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1. A GÁZANALIZÁTOR KEZELŐSZERVEI 
1.1. A műszer szolgáltatásai és nyomógombjai 
 
BE / KI kapcsoló gomb Infravörös adó a nyomtató felé 

és a LED lámpa 
   

A kijelzőn a szövegek ékezetek 
nélkül jelennek meg ! 

A kiválasztott sor  
       kijelzései 
 
Nyomógombsáv 
(részletek a lap alján) 

  
  
  

  
 

Forgókapcsoló 
Részeske-szűrő  

és vízcsapda 
 

Teleptöltést jelző és 
a töltő USB-micro csatlakozója 

Füstgáz bemenet 
Hőfok- és nyomás  csatlakozók 
 

Az 5 nyomógomb funkciója 
 
 
 
 
 
 
Az adatokat rögzíti ~ a kijelző áll 
  vagy Nyomtatás: Bluetooth vagy nyomtató 
Pumpa ki-be ~ hosszú megnyomás vagy 
 Adatokat tárolja ~ hosszú megnyomás 
  Felfelé léptet  

 Lefelé léptet 

                   Jóváhagy (kiválaszt) ~ hosszan nyomva a lámpát kapcsolja be és ki. 

A pumpa csak a füstgáz-mérések állásaiban működik, automatikusan leáll, 
amikor bedugul a szonda vagy a vízcsapda megtelik. 
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1.2. A szonda felépítése   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A hőfokmérő K típusú polarizált csatlakozója, a kábel  
a felhasított csőben fut. A neoprén cső hossza kb. 2 m. 

Ha van egy harmadik cső, az a nyomásmérésre szolgál,  
fekete a csatlakozója, és azt is mindig be kell dugni. 

A rögzítő kúp csavarját rendszeresen olajozni kell ! 
 
MEGJEGYZÉS: 

• Használaton kívül a mélységbeállító kúp a mintavevő szonda csúcsának 
védelmére használható. 

• Hagyja elegendő ideig lehűlni a szonda csövét és a mélységhatároló kúpot 
is, mielőtt megérintené! Vízbe mártani tilos! 

• Ez a füstgáz szonda max. 600 °C-ig használható. 

1.3. A nyomásmérő tömlők csatlakozója (fekete csatlakozóvég) 
A nyomásméréshez a kereskedelemben kapható tömlőket kell használni. 
Javasolt az átlátszó lágy teflon vagy szilikon cső alkalmazása. 

Ha a belső átmérő 5,8-6,1 
mm közötti, akkor csak rá 
kell húzni a műszerhez 
adott tömlővégre. 
 

Amennyiben a cső ennél 
vastagabb, de a cső  belső 
átmérője legfeljebb 8mm, 
akkor azt így kell felhúzni. 
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1.4. Az analizátor csatlakozói  
 

  Töltést  A külső (Ti)  Füstgáz (Tf) Füstgáz 
    jelző hőfokszonda hőfokszonda bemeneti 
piros LED  aljzata (T2)   aljzata (T1)    nyílás 

 
 
 
Hálózati  
adapter 
 aljzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vízcsapda 

   -   
  P2(-) és P1(+)  
         nyomásmérő bemenetek  A szonda füstgáz 
             (átm. 6 mm fekete) csatlakozója 
 átm.8mm piros 
A szonda hőfok csatlakozója  
 
A füstgáz kimeneti nyílása 
      alul helyezkedik el! 

Figyelem! A hőfokmérő szondák csatlakozói polarizáltak.  
 A keskenyebb érintkező (+ pólus) kerül jobboldalra. 

 Amennyiben van harmadik nyomásmérő cső is csatlakozóval 
(fekete), azt is mindig be kell dugni. 

 
A műszert töltése. 

A túltöltés védelem mindig aktív, megakadályozza a túltöltést, a teljes töltési idő 
5÷6 óra. Kikapcsolt állapotban javasolt tölteni, (bekapcsolt műszernél is 
töltődnek az akkuk). Nyugodtan lehet egy teljes éjszakán át a töltőn hagyni. A 
töltési periódus megszakítható, majd később tovább tölthetők az akkumlátorok. 
Teljes feltöltésnél, amikor a töltés leáll, a töltésjelző sem világít.  

Teljesen lemerült akkuk esetén egy óra töltés két óra üzemidőt biztosít. 
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Hátulnézet 
 
Rögzítő mágnesek Gyári szám 
 

 
Hőfokérzékelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkutartó 
 
 
 
 
 
 
A vízcsapda 
leeresztő  
dugója 
 
 
 
 
 
 
CP 2 szonda 

Füstgáz és  
nyomás (huzat) 
egyidejű méréséhez 
a CP30 szondát 
kell megrendelni. 
 
      CP30 
Van egy harmadik,  
nyomásmérő cső is  
fekete csatlakozóval, 
azt is mindig 
be kell dugni 
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2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
Ez 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. 

3. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
Ellenőrizze, hogy minden tartozék megérkezett, amit megrendelt.  
Mindenek előtt olvassa át a végéig ezt a Használati Útmutatót. 

3.1. A telepek cseréje, behelyezése 
A műszer 3 db AA méretű kisülésgátolt NiMH akkuval szállítjuk. 
Végszükségben AA alkáli elemek is használhatók.  

 
A védő gumiburkolat levétele és a műszer megfordítása után a fekete elemtartó-
fedél fogantyújával lehet az elemtartót kinyitni. 3 db AA méretű kisülésgátolt 
(=READY TO USE) NiMH akkut kell az elemtartóba helyezni, végszükség 
esetén AA alkáli elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra! Az elemtartó 
fedelének és a gumiburkolatnak visszahelyezése után azonnal le kell ellenőrizni 
a műszer működőképességét.  

A műszer kizárólag AA méretű NiMH típusú akkukkal vagy alkáli elemekkel 
üzemeltethető. Más típusú elem vagy akkumlátor használata nem javasolt, az 
ebből eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki. 

Amennyiben mégis elemeket használ, azokat mindenképpen ki kell venni 
a műszerből hosszabb idejű tárolás előtt, vagy ha kimerültek. A kimerült 
elemek kifolynak és a műszer teljes tönkremenetelét okozhatják!  

A telepcserét kikapcsolva, de a hálózati adapterről történő táplálás mellett 
javasolt elvégezni, hogy utána ne kelljen beállítani a pontos időt és a dátumot.  

Az NiMH akkumlátorok bármikor és bármilyen részletekben tölthetők, nem 
szabad a teljes lemerülést megvárni. 5 V USB-Micro töltőt kell használni. (Ez a 
szokásos mobiltelefon töltő.) Teljes kisülés után a feltöltés kb. 8 óra, a 
műszerben túltöltés-védő automatika van.  
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A műszer hálózatról is üzemeltethető, de akkumlátorok nélkül a hálózati 
adapterről történő üzemeltetés hibás mérési eredményeket eredményezhet. 

Az alkáli elemeket ne töltse, mert kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak ! 

4. BEKAPCSOLÁS 
4.1. Bekapcsoláskor ellenőrizze rendszeresen, hogy: 

• a műszer nem túl hideg-e, mert a túl hideg műszerben káros 
lecsapódások képződhetnek. Ne tárolja a műszert télen gépkocsiban 
vagy fűtetlen helységben. 

• a műszer valóban friss levegőt szív be 
• a részecske-szűrő tiszta 
• a vízcsapda és a füstszonda vízmentes, 
• a vízcsapda és a lezáró dugója helyesen lett behelyezve 
• a füstgázszonda ne legyen csatlakoztatva (kivétel 4.3. pontban)  

A  gombot hosszan megnyomva elindul a bekapcsolási – nullázási folyamat, 
bekapcsol a pumpa friss levegővel öblítve a cellákat:  

• a kijelzőn négy másodpercig megjelennek alapadatok:  
a típusszám,  
a műszerben lévő cellák felsorolása (CO ; CO2; NO ; 1psi) 
a műszerben lévő operációs rendszer (pl. KOS) 

• majd a visszaszámlálás tovább folyik, a kijelzőn látható  
a legfelső sorában egymás után a típusszám, a szoftver (SW) 

és változatának száma (V),  
a második sorában OBLITES, 
a közepén a hátralévő idő másodpercközben 
és legalul a status sor 

A készülék túl alacsony telepfeszültségnél nem kapcsolható be. A bekapcsolási 
folyamat közben a bekapcsoló gombot ismét megnyomva átvált kikapcsolási 
folyamatra, a többi gomb hatástalan.  
A bekapcsolási (kalibrálási) folyamat 1 perc - újrakalibrálásnál is. 

A pumpa csak akkor működik, amikor az a mérésekhez vagy a cellák 
öblítéséhez szükséges. A pumpa működését villogó kék fény jelzi. és 
automatikusan leáll, ha bedugult a szonda vagy a vízcsapda megtelt. 

4.2. Automatikus nullázás (kalibrálás) 
A készülék bekapcsolási folyamat végén történik meg a cellák és a nyomás-
érzékelők nullázása, esetleg a bemeneti (=referencia) hőfok tárolása. 
Ezután jelennek meg mind a hat sorban az adatok.  

4.3. A bemeneti hőmérséklet (T2) érzékelése és tárolása. 
Az alap-hőmérséklet, azaz a levegő bemeneti (referencia) hőfoka az 
automatikus kalibrációs művelet végén tárolásra kerül a nettó hőfokkülönbség 
és a hatásfok kiszámításához. Három módszer lehetséges: 
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A. Az analizátor folyamatosan a műszer belső hőmérsékletét (Ta) használja 
– amennyiben a kalibráláskor hőfokszonda nincsen csatlakoztatva. 

B. Külső hőfokérzékelő csatlakoztatása esetén a bementi hőfok mérése 
szintén folyamatos. Ha van külső hőfokérzékelő, akkor a hegyét a belépő 
levegőbe kell helyezni az égésvizsgálat alatt. 

C. Ha a füstgáz-szonda hőfokmérőjét már csatlakoztattuk a T1 helyre a 
kalibrációs művelet alatt és a levegő hőfoka 60°C alatt van, akkor a 
szonda hegyén lévő érzékelt hőfok-adatot tárolja és használja a 
műszer. (A szonda csak ezután helyezhető be a füstgáz-áramlatba, a 
hőfok-csatlakozót változatlanul a T1 helyen kell hagyni). Ez a megoldás 
igen hasznos lehet télen a pontos hatásfok-számításhoz, amikor az 
égőbe belépő levegő hőfoka lényegesen eltér a környező helységbeli 
levegőétől, és nem áll rendelkezésre külön bemeneti hőfokérzékelő. 

