04. ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR
L. 3m renforcé

ÎNTREŢINERE / CONTROL AL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR
/ APARATE ELECTRONICE DE CONTROL AL COMBUSTIE
ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 455
Analizor care regrupează simplicitatea, performanţa şi evoluţia ( evolutiv NoX )
Acces direct la aplicaţii :
Principalele funcţionalităţi ale analizorului KANE 455
- Analiza combustiei
- Analizor de combustie pentru instalaţii pe motorină, gaz şi peleţi
- Presiune / tiraj
- Termometru diferenţial
- Măsoară sau calculează CO2, O2, CO ( combustie şi ambient ), temperatura gazelor,
000 000
ambiante şi nete, randament, randament pe condensaţie, exces de aer ml
- Test de
etanşeitate
Papier
ml
- Captor infraroşu - Măsurarea directă a CO2
- Veriﬁcarea centralelor
- Funcţie speciﬁcă regrupând ansamblul de măsurători pentru revizia instalaţiilor de la 4 - 400 Kw
- Imprimarea directă a atestaţiilor de revizie pe imprimantă sau transfer la PC ( program opţional )
- Manometru numeric : presiune / tiraj , rezoluţie înaltă
Moteur
1000 watts
- Termometru numeric diferenţial
bypass
- Imprimarea datelor prin infraroşu pe imprimantă, interfaţă PC sau fără ﬁr , Bt opţional
50
Livrat cu sondă de combustie dublu canal, deshidratator şi ﬁltru, husă magnetizată şi adaptor priză
ml
- Evolutiv NO (Nox)
- Test de etanşietatea instalaţiilor gaz ( kit KTE opţional )
- Conformitate EN50379

Garanţie
TOTALĂ

5 ANI

L. 3m renforcé

KANE455 KIT PRO
Ref. 5117
Analizor şi sondă de combustie în valiză cu :
- Adaptor priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu

KANE455 KIT GAZ
Ref. 5118KG

KANE455 KIT PRO +
Ref. 5117PP
Analizor şi sondă de combustie în valiză cu :
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
Papier
- Opacimetru

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 453

000
ml

Performanţă şi simplicitate la un bun raport calitate preţ

Analizor şi sondă de combustie în valiză cu :
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
- Flexibil presiune gaz
- Sondă de temperatură ACS
- Sondă detectoare de scăpări de gaz CD50

000
ml
bypass

Acces direct la aplicaţii :

Principalele funcţionalităţi ale analizorului KANE 453 ( celulă CO şi Co2 garantată 5 ani )
- Analizor de combustie pentru instalaţii pe gaz, motorină şi peleţi
• Presiune / tiraj
• Test de etanşietate
- Măsoară sau calculează Co2, O2, CO ( combustie şi ambient ) temperatura gazelor,
ambiente şi nete, randament, randament la condensaţie, exces de aer
• Termometru diferenţial
- Captor infraroşu - măsoară direct CO2
• Veriﬁcarea centralelor
- Funcţie speciﬁcă regrupând ansamblul măsurătorilor pentru reviziile instalaţiilor de la
4 la 400 KW
- Imprimare directă a atestaţiei de revizie pe imprimantă sau transfer pe PC ( program opţional )
- Manometru numeric : presiune / tiraj înaltă rezoluţie
- Imprimarea datelor prin infraroşu pe imprimantă, interfaţă PC sau Bt opţional. Livrat cu sondă de
combustie dublu canal, deshidratator şi ﬁltru, husă magnetizată
- Adaptor priză / încărcător KMCU 250
- Conformitate EN50379
KANE453 KIT PRO +

KANE453 KIT PRO
Ref. 5127
Analizor şi sondă de combustie în
valiză cu :
- Adaptor priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu

50
ml

Garanţie
TOTALĂ

5 ANI

Ref. 5141
Analizor şi sondă de combustie în
valiză cu :
- Adaptor priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
000 000
- Opacimetru
ml
ml

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 504
Ref. 5146
Esenţialul în toată simplicitatea la un preţ excepţional !
Utilizare simplă, investiţie mică şi cost redus de întreţinere, sunt principalele argumente ale lui K504
Caracteristici : Analiza combustiei în timp real şi în continuu. Simplicitate şi rapiditate în utilizare.
Măsurarea CO. Măsurarea directă a CO din combustie, din aer ambiant, din aer ambiant şi fum.
Co2 (dioxid de carbon). Temperatura fumului.
Calcul O2. Randament. Exces de aer. Temperatură netă.
Utilizabil pe combustibil : gaz natural, propan, motorină, păcură, lemn şi peleţi.

50

Garanţie
TOTALĂ

5 ANI

KANE504 KIT - Ref. 5146
Analizor şi sondă de combustie în valiza livrat cu set de 5 ﬁltre

33

