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Profesjonalne systemy pomiarowe dla budownictwa i zastosowań przemysłowych 
Firma AFRISO oferuje rozwiązania dotyczące pomiarów obwarowanych przepisami prawa, regulacji, konserwacji i napraw.  
Tworzymy odpowiednie systemy pomiarowe do każdego zastosowania. Systemy najlepiej sprawdzają się w użytkowaniu dla:

 
  
 Firm HVAC, obsługi klienta, serwisu technicznego.
  
 
 Kominiarzy.
  
 
 Konsultantów energetycznych, ekspertów, ekspertów ds. środowiska, zarządców obiektów.
  
 
 Architektów, pośredników w obrocie nieruchomościami.
  
 
 Przemysłu: procesu produkcyjnego, obsługi.



Przenośne urządzenia serwisowe  
do zastosowań domowych i przemysłowych

PRZENOŚNE URZĄDZENIA POMIAROWE

Analizatory spalin BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe, miernik emisji pyłu STM 225.

Manometry elektroniczne serii S2600 i S4600 ST, zestaw do prób szczelności, detektor gazu GSP 1  
i GSP 3 flex.

Mierniki temperatury TM6, TM7, TMD7, pirometry TM9-IR, wilgotnościomierz MFM 22, mierniki temperatury 
i wilgotności serii FT.

Uchwyt podstawowy CAPBs® STm, głowice pomiarowe: wilgotność / temperatura RH 80, wykrywanie wycieków 
gazu GS 10, ciśnienie PS 10-61, nadajnik ciśnienia PT 70, ciśnienie i temperatura FP 10, jakość powietrza AQ 20, tem-
peratura TK 10-50, pomiar prędkości przepływu i temperatury wody FlowTemp®ST, zestawy do badania szczelności, 
kontroli systemów wodnych i grzewczych.

Miernik prędkości przepływu powietrza BlueAir-ST®, miernik prędkości przepływu i temperatury wody FlowTemp®.

Sondy pomiarowe, sondy modułowe, wtyczki sondy, wkłady filtru kondensatu, sondy do pomiaru temperatury, 
stożki zaciskowe, sondy do pomiaru prędkości / wilgotności powietrza, zestawy połączeń, walizki, drukarki, pom-
py sadzy, karty pamięci, zasilacze, kable USB, akcesoria do zestawów testowych szczelności, oprogramowanie 
EuroSoft Mobile, umowy serwisowe, rozszerzenia gwarancji.

Centra i punkty serwisowe AFRISO, oferty usług, szkolenia, specjalistyczne wyszukiwanie firm, materiały do 
pobrania, materiały informacyjne, informacje o normach EN 50379, VDI 3805, AFRISO, ogólne warunki dostaw, 
zakłady produkcyjne.

Analiza spalin

Pomiar ciśnienia / próby szczelności

Pomiar temperatury i wilgotności

Modułowy system pomiarowy  
CAPBs® / głowice pomiarowe

Pomiar przepływu

Akcesoria i opcje dla urządzeń  
BlueLine

Oferta serwisowa AFRISO
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Urządzenia pomiarowe AFRISO zapewniają precyzyjne pomia-
ry instalacji olejowych, gazowych, pelletowych lub opalanych 
drewnem. Naszym celem jest, aby pomóc klientom w osiągnię-
ciu odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim czasie, niskie-
go zużycia energii oraz małej emisji spalin. Przyrządy AFRISO  
zapewniają precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiaru, dzięki  
czemu zawsze można na nas polegać. Produkty są stworzo-
ne z myślą o przyszłości oraz cechują się największą innowa-
cyjnością w branży. Integracja maksymalnej liczby sensorów  
pomiarowych w minimalnej przestrzeni, ergonomiczny pro-
jekt, inteligentne i skuteczne rozwiązania takie jak bezprze-
wodowa transmisja danych za pomocą kodów QR, ocena  
i przetwarzanie danych za pomocą aplikacji dla smartfonów  
i tabletów lub najnowszej technologii interfejsu Bluetooth®Smart: 
 jednym słowem - AFRISO wyznacza standardy.

Idealne urządzenie do wszystkich zastosowań

Pomiary i testy - profesjonalnie i niezawodnie

Centrum Rozwoju AFRISO:
SYSTRONIK Illmensee Niemcy
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Korzystaj z szerokiej gamy przyrządów  
po miarowych do każdego zastosowania:  
od urządzenia do prostych zadań,  
aż po komputery „wszystko w jed nym”. 
 

  Przyrządy pomiarowe zgodnie z odpowiednimi normami  
i dyrektywami TÜV

  Czujniki CO z kompensacją H2 do pomiarów obwarowa-
nych przepisami prawa

  Łatwość obsługi dzięki nowoczesnej technologii takiej 
jak kolorowy wyświetlacz TFT, karta pamięci SD i obsługa 
poprzez panel dotykowy

  Łatwa i szybka komunikacja z komputerami, tabletami, 
smartfonami i drukarkami za pośrednictwem kodów QR 
lub interfejsów takich jak Bluetooth®, Bluetooth® Smart, 
podczerwień i USB

  Aplikacje dla systemów Android i iOS z graficzną wizuali-
zacją wyników pomiarowych

  Automatyczne sprawdzenie urządzenia dzięki testowi 
czujników podczas uruchamiania programu w celu  
uzyskania dokładnych wyników pomiarów

 Magnesy na obudowie pozwalają na obsługę bez  
 trzymania urządzenia

  Solidna obudowa ochronna lub kieszeń chroniąca przed 
brudem, uderzeniami i wstrząsami

  Kompletny asortyment akcesoriów umożliwia dostosowa-
nie urządzeń dokładnie do Twoich wymagań

Profesjonalna linia systemów pomiarowych 

Sprawdzone i niezrównane

Transmisja danych  
pomiarowych  

za pomocą  
interfejsu Bluetooth
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Innowacyjne. Przyszłościowe. Po prostu skutecznie.

Od prostego przyrządu pomiarowego  
do urządzenia do zadań specjalnych

Posiadasz już urządzenie pomiarowe AFRISO  
BlueLine i chciałbyś nim wykonywać większość 
swoich codziennych prac pomiarowych takich jak 
test szczelności instalacji, detekcja wycieku gazu 
czy pomiar przepływu? Z Twoim urządzeniem  
pomiarowym AFRISO to żaden problem! W połą-
czeniu z wielofunkcyjnymi urządzeniami CAPBs® 
do pomiaru ciśnienia, temperatury, wilgotności i in-
nych zastosowań najważniejsze zadania instalatora  
i serwi santa mogą być wykonane szybko i precy-

zyjnie. Urzą dzenia CAPBs® pozwalają na bezprze-
wodowe połączenie z wybranymi urządzeniami 
serii BlueLine* za pomocą technologii Bluetooth® 
Smart. Dane pomiarowe mogą być przesyłane 
bezpośrednio na urządzenie pomiarowe AFRISO 
na Twój smartfon lub tablet za pośrednic twem 
bezpłatnej aplikacji. Protokoły pomiarowe mogą 
być wygodnie przesłane np. przy użyciu kodu QR 
lub poprzez bezpłatną aplikację dla systemu iOS 
lub Android w formie pliku Excel (CSV). 

Szczegółowe informacje o dostępnych urządzeniach CAPBs® zawiera rozdział 4
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Urządzenia CAPBs® charakteryzują się niespo-
tykaną róż norodnością opcji pomiarowych  
w ramach tylko jednego systemu. Wiele różnych 
głowic pomiarowych CAPBs® sens może być  
łatwo przymocowanych do uchwytu bazowe-
go CAPBs® STm dzięki jego modułowej budo-
wie. Sam uchwyt ma ergonomiczny kształt i jest  
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucz-
nego. Posiada zasilanie bateryjne (opcjonalnie  
akumulatorowe), wielofunkcyjny przycisk, jak 
również wielokolorową diodę LED.  Przycisk wie-
lofunkcyjny jest pro gramowalny - pozwala na 
przykład  w każdej chwili ustawić punkt zerowy 
niezależnie od miejsca pomiaru. Ponadto uchwyt 

posiada zintegro wany głośnik emitujący sygnał 
akustyczny. Podłączenie do urządzenia pomia-
rowego lub urządzenia mobilnego odbywa się 
poprzez połączenie za pomocą bezprzewo dowej 
technologii Bluetooth® Smart. Urządzenie pomia-
rowe AFRISO oraz bezpłatna aplikacja dla smartfo-
na i tabletu posiada podstawowe menu pomiaro-
we dla wszystkich zastosowań urządzeń CAPBs®. 
Należą do nich na przykład pomiar szczelności 
instalacji, pomiar wielko ści wycieku, detekcja wy-
cieku gazu, pomiar przepływu i wiele innych.

*Urządzenia pomiarowe gotowe do natychmiastowej współpracy z CAPBs®: 
BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe i manometry 
elektroniczne serii S4600 ST
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Urządzenia pomiarowe BlueLine

 

BLUELYZER® ST EUROLYZER® 
STx

MULTILYZER® 
STe

Miernik emisji  
pyłu STM 225

Seria  
S2600

Seria
S4600 ST

TM 7/ 
TMD 7 TM6 TM9-IR MFM 22 FT-Seria BlueAir-ST® GSP-Seria CAPBs®

O2

Pa
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 / 
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rz
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e

• • •
CO (do 4.000 ppm) •
CO (do 6.000 ppm) •
CO (do 10.000 ppm) •
CO2 (obliczane) • • •
NO    •***    •***
NO2    •***
NOX    •***    •***
CO (20.000 ppm)  •***
SO2    •***
Cząstki stałe •
Metan •
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Lambda • • •
Sprawność Eta / współczynnik Eta • • •
Straty kominowe qA • • •
Temperatura • • • • • •    •*** •    •*** •
Ciśnienie • • • • • •
Punkt rosy • • •
Wilgotność w % • •    •*** •
Przepływ objętościowy    •***    •***    •*** • •
Pomiary filtrów, układów wentylacyjnych, kanałów

