GSP 3 Flex

Czułość (metan)

20/50 ppm

Zakres temperatury pracy

Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -5/+40°C

Czas pracy na baterii

24 godziny

10 godzin

Waga (z bateriami)

360 g

160 g

Wymiary

W x S x G: 72 x 130 x 26 mm

W x S x G: 60 x 124 x 30 mm

Wskazania

Ciąg 20 diod LED

3 diody LED

Zasilanie

Akumulator NiMH 5V 1600 mAh, zewnętrzny zasilacz / ładowarka

2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Detektor gazu GSP1 z giętką sondą, baterią i ładowarką

4410000

288,00 € (F)

Detektor gazu GSP3

4430000

185,00 € (F)

Detektor gazu GSP3 Flex

4411000

220,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres pomiarowy (metan) 0/2.000 ppm
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POMIAR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Przyrządy do pomiaru temperatury
i wilgotności

20
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POMIAR TEMPERATURY
Mirenik temperatury TM7/TMD7						

22

Miernik temperatury TM9-IR							

24

POMIAR WILGOTNOŚCI
Miernik temperatury i wilgotnościFT30 - FT50					

26
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21

MIERNIK TEMPERATURY

TM7 / TMD7
Krótki czas reakcji przy pomiarach w cyklach sekundowych.
 uży, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia jednoczesne
D
wskazanie dwóch zmierzonych wartości.
Funkcja Hold dla zmierzonych wartości.
Szybkie sprecyzowanie temperatury różnicowej (TMD 7).
Automatyczny test segmentów ekranu podczas uruchamiania
programu.
Magnesy z tyłu obudowy do obsługi bez trzymania urządzenia.
Solidna obudowa chroniąca przed brudem, uderzeniami
i wstrząsami.
Dostępny
także jako
CAPBs® sens TK10

22
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Zastosowanie
Do pomiaru temperatury na powierzchniach płynów, miękkich
tworzyw sztucznych lub powietrza i gazów.

Dane techniczne

Model

Zakres pomiarowy

TM 7

-50/+1.100°C

Jednostki
°C lub °F
Gniazda do czujników temperatury
TM 7: 1 x gniazdo typu K
TMD 7: 2 x gniazdo tupu K
Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Dopuszczenia
EN 50379-2
Zakres dostawy
Miernik temperatury z bateriami, kieszeń ochronna
z magnesami

Rozdzielczość
0,1°C (-50,0/+99,9°C)
1°C (100/1.100°C)
0,1°C (-50,0/+99,9°C)

TMD 7

-50/+1.100°C
1°C (100/1.100°C)

Dokładność (% wartości zmierzonej)
3,0 % ± 2,0 K (-50,0 do 0°C)
0,5 % ± 0,5 K (0 do 99°C)
0,5 % ± 0,5 K (100 do 1.100°C)

3,0 % ± 2,0 K (-50,0 do 0°C)
0,5 % ± 0,5 K (0 do 99,9°C)
0,5 % ± 0,5 K (100 do 1.100°C)

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Miernik temperatury TM7

4767000

149,00 € (F)

Miernik temperatury TMD7

4769000

158,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/50°C
Przechowywanie: -10/+50°C
Czas pracy na baterii
Max. 100 godzin
Waga
Ok. 250 g
Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
LCD, monochromatyczny
W x S: 46 x 48 mm
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MIERNIK TEMPERATURY

TM9-IR
Bezkontaktowy pomiar temperatury.
Pomiar wilgotności względnej otoczenia.
Laserowy wskaźnik środka pola pomiaru.
Podświetlenie ekranu LCD.
Funkcja Hold zmierzonych wartości.
Krótki czas reakcji (<1 s) przy pomiarach w cyklach sekundy.

Zastosowanie
Do pomiaru temperatury powierzchni i części znajdujących
się w ruchu lub pod napięciem (np. komponenty elektryczne,
transformatory) oraz wilgotności względnej powietrza. Idealny
do pomiarów systemów klimatyzacji, wykrywania uszkodzeń izolacji i zapobieganiu pleśni na ścianach wewnętrznych. Nadaje się
do stosowania w przemyśle spożywczym, maszynowym oraz
do oceny zagrożenia pożarowego.