4.4. Normál kikapcsolási eljárás 
A  gombot hosszan megnyomva a műszer először 45 másodpercig 
szellőztet, majd kikapcsol. A kikapcsolási folyamat nem szakítható meg. 

FIGYELEM !   A műszer sohase kapcsolja ki, ameddig: a kijelzőn 
• a szonda hőmérséklete magasabb, mint 60°C, 
• az oxigén O2 szint 18% alatt van - azaz a CO2 szint 2% felett van, 
• a CO szint 20 ppm felett van. 

Bármelyik érték túl magas volt, és a kikapcsolás ciklikusan ismétlődik, ilyenkor a 
telepeket egy pillanatra meg kell szakítani. Hosszú megszakítás esetén az időt és 
esetleg a dátumot ismét be kell állítani. Rossz dátum hibaüzeneteket okozhat. 

Javasolt, hogy a műszert STATUS állásba állítsa kikapcsoláskor. Véletlen 
bekapcsolás esetén így a minimális lesz az áramfogyasztás. 

4.5. A kijelzőn látható adatok STATUS állásban (a pumpa áll) 

 FOLDGAZ A kiválasztott üzemanyag**  
 T a       2 3, 8 C  az alap (referencia) hőmérséklet C°-ban 
 ATM     9 9 6 m  légköri nyomás mbar 
 K A L        3 4 0  kalibrálás érvényessége napokban 
 1 8 4 1 2 1 1 4 7  a műszer gyártási sorszáma 

 1 1 : 4 5          status sor: választható kijelzések: 
              idő (alapállás)    üzemanyag    dátum 
** Az üzemanyag megváltoztatása: a  vagy  gombbal az üzemanyaghoz 

kell lépkedni, majd a  gombot hosszasan be kell nyomni, ameddig 
kétoldalt a nyilak meg nem jelennek. Ezután a  vagy  gombbal a kívánt 
az üzemanyagot ki lehet választani, majd a  gombbal rögzíteni 
(jóváhagyni) kell a kiválasztást. 

A napi dátum ÉÉ/HH/NN formátumban látható  
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4.6. CO2 CELLA NULLÁZÁSA  

Ha kijelzőn az alábbi jelenik meg, akkor feltétlenül szükséges a CO2 cella 
ismételt nullázása tiszta, füstmentes levegővel: 

 OBLITES  A CO2 cella átöblítése tiszta levegővel. 
 KIVEENDO A Ilyenkor a szondát füstáramból ki kell húzni 
 FUST   vagy 
 SZONDA a szonda füstcsatlakozóját kell kihúzni a műszerből 
  A hőfokmérő csatlakozóját nem kell kihúzni. 
 �    OBLIT   �  status sor:  az öblítést (ÖBLIT) vagy az 5 perces  
  várakozást (VÁRJON) a  vagy  gombbal kell  
  kiválasztani és a  gombbal jóvá kell hagyni. 
Ekkor elindul a 60 másodpercig tartó nullázás  ill. 5 perc múlva ismét megjelenik 
a nullázási felhívás.  

A CO2 cella kézi nullázása is lehetséges CO/CO2 állásban a Status sornál. 

4.7. A status sor fontos értesítésekre és egyes alapbeállításokra szolgál, 
keresés/módosítás a  vagy  ~ a kijelölés/jóváhagyás(rögzítés) a  gomb 
hosszú megnyomásával.  

A status sor két mezőre oszlik: ... értesítés  ...….kijelzés  ... 

  
Az automatikusan megjelenő értesítések: (baloldalt max.5 karakter) 
 13:15 IDŐ (pontos idő ~ ez az alapértesítés) 
 I I  Kijelző rögzítve (adat-tartás) ~ váltakozva az időkijelzéssel 
 KAL A műszer hitelesítése aktuális ~ váltakozva az időkijelzéssel 
  38 Levegő öblítésből hátralévő idő ~ váltakozva az időkijelzéssel 
 BAT Alacsony a telepfeszültség ~ váltakozva az időkijelzéssel 

Az automatikusan megjelenő kijelző ikonok (jobboldalt): ikon 
Pumpa működik illetve a pumpa áll � ill.   
Van tárolt jegyzőkönyv  
Adatátvitel nyomtató, mobil vagy alkalmazás felé  

Telep feltöltöttsége (az állapotnak megfelelő ikon)        

A status sorban megjeleníthető további kijelzések és beállítási lehetőségek a 
kapcsolóálláshoz igazodnak, a részletes leírás az egyes kapcsolóállások 
ismertetésénél találhatók. 
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5. A MŰSZER NYOMÓGOMBJAINAK HASZNÁLATA:  
 
 
 

 

 

 

 
Bekapcsolás 

A műszert füstszonda nélkül az  gomb megnyomásával tiszta szabad 
levegőn kell bekapcsolni, mivel bekapcsoláskor az érzékelők kalibrálása 
történik meg Bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a típusszám, a szoftver 
(SW) és annak változatszáma (V) valamint a telepfeszültség pontos értéke – 
majd bekapcsol a pumpa friss levegővel öblítve a cellákat, a kijelzőn FRISS 
LEV. OBLITES látható, a 60 másodperces visszaszámlálás folyik (lásd a 4.1. 
pontban.) A készülék nem kapcsolható be túl alacsony telepfeszültségnél  
Amennyiben a kalibrálás alatt szonda hőfokmérője T1 helyre be volt 
csatlakoztatva, ennek tárolt hőmérséklete lesz a bemeneti (referencia) 
hőfokérték. 

Ha nem volt kalibrálás alatt a hőfokszonda csatlakoztatva, akkor a műszer 
belsejében lévő hőmérséklet lesz a bemeneti (referencia) hőfokérték. 

A bekapcsolási folyamat végén történik meg a cellák és a nyomásmérők nullázása. 

 

 
Kikapcsolás 

A műszert az  gomb hosszabb megnyomásával lehet kikapcsolni. A 
műszer először szellőztet, majd után kikapcsol.   

A  gomb ismételt megnyomása a kikapcsolási folyamatot megszakítja. 

A műszer nem kapcsolható ki, ameddig a szonda hőfoka vagy a CO 
kijelzett értéke túl magas. 

 

  

Pumpa 

 

Mérés csak bekapcsolt pumpa esetén történik. A   gomb hosszú 

megnyomásával a pumpa ki- és bekapcsolható.  

Amikor nincsen reá szükség, a pumpa automatikusan kikapcsolódik, pl. a 
MENÜ, a STATUS és a PRS/TEMP forgókapcsoló állásokban. 
A pumpa csak akkor kapcsolható ki, ha a CO kijelzés kisebb, mint 20ppm. 
Ez a CO érzékelő védelme miatt szükséges.  

 
Adatrögzítés 

A   gomb rövid megnyomásával a kijelzőn rögzíthetők az adatok, 

ismételt megnyomásakor visszaáll az élő adatok kijelzése 

Nyomásérzékelők 
nullázása 

A CO/CO2, PRS/TEMP és TIGHTNESS állásokban lehetséges a 
nyomásmérők nullázása, részletes leírás a kapcsolóállások ismertetésénél. 

A CO2 cella 
nullázása 

A nullázási felszólítás automatikusan jelenik meg a kijelzőn (lásd 4.6.pontnál 
is). Csak a  gomb megnyomására indul a folyamat.  

CO/CO2 állásban status sorban kézzel is indítható. 

 
Adatok rögzítése 

A   gombot hosszasan benyomva az adatok a memóriába kerülnek, a 
kijelzőn megjelenik a NAPLO MENTVE felirat. 

 

 
Nyomtatás 

A   gombot röviden megnyomva először ki kell választani, hogy 
WIRELESS nagy NYOMTATÓ az irány, majd a  gomb megnyomására 
indul a nyomtatás - ezalatt a kijelzőn a = = = növekvő felirat látható.  

A   gombot megnyomása megszakítja a nyomtatást. 

Funkciógombok A    gombok a lapozásokra és beállításokra szolgálnak  
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6. A FORGÓKAPCSOLÓ HASZNÁLATA: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLLÁS   FUNKCIÓ ÉS KIJELZÉSEK 

MENU Beállítási üzemmód, lásd a következő részben  

STATUS Az üzemi adatok: Telepállapot, idő, dátum, napok száma kalibrálásig  

AUX Rövid égésvizsgálat: az öt beprogramozott adat látható, csak ezek 
kerülnek kinyomtatásra és ezek kerülnek a tárolóba. 

O2/EFF 
Égésvizsgálat: Az O2 kiszámított értéke.| Füst- és bemeneti hőmérséklet 
| A hatásfok számított értéke, ha az O2 érték 18% alatt van; beállítás 
szerint nettó / bruttó / kondenzációs nettó | kondenzációs bruttó, lásd a 
MENÜ ismertetésénél. A további adatok a CO/CO2 állásban láthatók. 

CO/CO2 Égésvizsgálat: Az üzemanyag-fajta, a CO, CO2 és ezek hányadosa. 

PRS/TEMP Nyomás- és hőfok-mérés. Egylépéses vizsgálat 

TESTS Szoba CO tartalom: többféle  1 ..15 lépéses vizsgálatsorozatok. 
Szivárgás: háromlépéses vizsgálatsorozat. ~ mindkettő angolnyelvű.  

 

7. ÉGÉSVIZSGÁLAT (füstgázelemzés) 
7.1. Szokásos ellenőrzések mintavételezés alatt 
• Ellenőrizze, hogy a mágnes megtartja-e a műszert a kazán burkolatán. 
• A szonda méréskor a maximális 600C° hőmérsékletet ne lépje túl. 
• A műszer hőmérséklete a normál működési tartományban legyen. 
• A vízcsapdára figyelni kell, mert víz csapódhat le a kéményben – ezt a 

szonda könnyen beszívhatja. Így gyorsan megtelhet a vízcsapda. 
Gyakran nézze meg és ürítse a vízcsapdát, ellenőrizze a záródugót is.  

• A nyomásérzékelők 400 mbar maximális nyomását sohase lépje túl. 
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7.2. Mintavétel a füstgázokból 

A mérőszondát a mintavételi helybe kell behelyezni, amint az nullázás 
(kalibráció) lefutott és a megfelelő üzemanyag kiválasztása is megtörtént a 
STATUS kapcsolóállásban. 

