
Fyrite® INSIGHT® Plus firmy Bacharach Inc. to wyprodukowany w USA podręczny analizator spalin nowej 
generacji o zaawansowanych funkcjach i intuicyjnej obsłudze. Dzięki łatwej obsłudze oraz szybkim i dokład-
nym pomiarom stężeń tlenu, tlenku węgla, temperatury spalin i  temperatury otoczenia pozwala znacząco zre-
dukować liczbę wezwań serwisowych, zapewniając szybki zwrot poniesionych nakładów. Wyposażony w opro-
gramowanie Fyrite®User Software oraz możliwość zainstalowania „inteligentnych” czujników CO typu B-Smart, 
Fyrite® INSIGHT® Plus pozwala na aktualizacje oprogramowania lub wymianę wcześniej wykalibrowanych czuj-
ników w warunkach terenowych i bez zbędnych przestojów. 

 

Analizator spalin Fyrite® INSIGHT® Plus może być wykorzystywany jako miernik stężenia tlenku węgla (CO) 
w pomieszczeniach i w spalinach. Może pełnić rolę dwukanałowego termometru cyfrowego (do 537ºC) oraz 
cyfrowego manometru mierzącego siłę ciągu, ciśnienie gazu, zewnętrzne ciśnienie statyczne (ESP) w zakresie 
+/- 100 mBar. Fyrite® INSIGHT® Plus posiada pamięć  na 100 wyników testów spalania do dziesięciu  paliw, ciśnienia i 
temperatury, które mogą być wyświetlone bezpośrednio na wyświetlaczu graficznym LCD przyrządu (z intensywnym 
podświetleniem) lub przesłane do komputera celem dalszej obróbki, czy też wydrukowane na drukarce IrDA. 

  PODRĘCZNY ANALIZATOR SPALIN  
      CECHY I  ZALETY : 

• Żywe kolory wyświetlacza LCD prezentują dane w postaci 

słupkowej, w czasie rzeczywistym. 

• Analizator z zainstalowanym czujnikiem O2, czujnikiem CO 

typu B-Smart® plug-and-play (0-4000ppm), z wbudowanym 

filtrem NOx, z  pomiarem temperatury spalin/otoczenia, siły 

ciągu kominowego i ciśnienia atmosferycznego. 

• 10 zaprogramowanych parametrów paliw w tym 2-ch para-

metrów paliw definiowana przez użytkownika. 

• Opcjonalny czujnik tlenu (O2) o długim, 3-letnim czasie życia. 

• Funkcja wydruku danych. Pamięć na 100 wyników pomiarów 

i możliwość zrzutu danych do komputera poprzez port USB 

wykorzystując oprogramowanie Fyrite® User Software. 
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Intuicyjne menu oraz kolorowa , ostra  grafika  wyświetlacza  

umożliwiają  łatwe i  szybkie  pomiary w każdych warunkach 

5 PRZYRZĄDÓW W 1  Z ANALIZĄ DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM 



    Dystrybucja, Sprzedaż, Serwis: 
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Fyrite® INSIGHT ® Plus          DANE TECHNICZNE 
Zakresy pomiarowe:  

  Temp. otoczenia -20° C do 316° C  (-4° F do 600° F) 

  Temp. spalin -20° C do 650° C  (-4° F do 1,202° F) 

  Tlen (O2) 0,0% do 20,9% 

  Tlenek węgla (CO) 0 - 4 000 ppm 

Siła ciągu/ciśnienie  +/- 100 mBar  (-40 do+40 INWC)  

Wartości wyliczane:  

  Efektywność spalania 0,1 do 100% 

  Dwutlenek węgla    
  (CO2) 

0,1% do max. (zależnie od rodzaju paliwa) 

  Tlenek węgla (CO)   
nierozrzedzony (dla λ =1) 

0 do 9 999 ppm 

 Nadmiar powietrza [λ] 0 do 250% 

Rodzaje zaprogramo-
wanych  paliw: 

gaz ziemny, olej opałowy #2, #4, 
#6, węgiel, drewno, nafta, B5 , 
LPG/propan +2 dodatkowe definio-
wane przez użytkownika  

