ΑΝΑΛΥΤΕΣ και
ΑΔΙΑΦΑΝΟΜΕΤΡΑ

Η πλήρης γκάμα για την ανάλυση των καυσαερίων.

GAS 810 κωδ. 0-64500101
GAS 830 κωδ. 0-64500201
MID approval
GAS 830 PLUS κωδ. 0-64500502
MID 2004/22/CE

OPA 820 κωδ. 0-64500301
OPA 840 κωδ. 0-64500401
OPA 840 PLUS κωδ. 0-64500601

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΔΙΑΦΑΝΟΜΕΤΡΑ

Από την εμπειρία της Tecnomotor δημιουργήθηκε η νέα
σειρά Αναλυτών καυσαερίων.
Οι νέες μονάδες αναλυτών καυσαερίων της σειράς 800 έχουν
δημιουργηθεί για να λειτουργούν σε βεβαρημένα περιβάλλοντα με υψηλή αξιοπιστία και ακρίβεια μέτρησης. Τα κριτήρια αυτά μας επέτρεψαν να λάβουμε τις βασικότερες διεθνείς
εγκρίσεις τύπου, όπως OIML Class 0 και MID 2004/22/ΕΚ.
Χάρη στη μεγάλη σειρά διαθέσιμων επιλογών και αξεσουάρ η
νέα γενιά αναλυτών είναι σε θέση να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη στις γραμμές ελέγχου (ΚΤΕΟ) και στα
συνεργεία. Πράγματι, είναι διαθέσιμες αυτόνομες μονάδες
για τη διεξαγωγή των ελέγχων
(εφοδιασμένες με οθόνη LCD, πληκτρολόγιο και εκτυπωτή) ή
μονάδες μέτρησης που διασυνδέονται με φορητές οθόνες ή Η/Υ μέσω
καλωδίου ή μέσω bluetooth (με
μετάδοση σε ελεύθερο χώρο έως
και 300 m).

Τα νέα όργανα για τη Μέτρηση της αδιαφάνειας των κινητήρων
Diesel σειράς 800.
Η νέα κάμερα αδιαφανόμετρο που αναπτύχθηκε από την
Tecnomotor εκτός του ότι διατηρεί την αξιοπιστία και την ακρίβεια
μέτρησης σε βεβαρημένα περιβάλλοντα (όπως π.χ. τα φορτηγά και
τα γεωργικά μηχανήματα) επέτρεψε να περιοριστούν οι διαστάσεις
και η κατανάλωση ενέργειας.
Επίσης, η ενσωμάτωση εξεζητημένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των κατάλληλων αλγόριθμων λογισμικού, παρέχει
τη δυνατότητα εξαίρεσης της διακρίβωσης των εσωτερικών
οπτικών διατάξεων καθιστώντας απαραίτητο μόνο τον ετήσιο
έλεγχο του οργάνου.
Όπως και για τους αναλυτές καυσαερίων είναι διαθέσιμη μια μεγάλη
σειρά διαμορφώσεων που επιτρέπουν να ικανοποιηθεί οποιαδήποτε ανάγκη όπως:
- Δειγματοληψία καπνών (π.χ. με ειδικούς καθετήρες δειγματοληψίας από τις υψηλές εξατμίσεις των
λεωφορείων).
- Ασύρματη μονάδα εμφάνισης για τη
διεξαγωγή των ελέγχων απευθείας από
τη θέση οδήγησης χωρίς να κατεβαίνει
από το όχημα στο διάστημα από τη μία
επιτάχυνση στην άλλη.
- Μπαταρίες ενσωματωμένες στις
μονάδες μέτρησης για να αποφεύγεται
η ύπαρξη καλωδίων τροφοδοσίας.

Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στο εσωτερικό εφεδρικές
μπαταρίες για την τροφοδοσία του
οργάνου.

