
A KANE250 MŰSZER KEZELŐ ÉS KIJELZŐ SZERVEI
Infra adó nyomtató felé

Funkció nyomógombok

Forgókapcsoló

Részecske szűrő

Vízcsapda

Füstgáz bemenet
Hőfokszonda csatlakozó

Teleptöltő csatlakozó

KI-BE s PUMPA
A pumpát ki-be kapcsolja*

A műszer főkapcsolója A kijelző felső sorát váltja**
Lefelé léptet a MENÜ
        üzemmódban

r NYOMTAT/világítás TÁROL
  A nyomtatást indítja**  Adatokat csak rögzíti*
  A világítást kapcsolja *  Adatokat a tárolóba küldi**
  Felfelé léptet a MENÜ  Jóváhagyás (enter) a
       üzemmódban    MENÜ üzemmódban

*rövid megnyomás **  hosszú megnyomás
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KANE250
Használati útmutató

The KANE250 égéstermék műszer az O2,  hőmérséklet és CO adatokat méri és
ezekből kiszámítja a hatásfok (nettó, bruttó és kondenzációs), a CO/CO2 arány
és a méregindex adatokat.

Továbbá a  KANE250 égéstermék műszer  CO érzékelője  megvizsgálja  a  CO
szintet a környezeti levegőben – igen hasznos a CO riadó jelzése – és így jelzi,
hogy  a  mérési  körülmények  biztonságosak-e.  Ezen  felül  kiszámítja  az
oxigénmentes levegő CO tartalmát is, de csak ppm egységben (COa).

A CO mérési  eredmények oxigén  referenciaértékként  is  megjelenthetők  ppm
vagy mg/m3 egységben.

A műszerek a gumi védőtokjukban hátoldalába beépített mágnessel a kazánokra
rögzíthetők, így mindkét kéz szabadon marad mérés közben.  

A nagyméretű kijelzőn egyidőben két mérési eredmény látható, és valamennyi
mérési  adat  kinyomtatható  egy  külön  rendelendő infra-vezérelt  nyomtatón
(KMIRP).  Az  élő  vagy  a  pumpa  kikapcsolásakor  megtartott,  valamint  a
memóriában  tárolt  adatok  egyaránt  kinyomtathatók.  Összesen  16  mérés
tárolható a műszer memóriájában. 
Vigyázat:  a  tárolt  adatok  elvesznek  az  elemek  kivételekor  vagy  azok  teljes
kimerülése esetén.
A nyomtatási fejléc két (felhasználó által beírható) 16 karakteres sorból áll.

A műszer kezelésére 4 db nyomógomb és egy forgókapcsoló szolgál. 

A négy nyomógomb (balról jobbra):  a műszer ki-be kapcsolója ~  élő
vagy rögzített  adatok  nyomtatása  (rövid  megnyomás)  illetve  a  háttérvilágítás
kapcsolója  (hosszú  megnyomás)  ~   a  pumpa  ki-be  kapcsolója  (rövid
megnyomás)  illetve  a  kijelző  felső  sorát  lépteti  (  s hosszú  megnyomás)  ~
a  gomb  az  adatokat  rögzíti,  2  másodpercnél  hosszabban  benyomva  az
adatok a memóriába íródnak és rövid ideig a mérés sorszáma is megjelenik. A
másodlagos  jelzések  a  gombok  felett  (r s )  a  MENÜ  üzemmódban
szükségesek az idő, dátum, üzemanyag és a kijelző felső sorának beállításánál.

A forgókapcsoló a kijelző második sorában megjelenő értékek kiválasztására,
valamint a MENÜ üzemmódba való belépésre szolgál.
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1. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Mindenek előtt olvassa el végig ezt a Használati Útmutatót

A műszer 4 db AA méretű alkáli elemmel működik. Ezeket a az alábbi ábra szerint, a
készülék hátoldalán megjelölt polarizáció szerint kell behelyezni.

A műszer megfordítása és a védő gumiburkolat levétele után 4 db AA (ceruza) elemet kell az
elemtartóba  helyezni.  Ügyeljen  a  helyes  polaritásra!  Az  elemtartó  fedelének  és  a
gumiburkolatnak  visszahelyezése  után  azonnal  le  kell  ellenőrizni  a  műszer
működőképességét.  Hosszabb idejű tárolás előtt vagy ha kimerültek, az elemeket ki kell
venni a műszerből. A kimerült elemek kifolyhatnak és a műszer teljes tönkremenetelét
okozhatják! 
Be kell állítani a pontos időt, dátumot, az üzemanyag fajtáját a bekapcsolás után. A beállított
adatok rögzítődnek a műszer kikapcsolásakor.
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Ceruza-akkumlátorok alkalmazása
A  műszer  csak  alkáli  elemekkel,  vagy  tölthető  AA méretű  kizárólag  NMiH típusú
akkumlátorokkal  üzemeltethető.  Más  típusú  elem vagy más típusú  akkumlátor  használatát
nem javasoljuk, az ebből eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki.

FIGYELEM
A hálózati töltő bármikor, de csak NMiH akkumlátorok esetén csatlakoztatható a műszerhez!
A töltő hálózati tápegységként csak az alkáli elemek kivétele után használható!
Az alkáli elemek nem tölthetők fel újra, töltés közben felrobbannak, a műszert tönkreteszik és
ezenfelül tüzet is okozhatnak.

