
K A N E 4 5 0
Füstgáz Anal izátor

Gyártó:
KANE International LTD

Importáló és szerviz:
AP-L Mérnökiroda KFT
H-1022 Budapest, Bogár-u. 20.B.
Tel: (1) 326 81 72  
e-mail:  info@apl.hu
Honlap: www.apl.hu



TARTALOMJEGYZÉK
1 A GÁZANALIZÁTOR KEZELŐSZERVEI 3

1.1 A műszer tulajdonságai és nyomógombjai 3
1.2 A szabványos mintavevő szonda felépítése 4
1.3 Az analizátor csatlakozói 5

2 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 6
3 ELSŐ HASZNÁLAT 6

3.1 Elemek behelyezése 6

4 NORMÁL BEKAPCSOLÁSI SORREND 7
4.1 Minden használat előtt 7
4.2 Automatikus kalibrálás 8

4.2.1 Gyors nullázás 8
4.2.2 Nyomás és hőmérsékletmérő üzemmód (PTM) 8

4.3 A kijelzőn látható adatok beállítása 9
4.4 A bemeneti hőmérséklet beállítása 9
4.5 Égésvizsgálat: Mintavétel a füstgázokból 10
4.6 Nyomásmérés 11
4.7 Szokásos ellenőrzések mintavételezés alatt 11

4.8 Normál kikapcsolási sorrend 12
5 A MŰSZER NÉGY NYOMÓGOMBJÁNAK HASZNÁLATA 13
6 A FORGÓKAPCSOLÓ HASZNÁLATA 14
7 BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MENÜ ÁLLÁSBAN 15
8 NYOMTATÁS 16

8.1 Égésvizsgálat nyomtatási alakja 16
8.2 Nyomás-hőmérséklet üzemmódban (PTM) a nyomtatás 17
8.3 A nyomtatáson lévő fejléc beállítása 17

9 RIPORT MÉRÉSI MÓDOK 18
10 KARBANTARTÁS 19

10.1A vízcsapda ürítése és tisztítása 19
10.2A részecskeszűrő cseréje 20

11 PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 21
12 ÉVENKÉNTI KALIBRÁCIÓ 21
13 MŰSZAKI ADATOK 22

14 FÜGGELÉK 23
A. ANALIZÁTOR ÜZEMMÓD JELLEMZŐI (PARAMÉTEREI) 23
B.AZ ÉGÉS HATÁSFOKÁNAK SZÁMÍTÁSA 26
C.OXIGÉN REFERENCIA 29
D.ELEKTROMÁGNESES ZAVARMENTESSÉG (EMC) 30
E. ÉRINTÉS - VÉDELEM 31
    FONTOS TUDNIVALÓK A JÓTÁLLÁSRÓL 32

2



1.  A GÁZANALIZÁTOR KEZELŐSZERVEI
1.1.  A műszer szolgáltatásai és nyomógombjai

Bluetooth csatlakozáshoz Infra-vörös adó a nyomtató felé
kiegészítő modul szükséges! és a keresőlámpa
(A műszer belsejébe (spot-lámpa)
a szerviz helyezi be!)

Gázszivárgás-jelző
csatlakozó aljzata

A kiválasztott sor 
       jelzése

FEL  LE  JÓVÁHAGY
funkciók a MENÜ

Fő nyomógombok üzemmódban
 (lásd a lap alján)

Forgókapcsoló Részecske-szűrő

Vízcsapda

Teleptöltést jelző
Füstgáz bemenet

Hőfok- és nyomás  csatlakozók
Füstszonda 

BE / KI
A műszert be- és kikapcsolja

PUMPA / NULLÁZÁS
A pumpát ki – be kapcsolja *
2 másodpercen túl nyomva a
nyomásérzékelőket nullázza **

NYOMTAT / világítás
A nyomtatást indítja. Ismételt
megnyomás megszakítja. *
Háttérvilágítást és a lámpát
egyszerre kapcsolja **

SORVÁLASZTÓ/TÁROL
A kiválasztott sorhoz léptet *
Adatokat rögzíti ** 
Adatokat tárolóba küldi ***

* rövid megnyomás **  2 másodperces megnyomás ***  hosszú megnyomás
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A  műszer  kijelzőjén  a  szövegek  magyar  nyelven
jelennek meg, de a korlátozott kijelzési lehetőségek
miatt sajnos csak ékezet nélkül.

