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InSight

jest podręcznym
analizatorem
spalin typu 5 w 1,
współpracującym z oprogramowaniem PC i
wykorzystującym technologię inteligentnych
czujników typu „B-Smart”, pozwalających na
ich łatwą kalibrację oraz aktualizację
oprogramowania. Może on służyć jako tester
obecności i miernik zawartości CO w
pomieszczeniach, miernik stężenia CO w
spalinach
kominowych,
dwukanałowy
termometr cyfrowy, manometr cyfrowy oraz
jako doskonały miernik jakości spalania 8-u
rodzajów paliw.

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

•

Parametry
mierzone

Pięć (5) pomiarów w JEDNYM!
−
−
−
−
−

•
•

•
•

Analizator spalin i efektywności spalania – (8)
rodzajów paliw
Pomiar zawartości CO w pomieszczeniach
Tester zawartości CO w spalinach (CO
nierozrzedzony)
Dwukanałowy termometr cyfrowy (do +537°C)
Manometr cyfrowy (mierzący różnicę ciśnień
(funkcja U-rurki), ciśnienie gazu do +2540 mm
H2O tj. + 254,0 kPa)

Parametry
obliczane

Nowe Inteligentne Czujniki typu „B-Smart”
−
−

Samokalibrujące
Łatwy dostęp do czujników

Diagnostyka wykonywana przez
użytkownika
−
−

Wskaźnik zużycia czujnika tlenu (O2)
Funkcja przypominania o kalibracji

Graficzny wyświetlacz LCD
−

z funkcją podświetlania, konfigurowalnym
odczytem i powiększaniem znaków( zoom),

Podstawowe oprogramowanie do PC i
opcjonalny moduł raportujący
−
−

−
−

Możliwość wprowadzenia loga własnej firmy
Definiowanie parametrów nowych paliw
Możliwość aktualizacji oprogramowania
Funkcja przeglądania zgromadzonych danych

Temperatura powietrza do
spalania / otoczenia
Temperatura spalin
Tlen
Tlenek węgla
Siła ciągu / różnica ciśnień

-20 do 316˚C / (-4 do 600˚F)

Efektywność spalania

0.1 do 100%

Dwutlenek węgla (CO2)

0,1 do max. % CO2 zależnie
od rodzaju paliwa
0 do 9,999 ppm
0 do 250%

Tlenek węgla nierozrzedzony
Nadmiar powietrza lambda
Zaprogramowane paliwa

Gaz ziemny, nafta,
olej opałowy #2, #4, #6
propan, węgiel, drewno

Zasilanie

4 wymienne baterie
alkaliczne AA (w zestawie)

Czas pracy
analizatora

minimum 20 h na 1
komplecie baterii

Wymiary

20,32cm H x 9,14cm”W x
25,8cm”D

Waga

0,45 kg z bateriami

-20 do 649˚C /(-4 do 1200˚F)
0,0 do 20.9% O2
0 do 2,000 ppm CO
-2540 do +2540 mm H2O

Gwarancja
rok w tym na czujniki
INFORMACJE DLA1 ZAMAWIAJĄCYCH
0024-8250

Fyrite® INSIGHT Basic

0024-8251

Fyrite® INSIGHT Reporting

INSIGHT, twarda walizka,
osłona ochr., zestaw sondy,
instrukcja na płycie DVD
INSIGHT, twarda walizka,
osłona ochr. , zestaw sondy,
oprogramowanie, instrukcja
na płycie DVD, kabel USB,
drukarka IrDA

CECHY I ZALETY
−
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Twój najbliższy Sprzedawca:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Umożliwia lepszą regulację kotłów zapewniając Twoim klientom
oszczędności na paliwie,
Zwiększa powtarzalność wykonywanych czynności,
Zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych prac,
Umożliwia prowadzenie dokumentacji komputerowej,
Łatwa wymiana czujnika,
Brak postojów spowodowanych kalibracją i wymianą czujnika,
Możliwość aktualizacji oprogramowania z poziomu PC i przez
Internet,
Prosta obsługa, konfigurowalny wyświetlacz i opcje pomiarowe,
Wyprodukowany w USA,
Zastosowana najwyższa technologia,
Pewność Twoja i zaufanie Twojego klienta.