TÖLTÉS
Az akkumlátorok  műszerben  történő  töltéséhez  az  alkalmazható  töltő  típusa:  KMCU250.
Első töltésnél a  folyamatos  töltési idő 16 óra, javasoljuk a töltést éjjel végezni. Az NMiH
akkumlátorok bármikor és bármilyen részletekben tölthetők, még rövid időszakokban is. És
nem szükséges a teljes lemerülést megvárni.

12 V-os gépkocsi töltő külön tartozékként kapható (KM12/12 típus).

ELHASZNÁLT ELEMEK 
Az elemek és akkumlátorok veszélyes, súlyosan környezetszennyező és mérgező hulladéknak
minősülnek, csak a kijelölt gyűjtőhelyeken helyezhetők el.

2. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT:

Ellenőrizze mindig, hogy:

 a részecske-szűrő tiszta

 a vízcsapda és a füstszonda vízmentes,

 a füstgáz-tömlő és hőfokmérő helyesen csatlakozik,

 a füstgáz-szonda a környezeti friss levegőből veszi a mintát,

 a vízcsapda és a lezáró dugója helyesen lett behelyezve

 a hőfokmérő csatlakozója helyére került,

 a bemeneti hőfokmérő – ha szükséges – csatlakoztatva lett.

 Bekapcsolás  után   ellenőrizni  kell  az  időt  és  a  dátumot,  a  kiválasztott
üzemanyagfajtát,  valamint  azt,  hogy  a  telep  a  méréshez  elegendő  töltéssel
rendelkezik-e még.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az analizátor égéstermék-gázok kivonataival dolgozik, amelyek mérgezőek lehetnek már igen
kis koncentrációban is. Ezek a gázok a műszer hátoldalán távoznak. Ezért ez a műszer csak
jól  szellőztetett  helyiségekben  használható.  Megfelelően  szakképzett  személy  szükséges
használatához, figyelemmel a lehetséges veszélyekre.
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3. A MŰSZER NÉGY NYOMÓGOMBJÁNAK HASZNÁLATA:

Bekapcsolás

A műszert a  gomb megnyomásával tiszta szabad levegőn kell bekapcsolni,
mivel bekapcsoláskor az érzékelők kalibrálása történik meg.
Bekapcsoláskor  a  műszer  sípol  (ti-tu-ti-tu)  és  a  legfelső  sorban  a  kiválasztott
üzemanyagfajta, ill. az idő és a dátum jelenik meg egymást váltva. A műszer 60
másodperctől számlál lefelé, ameddig az érzékelők bekalibrálódtak – ez általában
20 – 30 másodperc. Ha a kalibráció nem fut le, úgy az érzékelőket ellenőrizni ill.-
cserélni kel szakszervizben.
Ha a mérőszonda hőfokmérője a kalibrálás alatt a műszerhez volt csatlakoztatva,
akkor a mért hőmérséklet lesz a bemeneti (referencia) hőfokérték.
Ha nem volt külső hőfokszonda csatlakoztatva, akkor a műszer belsejében lévő
hőmérséklet lesz a bemeneti (referencia) hőfokérték.
A visszaszámlálás befejeztekor a felső sorban a legutoljára kiválasztott funkció
jelenik meg, az alsó sorban pedig a forgókapcsoló állása szerint kiválasztott
értéket mutatja.

Kikapcsolás
A műszert  a   gomb megnyomásával lehet  kikapcsolni.  A  kijelzőn  a  30
másodperces visszaszámlálás fut, ez az idő alatt az érzékelők friss levegővel való
öblítése  zajlik.  Amennyiben  ilyenkor  a  szonda  még  a  műszerhez  van
csatlakoztatva, úgy annak hegyét a tiszta levegőbe kell helyezni.
A  gomb benyomásával a kikapcsolási folyamat megszakítható.
A műszer nem kapcsolható ki, ameddig a CO kijelzett értéke 20ppm alá nem
csökken.

Pumpa
A műszer bekapcsolt pumpával működik. A  rövid megnyomásával a pumpa
ki- és bekapcsolható. Kikapcsolt pumpára figyelmezet időnként egy rövid  sípolás
és a PUMP OFF kijelzésa felső sorban, az alsó soban - - - - látható.
A pumpa csak akkor kapcsolható ki, ha a CO kijelzés kisebb, mint 20ppm. Ez
a CO érzékelő védelme miatt szükséges.

Mérés A mérési idő kb. 1 perc (beállási idő). 

Adatok

rögzítése

A  gomb rövid  megnyomásával  a  mért  adatok  a  kijelzőn  rögzítődnek.  A
kijelző  villog  és  az  adatok  ezután  kinyomtathatók.  A   gomb  ismételt
megnyomásával a műszer visszatér az élő mérési üzemmódba.
A   gombot  2  másodpercnél  tovább  benyomva  az  adatok  a  memóriába
kerülnek, rövid ideig megjelenik a tárolási sorszám.

Háttérvilágítás A  kijelző  megvilágítását  a   gomb  rövid  megnyomásával  lehet  ki-be
kapcsolni. 

Nyomtatás
A   gombot  1  másodpercnél  tovább  benyomva,  elengedéskor  megindul  a
nyomtatás, és a nyomtatás ideje alatt a kijelzőn a PRINTING felirat jelenik meg. 
Előtte győződjék meg arról, hogy a nyomtató bekapcsolva van, valamint a műszer
és a nyomtató egymás felé néznek-e 1 méter távolságon belül. 

Másodlagos
jelzések

használata
(r  s )

A felső sor léptethető a  s  gomb 1 másodpercnél hosszabb megnyomásával.
A forgókapcsoló az alsó sorban lévő kijelzést kapcsolja.