Ty
po

w
e 

ob
sz

ar
y 

za
st

os
ow

ań

• • • •
Pomiary obiektów produkcyjnych, zbiorników, rur gazowych • • • •
Regulacja palnika / serwisowanie (systemy gaz., olej. i paliwa stałe) • • • • • • •
Pomiar CO w otoczeniu • • •
Serwisowanie podgrzewaczy wody • • • • • • •
Serwisowanie systemów CHP • • •
Analiza spalin • • •
Pomiar ciśnienia • • • • • •
Pomiar ciśnienia: na wejściu, przepływu, statycznego, dyszy • • • • •
Pomiar ciśnienia / podciśnienia • • • • • •
Pomiar różnicy ciśnień • • • • •
Pomiar podciśnienia • • •
Pomiar temperatury (gaz spalinowy, powietrze, ściana zewnętrzna) • • • • • • •    •*** •
Pomiar temperatury (wody) • • • •
Pomiar temperatury (obiekty ruchome) •
Pomiar temperatury powierzchni • • • • • • •
Pomiar różnicy temperatur • • •    •** •
Pomiar ciągu / ciągu kominowego • • • • • •
Pomiar strat wentylacyjnych •
Pomiar strat kominowych • • •
Ocena instalacji ogrzewania •
4 Pa-Test •
Detekcja wycieku gazu • •
Pomiar stężenia gazu • •
Pomiar przepływu wody •
Pomiar wilgotności (materiał / wilgoć / warunki w pomieszczeniu / pleśń) • •    •*** •
Prędkość przepływu powietrza    •***    •***    •*** • •

EN 50379-2

Za
tw

ie
rd

ze
ni

a

• • • • •

EN 15378 •

 Strona 14  Strona 16  Strona 18  Strona 20  Strona 27  Strona 28  Strona 38  Strona 39  Strona 39  Strona 40  Strona 42  Strona 66  Strona 32  Strona 51*  Patrz opis produktu na odpowiedniej stronie katalogu lub w instrukcji obsługi
** W zależności od wersji
*** Opcja
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BLUELYZER® ST EUROLYZER® 
STx

MULTILYZER® 
STe

Miernik emisji  
pyłu STM 225

Seria  
S2600

Seria
S4600 ST

TM 7/ 
TMD 7 TM6 TM9-IR MFM 22 FT-Seria BlueAir-ST® GSP-Seria CAPBs®
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• • •
CO (do 4.000 ppm) •
CO (do 6.000 ppm) •
CO (do 10.000 ppm) •
CO2 (obliczane) • • •
NO    •***    •***
NO2    •***
NOX    •***    •***
CO (20.000 ppm)  •***
SO2    •***
Cząstki stałe •
Metan •
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Lambda • • •
Sprawność Eta / współczynnik Eta • • •
Straty kominowe qA • • •
Temperatura • • • • • •    •*** •    •*** •
Ciśnienie • • • • • •
Punkt rosy • • •
Wilgotność w % • •    •*** •
Przepływ objętościowy    •***    •***    •*** • •
Pomiary filtrów, układów wentylacyjnych, kanałów

Ty
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• • • •
Pomiary obiektów produkcyjnych, zbiorników, rur gazowych • • • •
Regulacja palnika / serwisowanie (systemy gaz., olej. i paliwa stałe) • • • • • • •
Pomiar CO w otoczeniu • • •
Serwisowanie podgrzewaczy wody • • • • • • •
Serwisowanie systemów CHP • • •
Analiza spalin • • •
Pomiar ciśnienia • • • • • •
Pomiar ciśnienia: na wejściu, przepływu, statycznego, dyszy • • • • •
Pomiar ciśnienia / podciśnienia • • • • • •
Pomiar różnicy ciśnień • • • • •
Pomiar podciśnienia • • •
Pomiar temperatury (gaz spalinowy, powietrze, ściana zewnętrzna) • • • • • • •    •*** •
Pomiar temperatury (wody) • • • •
Pomiar temperatury (obiekty ruchome) •
Pomiar temperatury powierzchni • • • • • • •
Pomiar różnicy temperatur • • •    •** •
Pomiar ciągu / ciągu kominowego • • • • • •
Pomiar strat wentylacyjnych •
Pomiar strat kominowych • • •
Ocena instalacji ogrzewania •
4 Pa-Test •
Detekcja wycieku gazu • •
Pomiar stężenia gazu • •
Pomiar przepływu wody •
Pomiar wilgotności (materiał / wilgoć / warunki w pomieszczeniu / pleśń) • •    •*** •
Prędkość przepływu powietrza    •***    •***    •*** • •

EN 50379-2
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tw
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a

• • • • •

EN 15378 •

 Strona 14  Strona 16  Strona 18  Strona 20  Strona 27  Strona 28  Strona 38  Strona 39  Strona 39  Strona 40  Strona 42  Strona 66  Strona 32  Strona 51



MULTILYZER® STe

Pomiar emisji pyłu

BLUELYZER® ST

EUROLYZER® STx
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Przenośne przyrządy pomiarowe serii BlueLine do analizy gazów  
spalinowych, prac regulacyjnych i serwisowych

ANALIZA SPALIN

ANALIZA SPALIN

POMIAR EMISJI PYŁU

Przegląd analizatorów spalin         12

Analizator spalin  BLUELYZER® ST         14

Analizator spalin  EUROLYZER® STx         16

Analizator spalin  MULTILYZER® STe         18

Miernik emisji pyłu STM 225          20
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 Elastyczne
 Interfejs USB do ładowania.

Najnowsza technologia pracuje dla Ciebie

Analizatory spalin "wszystko w jednym"  
dla systemów grzewczych

 Ergonomiczne
  Lekkie, poręczne przyrządy pomiarowe, ergonomiczny 

kształt z wytrzymałą osłoną ochronną  
i wbudowanymi magnesami.

 Uniwersalne
  Wszystko w jednym: analiza gazów spalinowych, pomiar 

różnicy ciśnień, pomiar różnicy temperatur oraz w zależności 
od urządzenia - kontrola CO w otoczeniu, pomiar pyłu  
i prędkość powietrza.

 Wielozadaniowe
 Pomiar, nawigacja, ładowanie  
 i ocena wyników pomiarów w tym  
 samym czasie.

 Przyjazne dla środowiska
 Bezołowiowy czujnik ECO (O2) o długiej  
 żywotności i zoptymalizowanej fazie kalibracji,  
 krótki czas reakcji, odporny na biogeniczne  
            paliwa (oprócz BLUELYZER® ST).

 Bezprzewodowe
 Interfejs podczerwieni dla drukarki IR.

 Innowacyjne
 Wiele urządzeń z interfejsem Bluetooth® Smart 
 w ofercie: przesyłanie danych do komputera, drukarki  
 Bluetooth®, aplikacja mobilna EuroSoft mobile  
 i do łączenia z CAPBs® i innymi przyrządami pomiarowymi.

1
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych
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 Intuicyjne
 Intuicyjna obsługa za pomocą panelu dotykowego  
 do przewijania, duży kolorowy wyświetlacz TFT, wygodna  
 struktura programów pomiarowych krok po kroku.

 Niezawodne
 W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia  
 podczas uruchamiania programu.

 Inteligentne
 Opcjonalna funkcja rejestratora danych (swobodnie wybieralny  
 interwał od 1 do 999 sekund) do długotrwałego pomiaru  
 lub diagnostyki. Dane są przechowywane w formacie XML,  
 co umożliwia elastyczne przetwarzanie za pomocą  
 standardowych aplikacji takich jak MS Excel.

 Wydajne
  Akumulator litowo-jonowy wytrzymuje nawet  

do 12 godzin pracy.

 Mobilne
 Zapisy pomiarów jako kody QR  
 dla smartfonów, tabletów  
 lub oprogramowania do zarządzania.

 Kompatybilne
 Współpracuje z wszystkimi sondami  
 do spalin AFRISO oraz sondami typu K.

 Niezależne
 Karta MicroSD umożliwia niezależne  
 od systemu przechowywanie zapisanych  
 pomiarów (format HTML) oraz szybkie  
 aktualizacje oprogramowania przez  
 użytkownika.

 Bezproblemowe
 Do 7 lat pełnej gwarancji (w tym czujniki) dzięki  
 ofercie serwisowej OSA.

EuroSoft  
aplikacja mobilna

13www.analizatory.pl
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych

BLUELYZER® ST

  „Wszystko w jednym” - najmniejszy na świecie, w pełni funkcjonal-
ny 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.

  Pomiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie regulowanymi 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

  Współpraca z CAPBs®.

 
Do 7 lat pełnej gwarancji dzięki ofercie serwisowej OSA.

Idealny dla profesjonalistów do dokładnej regulacji lub 
kontroli parametrów spalania. BLUELYZER® ST nadaje się 
do analizy spalin, pomiaru ciśnienia i różnicy tempera-
tur. Jest to uniwersalny, ręczny przyrząd pomiarowy prze-
znaczony do pomiaru małych i średnich systemów grzew-
czych opartych na oleju i gazie oraz do kontroli stężenia  
CO w instalacjach gazowych.

Zastosowanie

ANALIZATOR SPALIN

Ro
zm

ia
r r

ze
cz

yw
is

ty

EuroSoft  
aplikacja mobilna

1
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

BLUELYZER® ST zestaw 1 • • • • • • • • 1438016 588,00 € (F)

BLUELYZER® ST zestaw 2 • • • • • • • • • 1438116 642,00 € (F)

BLUELYZER® ST zestaw 3 • • • • • • • • • 4438016 749,00 € (F)

BLUELYZER® ST zestaw 4 • • • • • • • • • • 4438116 802,00 € (F)

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.

Dane techniczne 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

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

DółGóra

Głośnik

Gniazdo karty  
micro SD

Gniazdo USB  
zasilacza / ładowarki 

Pomiar  
ciśnienia (ciągu 
kominowego)

Wejście gazu

Interfejs podczer-
wieni drukarki 

Gniazdo czujnika  
temperatury  
np. temperatury spalin 

Gniazdo czujnika  
temperatury np. temperatury  
otoczenia lub temperatury powietrza 
do spalania
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych

 „Wszystko w jednym”: analiza spalin, pomiar różnicy 
 ciśnień, pomiar różnicy temperatur.

 Dostosowany do potrzeb: łączenie z przyrządami AFRISO CABs®.

 Czujnik ECO: bezołowiowy czujnik O2 o długiej żywotności i zoptymali- 
 zowanej 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.

EUROLYZER® STx

Ro
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ia
r r
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cz
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ty

ANALIZATOR SPALIN

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.

Zastosowanie

EuroSoft  
aplikacja mobilna
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

EUROLYZER® STx zestaw 1 • • • • • • • 4629010 802,00 € (F)

EUROLYZER® STx zestaw 2 • • • • • • • • 4629110 1320,00 € (F)

EUROLYZER® STx zestaw 3 • • • • • • • • • 4629210 1320,00 € (F)

EUROLYZER® STx zestaw 4 • • • • • • • • 4630010 1620,00 € (F)

EUROLYZER® STx zestaw 5 • • • • • • • • • 4630110 1690,00 € (F)

EUROLYZER® STx zestaw 6 • • • • • • • • • • 4630210 1716,00 € (F)

Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych

Góra Dół

Gniazdo karty  
micro SD

Gniazdo USB  
zasilacza / ładowarki 

Wejście 
gazu

Króćce do pomiaru ciśnienia, różnicy 
ciśnień i ciągu kominowego

Gniazdo czujnika tem-
peratury np. dla tempera-
tury spalin 

Gniazdo czujnika tempe-
ratury np. dla tempe-
ratury otoczenia lub 
temperatury powie trza 
do spalania 

Interfejs podczer-
wieni drukarki 

Głośnik

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
COH2
0/9.999 ppm (max.)
NO
0/2.000 ppm
Wskazania (wartości obliczane)
CO2, CO nierozcieńczone (bez tlenu), lambda, 
punt rosy, sprawność eta, straty kominowe qA
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C

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

Dane techniczne

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych

MULTILYZER® STe

ANALIZATOR SPALIN
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  Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar różnicy ciśnień, pomiar 
różnicy temperatur, pomiar prędkości przepływu, pomiar emisji pyłu 
(we współpracy z STM 225).