24

www.analizatory.pl

Dane techniczne

Miernik temperatury i wilgotności TM9-IR

Waga
240 g
Wymiary
W x H x D 46 x 185 x 143
Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR03 (AAA)
Zakres dostawy
Termometr elektroniczny w etui ochronnym
i bateriami

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

570037

141,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres pomiarowy
Temperatura: -60/+500°C (współczynnik 12:1)
Wilgotność: 1/99% rH
Dokładność
Temperatura: +/- 2%, wilgotność: +/- 3%
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/50°C, przechowywanie: -20/+65°C
Czas pracy na baterii
140 godzin
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MIERNIK TEMPERATURY
I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA

FT 30, FT 40 i FT 50
FT 30
Wysoka dokładność
 wuliniowy wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę,
D
wilgotność względną i punkt rosy.
Wartości max./min. i funkcja Hold.
Magnesy z tyłu obudowy do obsługi bez trzymania urządzenia.
Dostępny
także jako
CAPBs® sens RH80

Solidna obudowa chroniąca przed brudem, uderzeniem
i wstrząsami.
Krótki czas reakcji (<1 s) przy pomiarach w cyklach sekundy.

Zastosowanie

FT 50

FT 40

26
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Do pomiaru temperatury i wilgotności względnej oraz do szybkiego
sprawdzania warunków klimatycznych w pomieszczeniach.
Różne typy sond są na stałe podłączone do przyrządu pomiarowego:
FT30: z sondą przy obudowie przyrządu pomiarowego
FT40: z sondą na elastycznym kablu spiralnym
FT 50: z elastyczną sondą 30 cm.

Dane techniczne
Wymiary
W x S x G: 70 x 125 x 34 mm
Ekran
LCD, monochromatyczny
W x S: 46 x 48 mm
Jednostki
°C lub °F
Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Zakres dostawy
Termometr elektroniczny z bateriami

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Miernik temperatury i wilgotności FT 30

4730000

199,00 € (F)

Miernik temperatury i wilgotności FT 40

4740000

233,00 € (F)

Miernik temperatury i wilgotności FT 50

4750000

245,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zakres pomiaru temperatury
-40/+80°C
Zakres pomiaru wilgotności
0/100 % rH
Zakres punktu rosy
-40/+120°C
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/40°C
Czas pracy na baterii
100 godzin
Waga (z bateriami)
210 g/ 250 g
(w zależności od wersji)
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CAPBs®

Modułowy system pomiarowy CAPBs®
z technologią Bluetooth® Smart

28
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JEDNOSTKI POMIAROWE
Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe CAPBs® STm				

51

Pomiar temperatury i wilgotności CAPBs® RH80 					
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Detekcja wycieku gazu CAPBs® GS10
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Pomiar ciśnienia CAPBs® PS10 - PS61 					
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Pomiar ciśnienia cieczy CAPBs® PT70 					
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Kontrola jakości powietrza CAPBs® AQ20					
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Pomiar temperatury CAPBs® TK10 (gniazdo typu K)
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Pomiar temperatury CAPBs® TK20 - TK50					
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Pomiar przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST				
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CAPBs ®

Wielofunkcyjne urządzenie
pomiarowe CAPBs® STm
Opis
Uniwersalny modułowy uchwyt CAPBs® STm dla wszystkich głowic pomiarowych CAPBs® sens. Ergonomicznie uformowany z trzema magnesami i komorą
baterii na panelu tylnym. Z przodu znajduje się wielokolorowa dioda LED i programowalny przycisk wielofunkcyjny. Zintegrowany jest także głośnik sygnału
akustycznego oraz moduł Bluetooth® Smart.