A forgókapcsoló MENU állásában a másodlagos jelzésű (r  s ) gombok az
idő, dátum, üzemanyag és a kijelző felső sorának beállítására szolgálnak.
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Választható kijelzések a felső sorban

A kijelzések

léptethetők

a s gomb

1 másodpercnél

hosszabb

megnyomásával.

pontos idő       óra:perc:másodperc formátumban
dátum              nap/hónap/év formátumban
CO2  
O2  
DT                  ( hőfokkülönbség)
TF                  (füstgáz hőfoka)
hN.  C  hG (hatásfok nettó vagy kondenzációs vagy bruttó, beállítás szerint)
l                    (többletlevegő)
CO               (ha O”R nem nulla, akkor COn normalitált érték)

                  Telepállapot %-ban
A beprogramozott üzemanyag fajta látható
AMB  xx°C  (környezeti hőmérséklet)
                      (veszteség)
O2R              (referencia oxigéntartalom)
R                   (CO/CO2 hányados)
P                   (méregindex = szénmonoxid tartalom %-ban)
COa              (a CO tartalom 0% oxigén esetén)

 
4. A FORGÓKAPCSOLÓ HASZNÁLATA:

 ÁLLÁS FUNKCIÓ – KIJELZÉS AZ ALSÓ SORBAN 
 

CO
Szénmonoxid  érték  ppm értékben,  ha  van  beállított  O2R érték,  akkor
normalizálva mint COn.
Kijelzés mg/m3 egységben mint COm, normalizálva mint COĦ

 A számított többletlevegőt jelzi ki, ha az O2 érték 18% alatt van.


A hatásfok számított értékét jelzi ki, ha az O2 érték 18% alatt van. Beállítás
szerint nettó / kondenzált nettó / bruttó, lásd a MENÜ-nél.

TA TF = a füstgáz hőmérséklete oF  vagy  oC  egységben.
Hőfokérzékelő hiányában vagy kábeltörés esetén a kijelzés  - - - -.

T A bemeneti és a füstszonda által mért hőfokok különbsége.
Hőfokérzékelő hiányában vagy kábeltörés esetén a kijelzés  - - - -. 

O2 Oxigénérték %-ban.

CO2 A számított CO2 értéket látható, ha az O2 érték 18% alatt van.

A dátum az alsó sorban
 

Pontos idő az alsó sorban 
 

MENÜ = beállítási üzemmód, lásd a következő részben

A kiválasztott üzemanyag látható az alsó sorban

Telepállapot = hátralévő telep üzemidő %.
 A kijelző  10 másodpercenként  villog,  ha  a  telepfeszültség túl  alacsony.
Ilyenkor ki kell cserélni a telepeket, vagy a hálózati adaptert kell használni
(előtte az alkáli elemeket ki kell venni!). 
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Beállítási lehetőségek MENÜ állásban

a MENU állás
beállításra,

módosításra és
választásra

szolgál
A forgókapcsolót
a MENU állásba

kell forgatni,
majd a r vagy
s gombbal a

lehet kiválasztani
amit módosítani

akarunk.

A felső sorban a
MENU, alatta a

módosításra
felkínált adat

látható.

Belépés a 
gombbal. Belépés

után a felső
sorban a

módosítható adat,
alatta a r és s

gombokkal
választhatók

láthatók. Ha a
kiválasztott

funkció vagy
beállított érték
látható az alsó
sorban, azt a

 gombbal
jóvá kell hagyni.

SET TIME  = pontos idő beállítása – 24 órás kijelzés, tehát du 5 óra = 17:00
SET DATE = dátum beállítása
TOP LINE  = a kijelző felső sorában bekapcsoláskor látható adat kiválasztása.
C <---> F  =  Hőfok mértékegysége -  oF  vagy  oC 
CONTRAST  Akijelző kontrasztja állítható be. Gyári érték 110.
SET FUEL     Üzemanyag fajtája kiválasztható az alábbiakból:

NATU GAS         =  földgáz
   L        OIL        =  fűtőolaj
PROPANE         =  propángáz
BUTANE            =  butángáz
   L.P.G.              =  PB gáz
PELLETS           =  növényi olaj

LANGUAGE     kijelző nyelvének választása
HEADER     a  két  nyomtatási  fejléc  megírása.  Írás  nélkül  kilépni  csak  a

forgókapcsoló elfordításával lehet.
STORE – max. 16 mérés eredményei tárolhatók. Üzemmódok:

LOG       mérési eredmény tárolása  gombbal.
DEL ALL a tároló teljes törlése YES és  megnyomásával. Csak a

 gomb megnyomása: továbblépés törlés nélkül.

VIEW  :  A  felső  sorban  a  tárolt  mérés  sorszáma  látható.  Mérés
kiválasztása  a  r és  s gombokkal,  a  tárolt  mérésekből  a
kiválasztottnál  az  egyes  adatok  kiválasztására  kivételesen  a
forgókapcsoló  szolgál,  amelyek  adatok  a  második  sorban
jelennek meg. Továbblépés  gombbal.

O2R     O2 referencia  beállítható  0% és  20%  között.  Gyári  beállítás  0%.
Szokásos referenciaérték 3%. 

N <-C-> G        Hatásfok: N=nettó    C=kondenzációs nettó   G=bruttó: 
PPM< - >MG    ppm vagy mg/m3 mértékegység 
SERVICE     Jelszóval védett, csak a szerviz jogosult használni.