  Czujnik ECO: bezołowiowy czujnik O2 o długiej żywotności i zopty-
malizowanej fazie kalibracji, krótki czas reakcji, odporny na paliwa 
biogeniczne.

  Możliwość wyposażenia analizatora do 6 sensorów pomiarowych: O2, 
CO/H2, NO, SO2, NO2, COwysokie.

 Pomiar CO w otoczeniu.

 Pomiar jest możliwy na dwóch aktywnych poziomach wyświetlania.

  Wyniki pomiarów jako kod QR, baza danych pamięci, zarządzanie 
danymi klientów.

  5 lat gwarancji na sensor O2.

  Do 7 lat pełnej gwarancji dzięki ofercie serwisowej OSA.

    Współpraca z CAPBs®.

EuroSoft  
aplikacja mobilna

Analizator gazów spalinowych do pomiaru małych i śred-
nich 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.

Zastosowanie
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Analiza gazów spalinowych Pomiar gazów spalinowych

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
COH2
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

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

Dane techniczne

Dół Góra

Interfejs pod-
czerwieni 
drukarki 

Głośnik

Gniazdo karty micro SD
Gniazdo czujnika 
temperatury np.  
dla temperatury 
spalin

Króćce do pomiaru ciśnienia,  
różnicy ciśnień i ciągu kominowego

Gniazdo czujnika 
temperatury np. dla 
temperatury otoczenia 
lub temperatury  
powie trza do spalania 

Wejście gazu

Gniazdo USB  
zasila cza / ładowarki 

Interfejs USB  
do komunikacji  
z STM 225
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

MULTILYZER ST zestaw 1 • • • • • • • 4529210 2486,00 € (F)

MULTILYZER ST zestaw 2 • • • • • • • • 4530210 2750,00 € (F)

MULTILYZER ST zestaw 3 • • • • • • • • • 4548210 3033,00 € (F)

MULTILYZER ST zestaw 4 • • • • • • • • • • 4546210 4477,00 € (F)

i
Proszę pytać o inne wersje 
urządzeń. Więcej informacji 
na temat opcji i akcesoriów 
zawiera rozdział 7.



STM 225

 Optyczna metoda pomiaru zapewnia szybkie, dokładne   
 wyniki pomiarów i diagnostykę w czasie rzeczywistym.

  Wiarygodne wyniki pomiaru, na które nie mają wpływu zakłócenia 
(np. wstrząsy).

  Intuicyjna obsługa poprzez menu sterowane sekwencjami  
pomiarowymi.

  Eksploatacja, analiza spalin i dane za pomocą opcjonalnego  
analizatora spalin MULTILYZER® STe jako centralny sterownik.

  Wizualizacja poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy 5,7 ".

  Stałe wskazanie aktualnej wartości zmierzonej.

  Wskazanie masowego stężenia pyłu jako wartość średnia z 15 minut.

  Sprawdza się również w przypadku pomiaru średniej  
z 30 minut.

  Krótki czas konfiguracji dzięki szybkiej fazie nagrzewania  
i kalibracji.

  Łączność Bluetooth® dla analizatora spalin MULTILYZER® STe.

 Kompaktowy, solidny system pomiarowy.

Przyrząd STM 225 został specjalnie zaprojektowany jako 
przenośny przyrząd do pomiaru pyłu w kotłach opa-
lanych paliwem stałym takim jak pellet, drewno lub  
węgiel. Określa stężenie cząstek stałych / pyłu za pomocą  
nowoczesnej metody pomiaru optycznego bez użycia  
części eksploatacyjnych. Stężenie cząstek stałych / pyłu jest  
następnie wyświetlane jako wartość średnia (czas trwania:  
15 minut). Pomiary ciągłe są również możliwe.  
Sondę do pobierania próbek można również wykorzystać  
do testów szczelności całego systemu pobierania spalin. 

Współpraca miernika emisji pyłów STM 225 z analizatorem 
spalin MULTILYZER STe pozwala na równoczesny pomiar  
stężenia masowego pyłu wraz z pomiarem składu spalin  
w tym stężenia O2 i CO. Analizator dzięki temu jest w stanie 
określić współczynniki emisji oraz niepewności pomiarowe  
odniesione do wartości O2 ref oraz oblicza współczynniki emi-
sji pomniejszone o niepewność pomiarową. Następnie wyniki 
te można zapisać na karcie pamięci lub wydrukować protokół 
pomiarowy na bezprzewodowej drukarce.

Zastosowanie

Współpraca z analizatorem 
MULTILYZER® STe

MIERNIK EMISJI PYŁU

1
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Analiza gazów spalinowych Pomiar pyłu



Tył

Odprowadzenie 
kondensatu

Interfejs USB do celów  
serwisowych

Wyjście gazu

Gniazdo zasilania podgrzewanego 
przewodu sondy

Wspornik sondy pomiarowej

Zbiornik kondensatu  
z blokadą wody

Przyłącze wejścia gazu  
dla sondy

Filtr cząstek stałych 
dla pompy
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

STM 225 zestaw 1 • • • 9020000 5595,00 € (F)

STM 225 zestaw 2 • • • • • 9020140 7560,00 € (F)

STM 225 zestaw 2 • • • • • • 9020148 7825,00 € (F)

Dane techniczne Zakres pomiarowy
0/300 mg/m³ Pył
Wartości mierzone (za pomocą MULTILYZER® STe)
O2: 0/21 Vol. % objętości
COH2: 0/4.000 ppm 
CO: 0/20.000 ppm
Rozdzielczość pomiaru
0,1 mg/m³
Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 5/40°C
Przechowywanie: -20/+50°C
Wymiary (obudowa)
W x S x G: 190 x 275 x 330 mm
Waga
Ok. 7,5 kg
Stopień ochrony
IP 40

Ekran
Kolorowy wyświetlacz dotykowy 5,7"  
(14,5 cm)
Napięcie zasilania
AC 230 V, 50 Hz
Moc
Ok. 230 VA (z podgrzewaną sondą)
Interfejsy
Bluetooth®, USB, RS 232
Dopuszczenia (dla Niemiec)
Certyfikat stosowania dla poziomu 1 + 2,  
w tym 150 mg/m3, pomiar wartości średniej  
dla 30 minut
Torba transportowa
Lekka, wytrzymała z paskiem na ramię oraz 
uchwytem

Interfejs RS232 do komu-
nikacji z komputerem PC

Gniazdo kabla zasilającego
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Pomiar pyłu Pomiar gazów spalinowych

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.



Szczegółowe informacje i dodatkowe opcje 
oraz akcesoria zawiera rozdział 7.

i

Modułowy system sond z wymiennymi końcówkami

Wymienna końcówka sondy 180 mm
Art.-Nr 523228

Wymienna końcówka sondy  
- pierścieniowa sonda szczelinowa  
300 mm
Art.-Nr 523480

Wymienna końcówka pasująca 
do uchwytu bazowego

Jednostka przygotowania spalin
Art.-Nr 500190

Wymienna końcówka sondy 300 mm
Art.-Nr 523229

Uchwyt bazowy z przewodami z ciągiem kominowym 2,4 m
Art.-Nr 510921

Uchwyt bazowy z przewodami bez ciągu kominowego 2,4 m
Art.-Nr 510951

i
Więcej informacji zawiera rozdział 4.

Drukarka termiczna EUROprinter
Kompaktowa drukarka z czterema magnesami  
na tyle obudowy zapewnia swobodę pracy. Inter-
fejs podczerwieni pozwala na proste połączenia  
z urządzeniami serii BlueLine. Umożliwia doku-
mentowanie wszystkich wyników pomiarów na 
specjalnym wydruku.
Art.-Nr 2239400

Opcje i akcesoria do analizatorów spalin

Wymienna końcówka sondy - sonda wielootworowa
Art.-Nr 570080

Wymienna końcówka sondy - sonda elastyczna 400 mm
Art.-Nr 523358

Urządzenia CAPBs® zmieniają proste urządzenie we wszechstronny system pomiarowy

Urządzenia AFRISO CAPBs® tworzą modułowy 
system składający się z uniwersalnego uchwytu  
CAPBs® STm oraz  specyficznych zastosowań głowic 
pomiarowych CAPBs® sens dla różnych para metrów  
fizycznych takich jak: ciśnienie, temperatura i wilgot-
ność. Uchwyt CAPBs® STm pozwala umieścić w nim róż-
ne moduły głowic pomiarowych CAPBs® sens. Uchwyt  
w połączeniu z dowolnym modułem głowicy pomiaro-
wej tworzy kompletne urządzenie pomiarowe CAPBs®. 
Każde urządzenie pomiarowe przesyła zmierzone dane 
w czasie rzeczywistym za pomocą technologii Blueto-
oth® Smart bezpośrednio do urządzeń AFRISO BlueLine 
lub do bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet z róż-
nymi systemami operacyjnymi.

Aplikacja "EuroSoft mobile" na Android / iOS
Na smartfony i tablety lub jako oprogramowanie  
na komputery PC z systemem Windows.

Opcje / akcesoria

1
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Seria S4600 ST

Seria S2600

Zestaw do prób szczelności  
instalacji

Detektory gazu
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POMIAR CIŚNIENIA

Precyzyjne przyrządy pomiarowe oraz zestawy  
do prób szczelności instalacji

MANOMETRY ELEKTRONICZNE

PRÓBY SZCZELNOŚCI / DETEKCJA WYCIEKU

Zalety manometrów elektronicznych serii S4600 ST      26

Manometry elektroniczne S2600         27

Manometry elektroniczne S4600 ST        28

Zestaw do prób szczelności instalacji ZPSI        30

Datektory gazu GSP 1 i GSP 3 flex         32

Opcje i akcesoria dla manometrów elektronicznych       33
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Kompaktowy manometr elektroniczny

Zalety produktu: seria S4600 ST

 „Wszystko w jednym”
 Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień  
 oraz  pomiar prędkości przepływu powietrza  
 (w zależności od wersji). 

 Wszechstronny
 Sześć (różnicowych) zakresów  
 pomiarowych ciśnienia.