Wymiary (W x S x G):

140 x 45 x 39 mm

Waga:

113 g

Zasilanie:

2 baterie alkaliczne 1,5 V LR03 (AAA) lub
2 akumulatorki NiMH 1,2 V / 900 mAh (AAA)

Interfejs:

Bluetooth® Smart

Więcej
informacji

www.www.capbs.afriso.pl

Modułowy system wymiennych głowic

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe CAPBs® STm
30
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Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

9100017

145,00 € (F)

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Dane techniczne

Kontrola mikroklimatu w pomieszczeniach
zamkniętych.
Zapobieganie pleśni.

Głowica pomiarowa do pomiaru temperatury
i wilgotności względnej w powietrzu otoczenia.
Wymiary
W x S x G: 82 x 42 x 35 mm
Waga
51 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
0 / 100 % r.F.
-40 / +80°C
Dokładność
±2 % rH ±1 cyfra
±0,5°C ±1 cyfra
Rozdzielczość
0,1 % rH
0,1°C

Detekcja wycieku gazu CAPBs® sens GS10

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Zastosowanie

Detekcja wycieku gazów wybuchowych.
Poszukiwanie wycieku gazów palnych
w instalacjach, przy ich połączeniach
i wyposażeniu, gazomierzach, palnikach
gazowych i zbiornikach na gaz.

Wymienna głowica pomiarowa służąca
do szybkiej i pewnej detekcji wycieku gazów
wybuchowych. Giętka sonda umożliwia
zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.
Stężenie gazu jest wyświetlane precyzyjnie
na wyświetlaczu urządzenia końcowego
w ppm, jednocześnie urządzenie CAPBs® generuje sygnał optyczny i akustyczny. Próg alarmu
może być ustawiony indywidualnie. Dzięki
podstawowej kalibracji miernika na metan
możliwe jest wykrywanie szerokiego spektrum
gazów palnych.
Wymiary
W x S x G: 290 x 42 x 35 mm
Waga
51 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy (metan)
0 / 2.000 ppm

Rozdzielczość
10 ppm

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Wymienna głowica CAPBs sens RH80 - czujnik wilgotności 0÷100 rh

9111210

185,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs sens RH80 wraz z CAPBs® STm

9111217

307,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs sens GS10 - czujnik gazów wybuchowych GSP flex

9131410

139,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs sens GS10 wraz z CAPBs® STm

9131417

265,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Zastosowanie

Dane techniczne

Detekcja wycieku
gazu GS10

Wilgotność i temperatura
powietrza CAPBs® sens RH80

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Wilgotność i temperatura
powietrza RH80
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CAPBs ®

Ciśnienie CAPBs® sens PS60,
20 bar 1 x D8

Ciśnienie CAPBs® sens PS40,
6 bar 1 x D8

Ciśnienie CAPBs® sens PS20,
180 mbar 2 x D8

Uchwyt bazowy CAPBs® STm
Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Ciśnienie CAPBs® sens PS10,
20 mbar 2 x D8

Ciśnienie PS

Pomiar bardzo niskiego ciśnienia (PS10).
Kontrola ciśnienia i podłączenia w systemach ogrzewania gazowego (PS20).
Kontrola szczelności i obciążenia instalacji gazowych (PS 40).
Próba obciążeniowe rurociągów (PS60).

Opis
Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru ciśnienia, podciśnienia
i różnicy ciśnień gazów suchych i nieagresywnych. Głowice pomiarowe ciśnienia dostępne są w czterech zakresach pomiarowych od 20 mbar do 20 000
mbar (20 bar). Dzięki opcji manualnego ustawienia punktu zero możliwe jest
podwojenie zakresu pomiarowego. Wysokiej jakości czujniki są bardzo dokładne, niezależnie od pozycji oraz posiadają kompensację temperatury.