FIGYELEM 
Beállítás után további   gombnyomással a változtatások rögzítődnek és a
következő MENÜ állapot tér vissza

A  MENÜ  üzemmódból  a  forgókapcsoló  elfordításával  lehet  kilépni  –  a
legutolsó,  megismételt   gombnyomás  nélkül  elvesznek  a  változtatások.
KIVÉVE:

TÁROLO  TÖRLÉS: ilyenkor  a   megnyomása  a  törlést  vagy  a
továbblépést  indítja  el,  hiányában  a  műszer  folyamatosan  csipog  a
forgókapcsoló elfordításakor. Ilyenkor vissza kell lépni a MENU állapotba
és a  meg kell nyomni.
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5. MINTAVÉTEL FÜSTGÁZOKBÓL
Amint az automatikus kalibráció lefutott és a megfelelő üzemanyag kiválasztása is megtörtént
(lásd a MENÜ szolgáltatásoknál), a mérőszonda a kiválasztott mintavételi helybe helyezhető.

A mérési pont lehetőleg a füstcső görbületektől legalább két csőátmérő távolságban legyen és
a lehető legközelebb a kilépési ponthoz, valamint a szonda hegye a füst-áramlat közepébe
essen. Nyitott füstelvezető esetén vagy más házi készülékeknél a szondát elég mélyen kell a
füst (égéstermék) áramba helyezni, hogy hamis levegő ne kerülhessen a mintába.

A szonda mélységhatároló kúpja 6 ÷ 21 mm (1/2” ÷ 4/5”) furatokba illeszkedik.

A szabványos füstgáz szonda max.  600 °C ig (1112 °F) használható. Ügyelni kell arra, hogy:
 ezt a hőmérsékletet ne lépjük túl,
 a műszert ne használjuk a megengedett hőmérséklet feletti helyen,
 ne helyezzük a műszert meleg felületre,
 a szűrőbetét ne legyen piszkos vagy eltömődött. 

A forgókapcsolóval végignézhetők a mérési eredmények a kazán beállítása céljából.
Nyomtatás: először a  gombot kell megnyomni az adatok rögzítéséhez vagy hosszabban
az adatok tárolásához.

JAVASLAT A telep kímélése érdekében a pumpát ki kell kapcsolni az egyes
mérések között. A ki-be kapcsolásra a  gomb szolgál. 20 ppm CO érték
felett a pumpa nem kapcsolható ki.

JAVASLAT Pumpa kikapcsolása előtt a mérési eredményeket mindig
rögzíteni vagy tárolni kell, pl. a nyomtatáshoz.
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6. NORMÁL KIKAPCSOLÁSI ELJÁRÁS
Vigyázat! A szonda felforrósodik a füstgázoktól!

A szondát kivéve a füstgázáramlatból várni kell, ameddig az a szabad levegőn kihűl. Tilos
vízbe mártani, mivel így a víz behatol a műszerbe és tönkreteszi a pumpát és az érzékelőket. 

Amint a szonda kikerült a füstáramlatból és már a környezeti jellemzőket mutatja, a műszert
ki kell kapcsolnia  gombbal.

A műszer ezekután 30 másodpercig működő pumpával visszaszámlál, utána kikapcsol.

Amennyiben csak tévedésből került a  gomb megnyomásra, a  gomb

megnyomásával a kikapcsolási folyamat leáll. 

VIGYÁZAT! A műszer nem engedi magát kikapcsolni, ameddig:
 az érzékelt hőmérséklet magasabb, mint 60°C (140°F),
 az oxigén szint 20% alatt van,
 a CO szint 20 ppm felett van.

7. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
A következőkben segítséget talál az esetleges működési zavarok elhárításához és a hibák
okáról. Hibaelhárításért forduljon a márkaszervizhez.

A felhasználó által elhárítható hibákat a vastag szedés jelzi. 

HIBAJELENSÉG OKA ÉS ELHÁRÍTÁSA

Oxigénérték túl magas
CO2 érték túl alacsony

Tömítetlenség a szondánál, a tömlőnél, a
vízcsapdánál vagy a készülék belsejében.
Az oxigén cellát cserélni kell.
 

O2 hibajelzés ( - - - - )
CO érzékelő hibajelzés ( - - - - )

Készüléket hideg helyen tárolták és még nem
érte el a működési hőmérsékletet.
Az O2 vagy CO cellát cserélni kell.

A telepfeszültség esik Elemcsere szükséges

A műszer a hálózati adapterről nem
működik

Adapter biztosítékát cserélni kell.
Adapter elektronika hibás.
 

A műszer a füstgázokat nem érzékeli
Részecskeszűrő eltömődött.
A szonda vagy tömlője eltömődött
Meghibásodott- eltömődött pumpa  
 

Nettó teljesítmény helytelen
Hatásfok helytelen

Aut. Kalibrációs Folyamatkor hibás
környezeti hőfok került tárolásra

Füstgázhőmérséklet ugrál
Hőfok-hibajelzés ( - - - - )

Hőfokmérő fordítva csatlakoztatva.
Kábeltörés vagy kontakthiba.
A hőfokérzékelő nincs csatlakoztatva
 

COa, CO2, ,  hibajelzése ( - - - - ) Oxigénérték 18% felett van
 

Műszer folyamatosan sípol A forgókapcsoló MENU állásában a 
gombot meg kell nyomni.
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8. ÉVENKÉNTI KALIBRÁCIÓ

Bár  az  érzékelőknek rendes  használat  esetén  két  évnél  hosszabb  élettartamuk van,  mindenképpen
szükséges az évenkénti  hitelesítés.  Ez kiküszöböli  az érzékelők és  az elektronikában lévő beállító
szervek öregedéséből eredő mérési hibákat.