 Uniwersalny
  Obejmuje całą gamę pomiarów: 

od przyrządu pomiarowego niskiego 
ciśnienia (20 mbar)  aż do wersji dla bardzo 
wysokiego ciśnienia (18 bar).

 Precyzyjny
  Bardzo dokładne pomiary dzięki wbudowanemu 

pomiarowi ciśnienia atmosferycznego i kompensacji 
temperatury. Zmierzone wartości wyświetlane są w 
9 jednostkach: mbar, Pa, hPa, kPa, mmWC, mmHg, 
inHg, psi, bar.

 Czytelny
 Większa wygoda: duży wyświetlacz TFT  
           (W x S: 45 x 60 mm) pokazuje cztery zmierzone  
 wartości jednocześnie i pozwala widzieć wyniki,  
 nawet w ciemnych pomieszczeniach.

 Niezawodny
 W pełni automatyczne  
 sprawdzenie urządzenia, manualne  
 oraz automatyczne zerowanie  
 podczas uruchamiania programu.

 Mobilny
  Zapisy pomiarów jako kody QR dla smart-

fonów, tabletów lub oprogramowania do 
kierowania urządzeniem.

 Energooszczędny
 Energooszczędny tryb ECO  
 zapewnia długotrwałe działanie  
 baterii.

 Niezależny
  Karta MicroSD umożliwia niezależnie  

od systemu przechowywanie zapisa-
nych pomiarów (format HTML) oraz 
szybkie aktualizacje oprogramowania 
przez użytkownika.

 Inteligentny
 Opcjonalna funkcja rejestratora danych   
 (swobodnie wybieralny interwał od 1 do 
  999 sekund) do długotrwałego pomiaru   
 lub diagnostyki. Dane są przechowywane  
 w formacie XML, co umożliwia elastycz- 
            ne przetwarzanie za pomocą standar- 
           dowych aplikacji takich jak MS Excel.

 Bezprzewodowy
 Interfejs podczerwieni dla drukarki IR.

 Wydajny
 Wytrzymały akumulator litowo-jonowy  
 zapewnia do 38 godzin pracy.

 Ergonomiczny
 Niezwykle kompaktowy i lekki design  
 zapewnia wygodną obsługę bez użycia  
 rąk dzięki magnesowi zamontowanemu  
 w obudowę ochronną.

 Innowacyjny
 Energooszczędny interfejs Bluetooth 
 Smart do transmisji danych z AFRISO  
 CAPBs lub aplikacji AFRISO.

Aplikacja mobilna  
EuroSoft

Manometry elektronicznePomiar ciśnienia
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S2600

Szerokie zastosowanie w pomiarze ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień gazów suchych 
i nieagresywnych. Ideal ny do zastosowań w przemyśle, medycynie i klimatyzacji. Inne typo-
we obszary zastosowań: pomiar ciągu kominowego, pomiar ciśnienia wlotowego, ciśnienie 
przepływu i ciśnienie dy szy, 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, kon-
trola zbiorników cieczy (ciśnienie wlotowe i wylotowe). 

Zastosowanie

Dane techniczne
Model Zakres  

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

 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.

 W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia, manualne oraz  
 automatyczne zerowanie podczas uruchamiania programu.

 Wtykowe króćce do węża 8mm lub zaciskowe 3 mm typu Festo.

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

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

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

S2601 4726010 321,00 € (F)
S2610 4726100 321,00 € (F)
S2650 4726500 362,00 € (F)
S2680 4726800 362,00 € (F)

 MANOMETRY  
 ELEKTRONICZNE

Pomiar ciśnieniaManometry elektroniczne

2

Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens PS20,   
strona 53
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 Do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.

 Sześć (różnicowych) zakresów pomiarowych ciśnienia, od przyrządu pomia- 
           rowego 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.

 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.

S4600 ST

MANOMETR ELEKTRONICZNY

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 przepły-
wu i ciśnienie dyszy, utrata ciśnienia w gazach płynących, kontro-
la 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 po-
miarem mogą zostać ustawione wartości minimalne i maksymalne  
po przekroczeniu których włącza się alarm na ekranie oraz alarm 
dźwiękowy. Darmowa aplikacja EuroSoft mobile dla systemu Andro-
id pozwala na transfer danych pomiarowych do smartfonu lub table-
tu za pomocą kodu QR i wizualizację wyniku pomiaru. Dane mogą 
także zostać wysłane e-mailem.

Zastosowanie

Aplikacja mobilna  
EuroSoft

Manometry elektronicznePomiar ciśnienia

2

Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens PS20,   
strona 53
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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) 
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

Dane techniczne

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)

DółGóra

Głośnik

Gniazdo karty 
micro SD

Gniazdo USB zasilacza / ładowarki

Króćce do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień Interfejs podczer-
wieni drukarki

Model
Zakres  
pomiarowy  
(mbar)

Prędkość 
(m/s)

Ciśnienie 
maksymalne  
(bar)

Rozdzielczość (mbar)
Dokładność
(% wartości  
zmierzonej)

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 

Pomiar ciśnieniaManometry elektroniczne

2

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.
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Zastosowanie

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Zestaw do prób szczelności instalacji 3400000 207,00 € (F)

ZPSI

ZESTAW DO PRÓB SZCZELNOŚCI  
INSTALACJI

 Zestaw startowy do prób szczelności instalacji.

 Stosowany do prób szczelności instalacji C.O i C.W.U  
 przed ich napełnieniem.

 Dedykowany do współpracy z manometrami elektronicznymi  
 serii S4600 ST.

 Zawór odcinający z precyzyjną regulacją dla łatwej regulacji  
 ciśnienia napełniania.

 Szeroki zakres przyłączy do różnych typów instalacji.

Zestawy do pomiaru szczelności wykorzystywane są m.in. do prób szczelność instalacji C.O  
i C.W.U przed ich napełnieniem. Znajdują również zastosowanie w sprawdzeniu hermetyczności 
instalacji centralnego odkurzacza oraz w innych instalacjach, gdzie konieczne jest uzyskanie bar-
dzo dokładnych wyników szczelności układu.

Zestaw do pomiaru szczelności instalacji ZPSI współpracuje z manometrami elektronicznymi  
serii S4600 ST. Zamawiający powinien skonfigurować zestaw samodzielnie uwzględniając indy-
widualne potrzeby wybierając odpowiedni manometr. Zestaw do pomiaru szczelności wyposa-
żony jest w aluminiową walizkę, zawór odcinający, pompkę, różnego typu przyłącza do instalacji 
oraz czytelną instrukcję obsługi.

Dzięki dużej precyzji pomiaru, różnym zakresom pomiarowym manometrów a także wielu koń-
cówkom pomiarowym możliwości zastosowania ZPSI są bardzo wszechstronne.

Pomiar ciśnieniaTest szczelności

Zakres dostawy:
Walizka transportowa
Zawór odcinający
Imbus do zaworu odcinającego
Pompka ręczna z zaworami zwrotnymi 
Wąż silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m długości  
Szybkozłącze
Stożek rozporowy ½" z przewodem 
Stożek rozporowy ¾" - 1 ¼" z przewodem 
Przyłącze gwintowane G½" z przewodem

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.

2

30 www.analizatory.pl



31www.analizatory.pl



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)

GSP 1 GSP 3 / GSP 3 Flex

Zakres pomiarowy 
(metan) 0/2.000 ppm

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)

Wykrycie wycieków gazu (przede wszystkim łatwopalnych gazów) w gazociągach oraz łącz-
nikach, 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. Jednocze-
śnie przyrząd generuje sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość jest proporcjonalna do stęże-
nia gazu.

Zastosowanie

Dane techniczne

 Szybka i niezawodna detekcja łatwopalnych gazów.

 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).

 Alarm dźwiękowy przy przekroczeniu wartości granicznych.

 Dostosowanie progu alarmu za pomocą klawiszy i korekcji punktu zero (GSP1).

Detektory gazuDetekcja wycieku

GSP 1

GSP 3

GSP 3 Flex

22

DETEKTORY GAZU GSP

Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens GS10,   
strona 52
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 Szybka i niezawodna detekcja łatwopalnych gazów.

 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).

 Alarm dźwiękowy przy przekroczeniu wartości granicznych.

 Dostosowanie progu alarmu za pomocą klawiszy i korekcji punktu zero (GSP1).

Opcje i akcesoria dla manometrów elektronicznych

Komplet przewodów pomiarowych 
Art.-Nr 500237

Zawór odcinający do ZPSI
Z szybkozłączem i precyzyjnym zawo-
rem regulacyjnym umożliwiającym 
łatwą regulację ciśnienia napełniania
Art.-Nr 500670

Cylindryczne i stożkowe zatyczki kon-
trolne z przewodem i szybkozłączem  
do zaworu odcinającego
Art.-Nr 500678.1
Art.-Nr 500678.2
Art.-Nr 500678.3
Art.-Nr 500678.4
Art.-Nr 500678.5
Art.-Nr 500678.6
Art.-Nr 500679.1
Art.-Nr 500679.2
Art.-Nr 500679.3

Opcja:  
Pomiar prędkości przepływu  
Art.-Nr 510913
Pomiar prędkości przepływu powietrza
we współpracy z rurką Pitota 360 mm  
Art.-Nr 500238   
Pomiar prędkości przepływu powietrza
we współpracy z rurką Pitota 460 mm  
Art.-Nr 500238.1 Rejestrator danych

Rejestracja danych pomiarowych  
co sekundę w czasie pomiaru (format XML)
Art.-Nr 51101

Opcje i akcesoria Pomiar ciśnienia

2
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Serie FT

MFM 22
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POMIAR TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI

Ręczne przyrządy pomiarowe do pomiaru  
temperatury i wilgotności

POMIAR TEMPERATURY

Mierniki temperatury TM7 / TMD7          38

Miernik temperatury TM6          39

Miernik temperatury TM 8-IR         39

POMIAR WILGOTNOŚCI

Miernik temperatury i wilgotności FT30 - FT50       42

Wigotnościomierz MFM 22          40

PRZEGLĄD

Zalety produktu: wilgotnościomierz MFM 22       36

3
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Wszechstronny
Sondy do oceny różnorodnych materiałów,  
takich jak pellet, zrębki, drewno z bali, tynki, beton, 
jastrych, słoma, tekstylia itp. zamieniają MFM 22  
w uniwersalny podręczny przyrząd pomiarowy 
dla kominiarzy, ekspertów, geodetów, architek-
tów, firm wyspecjalizowanych w usuwaniu szkód  
wyrządzonych przez   wodę lub firm zajmujących 
się przetwarzaniem drewna.

 Ergonomiczny
  Wygodna obsługa dzięki kompaktowemu  

i lekkiemu designowi.