32
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PS 10 (20 mbar)

PS 20 (180 mbar)

PS 40 (6 bar)

PS 60 (20 bar)

Wymiary (W x S x G):

74 x 42 x 35 mm

74 x 42 x 35 mm

74 x 42 x 35 mm

74 x 42 x 35 mm

Waga:

34 g

34 g

30 g

26 g

Interfejs:

Bluetooth Smart

Bluetooth Smart

Bluetooth Smart

Bluetooth® Smart

Zakres pomiarowy:

-20 / +20 mbar
0,5 / 50 m/s

-180 / +180 mbar
0,5 / 50 m/s

-1 / +6 bar

-1 / +20 bar

Dokładność:

±0,003 mbar
0,5 % wartości
zmierzonej ±1 cyfra

±0,03 mbar
0,5 % wartości
zmierzonej ±1 cyfra

±0,3 mbar
0,5 % wartości
zmierzonej ±1 cyfra

±1 mbar
0,5 % wartości
zmierzonej±1 cyfra

Rozdzielczość:

0,001 mbar

0,1 mbar (< 999,99)
1 mbar (> 1.000)

0,1 mbar (< 999,99)
1 mbar (> 1.000)

0,1 m/s

0,01 mbar (< 99,99)
0,1 mbar (> 100,0)
0,1 m/s

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm lub
Ø 3 mm (Festo)

Ø 8 mm lub
Ø 3 mm (Festo)

Króćce pomiarowe:

®

®

®

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS10 - czujnik ciśnienia 0÷20 mbar 2xfi8 mm

9050110

200,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS20 - czujnik ciśnienia 0÷180 mbar, 2xfi8 mm

9010110

158,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS40 - czujnik ciśnienia 0÷6 bar,fi8 mm

9082910

217,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS60 - czujnik ciśnienia 0÷20 bar,fi8 mm

9102910

243,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS10 wraz z uchwytem CAPBs® STm

9050117

320,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS20 wraz z uchwytem CAPBs® STm

9010117

282,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS40 wraz z uchwytem CAPBs® STm

9082917

334,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS60 wraz z uchwytem CAPBs® STm

9102917

357,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Dane techniczne
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CAPBs ®

Ciśnienie cieczy PT70

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Ciśnienie cieczy CAPBs® sens PT70,
25 bar DN5

Zastosowanie

Test ciśnienia instalacji olejowych i innych napełnionych medium
agresywnym.
Pomiar szczelności instalacji i test wytrzymałości instalacji wody
użytkowej.
Próba spadku ciśnienia.
Test ciśnienia rurociągów i sieci.
Test ciśnienia maksymalnego rurociągu.

Wymiary
W x S x G: 76 x 42 x 35 mm
Waga
55 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
0 / +25 bar

Dokładność
0,5 % zakresu pomiarowego
±1 cyfra
Rozdzielczość
0,1 bar
Króćce pomiarowe
Szybkozłącze DN5

Wymienna głowica pomiarowa z czujnikiem ciśnienia służąca
do pomiaru ciśnienia cieczy i mediów agresywnych o wysokim ciśnieniu.
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Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens PT70 - czujnik ciśnienia 0÷25 bar

9142810

228,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PT70 wraz z uchytem
CAPBs® STm

9142817

347,00 € (F)
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Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Dane techniczne

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Temperatura CAPBs® sens TK10

Temperatura TK10
typ K

Jakość powietrza CAPBs® sens AQ20

Zastosowanie

Zastosowanie

Wymienna głowica pomiarowa służąca do
szybkiego i pewnego wykrywania LZO oraz
CO2 w powietrzu otoczenia. Stężenie gazu jest
wyświetlane na urządzeniu dodatkowym jako
CO2 (ppm) i LZO (ppb), jednocześnie zarówno
optyczny jak i akustyczny sygnał jest generowany przez jednostkę pomiarową CAPBs®.

Wymienna głowica pomiarowa ze znormalizowanym gniazdem typu K. Można do niego
podłączyć wszystkie dwubiegunowe termoelementy i czujniki temperatury typu K
(np. z całej oferty czujników AFRISO).

