
ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  CHEMIST

ΤΙΜΗ €

ITALY

! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 2 (χωρίς δυνατότητα τρίτου) 
! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο , CO / Η , επιπλέον μετρήσεις:    2 2  

, 2

!  Χωρίς λειτουργία αυτοκαθαρισμού των αισθητηρίων.
! DILUSION PUMP) Δεν περιέχει επιπλέον αντλία αραίωσης (
!  Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλού χαρτιού 

Θερμοκρασίας καυσαερίων, 
   εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, 
   υπολογισμού απόδοσης λέβητα, μέτρηση CO  απωλειών θερμοκρασίας 
   καμινάδας, μέτρηση περιεκτικότητας CO & NO στο περιβάλλον.

, EN 50379, UNI 7129, 
UNI 11137, ISO 9001:2000

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΑ

CHEMIST 401

! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 2 (με δυνατότητα έως 4 αισθητήρια) 
! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο , CO / Η , επιπλέον μετρήσεις:  ότι και ο CHEMIST 401  2 2  
!  Με λειτουργία αυτοκαθαρισμού των αισθητηρίων (με το ακροφύσιο 
   στην καμινάδα).
!  Περιέχει επιπλέον αντλία αραίωσης (για προστασία του αισθητηρίου CO και
   αύξηση των μετρήσεων CO έως στα 50.000 ppm), για μετρήσεις καυσαερίων 
   σε λέβητες στερεών καυσίμων όπως ξύλου, κάρβουνου, PELLETS κ.λπ.
!  Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλού χαρτιού 

   

CHEMIST 402

Δ. ΚΡΕΣΤΑ - Β. ΚΡΕΣΤΑΣ Ο.Ε.
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! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 3 (με δυνατότητα τέταρτου) 
! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο , CO / Η , ΝΟ, επιπλέον μετρήσεις: ότι και ο CHEMIST 401  2 2  
!  Με λειτουργία αυτοκαθαρισμού των αισθητηρίων (με το ακροφύσιο 
   στην καμινάδα).
!  Περιέχει επιπλέον αντλία αραίωσης όπως και ο CHEMIST 402
!  Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλού χαρτιού
   

   

CHEMIST 403

! 4ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ:   
! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο , CO / Η , ΝΟ, , επιπλέον μετρήσεις:  ότι και ο CHEMIST 401  2 2   
!  Με λειτουργία αυτοκαθαρισμού των αισθητηρίων (με το ακροφύσιο 

   στην καμινάδα).
!  Περιέχει επιπλέον αντλία αραίωσης όπως και ο CHEMIST 402
!  Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλού χαρτιού

 NΟ2

CHEMIST 404N

! 4ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ:   
! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο , CO / Η , ΝΟ, , επιπλέον μετρήσεις :   ότι και ο CHEMIST 401  22    
!  Με λειτουργία αυτοκαθαρισμού των αισθητηρίων (με το ακροφύσιο 

   στην καμινάδα).
!  Περιέχει επιπλέον αντλία αραίωσης όπως και ο CHEMIST 402
!  Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλού χαρτιού

SΟ2

CHEMIST 404S

Πλήρης σειρά ανταλλακτικών (αισθητήρια, αντλία, ακροφύσια, φίλτρο σκόνης 
κ.λπ.) & αξεσουάρ (

μελανοταινία εκτυπωτή, επαναφορ-
τιζόμενες μπαταρίες κ.λπ.)

πλαστική προστατευτική θήκη οργάνου με μαγνήτες για 
εύκολη στήριξη σε μεταλλικές επιφάνειες, 

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

l  Αισθητήριο μέτρησης CO με ανάλυση 1ppm και ενσωματωμένο στη συσκευή φίλτρο ΝΟ / SOΧ X

l  . Αυτοδιάγνωση βλαβών με ένδειξη της βλάβης Λειτουργία αυτοδιάγνωσης με ηχητικό σήμα για το τέλος 

     ζωής των αισθητηρίων.

l  Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων αερίου. 

l  Τρεις (3) συνεχής αναλύσεις με υπολογισμό μέσου όρου και συγκεντρωτική εκτύπωση. 

l  Εξωτερικό στοιχείο φίλτρου (cartridge) αντικαταστάσιμο.

ο οl  Θερμοκρασία λειτουργίας του οργάνου: -5 C έως +45 C

l  Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένο εκτυπωτή απλού χαρτιού (όχι θερμικό).

l  Εσωτερική μνήμη για 300 αναλύσεις.

l   x 60 mmΜεγάλη οθόνη γραφικών LCD μπλε φωτισμού με δυνατότητα ζουμαρίσματος, διαστάσεων 42 .

l  Επτά ( s7) προεγκατεστημένοι τύποι καυσίμων συμπεριλαμβανομένου ξύλου και pellet .

l  Εννέα (9) επιπλέον τύποι καυσίμων με δυνατότητα προγραμματισμού από τον χειριστή του οργάνου.

l  Διαστάσεις οργάνου: Μ 307 x Π 105 x Β 96 mm, Βάρος: 1,1Kg.

l  Mενού οργάνου στα αγγλικά

Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής 2 ετών και με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου εγγύησης.

Ο αναλυτής καυσαερίου περιέχεται σε σκληρή πλαστική βαλίτσα που περιλαμβάνει εκτός των άλλων: φις και 

καλώδιο τροφοδοσίας, αισθητήριο δειγματοληψίας μήκους 300mm με σωλήνα μήκους 3m, υδατοπαγίδα με 

φίλτρο σκόνης, αισθητήριο Pt100 εξωτερικής θερμοκρασίας, κιτ διαφορικής πίεσης, 1 ρολό χαρτί για τον 

εκτυπωτή, σύνδεση με BLUETOOTH, λογισμικό για PC και καλώδιο USB για αμφίδρομη επικοινωνία με PC 

και για δυνατότητα δωρεάν αναβαθμίσεων της συσκευής από το site της SEITRON.

Έντυπες οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά και πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος.

l  Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας λυθίου με εξωτερικό τροφοδοτικό 

     230 / 12V DC. Χρόνος φόρτισης 2 ώρες για επαναφόρτιση έως 90%. Έως 15 ώρες αυτονομίας συνεχής 

     λειτουργίας (χωρίς εκτυπώσεις). Αυτονομία έως 40 αναλύσεις (με εκτυπώσεις).

l  Μέτρηση αιθάλης: Χρησιμοποιώντας μια εξωτερική χειροκίνητη αντλία (προαιρετική). 

     Δυνατότητα εισαγωγής τιμών αιθάλης μετρημένες σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH. 

     Το όργανο θα μετρήσει το μέσο όρο και θα τυπώσει τ' αποτελέσματα της ανάλυσης. 

l  Δυνατότητα μετρήσεων: θερμοκρασίας καυσαερίων, εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, 

    διαφορικής πίεσης, υπολογισμού απόδοσης λέβητα, μέτρηση CO , απωλειών θερμοκρασίας καμινάδας,   2 

    μέτρηση περιεκτικότητας CO & NO στο περιβάλλον.

l  Προκαλιμπραρισμένα αισθητήρια τα οποία αλλάζουν εύκολα από το χειριστή του οργάνου βάση οδηγιών  

     (δεν χρειάζεται η αποστολή του οργάνου στον κατασκευαστή).

Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων μοντέλων που συμμορφώνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

οδηγία EN 50379-1  είναι τα εξής :

, EN 50379, UNI 7129, 
UNI 11137, ISO 9001:2000