Sprofilowany
W urządzeniu zaprogramowanych jest 400 cech drewna  
i 28 materiałów budowlanych, a także specjalna opcja  
do określania zawartości wilgoci w drewnie, wystarczy 
wcisnąćjednej przycisk. 

Przyjazny użytkownikowi
Gotowy w mgnieniu oka: sortowanie według  
„ulubionych” - najczęściej mierzonych rodzajów drewna 
opałowego i wiórów drzewnych.

Dopuszczenie TÜV tylko z MFM 22!

3

WilgotnościomierzPomiar temperatury / wilgotności

Pomiar wilgoci w materiałach zgodne z atestami TÜV

Zalety produktu: MFM 22
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Precyzyjny
Ocena resztkowej zawartości  
wil goci w materiałach z kompensacją  
temperatury.

Intuicyjny
Przewodnik w menu prowadzi przez  
3-punktowy pomiar średniej dla osobnych  
rejestrów.

Niezawodny
W pełni automatyczna funkcja Hold  
zapewnia stabilne pomiary nawet  
w przypadku zmian spowodowanych  
na przykład ładunkami elektrostatycznymi.

Szybki
Szybka ocena stanu materiału  
poprzez wskazanie wartości odniesienia  
od „SUCHY” do „MOKRY”.

Dopuszczenie TÜV tylko z MFM 22!

3

Pomiar temperatury / wilgotnościWilgotnościomierz

Legalny
Niezbędny do badania wilgotności  
biomasy stałej do spalania zgodnie z tzw. 
ustawą antysmogową.
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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

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

Miernik temperatury  
TM7 / TMD7

Do pomiaru temperatury na powierzchniach płynów, miękkich tworzyw sztucznych lub po-
wietrza i gazów.

Zastosowanie

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik temperatury TM7 4767000 149,00 € (F)
Miernik temperatury TMD7 4769000 158,00 € (F)

Dane techniczne Model Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność (% wartości zmierzonej)

TM 7 -50/+1.100°C
0,1°C (-50,0/+99,9°C) 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)1°C (100/1.100°C)

TMD 7 -50/+1.100°C

0,1°C (-50,0/+99,9°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)1°C (100/1.100°C)

 Krótki czas reakcji przy pomiarach  
 w cyklach sekundowych.

  Duży, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia jednoczesne  
wskazanie dwóch zmierzonych wartości.

 Funkcja Hold dla zmierzonych wartości.

  Szybka 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.

i
Więcej informacji  
na temat akcesoriów 
zawiera rozdział 7.

3
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Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens TK10,   
strona 56
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i
Więcej informacji  
na temat akcesoriów 
zawiera rozdział 7.

pomiar temperatury / wilgotności

  Krótki czas reakcji przy pomiarach w cyklach 
sekundowych.

 Wartość min./max. i funkcja Hold.

 Pamięć 19 zmierzonych wartości.

  1-punktowa funkcja kalibracji: korekcja 
zmierzonych wartości np. do kompensacji 
tolerancji czujnika.

 Standardowe gniazdo typu K  
 do wszystkich czujników NiCr-Ni.

  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.

Dane techniczne Zakres pomiarowy
-99,9/+1.370°C

Rozdzielczość
0,1°C od -99,9/+299,9°C

Dokładność
± 0,5°C ± 1 cyfra

Zakres temperatury pracy
Otoczenie/przechowywanie: 0/50°C

Czas pracy na baterii
200 godzin

Waga
240 g

Wymiary
W x S x G: 65 x 130 x 25 mm

Ekran
LCD, 1 linia 
W x S: 42 x 21 mm

Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik temperatury TM6 570038 93,00 € (F)
Miernik temperatury i wilgotności TM9-IR 570037 141,00 € (F)

Zastosowanie Do pomiaru temperatury na powierzch-
niach płynów miękkich tworzyw sztucznych 
lub powietrza i gazów.

TM 6 TM9-IR

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, wykrywa-
nia uszkodzeń izolacji i zapobieganiu pleśni na 
ścianach wewnętrznych. Nadaje się do stoso-
wania w przemyśle spożywczym, maszynowym 
oraz do oceny zagrożenia pożarowego.

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
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

Mierniki temperatury oraz temperatury  
i wilgotności TM

 3

Miernik temperatury
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WILGOTNOŚCIOMIERZ

MFM 22

Testowany 

zgodnie z VDI 

4206-4

 Idealny do badania wilgotności biomasy stałej do spalania  
 zgodnie z tzw. ustawą antysmogową.

 Przyrząd posiada cechy 400 typów drewna i 28 materiałów  
 budowlanych zapisanych w pamięci - nie są wymagane żadne  
 skomplikowane tabele konwersji dla materiałów budowlanych.

 Gotowy w mgnieniu oka: sortowanie według „ulubionych”  
 - najczęściej mierzonych rodzajów drewna opałowego  
 i wiórów drzewnych.

 Prowadzony przez menu pomiar średniej dla 3 osobnych  
 punktów pomiarowych.

 W pełni automatyczna funkcja Hold zapewnia stabilne pomiary  
 w przypadku wyładowań ładunków elektrostatycznych  
 (np. suche drewno).

  Skala alarmu: specjalny flesz, który daje sygnał, gdy wartość jest 
mniejsza, niż 8 % lub wyższa, niż 40 %.

  Penetrująca sonda do zrębków i pelletu o ulepszonej ergonomii  
i zoptymalizowanym prowadzeniu kabli dla doskonałej obsługi.

 Wszechstronne zastosowanie dzięki specjalnym sondom  
 do pelletu, zrębków, drewna z bali, jastrychu, tynku, betonu,  
 cegły, papieru itp.

Do precyzyjnej i zgodnej ze standardami oceny resztkowej za-
wartości wilgoci oraz temperatury pelletu i drewna, m.in. dla 
określenia przydatności do spalania zgodnie z najnowszą tzw. 
ustawą antysmogową. Posiada zintegrowaną trzypunktową 
funkcję pomiaru średniej wartości (wartość zmierzona w wyni-
ku średniej wartości pomiarów w trzech punktach odniesienia 
- osobnych rejestrów). MFM 22 nadaje się również do pomiarów 
wilgoci w budynkach (np. tynku, betonie, jastrychu). Zawartość 
wody i wilgotność materiału określa się metodą oporności bez-
pośrednio na próbce. Prawidłowa zmierzona wartość jest obli-
czana na podstawie charakterystyki materiałowej. Zintegrowana 
kompensacja temperatury jest zasadniczą cechą w uzyskiwaniu 
prawidłowych pomiarów w paliwie drzewnym i odpowiednich 
zrębkach lub pelletach. MFM 22 jest idealnym uniwersalnym 
przyrządem do pomiaru wilgotności resztkowej.

Zastosowanie

      3
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Zakres pomiarowy
Wilgotność: 0/100 % u 
Temperatura: -40/+200°C
Rozdzielczość: 0,1 % u
Dokładność
± 0,2 % u 
± 0,5 % zmierzonej wartości ± 0,3°C
Zakres temperatur
Praca:   -25/+50°C 
Przechowywanie: -25/+70°C
Waga
Ok. 175 g
Wymiary
W x S x G: 71 x 142 x 26 mm
Wyświetlacz
LCD, W x S: 38 x 25 mm
Zasilanie
1x bateria 9V

Dane techniczne

El
ek

tr
od

a 
sz

cz
ot

ko
w

a 
EL

E-
BE

 d
o 

po
m

ia
ru

 w
ilg

ot
-

no
śc

i m
at

er
ia

łó
w

 b
ud

ow
la

-
ny

ch
 (j

as
tr

yc
h,

 b
et

on
)

El
ek

tr
od

y 
gł

ęb
ok

ie
 E

LE
-M

S 
11

0 
do

 sł
om

y,
 g

ip
su

, c
eg

ły

El
ek

tr
od

a 
pe

ne
tr

uj
ąc

a 
EL

E-
ST

 5
0-

1 
/ -

2 
z w

bu
do

w
an

ym
 

cz
uj

ni
ki

em
 te

m
pe

ra
tu

ry
 d

la
 zr

ęb
kó

w
 i 

pe
lle

tu

El
ek

tr
od

a 
w

py
ch

aj
ąc

a 
EL

E-
SE

 
10

 d
o 

dr
ew

na
 k

ło
do

w
eg

o 
 

i m
at

er
ia

łó
w

 b
ud

ow
la

ny
ch

El
ek

tr
od

a 
m

ło
tk

ow
a 

H
LH

-H
E 

22
 d

o 
dr

ew
na

 
kł

od
ow

eg
o

Dopuszczenie TÜV tylko z 
MFM 22!

Dopuszczenie TÜV tylko z 
MFM 22!

Pr
zy

rz
ąd

 p
om

ia
ro

w
y 

M
FM

 
22

, p
rz

ew
ód

 p
om

ia
ro

w
y 

1 
m

 
z w

ty
cz

ką
, b

at
er

ia
 9

V,
 st

al
o-

w
e 

ko
łk

i 4
0 

m
m

, w
al

iz
ka

El
ek

tr
od

a 
m

ło
tk

ow
a 

H
LH

-
-H

E 
22

 d
op

us
zc

ze
ni

em
 T

Ü
V

El
ek

tr
od

a 
w

py
ch

aj
ąc

a 
EL

E-
SE

 1
0

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wilgotnościomierz MFM 22, zestaw 1 • • P569087-1  na zapytanie

Wilgotnościomierz MFM 22, zestaw 2 • • P569087-2 na zapytanie
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i
Więcej informacji  
na temat akcesoriów 
zawiera rozdział 7.
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Mierniki temperatury i wilgotności otoczenia 
serii FT30 -FT50

FT 30

FT 40 FT 50

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)

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

Dane techniczne

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)

 Wysoka dokładność.

 Dwuliniowy wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę, wilgotność względną i punkt rosy.

 Wartości max./min. i funkcja Hold.

 Magnesy z tyłu obudowy do obsługi bez trzymania urządzenia.

 Solidna obudowa chroniąca przed brudem, uderzeniami i wstrząsami.

 Różnorodne wersje sond.

Zastosowanie 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.