Wymiary
W x S x G: 58 x 42 x 35 mm
Waga
30 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
450 / 2.000 ppm ekwiwalent CO2 (relatywne)
125 / 600 ppb ekwiwalent LZO
Rozdzielczość
1 ppm

Wymiary
W x S x G: 58 x 42 x 35 mm
Waga
22 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
-50 / +1.150°C
(w zależności od użytego czujnika)
Dokładność
±1,5°C
Rozdzielczość
0,1°C

Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych (np. szkoły, biura, sale konferencyjne, biblioteki, itp.).
Kontrola filtrów.
Wykrywanie przecieków w połączeniu
z substancjami niebezpiecznymi.

Pomiar temperatury.

Dane techniczne

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens AQ20 - czujnik LZO ciągły

9120010

198,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens AQ20 wraz z uchytem CAPBs® STm

9120017

319,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK10, do czujnika temperatury typu-K

9000810

118,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK10 wraz z uchytem CAPBs® STm

9000817

245,00 € (F)
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Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Jakość powietrza AQ20
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Temperatura CAPBs® sens TK50

Temperatura CAPBs® sens TK40

Temperatura CAPBs® sens TK35

Temperatura CAPBs® sens TK30

Temperatura CAPBs® sens TK20

Temperatura TK

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Uchwyt bazowy CAPBs® STm

CAPBs ®

Zastosowanie
Pomiar temperatury.

Opis
Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru temperatury
powierzchni, cieczy, miękkich mediów sztucznych lub powietrza i gazów,
dzięki wielu rodzajom czujników do różnych zastosowań.
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Czujnik temp.
igłowy TK 20

Czujnik temp.
cieczyTK 30

Czujnik temp.
cieczy TK 35

Czujnik temp.
gazu TK 40

Wymiary
(W x S x G):

186 x 42 x 35 mm

187 x 42 x 35 mm

190 x 42 x 35 mm

187 x 42 x 35 mm

187 x 42 x 35 mm

Średnica
sondy

3 mm

1,5 mm

3 mm

4,7 mm

4 mm

Waga:

32 g

Interfejs:

Bluetooth Smart

Bluetooth Smart Bluetooth Smart Bluetooth Smart Bluetooth® Smart

Zakres
pomiarowy:

-50 / +400°C

-50 / +400°C

-50 / +400°C

-50 / +400°C

-50 / +400°C

Dokładność:

±1,5°C
1 % zmierzonej
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej
wartości

Rozdzielczość

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

28 g
®

32 g
®

32 g
®

Czujnik temp.
powierzchni TK 50

34 g
®

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK20 - czujnik temperatury igłowy,
L 130mm,fi3 mm

9002210

157,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK30 - czujnik temperatury cieczy,
L 130mm,fi1,5 mm

9002310

149,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK35 - czujnik temperatury cieczy,
L 130mm,fi3 mm

9002410

153,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK40 - czujnik temperatury gazów,
L 130mm,fi4,7 mm

9002510

159,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK50 - czujnik temperatury powierzchniowy, L 130mm,fi3 mm

9002610

166,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK20 wraz z uchytem CAPBs® STm

9002217

280,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK30 wraz z uchytem CAPBs® STm

9002317

275,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK35 wraz z uchytem CAPBs® STm

9002417

277,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK40 wraz z uchytem CAPBs® STm

9002517

284,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK50 wraz z uchytem CAPBs® STm

9002617

289,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Dane
techniczne
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CAPBs ®

Miernik przepływu
i temperatury wody
FlowTemp® ST
Zobacz poradnik praktyczny
na www.youtube.com/AFRISOpl
Więcej
informacji

www.flowtemp.afriso.pl

Zastosowanie

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST szczególnie zalecany jest do weryfikacji pracy instalacji ciepłej wody użytkowej.
Z elektrycznymi przepływowymi ogrzewaczami wody, w szczególności do oceny,
prawidłowości ich pracy i osiągnięcia deklarowanej przez producenta mocy.
Z kotłami dwufunkcyjnymi, w których ocenie podlega dokładność regulacji temperatury
ciepłej wody oraz sprawność wymiennika ciepła.
Podczas prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji i kontroli osiągnięcia wymaganej temperatury wody podczas wypływu z wylewki.
W trakcie pierwszych odbiorów instalacji lub po modernizacji, do oceny prawidłowości
regulacji przy zmiennych warunkach hydraulicznych.