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

 
A szonda mélységhatároló kúpja 6 ÷ 21 mm (1/2” ÷ 4/5”) furatokba illeszkedik, 
lépcsős kivitele folytán beszorul. 

A szabványos füstgáz szonda max. 600 °C-ig (1112 °F) használható.  

Méréskor a javasolt beállási idő kb. 1 perc. 

JAVASLAT   A telep kímélése érdekében a  gombbal a pumpát ki lehet 
kapcsolni az egyes mérések között. Visszakapcsolás a gomb ismételt 
megnyomásával. A pumpa újraindul a kapcsoló elfordításakor  

FIGYELEM A pumpa kikapcsolásakor a füstgázok mérése megszakad, 
az mért értékek helyén ––  ––  látható. 

CO cella védelem: Ha a CO szint a 4000 ppm  értéket meghaladja, akkor a 
füstgázt szívó pumpa leáll, és a bekapcsolódó második pumpa tiszta levegővel 
öblíti a cellákat ameddig CO cella által jelzett érték 4000ppm alá nem süllyed, 
ezalatt a kijelzőn ÖBLÍT felirat látható. 

7.3. Égésvizsgálat (füstgáz-elemzés) elvégzése  
A szondát a füstáramba behelyezve kb. 1 perc elteltével a kijelzések 
beállnak. A pumpának folyamatosan működnie kell egészen a vizsgálat végéig.  

Teljes mérés:  O2Eff és a CO/CO2 kapcsolóállás– 2x5 adat  

A kijelző öt adat-sort tartalmaz, valamennyi adat megtekintéséhez a 
forgókapcsolót az O2/EFF majd a CO/CO2 állásba kell forgatni. A legalsó 
hatodik sor a szokásos status sor.  
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A kijelzőn látható adatok O2/EFF állásban    

 O2      4.23% Az oxigéntartalom %-ban 

 ηnc         27p A hatásfok %-ban n = nettó g= bruttó c= kondenzációs 

 T 1       43.5C A füsthőmérséklet    C°-ban 
 T 2       17.2C A bemeneti hőfok    C°-ban 

 ∆ T       17.2C A hőfokkülönbség    C°-ban 

 1 1 : 4 5          status sor: a  vagy  gombbal váltható  
   kijelzések (bal 5 karakter): 
  idő (alapállás)   üzemanyag   dátum    

Az üzemanyag kiválasztása: a status sorban a  vagy  gombbal az 
üzemanyaghoz kell lépkedni, majd a  gombot hosszasan benyomni, 
ameddig kétoldalt nyilak meg nem jelennek. A  vagy  gombbal a kívánt 
az üzemanyagot ki lehet választani, majd a  gombbal rögzíteni 
(jóváhagyni) kell a kiválasztást. 

A napi dátum ÉÉ/HH/NN formátumban látható 

A kijelzőn látható adatok CO/CO2 állásban    

 R a       0 0 1 2  A CO/CO2 hányadosa ¤ 

 CO         27p A szénmonoxid ppm egységben  
 CO2    4.23% A széndioxid %-ban 
 +LEV     43% többletlevegő %-ban (lambda: 43% = 1,43) 
 P         3.56m A nyomás (diff. nyomás) mbar egységben. 

 1 1 : 4 5          status sor: a  vagy  gombbal 
   váltható kijelzések (bal 5 karakter): 
  idő (alapállás)   üzemanyag   dátum   CO2 NULLAZ   PRSNULLAZ 

Az üzemanyag módosítása: a status sorban a  vagy  gombbal az 
üzemanyaghoz kell lépkedni, majd a  gombot hosszasan be kell 
nyomni, ameddig kétoldalt a nyilak meg nem jelennek. Ezután a  vagy  
gombbal a kívánt az üzemanyagot ki lehet választani, majd 
a  gombbal rögzíteni (jóváhagyni) kell a kiválasztást. 

CO2 NULLAZ A CO2 cella nullázása: az öblítést (OBLIT) vagy az 5 perces 
várakozást (VARJON) a    agy  gombbal kell kiválasztani és 
a  gombbal jóvá kell hagyni. Ekkor elindul a 60 másodpercig tartó 
nullázás ill. 5 perc múlva ismét megjelenik a nullázási felhívás. 

PRSNULLAZ A nyomásmérő nullázása: a  gombot hosszasan 
megnyomva a nyomásmérő cellapár nullázása történik meg. 

¤ Ra > 0,0015 esetén már szükséges a kazán tisztítása, ha a CO2 9% körüli. 
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Részleges gyors mérés: AUX kapcsolóállás.. 
Csak 5 adat, amely viszont soronként módosítható) 

A kijelzőn látható adatok AUX állásban   (alapbeállítás szállításkor) 

 O 2      13.5% Az oxiéntartalom %-ban 

 CO         27p A szénmonoxid ppm egységben  
 CO2    4.23% A széndioxid %-ban 
 T 1      4 2 . 7 c  A füsthőmérséklet    C°-ban 
 +LEV     43% többletlevegő %-ban (lambda: 43% = 1,43) 

 1 1 : 4 5          status sor: a  vagy  gombbal váltható  
   kijelzések (bal 5 karakter): 
  idő (alapállás)  dátum   üzemanyag   CO2 NULLAZ   MÓDOSÍT?  

Az üzemanyag módosítása: az előzőkben már ismertetett módon történik 
CO2 NULLAZ: a CO2 cella nullázása: az előzőkben már ismertetett módon 

történik 
Az AUX képernyő sorainak beállítása:  

Az Aux állásban minden felhasználó igénye szerint beállíthatja a részéről 
szokásos legfontosabb öt mérendő adatot, amelyeket így egyben lát, 
átkapcsolás nélkül. Ez igen előnyös pl. a kazánok beállításánál.  

A status sorban a  vagy  gombbal a MÓDOSÍT-ra kell lépkedni. Ezután 
a  gombot hosszasan kell benyomni, ameddig meg nem jelenik a legalsó 
sorban az 1 sor. Ezután a  vagy  gombbal a ki lehet választani a kívánt 
adatfajtát, majd a  gombbal rögzíteni kell azt. Megjelenik a következő sor, 
amelyet azonos módon lehet beállítani. A legalsó sorban a következő sor 
látható, amelyet azonos módon lehet beállítani. 

Az ötödik sor jóváhagyása után visszatér a normál AUX kijelző. 

A vízcsapda tömítetlensége hibás mérési eredményeket okoz! 
Égésvizsgálatoknál fontos, hogy csak a füstszondából szívjon be füstgázt a 
műszer, pl. rosszul visszatett vagy repedt vízcsapda miatt. Ennek ellenőrzése 
füstgáz bemenet befogásával a MENÜ > PROGRAM > SZIVÁRGÁS pontban 
található 10 másodperces vizsgálattal elvégezhető.  

8. NYOMÁS ÉS HŐFOK MÉRÉS (PRS/TEMP kapcsolóállás) 

A műszer differenciál nyomásérzékelőjével a nyomáskülönbség vagy a 
kéményhuzat mérése végezhető el. A nyomásméréshez szükséges két 
csatlakozó a műszerhez mellékelt tartozék. A hőfokok méréséhez még 
szükségesek a K típusú külső hőfokmérők is (pl. a hőfokmérő csipeszek). Ezek 
hazai kereskedőtől beszerezhetők. 
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A  kijelzőn látható adatok PRS/TEMP állásban    a pumpa kikapcsolódik. 

 T 1      4 2 . 7 c  T1 pl. az elmenő víz hőfoka C°-ban  
 T 2      1 6 . 1 c  T2 pl. a visszatérő víz hőfoka C°-ban  
 T      3 4 . 9 c  A hőfokkülönbség C°-ban 
 P         3.56m A nyomás (diff. nyomás) mbar egységben. 
                mbar a nyomás mértékegysége, beállítható ¤ 

 1 1 : 4 5          status sor: a  vagy  gombbal váltható  
   kijelzések (bal 5 karakter): 
  idő (alapállás)   dátum   üzemanyag   PRSNULLAZ   NYOMEGYS 

Az üzemanyag módosítása az előzőkben már ismertetett módon történik 
PRSNULLAZ a nyomásmérők nullázása a már ismertetett módon történik 
NYOMEGYS: a nyomás mértékegysége választható a szokásos módon 

A mérendő nyomást a P1; differenciál nyomásmérés esetén a (pozitív) nyomást a 
P1 és a referencia nyomást pedig a P2 bemenetbe kell csatlakoztatni. 

9. NYOMTATÁS ÉS TÁROLÁS 
NYOMTATÁS: Az alapadatok: típus, időpont, dátum, gyári szám és a 
kalibrálás érvényessége – égés és AUX méréseknél az üzemanyag is - 
mindig kinyomtatásra ill. tárolásra kerül az aktuális adatokon felül, valamint a 
nyomtatásokon a beállított a kétsoros fejléc is. A nyomtatás a   gomb rövid 
benyomására a status sorban választhatóvá válik nyomtatási irány WIRELESS 
(= BLUETOOTH) vagy a NYOMTATÓ, a  gomb megnyomására indul a 
nyomtatás, amely megszakítható a   gombbal. 

A printer típusát a MENÜ-ben kell beállítani (IRP-2/3 vagy KMIRP). 

Az O2/EFF vagy CO/CO2 állásban az elvégzett égésvizsgálat összes adata 
azaz mindkét kapcsolóállás összes adata kinyomtatásra, illetve tárolásra kerül. 

AUX állásban csak a beállított öt adat kerül kinyomtatásra, illetve tárolásra. 

TÁROLÁS: A     gombot hosszabban benyomva az adatcsomag a tárolóba 
kerül, és a kijelzőn a jegyzőkönyv sorszáma (pl. MEM 1 ) és MENT látható. 

A tárolt vizsgálati jegyzőkönyvek (riportok) megtekinthetők a MENÜ állásban a 
RIPORT > MEGNÉZ programpontban: ahol a  vagy  gombokkal kell 
megkeresni a kívánt vizsgálatfajtát, a  gomb megnyomására megjelennek 
a mérésfajtának megfelelő tárolt mérési jegyzőkönyvek; a kiválasztás, a 
kiválasztott jegyzőkönyv lapozása és kinyomtatása a szokásos módon történik.  