   

Miernik wilgotnościPomiar temperatury / wilgotności

3

Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens RH80,   
strona 52
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Zestawy i akcesoria do pomiaru temperatury i wilgotności

Czujnik temperatury otoczenia z uchwytem 
magnetycznym (do 100ºC)
Art.-Nr 500141

Czujnik temperatury gazu i płynów X13a (do 900ºC)
Art.-Nr 523035

Czujnik szczypcowy (do 260 C)
Art.-Nr 569011

Czujnik temperatury igłowy X12 (do 600ºC)
Art.-Nr 523034

Szczegółowe informacje i dodatkowe 
opcje oraz akcesoria zawiera rozdział 7.

i

Drukarka termiczna EUROprinter
Kompaktowa drukarka z czterema magnesa-
mi na tyle obudowy zapewnia swobodę pracy. 
Interfejs podczerwieni pozwala na proste 
połączenia z urządzeniami serii BlueLine. 
Umożliwia dokumentowanie wszystkich wyni-
ków pomiarów na specjalnym wydruku. 
Art.-Nr 2239400

Pasujące również do CAPBs TK10i

3

Opcje / akcesoriapomiar temperatury / wilgotności

Elektrody głębokie ELE-MS 110 do elek-
trody wpychającej, 300 mm 
Art.-Nr 569055

Elektrody szczotkowe ELE-BE 110-1, 100 mm
Art.-Nr 569079 Czujnik temperatury penetrujący TFB-ES 200

Art.-Nr 569020

Elektroda penetrująca z wbudowanym 
czujnikiem temperatury do pelletu 

 430 mm Art.-Nr 569026

 1.100 mm Art.-Nr 569027

Dopuszczenie 
TÜV tylko z 

MFM 22!

Sondy i elektrody głębokie do MFM 22

Czujnik temperatury kontaktowy X11 (do 450ºC)
Art.-Nr 523033
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Modułowy system pomiarowy 
CAPBs
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Modułowy system  
pomiarowy CAPBs®

Wilgotność / temperatura Detekcja wycieku gazu Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia 
cieczy Jakość powietrza Pomiar temperatury Przepływ / temperatura wody

CAPBs® RH 80 GS 10 PS 10
(20 mbar)

PS 20
(180 mbar)

PS 40/41
(6 bar)

PS 60/61
(20 bar) PT 70 AQ 20 TK 10 – TK 50 FlowTemp® ST

Przykłady zastosowań
Monitorowanie wilgotno-
ści w pomieszczeniach 
zamkniętych

Detekcja wycieku gazów 
wybuchowych (np. metan)

Pomiar bardzo niskie-
go ciśnienia (prędkość 
przepływu powietrza)

Kontrola ciśnienia 
i podłączenia w 
systemach ogrze-
wania gazowego

Kontrola szczelności 
i obciążenia instala- 
cji gazowych

Próba obciążenio-
wa rurociągów

Test instalacji 
wodnej (medium 
woda)

Szybka i niezawodna detekcja 
LZO (lotne związki organiczne) 
oraz CO2

pomiar temperatury powierzchni, 
cieczy i gazów

Sprawdzanie działania prze-
pływowych podgrzewaczy wody 
i instalacji

Metan

Pa
ra

m
et

ry
/w

ar
to

śc
i m

ie
rz

on
e 

•
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Temperatura • • •
Ciśnienie • • • • •
Punkt rosy

Wilgotność % •
CO2 •
Lotne związki organiczne •
Przepływ objętościowy •* •
Pomiar prędkość przepływu 
(wody)

To
po

w
e 

ob
sz

ar
y 

za
st

os
ow

ań

•
Pomiary filtrów, układów 
wentylacyjnych, kanałów • • • •
Pomiary obiektów produk-
cyjnych, zbiorników, rur 
gazowych

• • • •

Regulacja palnika / serwisowa-
nie (gaz, olej, paliwa stałe) • •
Serwisowanie podgrzewaczy 
wody

Pomiar ciśnienia • • • • •
Test szczelności (gaz) • •
Test napełnienia (gaz) •
Test użyteczności (gaz)

Próba obciążeniowa • •
Pomiar ciśnienia wlotowego, 
ciśnienia przepływu, ciśnienia 
statycznego, ciśnienia dyszy

• •

Pomiar ciśnienia / podci-
śnienia • • • • •
Pomiar ciśnienia różnicowego • •
Pomiar próżni • • • •
Pomiar temperatury (spalin, 
otoczenia, ściana zewnętrzna) •
Pomiar temperatury (wody) • •
Pomiar temperatury (obiekty 
w ruchu) •
Pomiar temperatury  
powierzchni •
Pomiar ciągu / ciągu komi-
nowego • • •
Pomiar strat wentylacyjnych

Kontrola instalacji grzewczej

Detekcja wycieku gazu •
Pomiar stężenia gazu •
Pomiar wilgotności (materiału, 
wilgoć, warunki otoczenia, 
pleśń)

• •

Prędkość powietrza •* •*

 Strona 52  Strona 52  Strona 53  Strona 53  Strona 53 Strona 53 Strona 55 Strona 56 Strona 57 Strona 58

CAPBs®Przegląd

*Wymagane akcesoria sprawdź
w katalogu
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Wilgotność / temperatura Detekcja wycieku gazu Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia 
cieczy Jakość powietrza Pomiar temperatury Przepływ / temperatura wody

CAPBs® RH 80 GS 10 PS 10
(20 mbar)

PS 20
(180 mbar)

PS 40/41
(6 bar)

PS 60/61
(20 bar) PT 70 AQ 20 TK 10 – TK 50 FlowTemp® ST

Przykłady zastosowań
Monitorowanie wilgotno-
ści w pomieszczeniach 
zamkniętych

Detekcja wycieku gazów 
wybuchowych (np. metan)

Pomiar bardzo niskie-
go ciśnienia (prędkość 
przepływu powietrza)

Kontrola ciśnienia 
i podłączenia w 
systemach ogrze-
wania gazowego

Kontrola szczelności 
i obciążenia instala-
cji gazowych

Próba obciążenio-
wa rurociągów

Test instalacji 
wodnej (medium 
woda)

Szybka i niezawodna detekcja 
LZO (lotne związki organiczne) 
oraz CO2

pomiar temperatury powierzchni, 
cieczy i gazów

Sprawdzanie działania prze- 
pływowych podgrzewaczy wody 
i instalacji

Metan

Pa
ra

m
et

ry
/w

ar
to

śc
i m

ie
rz

on
e 

•
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Temperatura • • •
Ciśnienie • • • • •
Punkt rosy

Wilgotność % •
CO2 •
Lotne związki organiczne •
Przepływ objętościowy •* •
Pomiar prędkość przepływu 
(wody)

To
po

w
e 

ob
sz

ar
y 

za
st

os
ow

ań

•
Pomiary filtrów, układów 
wentylacyjnych, kanałów • • • •
Pomiary obiektów produk-
cyjnych, zbiorników, rur 
gazowych

• • • •

Regulacja palnika / serwisowa-
nie (gaz, olej, paliwa stałe) • •
Serwisowanie podgrzewaczy
wody

Pomiar ciśnienia • • • • •
Test szczelności (gaz) • •
Test napełnienia (gaz) •
Test użyteczności (gaz)

Próba obciążeniowa • •
Pomiar ciśnienia wlotowego, 
ciśnienia przepływu, ciśnienia 
statycznego, ciśnienia dyszy

• •

Pomiar ciśnienia / podci-
śnienia • • • • •
Pomiar ciśnienia różnicowego • •
Pomiar próżni • • • •
Pomiar temperatury (spalin, 
otoczenia, ściana zewnętrzna) •
Pomiar temperatury (wody) • •
Pomiar temperatury (obiekty 
w ruchu) •
Pomiar temperatury 
powierzchni •
Pomiar ciągu / ciągu komi-
nowego • • •
Pomiar strat wentylacyjnych

Kontrola instalacji grzewczej

Detekcja wycieku gazu •
Pomiar stężenia gazu •
Pomiar wilgotności (materiału, 
wilgoć, warunki otoczenia, 
pleśń)

• •

Prędkość powietrza •* •*

Strona 52 Strona 52 Strona 53 Strona 53 Strona 53  Strona 53  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

PrzeglądCAPBs®
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Wszechstronne 
Urządzenia BlueLi ne nadają się do różnych 
zastosowań takich jak pomiar ciśnienia, pomiar 
wilgotności i temperatury, wykrywanie wycieku 
gazu, pomiar przepływu objętościowego wody  
i innych.

Bezprzewodowe 
Bezprzewodowa i natychmiastowa 
transmi sja danych pomiarowych  
do twojego urzą dzenia BlueLine*, 
smartfonu lub tabletu za pomocą 
technologii Bluetooth® Smart .

Elastyczne 
Niezależnie od położenia czujnik  
temperatury wskaże z największą  
precyzją żądany pomiar.

Precyzyjne 
Niezależnie od położenia czujnik 
temperatury wskaże z największą 
precyzją żądany pomiar.

Modułowe 
Szeroki zakres zastosowań dzięki 
modułowej konstrukcji  
z uniwersalnym uchwytem dla 
wszystkich głowic pomiarowych.

Uniwersalne 
Współpracuje z urządzeniami 
BlueLine oraz tabletami  
i smartfonami z systemem  
Android lub iOS.

Witamy w przyszłości

Nowoczesna technologia pomiarowa - przyrządy pomiarowe CAPBs®

Urządzenia pomiarowe gotowe do natychmiastowej 
współpracy z CAPBs®: 
*BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe
i manometry elektroniczne serii S4600 ST

CAPBs®Przegląd
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live

Przełomowe 
Ciągły, jednoczesny pomiar przepływu pojemnościowego  
i temperatury wody za pomocą nowego urządzenia pomiaro wego 
FlowTemp® ST z certyfikatem TÜV .

Praktyczne 
Wydruk protokołu pomiaru po zakończeniu 
pracy za pomocą transmisji do drukarki przez 
podczerwień lub interfejs Bluetooth® Smart.

Kompleksowe 
Baza danych pomiarowych dzięki zapisywaniu pomiarów  
w jednym urządzeniu. Opcjonalna funkcja reje stratora  
danych pozwala zapisać dane w formacie XML  
dla swobodnej obróbki w popularnych programach  
np. MS Excel. 

Bezbłędne 
Dzięki jednoczesnemu przechowywaniu wszyst kich  
danych pomiarowych bezpośrednio w urzą dzeniu  
pomiarowym lub mobilnym można uniknąć błędu  
np. z powodu nieprawidłowego odczytu. 

Ergonomiczne 
Lekki, ergonomicznie ukształtowany, solid nie 
wykonany uchwyt CAPBs® STm ze zin tegrowanymi 
magnesami do pracy bez konieczności trzymania 
urządzenia w ręku. 

Wysokiej jakości 
W całości wyprodukowane w Niemczech.

Energooszczędne 
Automatyczne wyłączanie CAPBs® po zakończeniu 
połączenia Bluetooth® Smart zapewnia niskie zużycie 
energii. 

Gotowe do pomiaru 
Bezpłatna aktualizacja oprogramowa nia 
dla wybranych urządzeń BlueLine*  
z zainstalowanymi programami  
pomiarowymi do wszystkich  
CAPBs® - może zostać wykonana przez 
użytkownika za pomocą karty pamięci.