Opis

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST służy do ciągłego pomiaru przepływu
w l/min oraz temperatury w °C w instalacjach wody użytkowej.
Przepływ jest mierzony za pomocą bardzo dokładnego pojemnościowego czujnika przepływu
i czujnika temperatury jakim jest moduł PT 1000. Oba czujniki są zintegrowane w wytrzymałej, zabezpieczonej ochroną IP67 obudowie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kompaktowa budowa pozwala na bezproblemowe umieszczenie i pomiar w niskich armaturach wodnych. Urządzenie jest
przetestowane zgodnie z TÜV S1217-00/15. Dane pomiarowe są przekazywane do urządzenia BlueLine
lub urządzenia mobilnego za pomocą zintegrowanego interfejsu Bluetooth® Smart.
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Dane techniczne
Rozdzielczość
Przepływ: 0,1 l/min
Temperatura: 0,1 C
Czas reakcji T90
Przepływ: 10 s
Temperatura: 40 s
Czujnik
Czujnik pojemnościowy PT 1000
Częstotliwość próbkowania
1s

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST

Art.-Nr

Cena (Gr. Rab.)

9502001

459,00 € (F)

www.analizatory.pl

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Wymiary
W x S x G: 158 x 71 x 97 mm
Waga
370 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
Przepływ: 1,5 / 17,5 l/min
Temperatura: 5 / 80°C
Dokładność
Przepływ: ±0,3 l/min lub ±5 %
zmierzonej wartości
Temperatura: ±2°C lub ±3 %
zmierzonej wartości
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AKCESORIA

Akcesoria oraz opcje dla przyrządów pomiarowych
BlueLine
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SONDY
Sondy do analizatorów spalin 						

42

Jednostki przygotowania spalin do analizatorów spalin				43

CZUJNIKI / STOŻKI
Stożki zaciskowe do sond BlueLine

					44

Akcesoria dla urządzeń BlueLine

					44

Serwis urządzeń BlueLine 		

					46

Oferta serwisowa AFRISO
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Część

MULTILYZER® STe

EUROLYZER® STx

BLUELYZER® ST

Sondy do analizatorów spalin

Odpowiedni do

Art.-Nr

Cena (Gr.Rab.)

•

•

510921

208,00 € (F)

•

•

510931

230,00 € (F)

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)

Opis

Modułowy system sond
Przewody pomiarowe: 2,4 m
z jednostką przygotowania spalin,
Uchwyt bazowy z przewodami

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

Część

Opis

STM 225

BLUELYZER® ST

bazowego

S4600 ST

odpowiednie do uchwytu

MULTILYZER® STe

Wymienne końcówki sondy

EUROLYZER® STx

z ciągiem kominowym

odpowiedni do

Art.-Nr

Cena (Gr.Rab.)

Sondy
170 mm, przewody o długości 1,8
Sonda pomiarowa typu

m z pomiarem ciągu komino-

compact

wego

500268.5 105,00 € (F)

•

i jednostką przygotowania spalin
Sonda o głębokości zanurzenia
Rurka Pitota

360 mm
Sonda o głębokości zanurzenia
460 mm

•

•

•

500238

•

•

•

500238.1 250,00 € (F)

215,00 € (F)

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.
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Jednostki przygotowania spalin do analizatorów spalin
KFP

KFP 2P

Jednostka przygotowania spalin KFP (EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe)
O-Ring 23 x 2

O-Ring 23 x 2
O-Ring 18 x 3

Korek wyjściowy cz. 1

Korek wyjściowy cz. 2

Filtr cząstek stałych

Filtr membranowy

Tuleja „EURO-INDEX”