Összesen 45 jegyzőkönyv tárolható. A tárolt jegyzőkönyvek csak egyben 
törölhetők (azaz az összes) a RIPORT > TÖRÖL funkciónál a  gomb 
hosszú megnyomásával.  
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9.1. Égésvizsgálatok nyomtatási alakja 

O2Eff vagy CO/CO2 kapcsolóállásban az összes adat kinyomtatásra illetve 
tárolásra kerül, valamint az alapadatok, ÉGÉS vizsgálatfajta jelzéssel: 
 
 , KANE  
  Műszer típusa KANE358 
  szoftver és kiadásszáma SW00182   2,10 
 
 Fejléc: 1 sor: név és telephely FABATKA Bt SEHOL 
 2 sor: telefonszám + 3 6  1 0  1 2 3  4 5 6 7  
 
 Az alapműszer gyári száma GYARI SZAM 98765432 
 
 Csak a tárolt adatoknál: a JEGYZŐKÖNYV sorszáma JK 04 
 
 Dátum  DATUM 21/11/29 
 Idő IDO 09:53:45 
 
 Kalibráció érvényességének határnapja KALIBRALAS 18/11/22 
 
 Vizsgálat fajtája EGESVIZSGALAT. 

 Beállított üzemanyag UZEMANYAG  FOLDGAZ 
 Oxigén referencia O2 REF % 3.0 
 Széndioxid tartalom CO2 % 9.03 
 Oxigéntartalom O2  % 5.1 
 Szénmonoxid tartalom CO ppm 43 
 CO/CO2 viszony CO/CO2   0,0004 
 Nitrogénoxid referencia NOX REF % 5.0 
 Nitrogénmonoxid tartalom NO ppm 18 
 Összes nitrogénoxid tartalom NOX ppm 19 
 Füstgáz hőfoka T1 °C 45.6 
 Beszívott levegő  hőfoka külső hőmérő esetén T2 °C ---- -  
 Belső hőmérő Ta °C 16.3 
 Hőfok-különbség NETTO °C 29.3 
 Hatásfok %   g=bruttó n=nettó c=kondenzációs EFFnc % 97.9 
 Veszteség % VESZ % 2.1 
 Többletlevegő % (lambda) LAMBDA  % 32 
 Nyomás PRS mbar 0,04 
 
 
  UGYFEL  
 
 
 KESZULEK  
 
 

  ELVEGEZTE  
 
 
 
 
 

Aux kapcsolóállásban csak a kiválasztott öt adat kerül kinyomtatásra illetve 
tárolásra, valamint az alapadatok: AUX vizsgálatfajta jelzéssel. 
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9.2. A nyomás-hőmérséklet mérés (PRS/TEMP) nyomtatási alakja 
 

 , KANE  
  Műszer típusa KANE358 
  szoftver és kiadásszáma SW00182   2,10 
 
 Fejléc: 1 sor: név és telephely FABATKA Bt SEHOL 
 2 sor: telefonszám + 3 6  1 0  1 2 3  4 5 6 7  
 
 Az alapműszer gyári száma GYARI SZAM 98765432 
 
 Csak a tárolt adatoknál: a JEGYZŐKÖNYV sorszáma Jk 04 
 
 Dátum  DATUM 21/11/29 
 Idő IDO 09:53:45 
 
 Kalibráció érvényességének határnapja KALIBRALAS 18/11/22 
 
 A nyomás és hőfmérséklet vizsgálat PRS/TEMP 
 Pl. az elmenő víz  hőfoka T1 °C 48 
 Pl. a visszatérő víz hőfoka T2 °C 15 
 Hőfok-különbség NETTO °C 33 
 Nyomás (differenciál nyomás) PRS mbar 0,66 
 
  UGYFEL 
 
 
 KESZULEK  
 
 

  ELVEGEZTE  
 
 
 
 

9.3. A nyomtatáson lévő fejléc beállítása 

Nyomtatott fejléc A fejléc a nyomtatás tetején jelenik meg. Mindkét sorba 
20-20 karakter írható be, itt pl. a cég neve és telephelye, 
a második sorban a telefonszám adható meg.  

A fejlécet a következő módon lehet beírni és változtatni: 

A MENU állásban a  FEJLEC programpontba kell belépni.  

A FEJLEC SOR 1 (felső sor) és a FEJLEC SOR 2 (második sor) külön írható. 
A karaktert a  ill.  gombokkal kell kiválasztani, majd a  gombbal jóvá 
kell hagyni; automatikusan a következő karakter következik. Nagy és kis-betűk, 
számok, írásjelek egyaránt használhatók, ékezetes betű nincsen, visszalépés 
nem lehetséges. Javítás (átírás) céljából ismét be kell lépni a sorba. Ha a fejléc 
már megfelelő, a KILÉP funkcióval lehet a fejléc beírását befejezni. 

  



19 
 

10. BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK MENÜ ÁLLÁSBAN 

A MENU állásban a pumpa áll, a gombok másodlagos jelzése érvényes: 

 felfelé léptet    lefelé léptet   kiválaszt/ jóváhagy 

A kijelzőn a szövegek ékezet nélkül jelennek meg 

FŐ-MENÜ      Beállítási-választási lehetőségek  

NYELV  ENGLISH ~ TURK ~ POLSKIE ~ GREEK  ~ MAGYAR  

PROGRAM 
INFO: a műszerről információk (WLEM = BLUETOOTH( 
SZIVÁRGÁS: a vízcsapda tömörségének vizsgálata: 
VILÁGÍTÁS (B’LIGHT) a kijelző háttér-világítása itt állítható be 

KÓD Szerviz VÁLTOZTATNI TILOS  marad “000000” 

IDŐ Idő beállítása: ÓÓ:PP:MM formátumban. 

DÁTUM Dátum beállítása, formátuma: ÉÉ/HH/NN 

FEJLÉC A nyomtatás fejlécének beírása, 2 sor, 16-16 karakter 

NYOMTATÓ IRP-2/3 vagy  KMIRP infra nyomtató  

GÁZ_EGYS CO   NO   NOX   gázok mértékegységeinek kiválasztása : 
ppm    mg/m3,  mg/kWó 

O2 REF 
A normalizált COn gáz-értékéhez szükséges, beállítható. Alapérték 3%  
A „COn tartalom” jelentése: ekkora lenne a CO tartalom olyan „jó” 
kazánbeállításnál, amikor csak 3% az oxigéntartalom.  

RIPORT 
jegyzőkönyvek  

Tárolt ÉGÉS, AUX és PRS/TEMP vizsgálat összesen max 45 db. 
Lehetőségek minden al-menüben: 

MEGNÉZ  ~  TÖRÖL (összes jegyzőkönyvet törli)  ~  KILÉP 

 ÉGÉS Tárolt teljes égésvizsgálati jegyzőkönyvek:  

 AUX Tárolt AUX (rövid) égésvizsgálati jegyzőkönyvek  

 PRS/TEMP Tárolt nyomás és hőfok jegyzőkönyvek  

 KILÉP Vissza a főmenübe 

 
SZIVÁRGÁS vizsgálat max 25 db. Ezek a TESTS kapcsolóállásban 

a SZIVÁRGÁS vizsgálatnál nézhetők meg, kinyomtathatók és törölhetők  

 
SZOBA CO vizsgálat max 25 db. Ezek a TESTS kapcsolóállásban 

a SZOBA CO vizsgálatnál nézhetők meg, kinyomtathatók és törölhetők  

EFF 
A hatásfok-jele  ~ Lehet g = bruttó n = nettó    c =  kondenzációs ~  
Alapbeállítás n = nettó     
Gáz és olaj üzemanyag-fajtánál automatikusan kondenzációs !   

 
A   gomb megnyomásával minden egyes változtatást jóvá kell hagyni! 

a jóvá – nem - hagyott változások elvesznek ! 

A MENÜ üzemmódból egyszerűen a forgókapcsoló elforgatásával kell kilépni. 
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11. EGYÉB VIZSGÁLATOK (TESTS kapcsolóállás) 
Ezek a vizsgálatoknál a kijelzőn angol szövegek láthatók – a műszer korlátozott 
számítógépes kapacitása miatt. 

A forgókapcsolót a TESTS állásba kell forgatni, a pumpa kikapcsolódik. A 
kijelzőn a TIGHTNESS.(=SZIVÁRGÁS) és a ROOM CO =(SZOBA CO) közötti 
kell választani a szokásos módon. 

11.1. SZIVÁRGÁS VIZSGÁLAT  (20-50 ppm közötti gáznyomáson) 
A TIGHTNESS (= SZIVÁRGÁS) vizsgálatot választva a tárolt jegyzőkönyvek 
száma (MEM) jelenik meg a kijelzőn (ha van), a status sorban mérés indításához 
a START, a tároltakhoz a MEGNÉZ vagy TÖRÖL választandó, SETTINGS 
esetén a mérési idők módosíthatók. A tárolt jegyzőkönyvek közötti keresés 
a  vagy  gomb hosszú megnyomásával lehetséges.  
 Az START jóváhagyásával indul a vizsgálat, a kijelzőn: 

  TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
   
  
  
  Z E R O  P R S  A nyomásmérők nullázása következik 
 �   START  �  A  gombot megnyomva 5 másodperc a nullázás 

Ezután a kijelzőn megjelenik a nyomáspróba engedélyezésének kérése: 

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
 

    LET BY = NYOMÁSPRÓBA 
  
   
 �     YES    �  IGEN vagy NEM választása a  vagy  gombbal.  

A  gombot megnyomva NO(=NEM) választásakor kimarad a próbanyomás 
vizsgálat, YES(=IGEN) esetén az 1 perces próba következik. A kijelző:   

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
    LET BY = NYOMÁSPRÓBA 
  
 P         3.56m A nyomás (differenciál nyomás) mbar egységben. 
  
 �   START  �  A próbanyomást csatlakoztatni kell a P1 bemenetre, 

majd ezután meg kell nyomni a  gombot ~ a nyomáspróba elindul. 
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A kijelzőn a nyomáspróba alatt következő látható: (Alapbeállítás 1 perc.) 

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
    LET BY = NYOMÁSPRÓBA 

  
 PL1   48.56m a nyomás indításkori értéke mbar egységben 
 PL2   42.56m a nyomás pillanatnyi értéke mbar egységben 
 TIME     52s  visszaszámlálás: a hátralévő idő másodpercben. 

Ha a nyomáspróba kedvezőtlen és ezért a vizsgálat-sorozatot abba kell hagyni, 
akkor egyszerűen csak el kell fordítani a forgókapcsolót. 

A próba lejártával a kijelzőn a következő lépés, azaz a beállási időszak 
indítása látható, a P1 bemenetre most a vizsgálati nyomást kell csatlakoztatni.  