Niezależne 
Darmowa aplikacja na smartfon lub tablet z systemem 
iOS lub Android, aby móc korzystać ze wszystkich 
CAPBs®, zawierająca menu pomiarowe do różnych 
zastosowań (np. sprawdzenie instalacji gazowej)  
oraz graficzne przedstawienie wyników pomiarów.

Więcej 
informacji

www.capbs.afriso.pl

PrzeglądCAPBs®

Zobacz poradnik praktyczny  
na www.youtube.com/AFRISOpl
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Uniwersalne. Precyzyjne. Elastyczne. 

Modułowy system pomiarowy

Nowe urządzenia AFRISO CAPBs® tworzą modułowy system skła-
dający się z uniwersalnego uchwytu CAPBs® STm oraz ze specyficz-
nych dla różnych zastosowań głowic pomiarowych CAPBs® sens 
dla różnych para metrów fizycznych takich jak: ciśnienie, tempera-
tura, wilgotność. 
Uchwyt CAPBs® STm pozwala umieścić w nim różne moduły głowic 
pomiarowych CAPBs® sens. Uchwyt w połączeniu z dowolnym mo-
dułem głowicy pomiarowej tworzy kompletne urządzenie pomia-
rowe CAPBs®. Każde urządzenie pomiarowe przesyła zmierzone 
dane bez opóźnień za pomocą technologii Bluetooth® Smart bez-
pośrednio do urządzeń AFRISO BlueLine lub do bezpłatnej aplika-
cji na smartfon lub tablet z różnymi systemami operacyjnymi. Daje 
to wiele możliwości – wszystkie ważne zadania pomiarowe mogą 
być przez instalatora lub serwisanta wykonane za pomocą tylko 
jednego urządzenia pomiarowego! 
Uchwyt bazowy CAPBs® STm jest ergonomicznie ukształ towany  

i posiada trzy magnesy na tylnej części obudowy. Tutaj znajduje się 
także komora baterii oraz przycisk służący do zwolnienia głowicy po-
miarowej CAPBs® sens. System zatrzaskowy w górnej części uchwy-
tu bazowego jest znormalizowany dla wszystkich CAPBs® sens. 
W przedniej części znajduje się wielofunkcyjny przycisk włączania i 
wyłączania, ustawiania punktu zero, aktywo wania funkcji Hold lub 
uruchomiania funkcji rejestratora danych. Wielokolorowa dioda 
LED za pomocą koloru i częstotliwości zapalania wskazuje różne 
stany urządze nia pomiarowego CAPBs®. Na przykład niebieski ko-
lor oznacza, że „połączenie Bluetooth® Smart jest wyszu kiwane”,  
a zielony, że „połączenie zostało nawiązane”. 
Uchwyt bazowy posiada głośnik, który w zależności od stężenia 
lub innej wartości pomiaru generuje sygnał o różnej częstotliwości 
albo informuje o przekroczeniu wartości granicznych. 

Przód Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Góra

Tył

Dioda LED

Komora baterii

Magnes mocujący Gniazdo głowicy  
CAPBs sens

Przycisk zwalniający 
głowice pomiarowe 
CAPBs® sens

Przycisk  
wielofunkcyjny

Gumowa powierzchnia 
ochronna

CAPBs®Przegląd
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Gniazdo głowicy 
CAPBs sens

Wielofunkcyjne 
urządzenie  
pomiarowe  
CAPBs® STm

CAPBs®

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe CAPBs® STm 9100017 145,0 € (F)

Dane techniczne
Wymiary (W x S x H): 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

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. 

Jednostki pomiaroweCAPBs®

Modułowy system wymiennych głowic

4
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Dane techniczne

Zastosowanie  Kontrola mikroklimatu w pomieszczeniach  
      zamkniętych.

   Zapobieganie pleśni.

Głowica pomiarowa do pomiaru temperatury  
i wilgotności względnej w powietrzu otoczenia.

Wilgotność i temperatura powietrza RH80

Opis

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)
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   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® ge-
neruje sygnał optyczny i akustyczny. Próg alar-
mu może być ustawiony indywidualnie. Dzię-
ki podstawowej kalibracji miernika na metan 
możliwe jest wykrywanie szerokiego spektrum  
gazów palnych. 

Detekcja wycieku gazu GS10
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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

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

4

CAPBs®Jednostki pomiarowe

U
ch

w
yt

 b
az

ow
y 

C
A
PB

s®
 S

Tm

52 www.analizatory.pl



U
ch

w
yt

 b
az

ow
y 

C
A
PB

s®
 S

Tm

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).
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Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień 
gazów suchych i nieagresywnych. Głowice pomiarowe ciśnienia dostępne są w czterech zakre-
sach 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 bar-
dzo dokładne, niezależnie od pozycji oraz posiadają kompensację temperatury. 

Ciśnienie PS

CAPBS®

Opis

4
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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 320,00 € (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)

Zastosowanie
PS 10

(20 mbar)
PS 20

(180 mbar)
PS 40  

(6 bar)
PS 60 

(20 bar)

Ciśnienie różnicowe • •
Spadek ciśnienia • • • •
Ciśnienie przyłączeniowe /  
ciśnienie przepływu • •

Przepływ • •
Test obciążeniowy •
Kontrola instalacji gazowych

Test szczelności • •
Test napełnienia • •
Połączony test szczelności i napełnienia • •
Kontrola instalacji wody użytkowej

Test szczelności • •
Test wytrzymałości • •
Kontrola instalacji grzewczych

Test szczelności • •
Kontrola systemów solarnych

Test ciśnienia • • •
Test ciśnieniowy • •
Kontrola instalacji olejowych

Test szczelności • •
Test ciśnieniowy • •

Dane techniczne

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 m/s

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

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

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

Króćce pomiarowe: Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm lub 
Ø 3 mm (Festo)

Ø 8 mm lub 
Ø 3 mm (Festo)

4
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Dane techniczne

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. 

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

CAPBs®  
ciśnienie cieczy PT70

Opis
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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

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)

4
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Dane techniczne

Zastosowanie    Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach 
     zamkniętych (np. szkoły, biura,  
     sale konferencyjne, biblioteki, itp.).

   Kontrola filtrów.
   Wykrywanie przecieków w połączeniu  

      z substancjami niebezpiecznymi.

Wymienna głowica pomiarowa służąca do 
szybkiego i pewnego wykrywania LZO (lotnych 
związków organicznych) oraz CO2  w powietrzu 
otoczenia. Stężenie gazu jest wyświetlane na 
urządzeniu dodatkowym jako CO2 (ppm) i LZO 
(ppb), jednocześnie zarówno optyczny jak i aku-
styczny sygnał jest generowany przez jednostkę 
pomiarową CAPBs®. Próg alarmowy może być 
ustawiany indywidualnie. 

CAPBs®  
jakość powietrza AQ20

Opis

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)

   Pomiar temperatury.

Wymienna głowica pomiarowa ze znormalizowa-
nym gniazdem typu K. Można do niego podłączyć 
wszystkie dwubiegunowe termoelementy i czujni-
ki temperatury typu K (np. z całej oferty czujników 
AFRISO). 

CAPBs®  
temperatura TK10 typ K

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
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Zastosowanie
   Pomiar temperatury.

Opis
Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru temperatury po-
wierzchni, cieczy, miękkich mediów sztucznych lub powietrza i gazów, 
dzięki wielu rodzajom czujników do różnych zastosowań. 

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 257,00 € (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)

Dane techniczne Czujnik temp. igłowy
TK 20

Czujnik temp.  
cieczyTK 30

Czujnik temp. cieczy 
TK 35

Czujnik temp. gazu
TK 40

Czujnik temp.  
powierzchni TK 50

Wymiary (H x B x T): 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 28 g 32 g 32 g 34 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

Temperatura TK
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Miernik przepływu  
i temperatury wody 
FlowTemp® ST

CAPBS®

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, prawi dłowości 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.

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 prze pływu  
i czujnika temperatury jakim jest moduł PT 1000. Oba czujniki są zintegrowane w wytrzymałej, zabezpie-
czonej ochroną IP67 obudowie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kompaktowa budo-
wa 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. 

Więcej 
informacji

www.flowtemp.afriso.pl Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp ST® 9502001 459,00 € (F)

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

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
1 s

Dane techniczne

live

CAPBs®Jednostki pomiarowe

Opis

4

Zobacz poradnik praktyczny  
na www.youtube.com/AFRISOpl
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Analizator spalin BLUELYZER® ST Analizator spalin EUROLYZER® STx Analizator spalin MULTILYZER® STe Manometr elektroniczny S4600 ST

Analiza spalin, pomiar ciśnienia do 40 mbar (ciąg)  
i pomiar różnicy temperatur za pomocą jednego  
przyrządu

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień

Karta micro SD max. 16 GB max. 32 GB max. 32 GB max. 32 GB

Za
st

os
ow

an
ie

Analiza spalin • • •

Pomiar ciągu kominowego • • • •

Pomiar ciśnienia • • • •

Pomiar ciśnienia różnicowego • • •

Pomiar podciśnienia • • • •

Pomiar temperatury • • •

Pomiar prędkości przepływu powietrza • • max. 150 mbar

Pomiar emisji cząstek stałych • (we współpracy z STM 225)

   Najmniejszy na świecie, w pełni wyposażony  
     analizator spalin z kolorowym wyświetlaczem

   Pomiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie  
     ustawianymi progami alarmowymi

   Pełny program pomiaru temperatury, który  
     umożliwia kalkulację różnicy temperatur  
     (np. przepływu / powrotu)

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą 
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji, 
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo  
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Pomiar CO z kompensacją H2 (zakres pomiaru 
     do 10000 ppm)

   Możliwość doposażenia o pomiar NO fabrycznie 
      lub w przyszłości

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą 
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji, 
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo 
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

Możliwe wyposażenia w kombinacji do 6 sensorów
      pomiarowych: O2, CO/H2,  NO, SO2, NO2 oraz CO wysokie
      do 20000 ppm

   Sześć zakresów pomiarowych ciśnienia

   Wysoka dokładność pomiarowa dzięki pomiarowi 
     ciśnienia atmosferycznego oraz kompensacji 
     temperatury

   Dostępny pomiar bardzo niskich ciśnień (20 mbar) 
      jak również bardzo wysokich (18 bar)

4

Urządzenia współpracujące z CAPBs®Przegląd

Liczy się zastosowanie 

Urządzenia pomiarowe BlueLine współpracujące z CAPBs®
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Analizator spalin BLUELYZER® ST Analizator spalin EUROLYZER® STx Analizator spalin MULTILYZER® STe Manometr elektroniczny S4600 ST

Analiza spalin, pomiar ciśnienia do 40 mbar (ciąg) 
i pomiar różnicy temperatur za pomocą jednego 
przyrządu