Część środkowa
z cylinderkiem

Korek wejściowy

Tuleja ze strzałką

Jednostka przygotowania spalin KFP 2P (BLUELYZER® ST)
O-Ring 18 x 3

Korek wyjściowy
cz. 1

Filtr cząstek stałych

Filtr membranowy

O-Ring 23 x 2

Część środkowa z cylindrem
i miejscem na filtry

O-Ring 23 x 2

Korek wejściowy

Tuleja ze strzałką

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 cz. 1

•

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)

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.
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Część

Opis

TK 10 CAPBs®

TM 6 / TM 7 / TMD 7

MFM 22

MULTILYZER® STe

EUROLYZER® STx

BLUELYZER® ST

Czujniki temperatury
do urządzeń BlueLine

Zastosowanie

Art.-Nr

Cena (Gr.Rab.)

Czujniki temperatury
Czujnik temperatury
• • • •

•

• 523034

56,90 € (F)

• • • •

•

• 523035

49,00 € (F)

• • • •

•

• 523033

59,20 € (F)

700 mm

• • • •

•

• 569853

163,75 € (F)

1.000 mm

• • • •

•

• 569854

203,75 € (F)

• • • •

•

• 500147

115,00 € (F)

• • • •

•

• 500141

130,00 € (F)

• • • •

•

• 500141.1 150,00 € (F)

• • • •

•

• 521844

18,79 € (F)

• • • •

•

• 500129

30,00 € (F)

• • • •

•

• 523523

80,00 € (F)

igłowy X12
(do 600ºC)
Czujnik temperatury
gazu i płynów X13a
(do 900ºC)
Czujnik temperatury
kontaktowy X11,
(do 450°C)
Czujnik wysokich
temperatur
(do 1150ºC)
Czujnik wysokich
temperatur
(do 1150ºC)
Czujnik temperatury
spalin

Czujnik temperatury
spalin (do 100ºC)

Do 600ºC, 200 mm

Z uchwytem magnetycznym

Czujnik temperatury Z uchwytem magnetycznym i gumospalin (do 100ºC)

wym stożkiem

Czujnik temperatury TFB-UL 50-1
otoczenia

TFB-UL 50-2 dla MAXILYZER

Czujnik temperatury
szczypcowy X16
(do 200°C)

Stożki do sond

Stożki zaciskowe do sond BlueLine
Część

Opis

Stożek zaciskowy-

Wykonany ze stali nierdzewnej, otwór Ø 8,0 mm, przystosowa-

KLK-E 80

ny do sondy gazów spalinowych

Art.-Nr

520588

Cena (Gr.Rab.

22,50 € (F)

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.
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Akcesoria dla urządzeń BlueLine
Część

Zestaw przewodów pomiarowych
do manometrów elektronicznych

z przyłączami Ø7/8 mm oraz Festo
Ø3 mm

Dla manometrów elektronicznych

do manometrów elektronicznych

z przyłączami Ø8 mm do 1000 mbar

elektronicznych (D8 na D3)

Cena (Gr.Rab.)

Dla manometrów elektronicznych

Komplet przewodów pomiarowych

Adapter do przyłączy manometrów

Drukarka

Art.-Nr

Opis

1 sztuka

Drukarka termiczna EUROprinter

Kompaktowa drukarka termiczna z 4

na podczerwień

magnesami na dolnej części obudowy

500237

31,38 € (F)

500236.01

14,50 € (F)

500677.1

15,40 € (F)

2239400

210,00 € (F)

523525

320,00 € (F)

2255101

2,45 € (F)

2266600

7,55 € (F)

6850400

47,85 € (F)

500541

125,00 € (F)

Kompaktowa drukarka termiczna z 4
Drukarka termiczna EUROprinter

magnesami na dolnej części obudowy.