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
 STABILIS’N = Az egy perces beállási folyamat jelzése, ezalatt a  
     vizsgált csőszakaszban egyenletesen eloszlik a gáz. 

 PT1   29.21m a nyomás pillanatnyi értéke mbar egységben 
  
 �   START  �  A próbanyomást csatlakoztatni kell a P1 bemenetre, 

és ezután kell megnyomni a  gombot ~ az egyperces „beállás” elindul. 
A legalsó sorban a hátralévő idő látható másodpercben, majd az idő leteltével 
a kétperces nyomásesés-mérés következik, a kijelző: 

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
    
  
 PT1   28.56m A nyomás induló értéke mbar egységben 
  

 �   START  �  A kétperces nyomásesés-mérést  gombbal kell 

elindítani. A kijelzőn már két nyomásérték látható: 

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat folyik 
    
  
 PT1   28.56m a nyomás induló értéke mbar egységben 
 PT1   25.23m a nyomás pillanatnyi értéke mbar egységben 
 TIME     87s  visszaszámlálás: a hátralévő idő másodpercben. 
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A kétperces mérés végén a kijelzőn látható az eredmény. 

 TIGHTNESS  = SZIVÁRGÁS vizsgálat 
 PL1   48.56m a próba-nyomás kezdő értéke mbar egységben 
 PL2   42.56m a próba-nyomás záró értéke mbar egységben 
 PT1   28.56m a nyomás a szivárgásvizsgálat kezdetén 
 PT2   22.43m a nyomás a szivárgásvizsgálat végén 
 � PRINTER � a szokásos nyomtatási Status sor 

Az eredmény automatikusan a SZIVÁRGÁS tárolójába kerül, és ki is 
nyomtatható a szokásos módon, valamint a tárolt jegyzőkönyv a szokásos 
módom megnézhető, és az összes egyszerre törölhető. 

A szivárgásvizsgálat nyomtatási alakja: 

A nyomtatáson egyes szövegek angol nyelvűek !  KANE 
 Műszer típusa KANE358 
  szoftver és kiadásszáma SW00182   2,02 
 
 Fejléc: 1 sor: név és telephely FABATKA Bt SEHOL 
 2 sor: telefonszám + 3 6  1 0  1 2 3  4 5 6 7  
 
 Az alapműszer gyári száma GYARI SZAM 98765432 
 
 Csak a tárolt adatoknál: a JEGYZŐKÖNYV sorszáma JK 04 
 
 Dátum  DATUM 21/11/29 
 Idő IDO 09:53:45 
 
 Kalibráció érvényességének határnapja KALIBRALAS 18/11/22 
 
  ELŐKÉSZÜLETI VIZSGÁLAT: NYOMÁSPRÓBA LET BY TEST  
 nyomás kezdetkor PRS 1 mbar 40.15 
 nyomás a végén PRS 2 mbar 39.12 
 PRÓBA időtartama PROBA mins 1:00 
  

 SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT TIGHTNESS TEST  
 nyomás kezdetkor PRS 1 mbar 19.98 
 nyomás a végén PRS 2 mbar 19.72 
 nyomás-esés DELTA mbar 0.16 
 
 a beállási idő, percben STABILIS’N mins 1:00 
 a szivárgásmérés időtartama, percben TIGHTNESS mins 2:00 
 

  UGYFEL 

 
 
 KESZULEK  

 
 
  ELVEGEZTE  
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11.2. KÖRNYEZETI CO VIZSGÁLATOK (SZOBA CO)  
A ROOM CO vizsgálatot választva a kijelzőn a tárolt jegyzőkönyvek száma jelenik 
meg, a legalsó sorban méréshez a START, a tároltakhoz a MEGNÉZ vagy TÖRÖL 
választandó. A tárolt jegyzőkönyvek megkeresése a  vagy  gomb hosszú 
megnyomásával. Ezután a mérési módot kell kiválasztani a szokásos módon: 

     ROOM CO  = SZOBA CO vizsgálat folyik 
 TEST TYPE = MÉRÉSI MÓD:  
  
     TYPE A A beállított mérési mód, az alábbi táblázat szerint,    

     WATER a kiválasztás a  vagy  gombbal. A  gombot  
 �  HEATER �  megnyomva START jelenik meg a legalsó sorban. 

     GENERAL ÁLTALÁNOS 15 perces vizsgálat határérték 10 ppm 
  CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

    SWEEP     GYORS 2 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
      TEST     MÉRÉS max. CO érték  riasztás 30 ppm 

   MIGRATION ÁTHELYEZÉS 15 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
    CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

TYPE C SEALED C       ZÁRT 15 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
   APPLIANCE KÉSZÜLÉK CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

TYPE C BOILER B      KAZÁN 15 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
    OPEN FLUE NYÍLT TERÜ CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

TYPE A COOKER A  TUZHELY 30 perces vizsgálat Határérték 30 ppm 
.  CO adatok percenként riasztás 90 ppm 

TYPE A  WATER A          VÍZ 5 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
     HEATER MELEGÍTŐ CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

TYPE A SPACE A   KÜLTÉRI 30 perces vizsgálat Határérték 10 ppm 
    HEATER MELEGÍTŐ CO adatok percenként riasztás 30 ppm 

A  B  C égéstermék elvezetési besorolásokat lásd a 18. fejezetben: 
A  gomb megnyomásával elindul a vizsgálat, a kijelzőn ez látható: 

    ROOM CO  = SZOBA CO vizsgálat folyik, élő adatok láthatók 
 TEST      1/5  mérési sorszáma / összes mérés száma 
 INT        2 8 s  a következő mérésig hátralévő idő másodpercben 
 CO         3 2 p  Az élő CO tartalom, ppm egységben 
 LIMIT       1 0  A CO tartalom határértéke, ppm egységben 
 ALARM    30 A riasztási szint: CO tartalom ppm egységben 

A  gomb megnyomásával a vizsgálat bármikor befejezhető. 
A vizsgálat befejeztével automatikusan a tárolásra kerülnek az adatok, és 
megjelenik a szokásos nyomtató választási lehetőség a legalsó sorban, 
kiválasztás a  ill.  gombokkal. A  gombbal indítható a nyomtatás. 
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A vizsgálat befejeztével a kijelzőn már a tárolt jegyzőkönyv látható és nyomtatható  

    ROOM CO  = SZOBA CO ~már a vizsgálat eredménye látható 
    LOG   3  A mérési jegyzőkönyv tárolási sorszáma   
    TEST 3/5 Az elvégzett / elvégzendő mérések száma 
 CO         3 2 p  A mért max. CO tartalom, ppm egységben 
    HEATER A mérési mód 
 �WIRELESS�  A szokásos nyomtatási status sor 

A SZOBA CO vizsgálat nyomtatási alakja: 
A nyomtatáson egyes szövegek angol nyelvűek ! KANE  
  Műszer típusa KANE358 
  szoftver és kiadásszáma SW00182   2,02 
 
 Fejléc: 1 sor: név és telephely FABATKA Bt SEHOL 
 2 sor: telefonszám + 3 6  1 0  1 2 3  4 5 6 7  
 
 Az alapműszer gyári száma GYARI SZAM 98765432 
 
 Csak a tárolt adatoknál: a JEGYZŐKÖNYV sorszáma Jk 04 
 
 Dátum  DATUM 21/11/29 
 Idő IDO 09:53:45 
 
 Kalibráció érvényességének határnapja KALIBRALNI 18/11/22 
 

  A környezeti CO vizsgálata SZOBA CO ROOM CO 

 Alkalmazott módszer: MOD C TYPE C 
 a vizsgált berendezés fajtája: ZÁRT SEALED 
 KÉSZÜLÉK KESZULEK 
 

 CO határértéke HATAR 10 ppm 
 Riasztási CO érték RIASZT 30 ppm 
 Mérések száma MERESEK  15 
 
  MERES CO  ppm 
 1. mérés 1  CO ppm  4 
 2. mérés 2  CO ppm 10 
 3. mérés 3  CO ppm 13 
 . . .  
 . . .  
 Az utolsó, pl. a 15.. mérés 15 CO ppm 06 

 A legmagasabb CO tartalom CO max ppm 13 
 
  UGYFEL 
 
 
 KESZULEK  
 
 
  ELVEGEZTE  
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12. KARBANTARTÁS 

A vízcsapda ürítése és tisztítása 

A vízcsapdát rendszeresen kell ellenőrizni és kiüríteni. A savas vízgőz 
lecsapódik a mintavevőben és a vízcsapda egészen hirtelen megtelhet, ha a 
szonda párás füstáramlatba kikerül. Mindenkor ügyelni kell, hogy a kártevő 
folyadék a csapda oldalán bejelölt maximális szint fölé ne érjen. 

A vízcsapda ürítéséhez a hátoldali piros dugót kell elővigyázatosan kilazítani. A 
dugót a kiesés ellen a toldalék védi. 

A gumidugó kivétele után a kifolyó erősen savas kémhatású folyadékot csak 
igen erős hígítás után szabad a csatornába (lefolyóba) bejuttatni! 

Ha a folyadék bőrre vagy a ruházatra fröccsenne, azonnal tiszta vízzel le kell 
öblíteni. Bőrsérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.  

Minden esetben meg kell bizonyosodni a mérések folytatása előtt, hogy a dugó 
teljesen benyomva megfelelően a helyére került, és így nem jut a műszerbe 
„hamis levegő”. 

Megjegyzés: A pumpa automatikusan kikapcsolódik, amikor a műszer a 
vízcsapda megteltét észleli. amennyiben a kondenzvíz nem erősen 
szennyezett. 

A vízcsapda kivétele. 
Először le kell venni a műszertokot a műszer felső kissé szétnyitva, majd ki kell 
venni a vízcsapdát a műszerből óvatosan lefelé húzva, kb 8 mm után ütközik, 
ekkor lehet kiemelni. 

 
Az erősen szennyezett vízcsapdát javasolt kimosni, előtte a papírszűrőt ki kell 
húzni. A kimosott és kiöblített vízcsapdát csak teljes kiszáradás után szabad 
összeszerelni. Igen vékonyan be kell zsírozni a vízcsapda lezáró kupakját 
fogadó fej gumigyűrűjét. Legvégül a komplett vízcsapdát kell visszahelyezni a 
műszerbe igen óvatosan, hogy a műanyag elemek ne sérüljenek meg. 