9. MŰSZAKI ADATOK 
Paraméter Felbontás Pontosság Tartomány

Hőfokmérések
TF (füstgáz hőfoka)

AMB (bemeneti hőfok

T (nettó hőmérséklet) *2

0,1°C ill. 0,1°F

0,1°C ill. 0,1°F

0,1°C ill. 0,1°F

±2°C ill. ± 5 °F
mért érték ±0,3%-a

0,1°C ill. 0,1°F
mért érték ±0,3%-a

± 2°C ill. ± 5°F
mért érték ±0,3%-a

0÷ 600 °C
32 ÷ 1112 °F

0 ÷ 100 °C
32 ÷ 212 °F

0÷ 600 °C
32 ÷ 1112 °F

Gáz-mérések
O2 Oxigén

CO Szénmonoxid 

CO2 széndioxid *2

 (hatásfok) *2

 (többletlevegő) *2

P méregindex *2

R (=CO/CO2) *2

0,1%

1 ppm

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,001

±0,2% *1

±10ppm ha<100ppm*1

mért érték ±5%-a

mért érték ±0,3%-a
mért érték ±0,1%-a
±0,2%
mért érték ±5 %-a
mért érték ±5%-a

0 ÷ 21%

0 ÷ 2 000ppm névl.
max.4 000 ppm 
     15 percig

0 ÷ 30%
0 ÷ 99,9%
0 ÷ 250%
0 ÷ 99,9%
0 ÷ 0,999

Műszerben tárolt üzemanyag-
táblázatok Földgáz, Propán, Bután, Fűtőolaj, Folyékony PB gáz, 

Méretek és súly
   Műszer méretei HxSzxM
   Mérőszonda (normál)

   Súly

200 x 45 x 90mm védő-gumi nélkül
Teljes hossz 300mm, ebből Ø6 mm x 240 mm a rm 
mérőszár; K típusú hőfokmérő csatlakozó és
1,5÷3m neoprén füstgáz-tömlő
~ 1 kg

Külső működési
körülmények

Hőfoktartomány: 0  ÷ +40° ÷ C  (+32°F+104°F)
Páratartalom: 10 ÷ 90% lecsapódásmentes

Telepek
Működési idő

4 db AA típusú alkáli elem vagy akkumlátor
min. 8 óra alkáli elemek esetén

Hálózati adapter Névleges hálózati feszültség: 220/230 V~
Kimenet a műszerhez: 10,0 V=üresjárás   500 mA

*1 Száraz, lecsapódásmentes gáz esetén
*2 Számított értékek!
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FÜGGELÉK
A. AZ ANALIZÁTOR ÜZEMMÓD JELLEMZŐI (PARAMÉTEREI)
Az analizátor üzemmódban megjelenő kijelzések további részletei:
O2 Oxigén adatok százalékban.
O2R Oxigén referenciaérték, 0% érték esetén  - - - - kijelzés.
CO2 A  széndioxidérték  kiszámítása  az  alkalmazott  üzem-anyagtól  függ,  és  csak  az

égésvizsgálat  befejezése  után  látható.  Szabad  levegőn  lévő  szondánál     
jelenik meg.

TF a mérőszonda hőfokérzékelője által mért hőmérséklet, beállítás szerint °C vagy °F
egységben. A friss levegővel történt kalibráció után a környezeti hőfokot mutatja.
Hőfokmérő hiányában      jelenik meg.

T nettó hőmérséklet értékét a füstgáz hőmérsékletéből a bemeneti hőfok levonásával
számítja  ki  a  műszer  a  beállítás  szerint  °C vagy  °F egységben.  Ha  nincsen
csatlakoztatva hőfokmérő akkor      jelenik meg.

CO a szénmonoxid mért értéke  ppm (milliomodrész) egységben. A műszeren     
jelenik  meg,  ha  a  CO érzékelő  hibás  vagy a  nullázás  helytelenül  folyt  le  –  ez
utóbbi hiba a kikapcsolással és ismételt bekapcsolással kiküszöbölhető.

COm a szénmonoxid mért értéke mg/m3 egységben jelenik meg. 
COn ez a mért  szénmonoxid  ppm-érték az O2R oxigén szinthez viszonyítva. Semmi

esetre sem szabad összetéveszteni az előző bekezdésben részletezett szénmonoxid-
értékkel. További részletek a Függelék C. fejezetében találhatók.

COй ez a mért szénmonoxid mg/m3 érték az O2R oxigén szinthez viszonyítva. 
COa a  szénmonoxid  mért  értéke  ppm  (milliomodrész) egységben  0%   O2R

oxigénszinthez viszonyítva
N  C  G Számított égés-hatásfok százalékban, beállítás szerint nettó vagy kondenzált vagy

bruttó.  Kiszámítása  az  alkalmazott  üzem-anyag  figyelembevételével,  a  BS845
szabvány alapján történik. Az égésvizsgálat ideje alatt olvasható a kijelzőn. Szabad
levegőn lévő szondánál      jelenik meg.
Például egy új vagy teljesen tiszta lakossági kazánnál ez az érték 0,004 alatt lesz,
tisztítandó berendezésnél 0,004 és 0,008 között – ennél nagyobb értékek súlyosabb
meghibásodást jeleznek.