Made in Italy

Αναλυτές
καυσαερίων
GAS 810

Αναλυτής καυσαερίων StandAlone
που μπορεί να διενεργήσει τον έλεγχο
αυτόνομα, χάρη σε:
- Πληκτρολόγιο πολλαπλών λειτουργιών με 16 πλήκτρα.
- Οθόνη LCD 4x20 με χαρακτήρες
9 mm με οπίσθιο φωτισμό με λευκά
led
- Θερμικός εκτυπωτής με 24 στήλες
Το μοντέλο 810 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με Η/Υ μέσω καλωδίου ή
bluetooth.

GAS 830 Plus

GAS 830

Μονάδα ανάλυσης εκπομπών καυσαερίων για ενσωμάτωση στη μονάδα οθόνης
(Η/Υ, με καλώδιο ή bluetooth, ασύρματη
εμφάνιση) ειδικό για γραμμή ΚΤΕΟ.

Μονάδα μέτρησης ανάλυσης καυσαερίων με:
- Αναλυτή καυσαερίων με εκτυπωτή 24 στηλών,
ενσωματωμένη μπαταρία και μονάδα bluetooth
- Ασύρματη μονάδα εμφάνισης, με μπαταρία
- Καροτσάκι για εύκολη μετακίνηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 23 x 34 x 22,5 cm
Τροφοδοσία: 220/110 V - 50/60 Hz 30 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° ÷ 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ÷ 60 °C
Πίεση: 850 hPa ÷ 1025 hPa
Υγρασία: 0% Σ.Υ. ÷ 95 % Σ.Υ.
Χρόνος μέγιστης θέρμανσης: 3 λεπτά
Μηδενισμός: Ηλεκτρονικός και αυτόματος μέσω
ηλεκτροβαλβίδας
- Θερμ. λαδιού: 0 ÷ 150 °C Υπολ. 1 °C

-

- Μέτρηση CO: 0 ÷ 10% Υπολ. Όγκος 0,01% Vol
- Μέτρηση CO2: 0 ÷ 20% Υπολ. Όγκος 0,1% Vol
- Μέτρηση υδρογονανθράκων HC: 0 ÷ 20000 ppm Vol
(προαιρετικό) Υπολ.1 ppm Vol
- Μέτρηση O2: 0 ÷ 21% Υπολ. 0,01% Vol
- Παράγοντας ΛΑΜΔΑ: 0 ÷ 2 Υπολ. 0,001
- Μέτρηση NOx: 0 ÷ 5000 ppm Vol (προαιρετικό)
Υπολ.1 ppm Vol
- Βάρος (με εσωτερική μπαταρία): κάτω των 15 kg
- Εγκρίσεις τύπου μετρολογίας: OIML Classe 0,
MID 2004/22/ΕΚ

Διαμόρφωση “Stand alone wireless”
Αποτελείται από:
- Αναλυτή καυσαερίων με εκτυπωτή 830 Plus,
24 στηλών, με καροτσάκι, ενσωματωμένη μπαταρία
και μονάδα bluetooth
- Αδιαφανόμετρο μοντέλο 840Plus με εκτυπωτή
24 στηλών, καροτσάκι, εσωτερική μπαταρία και
bluetooth
- Φορητή οθόνη με μπαταρία λιθίου και bluetooth
Μπορεί, μεταξύ των άλλων αξεσουάρ και ανάλογα με
την εφαρμογή, να προστεθεί αισθητήρας θερμοκρασίας
λαδιού και στροφόμετρο

Αδιαφανόμετρα
OPA 820

Αδιαφανόμετρο StandAlone που μπορεί
να διενεργήσει τον πρότυπο έλεγχο
αυτόνομα, χάρη σε:
- Πληκτρολόγιο πολλαπλών λειτουργιών
με 16 πλήκτρα.
- Οθόνη LCD 4x20 με χαρακτήρες 9 mm με
οπίσθιο φωτισμό με λευκά led
- Θερμικός εκτυπωτής με 24 στήλες
Το μοντέλο 820 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με Η/Υ μέσω καλωδίου ή
bluetooth.