A nedves papírszűrő kiszárítását szétszedés nélkül, fűtött helységben 
hosszabb pumpa-járatással javasoljuk, hálózati töltőről működtetve. 
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A részecskeszűrő cseréje 

A részecskeszűrő is a műszer egyik fontos alkatrésze, a betétet rendszeresen 
cserélni kell. A papírszűrő védi meg a por- és korom-részecskéktől a pumpát és 
az érzékelőket, amelyek különben tönkre mennének.  

Feltétlenül ki kell cserélni az erősen elszíneződött szűrőbetétet. 

  

Először le kell venni a műszertokot a műszer felső részén visszatolva, majd ki 
kell venni a vízcsapdát a műszerből óvatosan lefelé húzva, kb 8 mm után 
ütközik, ekkor lehet kiemelni. 

 

 

 gumidugó szűrőbetét lezáró kupak  

Utána ki kell venni a műanyag lezáró kupakot és a szűrőbetétet. Az eldobandó 
szűrőbetétet veszélyes hulladékként kell kezelni, de a műanyag lezáró kupakját 
meg kell tartani az új szűrőhöz. A szűrőtartó belsejét tiszta ronggyal ki kell 
tisztítani, majd - egy új szűrőbetétet és a lezáró dugót is behelyezve - 
visszahelyezni a vízcsapdába. Igen vékonyan be kell zsírozni a vízcsapda 
lezáró kupakját fogadó fej gumigyűrűjét. Legvégül a komplett vízcsapdát kell 
visszahelyezni a műszerbe igen óvatosan, hogy a műanyag elemek ne 
sérüljenek meg. Javasoljuk, hogy a szűrőbetét cserét bízzák az éves 
felülvizsgálatkor a szakszervizre. 
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13. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

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

 

HIBAJELENSÉG OKA ÉS ELHÁRÍTÁSA 

CO értéke túl alacsony. 
CO2 érték túl alacsony 
 
Tömítetlenség vizsgálat: 
MENÜ>PROGRAM>SZIVÁRGÁS 

 

Tömítetlenség a vízcsapdánál vagy 
a szondánál, a tömlőnél. 
A vízcsapda háza megrepedt. 
A záródugó kilazult. 
Az ellenőrző vizsgálat a 15. oldalon 
A nyomásmérő vég nincs bedugva 
Vizes a szűrőbetét (hosszú járatással 
kiszárítandó) 

A kalibrálás eredménytelen Készüléket túl hideg helyen tárolták és a 
belseje még nagyon hideg 

A telepfeszültség gyorsan esik. 
A műszer nem kapcsolható be. 

Akkuk tisztítása vagy a 4-6 éves akkuk 
cseréje szükséges 

A műszer a hálózati töltőről nem 
töltődik (piros jelzés sincs) 

A töltő elektronika vagy csatlakozója 
hibás.  ~  A töltőáram kevés 

A műszer a füstgázokat nem 
érzékeli, CO2 érték alig változik 

A szűrőbetét eltömődött, pl. vizes. 
A szonda vagy tömlője kilyukadt 
Kondenzvíz került a műszer belsejébe.  

A teljesítmény helytelen 
Hatásfok helytelen 

A Kalibrációs Folyamatkor hibás 
környezeti hőfok került tárolásra 

A füstgázhőmérséklet ugrál 
Nem észleli a szonda bedugott 
hőfokmérőjét  (T 1     - - - - ) 

Hőfokmérő fordítva csatlakoztatva. 
Kábeltörés vagy kontakthiba.  
Az érzékelő hegye letörött 

 +LEV ill.Eff hibajelzés (02++)   a a CO2 érték 2% alatt: nem hiba. 
 

14. ÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLAT ~ GARANCIA 

Bár a celláknak rendes használat esetén hat évnél jóval hosszabb élettartamuk 
van, az évenkénti felülvizsgálat és kalibráció szükséges az érzékelők és az 
elektronikában lévő beállító szervek öregedéséből eredő mérési problémák 
kiküszöbölésére az érvényes jogszabályokkal összhangban. 

A garancia 5 év. A garancia érvényesítésének feltétele a márkaszervizben 
évenként megtörtént felülvizsgálat / hitelesítés. 
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15. MŰSZAKI ADATOK 

Paraméter Tartomány Felbontás Pontosság 

Hőfokmérések 
T1 – T2 bemenet 
Belső érzékelő 

 
0÷ 600 °C 
0 ÷ 50 °C 

 
0,1°C 
0,1°C 

 
±0,3%  ill.±0,5°C 
±0,3%  ill.±1°C 

Gáz-mérések 

Oxigén O2*2 

Szénmonoxid CO 

     4 000 ppm felett öblít 

Széndioxid CO2  

Hatásfok Nettó és Bruttó *2 

Hatásfok  Kondenzációs *2 

Többletlevegő )lambda)*2 

CO/CO2 arány R *2 

 

0 ÷ 21% 

0 ÷ 20 ppm 

21-2 000 ppm  

0 ÷ 00% 

0 ÷ 99,9% 

0 ÷ 119,9% 

0 ÷ 120% 

0 ÷ 0,999 

 

0,1% 

1 ppm 

1 ppm 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

0,0001 

 

±0,3% *1 

±3ppm. 5 % 

a mért érték ±5%-a 

±0,3% 

a mért érték ±1%-a 

a mért érték ±1%-a 

a mért érték ±0,2%-a 

a mért érték ±5%-a 

Nyomás (80 mbar-ig) 
nyomáskülönbség 
  (=differenciál nyomás) 
Max. megengedett nyomás 

400 mbar 

 
-0,2 ÷+ 0,2mbar 
-1,0 ÷ ±1,0 mbar 
 ±1÷ ±80 mbar 

 
0,01mbar 
      ill. 
0,001 mbar   

 
±0,005 mbar 
±0,03   mbar 
a mért érték ±3%-a 

Műszerben tárolt üzemanyag-
táblázatok 

FÖLDGÁZ ~ BUTANE ~ PROPAN ~ PB GÁZ ~ 
FŰTŐOLAJ ~ FABRIKET (=PELLET)  

Alapműszer méretei HxSzxM 
Súly 
Mérőszonda (normál) 
 
 

216 x 105 x 45 mm a védő-gumi nélkül 
Műszer ~ 0,63 kg       Teljes KIT: kb.  2,0 kg 
Teljes hossz 300mm,  
    ebből Ø6 mm x 240 mm a mérőszár;  
    kb. 2 m neoprén füstgáz-tömlővel  
    K típusú hőfokmérő csatlakozóval  

Külső működési 
körülmények 

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

Tároló kapacitása max.45 db égésvizsgálati jegyzőkönyv   
max. 10-10 db a TESTS vizsgálatfajtákból 

Telepek 
Működési idő 

3 db AA típusú NiMH akku vagy alkáli elem  
min. 8 óra új alkáli elemek / teljes akkutöltés esetén 

Hálózati adapter/töltő Névleges hálózati feszültség: 230 V~ 
Kimenet: 5 Vdc=  1000mA USB-mikro csatlakozó 

*1 Száraz, lecsapódásmentes gáz esetén 
*2 Számított értékek! 

Csak végszükségben és rövid ideig használjon alkáli elemeket, a műszerben 
az esetleges károsodások elkerüléséhez akkumlátorokat használjon! 
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16. NITROGÉNOXID  KIEGÉSZÍTÉS (OPCIÓ) 

A műszer kiegészíthető nitrogénoxid méréséhez NO cellával.  

Amennyiben ez az igény csak a használat során lép fel, az NO cellával történő 
kiegészítése később is elvégeztethető a márkaszervizekben.  

Égésvizsgálatnál az NO értéke a többi paraméterrel együtt mérésre, 
kinyomtatásra és tárolásra kerül. Kinyomtatásnál a CO alatti sorban jelenik meg 
a mért NO értéke. 

Az NO adat AUX kapcsolóállásban láthatók a kijelzőn.  
A kijelzőn látható adatok AUX állásban (alapbeállítás szállításkor)  

 O 2      13.5% Az oxiéntartalom %-ban 

 CO2    4.23% A széndioxid %-ban 
 CO         27p A szénmonoxid ppm egységben  
 NO         16p A nitrogénmonoxid ppm egységben  
 T 1      4 2 . 7 c  A füsthőmérséklet    C°-ban 

 1 1 : 4 5          status sor: a  vagy  gombbal váltható  
   kijelzések (bal 5 karakter): 
  idő (alapállás)   üzemanyag   dátum  

Az üzemanyag kiválasztása: a status sorban a  vagy  gombbal az 
üzemanyaghoz kell lépkedni, majd a  gombot hosszasan be kell 
nyomni, ameddig kétoldalt a nyilak meg nem jelennek. Ezután a 

 vagy  gombbal a kívánt az üzemanyagot ki lehet választani, majd 
a  gombbal rögzíteni (jóváhagyni) kell a kiválasztást. 

A napi dátum ÉÉ/HH/NN formátumban látható, beállítása a MENÜ-ben  

A nitrogénoxid kiegészítés műszaki adatai 

Paraméter Tartomány Felbontás Pontosság 
 

Nitrogénmonoxid NO 
(Alacsony tartomány) 
 
Nitrogénmonoxid NO 
(Magas tartomány 
     max 1500 ppm) 
 

 

  0÷  30 ppm 
30÷100 ppm 
 
 
0 ÷ 1000 ppm 
 
 

 

1 ppm 
1 ppm 
 
 
1 ppm 
 

 

±2 ppm *1 
±5 ppm *1 
 
  
mért érték ±5%-a*1 
 

       *1 Száraz, lecsapódásmentes gáz esetén 
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17. AZ ANALIZÁTOR ÜZEMMÓD PARAMÉTEREI 

Az egyes megjelenő kijelzések részletesen: 

O2 Oxigén kiszámított értéke százalékban.  

T 1  vagy T f  a mérőszonda hőfokérzékelője által mért hőmérséklet, beállítás 
szerint °C vagy °F egységben. Ha a hőfokmérő nincs 
csatlakoztatva, akkor NINCS jelenik meg. 

T a  vagy T i  a műszer belső hőmérséklete, °C egységben. A hatásfok 
kiszámításához szükséges. 

T2 a második = referencia mérőszonda által mért, a kazánba belépő 
levegő hőmérséklete, °C egységben. A hatásfok kiszámításához 
szükséges. 

 ∆T a nettó hőmérséklet értékét a füstgáz hőmérsékletéből a bemeneti 
hőfok levonásával számítja ki a műszer, °C egységben.  