20/11/07 A dátum az évszám utolsó két számjegyét, a hónap sorszámát és nap sorszámát
tartalmazza, a kijelzési sorrend beprogramozható. A dátum a mérési
eredményekkel együtt tárolásra ill. kinyomtatásra kerül.

16:45:56 A pontos idő (mint óra:perc:másodperc) 24 órás kijelzésben, a mérési
eredményekkel együtt tárolásra ill. kinyomtatásra kerül.

A KIJELZŐ FELSŐ SORÁBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK.
 T nettó hőmérséklet
AMB ..°C környezeti  ill.  a  kazánba  belépő  levegő  hőmérséklete.  A  nettó  hőfok

kiszámításához szükséges. A bekapcsoláskor rögzített belső műszerhőmérséklet.
R CO/CO2 ratio: a mért CO és a számított CO2 értékek hányadosa. amely jól jelzi,

hogy mennyire megbízható a mérés helyessége vagy tisztításra szorul-e a kazán.
P MEREGINDEX a CO /CO2 hányados százalékban kifejezve. Szabad levegőn

lévő szondánál 0,0000 jelenik meg.
 hatásfok %
 a  többletlevegő  %-ban  a  mért  oxigén  értékéből  számítva  az  üzemanyag-adatok

figyelembevételével. Szabad levegőn lévő szondánál      jelenik meg. 
veszteség

й mg/m3 normalizált
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B. AZ ÉGÉS HATÁSFOKÁNAK SZÁMÍTÁSA
A hatásfok kiszámítása a BS845 szabvány alapján történik, amely három veszteségi okot vesz
figyelembe az üzemanyag elégetésekor:
Füstgázok veszteségei a tiszta füstgáz veszteségei, nedvesség és hidrogén. A

vízpárában elveszett hő, elégetlen gázok. 
Hulladék-veszteségek hamut, salakot és port létrehozó égéshő
További veszteségek sugárzási, áramlási és vezetési hő-veszteség, más nem mért

veszteségek.
A nettó hatásfok-számítás úgy tekinti, hogy a nedves üzemanyagból vagy az égéstermékként jelenlévő
vízgőzben lévő teljes lecsapódási hő visszanyerésre kerül, és a nedves veszteség nulla. A bruttó
hatásfok viszont a vízpárában elveszett hőt veszteségként kezeli.
Mivel az üzemanyag – levegő sohasem keveredik egyenletesen, elégetlen vagy csak részben elégett
üzemanyag is távozhat a füstgázokkal; ami mint elégetlen-szén veszteségként kerül beszámításra.
A hamut, salakot és port eredményező elemek elégetéséhez felhasznált hő, valamint a sugárzás,
légáramlás és a hőelvezetés okozta veszteségek nincsenek figyelembe véve.
Hatásfok számítás: 
Ismert üzemanyag-adatok Qbr bruttó hőmennyiség kJ/kg

Qnet nettó hőmennyiség kJ/kg
K1 bruttó / nettó tényező (Qbr / Qnet)
K1br széntartalom % /Qbr
K1net széntartalom % /Qnet
K2 elvi max. CO2 tartalom % (lecsapódásmentes)
K3 páraveszteség %
H2 hidrogéntartalom %
H2O víztartalom %

Mért adatok Tf füstgáz hőmérséklet
Ti bemeneti hőfok
O2m füstgáz oxigéntartalma %
O2r oxigén referenciaértéke %
CO szénmonoxid tartalom

Számított adatok Tnet nettó hőmérséklet
Füstgáz CO2 tartalma % 
Száraz gáz veszteségei %
Nedves veszteségek %
Elégetlen szén veszteség %
Hatásfok %

Tnet = Tf - Ti =füsthőmérséklet - bemeneti hőmérséklet
Száraz gáz vesztesége % =20,9  K1  Tnet / K2  (20,9 - O2m)
Nedves veszteség =9  H2 + H2O / Qbr  [2488 + 2,1Tf - 4,2Ti]
             közelítő számítás =[(9  H2 + H2O) / Qbr] + 2425  [1+0,001Tnet]
Nedves veszteség =K3  (1+0,001Tnet)
                     amelynél K3 =[(9  H2 + H2O) / Qbr]  2425
Nettó hatásfok % =100 - a tiszta gáz veszteségei - veszteség az elégetlen

üzemanyagból
=100 - [20,9  K1n   Tnet] / K2  (20,9 - O2m)-

- elégetlen üzemanyag okozta veszteség
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Bruttó hatásfok % =100 - (a száraz + a nedves veszteségek) - 
- veszteség az elégetlen üzemanyagból 

= 100 - {[20,9  K1br  Tnet / K2  (20,9 - O2m)]+
+[K3  (1+0,001 * Tnet)]} -
- a veszteség az elégetlen üzemanyagból

Többletlevegő = [20,9 / (20,9 - O2m)-1]  100

CO2 % = [(20,9 - O2m)  K2 / 20,9]

Bruttó veszteség az elégetlen
üzemanyag miatt, % = K4  CO / (CO + CO2)        CO értéke %-ban!
Nettó veszteség az elégetlen
üzemanyag miatt, % = K1  K4  CO / (CO + CO2)
                amelyeknél K4 = 70 koksz esetén

= 65 antracit esetén
= 63 bitumenes szén esetén
= 62 kőszénkátrány esetén
= 48 fűtőolaj esetén
= 32 földgáz esetén

A kondenzációs kazánoknál a hatásfok-növekedésnek kiszámításához az alábbi adatok szükségesek

 A füstgáz mért oxigén tartalma, O2m

 Az üzemanyagból képződő vízmennyiség, Vwg (üzemanyag jellemző)