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień

Karta micro SD max. 16 GB max. 32 GB max. 32 GB max. 32 GB

Za
st

os
ow

an
ie

Analiza spalin • • •

Pomiar ciągu kominowego • • • •

Pomiar ciśnienia • • • •

Pomiar ciśnienia różnicowego • • •

Pomiar podciśnienia • • • •

Pomiar temperatury • • •

Pomiar prędkości przepływu powietrza • • max. 150 mbar

Pomiar emisji cząstek stałych • (we współpracy z STM 225)

Najmniejszy na świecie, w pełni wyposażony 
     analizator spalin z kolorowym wyświetlaczem

   Pomiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie 
     ustawianymi progami alarmowymi

   Pełny program pomiaru temperatury, który 
     umożliwia kalkulację różnicy temperatur 
     (np. przepływu / powrotu)

ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo  
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Pomiar CO z kompensacją H2 (zakres pomiaru  
     do 10000 ppm)

   Możliwość doposażenia o pomiar NO fabrycznie  
      lub w przyszłości

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo  
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

  Możliwe wyposażenia w kombinacji do 6 sensorów  
      pomiarowych: O2, CO/H2,  NO, SO2, NO2 oraz CO wysokie  
      do 20000 ppm

   Sześć zakresów pomiarowych ciśnienia

   Wysoka dokładność pomiarowa dzięki pomiarowi  
     ciśnienia atmosferycznego oraz kompensacji  
     temperatury

   Dostępny pomiar bardzo niskich ciśnień (20 mbar)  
      jak również bardzo wysokich (18 bar)

PrzeglądUrządzenia współpracujące z CAPBs®
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BlueAir-ST®®

FlowTemp
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POMIAR PRZEPŁYWU

Ręczne przyrządy pomiarowe do regulacji i kalibracji systemów 
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY

Miernik prędkości powietrza i przepływu masowego BlueAir ST® 66

Miernik prędkości przepływu wody FlowTemp® 68
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Miernik prędkości i objętości przepływu powietrza

Zalety produktu: BlueAir ST®

Uniwersalny
 Pomiar i regulacja systemów wentylacyjnych: 
prędkość / przepływ powietrza, temperatura  
i wilgotność.

Precyzyjny
 Wysoko wydajne sondy do codziennych, precyzyjnych 
pomiarów.

Indywidualny
Pomiar bieżącej wartości lub w interwałach.

Intuicyjny
Intuicyjna obsługa, duży kolorowy wyświetlacz TFT  
(W x H: 45 x 60 mm), wygodna struktura programów  
pomiarowych krok po kroku.

Niezawodny
W pełni automatyczne testowanie urządzenia, ręczne  
i automatyczne zerowanie podczas uruchamiania  
programu.

Wydajny
 Akumulator litowo-jonowy wytrzymuje  
nawet do 12 godzin pracy. 

Bezprzewodowy
Interfejs podczerwieni dla drukarki IR.

Prędkość powietrzaPomiar przepływu

5
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Przejrzysty
Jednoczesne wyświetlanie 3 lub 4 wartości pomiarowych

Innowacyjny
Interfejs Bluetooth® Smart: przesyłanie danych  
do drukarki Bluetooth® i urządzeń mobilnych.

Inteligentny
 Opcjonalna funkcja rejestratora danych (swobodnie 
wybieralny interwał od 1 do 999 sekund) do długotrwa-
łego pomiaru lub diagnostyki. Dane są przechowywane 
w formacie XML, co umożliwia elastyczne przetwarzanie 
za pomocą standardowych aplikacji takich jak MS Excel.

Przyjazny użytkownikowi
 Automatyczna detekcja, gdy podłączona jest sonda, 
ergonomiczny i nowoczesny wygląd.

Niezależny
 Karta MicroSD umożliwia niezależne od systemu prze-
chowywanie zapisanych pomiarów (format HTML).

Interaktywny
Aplikacja EuroSoft Mobile umożliwia graficzną wizualizację  
wyników pomiarów, przesyłanie wartości do smartfonów, 
tabletów i jako wiadomości e-mail (format HTML).

Pomiar przepływuPrędkość powietrza

5
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BlueAir-ST®

Jasne struktury programów pomiarowych,  
jednoczesne wyświetlanie 3 wartości mierzonych.

Pomiar bieżącej wartości.

Automatyczna detekcja, gdy sonda jest podłączona.

Szereg wysokiej wydajności sond do dokładnych  
pomiarów.

Funkcja oceny zawiera wartości minimalne,  
maksymalne i średnie.

Obliczanie objętości powietrza po wprowadzeniu  
przekroju kanału.

Duży kolorowy wyświetlacz TFT (W x H: 45 x 60 mm).

W pełni automatyczne testowanie urządzenia,  
ręczne i automatyczne zerowanie podczas  
uruchamiania programu.

Modułowy, wielokanałowy przyrząd do pomia-
ru przepływu, temperatury i wilgotności. Idealny  
do sprawdzania i ustawiania prędkości powietrza 
wentylacji i klimatyzacji oraz wentylatorów, a tak-
że pomiarów w kanałach wentylacyjnych i odpro-
wadzających.

Zastosowanie

EuroSoft  
aplikacja mobilna

Prędkość powietrzaPomiar przepływu

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
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Dane techniczne 
sond

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®  
MiniAir 20 Micro

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®  
MiniAir 20 Mini

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®

MiniAir 20 Macro

Czujnik temperatury  
i wilgotności
BlueAir-ST®® 

Prędkość powietrza 
(nom.)

0,6 do 20 m/s 0,4 do 20 m/s 0,2 do 20 m/s -

Prędkość powietrza 
(max.)

0,7 do 40 m/s 0,5 do 40 m/s 0,3 do 40 m/s -

Wilgotność - - - 0 do 100 % r.F.

Temperatura - - - -40 / +80°C

Rozdzielczość 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s Wilgotność: 0,1 % r.F.
Temperatura: 0,1°C

Dokładność ± 1,0 % fs
± 3,0 % RDG

± 1,0 % fs
± 1,5 % RDG

± 1,5 % fs
± 1,5 % RDG

Wilgotność:
± 2 % r.h. przy 10 do 90 % r.F. 
Temperatura:
± 0,5°C przy 0 / 40°C

Powtarzalność - - - Wilgotność: ± 0,2% r.F.
Temperatura: ± 0,2°C

Temperatura me-
dium pracy -20 / +140°C -20 / +140°C -20 / +140°C -40 / +80°C

Wielkość czujnika Ø 11 x 15 mm Ø 22 x 28 mm Ø 85 x 80 mm Ø 15 x 48 mm

Długość sondy 165 mm 175 mm 235 mm -

Długość przewodu 1,5 m 1,5 m 1,5 m -

Góra Dół

Gniazdo USB  
zasilacza / ładowarki

Głośnik

Gniazdo karty micro SD

Gniazdo sondy

Gniazdo czujnika tem-
peratury i wilgotności

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0 / 40°C 
Przechowywanie:  -20 / +50°C
Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm, z obudową 
ochronną
Waga
ok. 220 g
Stopień ochrony
IP40
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT: 2,8”, W x H: 45 x 48 mm
Rozdzielczość: 240 x 320 pikseli
Zasilanie
Bateria litowo-jonowa (3,6 V/1800 mAh) 

Czas pracy na baterii
Do 20 godzin w trybie normalnym
Do 30 godzin w trybie automatycznym
Do 40 godzin w trybie Eco
Rejestrator danych
Interwał ustawiany indywidualnie: 1-999 
sekund
Pamięć danych
Karta micro SD
Interfejs
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator kodu 
QR, gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2

Dane techniczne

i
Więcej informacji na 
temat opcji i akcesoriów 
zawiera rozdział 7.

Prędkość powietrza Pomiar przepływu

5

CENY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE
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Zastosowanie

Zakres pomiarowy
1,6 do 4 l/min 
4 do 8 l/min 
8 do 16 l/min

Zakres dostawy
Przyrząd w wytrzymałym opako-
waniu chroniącym przed brudem, 
wstrząsami i uderzeniami

Dane pomiarowe

Szybkie i łatwe określanie temperatury według objętość wody.

 Wybór zakresu pomiarowego dla pomiaru przepływu  
objętościowego za pomocą tarczy z różnymi otworami.

Do sprawdzania i regulacji podgrzewaczy wody. FLOWTEMP wskazuje temperaturę wody osiągniętą 
przy odpowiednim natężeniu przepływu.

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® 569790 93,00 € (C)

Przepływ objętościowyPomiar przepływu

5

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY

Dostępny 
także jako 
CAPBs®

Przyrząd ręczny  
do pomiaru przepływu
i temperatury wody  
FlowTemp®
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Sondy łopatkowe do BlueAir ST®
Opcje i akcesoria

Rejestrator danych
Rejestracja danych pomiarowych  
co sekundę w czasie pomiaru (format XML)
Art.-Nr 511010

Drukarka termiczna EUROprinter
Kompaktowa drukarka z czterema 
magnesami na tyle obudowy zapewnia 
swobodę pracy. Interfejs podczerwieni 
pozwala na proste połączenia z urzą-
dzeniami serii BlueLine. Umożliwia 
dokumentowanie wszystkich wyników 
pomiarów na specjalnym wydruku.
Art.-Nr 2239400

MiniAir 20 Micro
Art.-Nr 523507

MiniAir 20 Macro
Art.-Nr 523509

MiniAir 20 Mini
Art.-Nr 523508

Pomiar przepływuOpcje / akcesoria

5
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Drukarka

Sondy pomiarowe

Walizki

Aplikacje mobilne
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AKCESORIA

Akcesoria oraz opcje dla przyrządów pomiarowych BlueLine

Jednostki przygotowania spalin               74

Czujniki temperatury, stożki zaciskowe               76

Sondy do anemometru  BlueAir-ST               75

Sondy do miernika emisji pyłu STM 225               73

Sonda pomiarowa typu compact               73

Sonda pomiarowa PSP 4000               73

Modułowy system sond, uniwersalne jednostki wtykowe               72
SONDY

PRÓBY SZCZELNOŚCI

SERWIS / GWARANCJA

Oferta Serwisowa AFRISO (OSA) dla analizatorów spalin 83

KOMUNIKACJA
Oprogramowanie i aplikacja mobilna EuroSoft mobile 81

Zatyczki kontrolne, pompka ręczna, adapter wąż / szybkozłącze, zawór odcinający 80

DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH BLUELINE

Przewody do pomiaru ciśnienia 78

Walizki 79

Drukarka  EuroPRINTER 78

Pompka do pomiaru zawartości sadzy 78

Opcje, ładowarki sieciowe, kable do ładowarek 77

Karta micro SD 77
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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

6

na zapytanie
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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
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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
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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
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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

KomunikacjaAkcesoria

6

82 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 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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