OPA 840

Μονάδα ανάλυσης εκπομπών καυσαερίων
για ενσωμάτωση στη μονάδα οθόνης
(Η/Υ, με καλώδιο ή bluetooth, ασύρματη
εμφάνιση) ειδικό για γραμμή ΚΤΕΟ.

OPA 840 Plus

Πλήρης μονάδα μέτρησης αδιαφάνειας με:
- Αδιαφανόμετρο με εκτυπωτή 24 στηλών,
μπαταρία ενσωματωμένη και μονάδα
bluetooth
- Ασύρματη μονάδα εμφάνισης, με μπαταρία
- Καροτσάκι για εύκολη μετακίνηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 23 x 34 x 22,5 cm
Τροφοδοσία: 220/110 V - 50/60 Hz 30 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° ÷ 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ÷ 60 °C
Πίεση: 850 hPa ÷ 1025 hPa
Υγρασία: 0% RH ÷ 95 % RH
Χρόνος μέγιστης θέρμανσης: 5 λεπτά
Μηδενισμός: Ηλεκτρονικός και αυτόματος μέσω ηλεκτροβαλβίδας
- Θερμ. λαδιού: 0 ÷ 150 °C Υπολ. 1 °C

-

Διαμόρφωση “Bravo”
Αποτελείται από:
- Αναλυτής καυσαερίων μοντέλο 830 με καροτσάκι,
εσωτερική μπαταρία και bluetooth
- Αδιαφανόμετρο μοντέλο 810 με καροτσάκι, εσωτερική
μπαταρία και bluetooth
- Η/Υ με οθόνη LCD, εκτυπωτή, μονάδα bluetoooth.
Μπορεί, μεταξύ των άλλων αξεσουάρ και ανάλογα με
την εφαρμογή, να προστεθεί αισθητήρας θερμοκρασίας
λαδιού και στροφόμετρο

- Συντελεστής απορρόφησης K (m-1): 0 ÷ 9,99 m-1 Υπολ.
0,01 m-1
- Ποσοστό απορρόφησης N (%): 0 ÷ 99,9 Υπολ. 0,1%
- Χρόνος επιτάχυνσης: 0 ÷ 5 Υπολ. 0,1 δευτ.
- Θερμοκρασία καπνών: 0 ÷ 150 °C Υπολ. 1 °C
- Πραγματικό μήκος κάμερας: 296 mm
- Θερμοκρασία κάμερας: 75 °C
- Πηγή φωτισμού: Δίοδος φωτοεκπομπής LED πράσινη
- Βάρος (με εσωτερική μπαταρία): κάτω των 15 kg
- Μετρολογική συμμόρφωση: ISO 11614

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Στροφόμετρο

A

B

A > 8-64500012

Μετρητής στροφών από τη φίσα διάγνωσης
(μπαταρία προαιρετική)

A > 8-63500007

Αισθητήρας κραδασμών

C > 8-64500016

Καλώδιο μέτρησης στροφών

D > 8-63500002

Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού

D

C

Trolley

E

E > 8-64200134

Καροτσάκι

F > 8-64200135

Καλάθι 810/830

G > 8-63500011

Αισθητήρας TRUCK Pastorale

H > 8-64200009

Κιτ μέτρησης αερίων για μοτοσικλέτες

I > 8-64500006

Αισθητήρας NO

L > 8-64500003

Κτι ασύρματης επικοινωνίας BlueTooth

M > 8-64500001

Μπαταρία για τοποθέτηση στο εσωτερικό
των αναλυτών καυσαερίων και του
αδιαφανόμετρου με διάρκεια πάνω από 4h
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www.tecnomotor.it
Tecnomotor S.p.A. a Nexion GrouP Company
Via Modena, 34 - 42015 Correggio (Italy)
ph. +39 0522 747411- fax. +39 0522 631997
e-mail: commerciale@tecnomotor.it
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των χαρακτηριστικών του προϊόντος ανά πάσα στιγμή.
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