 Levegőszükséglet tökéletes égésnél, Vsa (üzemanyag jellemző)

 Füstgáz mennyisége tökéletes égésnél, Vsf (üzemanyag jellemző)

 Bruttó hőtartalom, Cg (üzemanyag jellemző)

 Nettó hőmérséklet, T, (ez a TF és AMB(Ti) számított különbsége)

Ezeket a következő képletekbe kell beírni:
A felhasznált levegő mennyisége

Va = 20,9  Vsa / (20,9 - O2m)
A képződő füstgáz mennyisége

Vf = 20,9  Vsf / (20,9 - O2m)
A felhasznált levegőben lévő vízmennyiség

Vwa = 50  Va  (0,0562  Tnet 2 – 15,32) / 101300
A füstgázzal távozott vízmennyiség

Vwf = 100  Vf   (0,0562  Tf 2 – 15,32) / 101300
Amennyiben V = (Vwg + Vwa – Vwf) érték pozitív, akkor a számítás:
A kondenzálódó víz mennyisége

Vwc = V / [(0,0562 * Tf 2 – 15,32) * 100 / 101300]
A hatásfok növekedése kondenzálás miatt

Keff = 8,33 * (25,6 + 0,22  Tnet) * Vwc / Cg

Ha  V értéke negatív, akkor nincsen hatásfok növekedés. 

A kazánnak mind a nettó, mind a bruttó hatásfoka a kondenzálás következtében ezzel a  Keff értékkel
nő meg.
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C. OXIGÉN REFERENCIA.
Oxigén referenciát írnak elő egyes szabályzatok, pl. a TA-LUFT. Egy oxigén referencia-értékre
vonatkoztatott mérésnél a CO méréseknél a mértékegységet n egészíti ki, mint pl. COn.

Mit is jelent az oxigén referenciaérték?

Pl. Ha a mért oxigénszint (O2R) a füstgázban 5%, de 3% oxigén referencia értéket (O2r) választva a
CO gáz referenciaértékre vonatkoztatott értéke úgy kerül kiszámításra, mintha a mért érték 3% lenne.
Ugyanis a referenciaértékre vonatkoztatott számítás képlete:

COn = CO * (20,9 - O2r) / (20,9 - O2m)

A mi példánkban ha a 95 PPM a CO mért értéke, akkor a 3% O2 referenciaértékre vonatkoztatott
érték a következő lesz:

COn = 95 ppm * (20,9 - 3) / (20,9 - 5)
COn = 95 ppm * (17,9) / (15,9)
COn = 107

Előfordulhat olyan helyi hatósági előírás, hogy a kazán nem bocsáthat ki 100 ppm CO tartalomnál
többet tartalmazó füstgázt, 3% oxigén referenciaszintre vonatkoztatva. Mivel példánkban a
meghatározott küszöbérték feletti a kapott eredmény, intézkedni kell a CO érték csökkentésére.

Az oxigén referenciaérték alkalmazása megakadályozza a hibás méréseket, mert pl. többletlevegőt
vezetve a kazánba a felhígított füstgázban kisebb mérgező gázösszetevőket mérnénk. Azonban
egyidejűleg megnő az oxigénszint, így az oxigénértékre vonatkoztatott mérési adatok nem változnak.

Az oxigén referenciaérték alkalmazása lehetővé teszi:
 a normalizált mérési eredményeket (adatokat),
 A többletlevegővel történő mérés alkalmazását,

 A „levegőmentes” mérést 0% oxigénérték beállítása esetén.

Figyelem: A tárolt adatok megtekintésénél a pillanatnyi oxigén referenciaérték kerül
alkalmazásra és nem a tárolt érték! 
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D. ELEKTROMÁGNESES ZAVARMENTESSÉG ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM

A műszer megfelel a reá vonatkozó

EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

előírásainak.

Az EC/EMC/KI/KANE250 műszaki adatai
részletesen tartalmazzák a konfiguráció, a
használat és a környezeti előírásokat.

ELEKTROMÁGNESES ZAVARMENTESSÉG

Az  európai  89/336/EEC  ajánlás  megköveteli,  hogy  a  berendezés  ne  gerjesszen  a
meghatározott szinteket túllépő zavaró elektromágneses zavaró jeleket; ugyanakkor megfelelő
védelemmel is rendelkezzék ilyen külső zavarok ellen a rendes működtetéshez. A műszerre
vonatkozó szabványok részletesen megtalálhatók a FÜGGELÉK fejezeteiben.
Mivel igen sok ezen ajánlás megszületése előtt gyártott berendezést használnak még, amelyek
a megengedett szintet túllépő elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, határozottan javasolt
egy ellenőrző vizsgálat az analizátor műszerrel végrehajtott mérések előtt. A következő eljárás
javasolt: 

 Minden olyan elektromos  berendezés  bekapcsolt  állapotban legyen,  amelyekből
ilyen zavar várható.

 A teljes bekapcsolási műveletsort próbakép el kell végezni abban a helyiségben,
ahol majd használják.

 Minden  kapott  mérési  érték  ellenőrizendő,  hogy  a  várt  értéknek  megfelel-e.
Kismértékű ingadozás a mért értékekben elfogadható.

 Ha nem, akkor az elektromos berendezésekből minden pillanatnyilag nélkülözhetőt
ki kell kapcsolni és a műszert a legkisebb zavart eredményező helyre kell helyezni.