Wymiary: 20,3 cm x 9,1 cm x 5,8 cm 

Waga analizatora: 0,45 kg  (wraz z bateriami) 

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (w zestawie), 
uniwersalny zasilacz sieciowy lub 
ładowarka USB  

Czas pracy na jednym 
komplecie baterii: 

minimum 15 godzin  
(typowo, zależnie od zastosowanych baterii) 

Spełnione normy: EN50270 (znak CE),   EN50379  

Gwarancja: Przyrząd i czujnik CO, 2 lata, czuj-
nik O2—12 m-cy, opcjonalny czuj-
nik O2 long life-24 m-ce 

Dostępne wersje  
językowe: 

Polski, angielski, francuski, hisz-
pański, niemiecki, włoski, holender-
ski, duński 

W skład zestawu  
wchodzi: 

Fyrite® INSIGHT® Plus: analizator z 
sondą, wymienne filtry, osłona gu-
mowa, 4 baterie AA, instrukcja ob-
sługi, twarda walizka. 
  
Fyrite® INSIGHT® Plus z zestawem 
raportującym: analizator z sondą, 
zamienne filtry, osłona gumowa, 
drukarka IrDA, przewód USB, opro-
gramowanie Fyrite®  User Software  
8 baterii AA, instrukcja obsługi, 
twarda walizka. 

5 przyrządów w jednym ! 
• Analizator spalin i efektywności spalania 
• Pomiar stężenia CO w pomieszczeniach 
• Tester/analizator/ CO w spalinach 
• Dwukanałowy termometr cyfrowy 
• Manometr cyfrowy 

W pełni kolorowy wyświetlacz graficzny 
• Żywy, kolorowy wyświetlacz LCD prezentujący dane w posta-

ci słupkowej w czasie rzeczywistym. 

Diagnostyka z poziomu użytkownika: 
• Informacja o czasie „życia” czujnika tlenu 
• Przypomnienie o kalibracji 

Opcjonalny pakiet raportujący: 
• Możliwość wydruku danych z własnym logo użytkownika 
• Możliwość wgrywania parametrów innych paliw zdefiniowa-

nych przez użytkownika 
• Aktualizacja oprogramowania 

Uprzednio wykalibrowany czujnik CO typu B-Smart® z 

wewnętrznym filtrem NOx. 

Funkcja automatycznego/ręcznego zerowania czujnika CO 

Fyrite® INSIGHT ® Plus      INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH 

0024-8519 Fyrite® INSIGHT® Plus* 

0024-8521 Fyrite® INSIGHT® Plus* (z czujnikiem O2 long-life) 

0024-8520 Fyrite® INSIGHT®* z zestawem raportującym 

0024-8522 Fyrite® INSIGHT®* z zestawem raportującym  
(model z czujnikiem O2 long-life) 

 * wersje/wyliczenia dla paliw europejskich 

Fyrite® INSIGHT ® Plus       CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 

0024-1400 Drukarka IrDA z kompletem baterii 

0024-1310 Papier do drukarki (5 rolek) 

0104-1797 Termopara dł. 3mb. (do pomiaru temp. spalin) 

0104-1798 Termopara dł. 1mb. (do pomiaru temp. otoczenia) 

0024-8242 Zestaw do pomiaru ciśnienia różnicowego i temperatury 

0024-1591 Wymienny Czujnik O2 long life (3-letni) 

0024-1592 Wymienny Czujnik CO  

0024-1492 Zestaw raportujący do Fyrite® INSIGHT® Plus 

(drukarka IrDA, przewód USB, oprogramowanie) 

0024-1611 Uniwersalny zasilacz sieciowy 

0024-1616 Wymienny, wykalibrowany Czujnik CO B-Smart  

0024-8257 Zestaw rozszerzający do montażu czujnika O2 long life 

Twój najbliższy sprzedawca: 