Bluetooth® Smart

Interfejsy: podczerwień i Bluetooth®
Smart

Termiczny papier do drukarki
EUROprinter

1 rolka

Termiczny papier do drukarki

Do oficjalnej dokumentacji, samoprzy-

EUROprinter, samoprzylepny

lepny, 1 rolka
Uniwersalna torba transportowa z

Torba transportowa BlueLine Big

uchwytem i paskiem na ramie dla
różnych urządzeń pomiarowych

Uniwersalna walizka aluminiowa

Dla analizatora EUROLYZER i MULTILYZER

Dla analizatora spalin BLUELYZER ST,
Walizka aluminiowa mała

manometrów S2600 i S4600 ST oraz do 6850300

41,60 € (F)

Zestawu do Prób Szczelności Instalacji

Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.
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Cennik usług serwisowych BlueLine
Oferta Serwisowa AFRISO
Opis usługi

Cena

Coroczny serwis w ramach programu OSA - BLUELYZER® ST

379,00 zł

Coroczny serwis w ramach programu OSA - EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe

579,00 zł

Analizatory spalin BLUELYZER® ST
Opis usługi

Cena

Kalibracja analizatora spalin z wydaniem certyfikatu kalibracji

220,00 zł

Wymiana sensora O2 wraz z przeglądem i kalibracją

510,00 zł

Wymiana sensora CO wraz z przeglądem i kalibracją

760,00 zł

Wymiana sensora CO i O2 wraz z przeglądem i kalibracją

995,00 zł

Analizatory spalin EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe
Opis usługi

Cena

Kalibracja analizatora spalin z wydaniem certyfikatu kalibracji

220,00 zł

Wymiana sensora O2 wraz z przeglądem i kalibracją

1 060,00 zł

Wymiana sensora CO wraz z przeglądem i kalibracją

1 580,00 zł

Wymiana sensora NO wraz z przeglądem i kalibracją

1 425,00 zł

Wymiana sensora CO i O2 wraz z przeglądem i kalibracją

2 320,00 zł

Analizatory spalin EUROLYZER® ST, MULTILYZER® NG, MAXILYZER® NG
Opis usługi

Cena

Kalibracja analizatora spalin z wydaniem certyfikatu kalibracji

220,00 zł

Wymiana sensora O2 wraz z przeglądem i kalibracją

880,00 zł

Wymiana sensora CO wraz z przeglądem i kalibracją

1 580,00 zł

Wymiana sensora NO wraz z przeglądem i kalibracją

1 425,00 zł

Wymiana sensora CO i O2 wraz z przeglądem i kalibracją

1 990,00 zł

Analizatory spalin EUROLYZER®, MINILYZER® 02, MAXILYZER® MKII
Opis usługi

Cena

Kalibracja analizatora spalin z wydaniem certyfikatu kalibracji

220,00 zł

Wymiana sensora O2 wraz z przeglądem i kalibracją

825,00 zł

Wymiana sensora CO wraz z przeglądem i kalibracją

1 460,00 zł

Wymiana sensora NO wraz z przeglądem i kalibracją

1 425,00 zł

Wymiana sensora CO i O2 wraz z przeglądem i kalibracją

1 920,00 zł

Detektory wycieku gazu GSP1
Opis usługi

Cena

Wymiana sensora gazu w wraz z przeglądem, kalibracją i wydaniem certyfikatu kalibracji

325,00 zł
575,00 zł

Wymiana sensora i akumulatora wraz z przeglądem, kalibracją i wydaniem certyfikatu kalibracji
Wymiany akumulatorów

46

Opis usługi

Cena

Wymiana akumulatora BLUELYZER® ST

300,00 zł

Wymiana akumulatora EUROLYZER® STx

380,00 zł

Wymiana akumulatora MULTILYZER® STe

380,00 zł

Wymiana akumulatora EUROLYZER® ST

260,00 zł

Wymiana akumulatora MULTILYZER® NG

300,00 zł

Wymiana akumulatora MINILYZER® 02

260,00 zł

Wymiana akumulatora GSP1

120,00 zł

www.analizatory.pl

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 pomiarów 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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