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

CO2 A mért széndioxidérték.  

ηg   ηn Számított égés-hatásfok százalékban, a beállítás szerint 
   ηgc  bruttó ~ nettó ~ kondenzációs bruttó ~ kondenzációs nettó 
   ηnc Kiszámítása az beállított üzem-anyag adatainak 

figyelembevételével történik. Szabad levegőn lévő szondánál 
02++ jelenik meg. 

      vagy a  veszteség  %-ban  a  mért  CO2 értékéből számítva az 
VESZ  üzemanyag-adatok figyelembevételével. Szabad levegőn lévő 

szondánál  02++ jelenik meg. 

R a CO a CO2 értékek hányadosa: CO/CO2, amely jól jelzi: 
• mennyire megbízható a mérés helyessége 
• tisztítandó-e a kazán. (0,0015 felett, ha a CO2 9% körüli) 

λ    vagy a többletlevegő %-ban a mért oxigén értékéből számítva az 
+LEV üzemanyag-adatok figyelembevételével. Az égésvizsgálat ideje 

alatt a kijelzőn látható. Szabad levegőn lévő szondánál  02++ 
jelenik meg. 
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         A telepkapacitás tájékoztató kijelző ábrája: 
Alacsony feszültségnél megjelenik a TELEP AL kijelezés, az 
akkuk töltése szükséges, és ilyenkor a mérések már pontatlanok. 
A műszer töltését a piros LED jelzi. 

DATUM A dátum az évszám utolsó két számjegyét, a hónap sorszámát és 
nap sorszámát tartalmazza ÉÉ/HH/NN. A dátum a mérési 
eredményekkel együtt tárolásra ill. kinyomtatásra kerül. 

IDO a pontos idő mint az óra:perc:másodperc látható, a mérési 
eredményekkel együtt tárolásra ill. kinyomtatásra kerül. 
Időtartamok jelzése:  m = perc   s = másodperc 

 Vigyázat! Fél percnél hosszabb tápáram kimaradása esetén (pl. 
elemcsere) az időt és esetleg a dátumot ismét be kell állítani! 

P vagy PRS a műszer által mért nyomásérték. Mértékegysége a 
alapbeállításban mindig mbar, PRS/TEMP állásban a status 
sorban megváltoztatható a mértékegysége. 

TELI a műszer memóriája megtelt 

 

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSI BESOROLÁSOK: 

A osztály nem csatlakoztatható égéstermék-elvezetőhöz. 

B osztály Égéstermék elvezetőhöz csatlakozik, de a levegőt a helyiségből nyeri. 

C osztály , °C egységben Zárt égésterű berendezés. 

 

ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK: 

R a CO/CO2 hányados. 

η hatásfok  

λ többletlevegő 

∆ különbség (pl. hőfokkülönbség)  

 veszteség 

0 2 + +  nincs kiértékelhető adat 

- N / F -  nincs csatlakoztatva vagy beépítve 

- - - -  nincs adat  

KAL a következő hitelesítésig hátralévő idő 
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18. WIRELESS (BLUETOOTH) angol szövegek! 
VEZETÉKNÉLKÜLI NYOMTATÁS (MOBILRA – TABLETRE) 

A Bluetooth kapcsolattal a mérési eredmények továbbíthatók a szokásos nyomtatási alakban 
– mind az élő mérések, mind a műszerben már tárolt, a megnézésre kiválasztott jegyzőkönyvek. 
A műszerben nyomtatáskor először a nyomtatási irányt kell beállítani a legalsó Status sorban 

WIRELESS vagy az infravörös NYOMTATÓ. 
A  gomb megnyomására indul az adatátvitel. 

A mobiltelefon vagy tablet beállítása:  

• A mobilon a BLUETOOTH kapcsolatot be kell kapcsolni. 

• A KANE Wireless Printer ingyenes alkalmazást kell telepíteni . 

• El kell indítani a KANE Wireless Printer alkalmazást az ikonra kattintva. Jelenleg 
angol-nyelvű, de igen egyszerű nyomógombos felülettel rendelkezik, vezeti önmagát. 

• Csatlakoztatás: a _Not Connected_ szövegre kattintva az sárgára vált át 
_Connecting  és megjelennek a párosított eszközök. A KANE műszert a lap alján 
lévő SCAN FOR DEVICES szövegre kattintva találja meg a mobil, arra rákattintva 
létrejön a párosítás és a _Connected to KANE358 12345678_ szöveg jelenik meg. 

•  megnyomásával a műszer az automatikus összekapcsolódáshoz ezt a 
BLUETOOTH kapcsolatot megjegyzi  (világos) illetve elfelejti  (sötét). 

• A  az élő Bluetooth kapcsolatot jelzi, megnyomása bontja. Ha nincs kapcsolat, 
helyette  (= küldés email-ban) jelenik meg 

A mobilra az adatátvitel indítása a műszer   
nyomógombjával történik ~ ugyanúgy, mint a 
szokásos hőpapíros nyomtatás. 
A szokásos nyomtatási alakban egymás alatt megjelenő 
jegyzőkönyvek a kijelzőn görgethetők, továbbá jegyzettel 
kiegészíthetők, tárolhatók és egyben törölhetők, valamint 
e-mail, WhatsApp stb. mellékleteként továbbíthatók. 
Javasoljuk a mielőbbi továbbítást (mentést) a későbbi 
visszakeresések érdekében.  

 kiegészítő műveletek : 

• Email küldés a mobilon lévő összes applikációval 
• új rovat beszúrása a jk. végére (New Line) 
• az összes jegyzőkönyv törlése (Discard All). 

 

  új rovatba megjegyzés írása  pl. a mérési helyszín 
Dőlt betűkkel jelenik meg; rákattintva átírható, 
a szöveg teljes törlésekor a rovat is törlődik.. 

         ebben a menüben lévők nem szükségesek 
a szokásos jegyzőkönyvezésekhez.  

A Settings néha használt szolgáltatásai  

• a mérési helyszín GPS adatainak hozzácsatolása 
• az éjszakai üzemmódra átkapcsolás 
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VEZETÉKNÉLKÜLI ÉLŐ ADATÁTVITEL  

Az ingyenes KANE LIVE alkalmazást kell telepíteni a megfelelő áruházból, az alkalmazás 
mind android mind iPhone mobiltelefonon (tableten) működik,

 

 

 

Amennyiben kijelzője automatikus forgatású, akkor először 
helyezze a kívánt vízszintes vagy függőleges helyzetbe, és 
csak utána indítsa el a KANE LIVE  alkalmazást. 
 
 

   
Összekapcsolódáshoz, a KANE füstgázelemző 
megtalálásához kattintson a képernyő közepére. 
A  Bluetooth kapcsolat létrehozása azonos 
a wireless printer-nél ismertetett eljárással.  
   

 
  

Az élő adatok láthatóak, valamint fent 
és lent megjelennek a vezérlő ikonok 
is, amelyekkel az élő adatok átvitelét 
indítani vagy leállítani, menteni és 
továbbítani lehet. 

  
  

   
 
A kijelző a szokásos módon 
nagyítható vagy kisebbíthető, tetszés 
szerint tologatható 
 
 
              Súgó  (angol nyelvű!)  

Beállítások: Részletesebb adatok, 
 animáció-tiltás 
Saját adatok megtekintése, szerkesztése 

Statisztika 

Pumpák 
vezérlése  

 
 
Befejezéskor ne felejtse el kikapcsolni az 
alkalmazást, hogy az adatok törlődjenek, és a 
BLUETOOTH kapcsolat is bontódjon. Kikapcsolás 
előtt gondoskodjon az adatok mentéséről! 
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19.  KANE IRP-2/3 INFRAVÖRÖS KAPCSOLATÚ HŐ-PRINTER  
(opció) 

Nyomtató használatához át kell állítani a kimeneti irányt, mert a műszerben 
alapbeállításként a kimeneti irány alapbeállítás: WIRELESS. A kimenet 
átállítása a NYOMTATÓ felé a status sorban történik. – lásd a 9. fejezetben. 

Az átállítások azért szükségesek, mert a WIRELESS (BLUETOOTH) kétirányú, 
a NYOMTATÓ pedig csak egyirányú kapcsolat. 

 

A nyomtatót legalább évenként ellenőrizni és tölteni kell! 

M á r k a s z e r v i z : 
AP-L Mérnökiroda KFT 
H-1025 Budapest, Cimbalom-u. 4.B. 
Tel: (1) 326 81 72   Mobil: +36 30 931 9604  
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ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Valamennyi KANE analizátor mérési eredményeinek kinyomtatására alkalmas. 
A saját akkukról működő nyomtató a műszertől infravörös digitális úton kapja a 
jeleket. A kábelmentes kapcsolat egyszerű működtetést biztosít. 

ÜZEMBEHELYZÉS 
A nyomtatót 4 db AA méretű csökkentett önkisülésű akku táplálja, egy teljes feltöltés kb. 
3000 sornyi nyomtatáshoz elégséges. Az akkuk többszáz feltöltésre alkalmasak. Az 
elöregedett akkukat cserélni a gumi védőtok levétele után lehet a nyomtató hátoldali 
tartójában, ügyelve a helyes polaritásra – alkáli elemek is használhatók végszükségben!!!  

A nyomtatás 57 mm széles hő-papírosra történik, ez a szabványos pénztárgép hő-papír, 30 
vagy 40 mm vastag tekercs fér a nyomtatóba.  A papír utántöltése az alábbi ábrák szerint 
végezhető: 

             A fedélnyitó kart le kell nyomni 
.

  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivételhez a védőburkolatot kissé szét kell feszíteni. 
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A NYOMTATÓ KEZELŐSZERVEI 
 

Alul a gumitokban 
rögzítő mágnesek Papírtartó 
 A fedelet  
  nyitó kar  

  

  

 
 
Sötétebb 
nyomtatás 

Papírtovábbítás 

 
 Töltő aljzata 

 

Világosabb 
  nyomtatás 

 

 

KI-BE kapcsoló 

 

Töltésjelző piros LED 

Állapotjelző vörös LED Infra vevő ablaka 

• Bekapcsolva: folyamatosan világít 

• Papír kifogyott: folyamatosan villog (a nyomtató kikapcsolásáig) 

• Akku töltendő: három villogás (vagy már nem is kapcsolható be a nyomtató) 

• Túlmelegedett: kétszer villog, és megszakad a nyomtatás a fej lehűléséig. 