A  Gyártó  nem  felel  a  külső  zavarok  által  mért  hibás  adatokért,  amennyiben  azok  a
89/336/EEC  ajánlásban  megengedett  szintet  túllépték,  és  az  előző  ellenőrzést  mellőzve
kerültek felhasználásra. 

ÉRINTÉSVÉDELEM   (Az EN61010-1 / 1993 ajánlásnak megfelelően)

A műszer III. érintésvédelmi osztályba tartozik és csak törpefeszültségű berendezésekkel
kapcsolható össze. 

A hálózati akkutöltő / adapter specifikációja:
Érintésvédelmi osztály: II
Üzemeltetési osztály: II.
Környezetvédelmi besorolás: 2
Csak beltéri használatra alkalmas
Max. 2000m magasságig használható
Külső működési hőmérséklettartomány: 0 ÷ +40 °C
Max. páratartalom 80% 31 °C hőmérsékletig, ezen felül egyenletesen csökkentve 50%
értékig +40 °C hőmérsékletnél.
Hálózati feszültség ingadozása max. 10%

Figyelem: az elhasznált elemek (akkuk) veszélyes hulladéknak minősülnek, ezekkel a
helyi hulladék-összegyűjtési előírások szerint kell eljárni.
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FONTOS TUDNIVALÓK A JÓTÁLLÁSRÓL
1. A Vásárló igényét a jótállási  jeggyel  és a számlával  együtt  érvényesítheti,  ezért  ezeket

gondosan őrizze meg!
2. Elveszett jótállási jegyet nem pótolható.
3. A jótállási jegyen bármilyen idegenkezű javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése

a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
4. A szabálytalanul kiállított  jótállási jegy esetén az érvényesített  igények teljesítése az Eladót

terheli.
5. Kitöltetlen vagy hiányosan kitöltött jótállási jegy érvénytelen.
6. Garanciális  javításra  küldött  készülékét  portós  csomagként  adja  fel!  Utánvéttel  feladott

készüléket nem veszik át!

A jótállási határidő kezdete:
1. A jótállási határidő kezdete a vevő részére történő átadás napja.
2. A  termék  kijavítása  esetén  a  jótállás  ideje  meghosszabbodik  a  készülék  átadása  napját  is

beszámítva azzal az idővel, amely idő alatt a Vásárló készülékét a hiba miatt rendeltetésszerűen
nem használta.

3. Jelentős rész cseréje esetén a garancia a jelentős részre újrakezdődik.
4. A  vásárlónak  garanciális  javítás,  valamint  a  jótálláson  alapuló  igénye  érvényesítésével

kapcsolatosan  az  Eladónál  kell  jelentkeznie,  készülékét  javításra  leadnia  és  nyilatkozatait
megtennie.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:
A Vásárlót az alábbi jogok illetik meg, választása szerint:
 Díjmentes javítást, ha ez nem lehetséges megfelelő árleszállítást kérhet,
 A  kijavítást  lehetőleg  a  készülék  átadásától  számított  15  napon  belül  –  cserekészülék

biztosítása  esetén  30  napon  belül  –  azt  a  termék értékcsökkentése  és  használhatóságának
csökkenése nélkül kell elvégezni. A javításhoz új alkatrészeket kell felhasználni.

 Ha a javítás a készülék javításra való átvételekor közölt határidőn belül nem készül el, vagy a
készülék nem javítható, akkor azonos típusú új készüléket igényelhet,

 Ha a fenti határidőn belül cserére nincsen lehetőség, a visszavásárlást kérheti,
 Ha a javítást a fenti határidőn belül a jótállásra kötelezett nem vállalja, vagy nem végzi el, a

hibát a jótállásra kötelezett terhére elvégeztetheti.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:
1. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke)

tekintetében vita merül fel, a javító szerviz beszerzi és bemutatja – különleges berendezésről
lévén szó – a Gyártó, majd ha továbbra is fennáll  a vita,  a jogszabályban erre feljogosított
minőségvizsgáló szerv (Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) szakvéleményét.

2. Amennyiben  bizonyíthatóan  nem  tennénk  eleget  ennek  a  kötelezettségnek,  a  Vásárló
közvetlenül fordulhat az előző pontok szerinti szervekhez.

3. A javító szerviznek 3 napon belül kell megkérnie az 1. pontban előírt szakvélemény, amelyhez
csatolnia  kell  a  Vásárló  álláspontját  és  nyilatkozatait,  valamint  a  mindkét  fél  által  aláírt
jegyzőkönyvet.

A Jótállási felelőség kizárása:
1. Jótállási  kötelezettség nem áll  fent,  ha  bizonyítható,  hogy a hiba rendeltetésellenes használat,

átalakítás, szakszerűtlen kezelés, mechanikus sérülés, helytelen tárolás – kiemelten a készülékben
lévő elemek vagy akkumlátorok kifolyása – vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett külső okból
vagy elemi kárból keletkezett. Amennyiben a készüléket megbontották vagy a készüléken javítási
kísérlet történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik.

2. A rendeltetésellenes  használat  elkerülése  végett  a  termékhez mellékelt  Használati  útmutatóban
szereplő előírásokat, védőintézkedéseket maradéktalanul be kell tartani.

3. A karbantartási munkák, kiemelten a szűrőcsere, a vízcsapda rendszeres ürítése annak megtelte
előtt,  a telepek rendszeres  ellenőrzése és cseréje  a Vásárló feladata.  Ez vonatkozik a készülék
külsejének és a Használati utasításban leírt vízcsapda/szűrőház belső tisztítására is.
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