-    -    - 

A nyomtató bekapcsolásakor a papír egy kissé megmoccan.  

Ha nyomtatás közben kikapcsolásra került a nyomtató, ez semmi hibát nem okoz. 

A nyomtató 10- 15 perc szünet után automatikusan kikapcsol. Ugyancsak kikapcsol a 
nyomtató, ha a telepfeszültség túl alacsonyra csökkent. 

 
A NYOMTATÓ ELHELYEZÉSE 

Az infra átvitelt biztosító adó a műszer felső élén, a vevő a nyomtató alsó élén helyezkedik 
el, ezeket egymás felé kell fordítani. A műszer és a nyomtató között semmilyen akadály nem 
lehet. A műszer és a nyomtató között általában ne legyen nagyobb a távolság 1 méternél, 
egészen pontosan egymás felé irányított adó és vevő esetén az átviteli távolság 4,5 m. 
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A TESZT NYOMTATÁSA 
Működési rendellenesség esetén egy teszt-nyomtatás lefuttatása javasolt. 

A  tesztnyomtatáshoz a készüléket először ki kell kapcsolni. Majd a  papírtovábbító 
gombot benyomva-tartva kell a készüléket bekapcsolni. Ezután a nyomtató akár ki is 
kapcsolható. Hiba esetén meg kell ismételni a teszt-programot. Másodszorra is hibás 
nyomtatás esetén a nyomtató javításra szorul. 

A hibátlan nyomtatás valamennyi karaktert tartalmazza:  

 

A  nyomtatása jelzi, hogy a nyomtató adatokat veszített el, mert nem volt 
képes a beérkező adatokat megfelelően gyorsan kinyomtatni – a nyomtató 
javításra szorul. 
 

HÁLÓZATI TÖLTŐ 

A nyomtatót az alapműszerhez szállított hálózati adapterről lehet tölteni, az 
akkuk kivétele nélkül. Ha a nyomtató egyáltalában nem kapcsolható be, akkor 
a töltés szükséges. Töltési idő 5-8 óra a teljes feltöltésig. 
 

HIÁNYZÓ VAGY TORZ KARAKTEREK 

Karakter helyett  vagy  kinyomtatása jelzi, hogy a nyomtató érvénytelen 
jelet észlelt külső zavar miatt vagy az adatátvitel megszakadt. 

Ez a hiba általában a nyomtató helytelen elhelyezéséből ered, amely lehet túl 
nagy távolság vagy a készülékek egymás felé irányítása rossz. Másik tipikus 
hibaforrás, hogy egyidejűleg másik infra távvezérlő is működik, amely a 
interferenciát okoz.  

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Működési hőfoktartomány: 0°C ÷ +50°C (+32°F ÷ +122°F) 
Tárolási hőfoktartomány: -40°C ÷ +60°C (-40°F ÷ +140°F) 
Páratartalom: 5% ÷ 95%   +40°C (+104°F) hőmérsékleten 
Érintésvédelmi besorolás: III. osztály (törpefeszültség) 
Akkumlátorok töltése a műszerhez adott hálózati töltővel 5Vdc USB-micro 
 (a régebbi műszerekhez 9Vdc hálózati töltő járt.) 
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20. EU DECLARATION OF CONFORMITY 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the 
manufacturer: 

Kane International Ltd. 
Kane House, 11 Bessemer Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire. AL7 1GF, UK. 

Tel: +44 1707 375550 Web: www.kane.co.uk 

The KANE358 is in conformity with the relevant Union harmonization legislation below: 
 

UK DIRECTIVE 

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (EMC) 

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment Regulations 2012 (RoHS) 

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 

EU DIRECTIVE TITLE 

201430EU Electromagnetic Compatibility (EMC) 

201165EU 
Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical & electronic equipment (RoHS) 

2014/35 Low Voltage Directive (LVD) 

The following harmonised standards & technical specifications have been applied: 

CERTIFICATION 
The KANE358 is independently tested & certified to EN 50379, Parts 1-3 

EMC (UK & EU) 
EN50270:2015 

SAFETY (UK & EU) 
EN61010-1:2010 

ROHS (UK & EU) 
IEC62321-2:2013, IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013, 
IEC62321-4:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-6:2015, IEC 
62321-8:2015 

 
 

Signed for on behalf of:- Kane International Ltd. 
 

01. July 2021 
 

Paul Morrison 
Engineering Manager 
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KANE 358 ~ ÖSSZEFOGLALÓ 

A füstgázelemző a következők értékeit méri: 
 
● szénmonoxid (CO) 
● széndioxid (CO2) 
● nyomás (differenciál nyomás) 
● hőfok (differenciál hőfok) 
● nitrogénoxid (NO) opció! 

 
A mért értékekből a következőket számítja ki: 

 
● oxigén (O2) 
● CO/CO2 viszony (0,0015 feletti érték a kazán tisztítását jelzi) 
● hatásfok 
● veszteség 
● többletlevegő (lambda) 
● nyomáskülönbség 
● hőfokkülönbség 
● nitrogén oxidok (NOx) ~ NO opció esetén 

 
A műszer védőtokjában lévő mágnesekkel felrögzíthető a kazánokra, a 
kezelő mindkét keze szabad marad, a hozzá szállított füstszonda beépített 
hőfokérzékelővel rendelkezik. 

 
A műszer érzékeli a szonda bedugulását és a vízcsapda megtelését, 
ilyenkor kikapcsol a pumpa. Gyors tömítetlenség („fals levegő”) vizsgálat. 
 
A műszerbe épített második pumpa védi a CO-cellát. 
A műszernek nagyméretű 6-soros kijelzője van. 

 
A legalsó sorban a mindig látható a műszer állapota. (Status sor). 
A Status sorban a szükséges beállítások, nullázások elvégezhetők, nem 
kell átkapcsolni a műszert a mérés alatt. 

 
Beépített Bluetooth nyomtatásra és az élő adatok továbbítására, letölthető 
ingyenes mobiltelefon-alkalmazások.  

 
A KANE358 nagyszámú mérés adatait tudja tárolni (jegyzőkönyvek). 

 
2 sorban 20 -20 karakteres írható fejléc minden a mérési jegyzőkönyven. 
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GYAKORLATI TANÁCSOK 

•  A műszeren a forgókapcsoló STATUS  á l lásában a negyedik sorban látható a 
következő  h itelesítésig hátralévő  napok száma. 

• Elem (akku) cserét mindig kikapcsolt állapotban, de hálózati tápegységrő l 
táplálva kell elvégezni – különben a tápellátás megszakítása miatt a pontos időt 
esetleg a dátumot is ismét be kell állítani. 

• Ha a CO MAGAS / CO HIGH felirat a tiszta levegővel való több mint 10 perces átöblítés 
után sem szűnik meg, akkor a műszert nem lehet kikapcsolni. Ilyenkor az ismétlődő 
kikapcsolásokból a  gomb megnyomásával ki kell lépni, majd a CO/CO2 
kapcsolóállásban a kézi nullázást el kell indítani. A nullázás lefutása után a műszer 
kikapcsolható lesz 

• A K458s műszerben és az IRP-2 nyomtatóban is kisülésgátolt akkuk vannak, amelyek 
feltöltöttsége egy évi állás után is csak kb. 5%-ot csökken. Ügyelni kell arra, hogy az akkuk 
ne kimerült állapotban maradjanak a műszerben. A töltés vége felé csepptöltés van, 
ezért a teljes feltöltési idő 5-8 óra! 

• Amennyiben a kisülésgátolt akkuk helyett mégis alkáli elemeket használ, a kimerült elemeket 
ne hagyja bent – főképpen, ha hosszabb ideig nem fogja használni. A lemerült elemek érősen 
maró káros gázokat ill. folyadékot szivárogtatnak ki, amely tönkreteszik az érzékelő cellákat 
és tönkremehet az érzékeny elektronika is. 

• A nyomtató nem fogyaszt kikapcsolt állapotban, de ennél is ügyelni kell arra, hogy az akkuk 
ne kimerült állapotban maradjanak a nyomtatóban. A rendszeresen nem használt 
nyomtatóban lévő akkukat vagy alkáli elemeket legalább évenként ellenőrizni kell a 
dokumentációjában megtalálható nyomtató-teszt szerint. 

• Az akkuk a készülékekben tölthetők túltöltés veszélye nélkül. A műszer elemről is 
üzemeltethető, ez csak végszükség esetén javasolt - és csak alkáli elemeket szabad 
használni! A töltőáramkör felismeri az elemeket, így azokat nem tölti! Más típusú elemek 
(pl. heavy duty is) feszültsége igen gyorsan lecsökken, az elemek kapacitása nem 
használható ki. Lecsökkent feszültségnél a pumpa lassabban működik, ez hallható is – töltőt 
rácsatlakozva felgyorsul a pumpa. Alacsony akkufeszültségnél a mérési időszak, a beállási 
idő stb. meghosszabbodik.  

• Gyors CO2-cella ellenőrzés: működő pumpánál a műszer szondabemenetébe egyszerűen 
csak jó hosszan be kell lehelni. A kijelzett O2 értékének azonnal 3-8%-kal csökkennie kell és 
vele egyidőben a CO2 kijelzésnek pedig 1 – 4%-ot kell mutatnia.  

• Gyors szénmonoxid-cella ellenőrzés: mint az előző pontnál, a kijelzés 1-2 ppm CO.  

• HIBA: a valóságosnál lényegesen magasabb hőfokértéket mutat a műszer (kontakthiba). 
A hőfokmérő-csatlakozóját hosszabb állás vagy elszennyeződés esetén ronggyal meg kell 
tisztítani, kontaktolajjal vagy a gépkocsikhoz használt tiszta motorolajjal vékonyan be kell 
kenni, és 10-20-szor be kell dugni. Ellenőrzés: bekapcsolás (kalibrálás) után, szabad levegőn 
hagyott szondánál ∆T értéke max 2°C lehet. Szilikon-olajt vagy zsírt ne használjon! 

• Szilikon cső 6x8 mm hazai beszerzése (nyomásmérésekhez) 
https://szilikon-webaruhaz.hu/id/00062---2166x8-mm-es-szilikon-cso 

• Hőfokmérő szonda (beszúrós) hazai beszerzése 
http://www.tcdirect.hu/Default.aspx?level=2&department_id135/1 

• Hőfokmérő csipesz hazai beszerzése – párban kell rendelni 
http://www.tcdirect.hu/Default.aspx?level=2&department_id180/54 

 