1.2.  A szabványos mintavevő szonda felépítése

A  tömlő  végébe  a
füstgáz-csatlakozót
be  kell  helyezni. A hőfokmérő K típusú miniatűr csatlakozója,

a kábel a felhasított külső csőben fut.

MEGJEGYZÉS:

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

 Hagyja  elegendő  ideig  lehűlni  a  mintavevő  csövét  és  a
mélységhatároló kúpot is, mielőtt megérintené!

 A szabványos füstgáz szonda 600 °C ig (1112 °F) használható.
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1.3.  Az analizátor csatlakozói 

Bemeneti (Ti) Füstgáz (Tf) Hálózati Füstgáz
hőfokszonda hőfokszonda adapter bemeneti
aljzata aljzata aljzata nyílás

Nyomásmérő bemenetek P1 és P2 Vízcsapda leeresztő, 
záródugóval

Figyelem! A hőfokmérő szondák csatlakozói polarizáltak. 
A keskenyebb érintkező (+ pólus) kerül jobboldalra.
A csatlakozók nézete az alábbi ábrán látható:

K + K +

5



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 teljesen, a végéig ezt a Használati Útmutatót.

3.1.  Elemek behelyezése
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)  alkáli elemet kell az elemtartóba helyezni.  Ügyeljen a helyes
polaritásra!  Az  elemtartó  fedelének  és  a  gumiburkolatnak
visszahelyezése  után  azonnal  le  kell  ellenőrizni  a  műszer
működőképességét. Az elemeket ki kell venni a műszerből hosszabb
idejű  tárolás  előtt  vagy  ha  kimerültek.  A  kimerült  elemek
kifolyhatnak és a műszer teljes tönkremenetelét okozhatják! 
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Bekapcsolás után be kell állítani a pontos időt, dátumot, az üzemanyag
fajtáját.  A  beállított  adatok  rögzítődnek  a  műszer  kikapcsolásakor
egészen az elem kivételéig.
Ceruza-akkumlátorok alkalmazása:  A műszer  csak alkáli elemekkel,
vagy 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.
TÖLTÉS
Az akkumlátorok műszerben történő töltéséhez a veleszállított töltőt kell
használni.  Első  töltésnél  a  folyamatos  töltési  idő  16  óra.  Az  NMiH
akkumlátorok bármikor és bármilyen részletekben tölthetők,  még rövid
időszakokban is. És nem szükséges a teljes lemerülést megvárni.
ELHASZNÁLT ELEMEK 
Az elemek és akkumlátorok veszélyes, súlyosan környezetszennyező és
mérgező  hulladéknak  minősülnek,  csak  a  kijelölt  gyűjtőhelyeken
helyezhetők el.

4.  NORMÁL BEKAPCSOLÁSI SORREND
4.1. 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 elegendő
töltéssel  rendelkezik-e  még.  Friss  alkáli  elemek  80%,  teljesen
feltöltött NiMH akkumlátorok 65% értéket adnak.

Szabad levegőben lévő szondánál kell a készüléket bekapcsolni a 
gombbal.  A  bekapcsolást ti-tu-ti-tu hang  jelzi,  a  műszer  típusa  és  a
szoftver kiadásszáma rövid ideig megjelenik a kijelzőn, majd bekapcsol
a pumpa, és a kijelzőn FRISS LEVEGŐ ÖBLÍTÉS látható, a kalibrálás
folyik.  Eközben kijelzőn rövid ideig megjelenik a telepállapot + beállított
üzemanyag + nyomás mértékegysége.  A készülék nem kapcsolható be
túl alacsony telepfeszültségnél (= kimerült elemek).

A kijelzőn a magyar szöveg ékezet nélküli.
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4.2.  Automatikus kalibrálás
A  készülék  bekapcsolás  után  automatikusan  kalibrálja  önmagát  (O2,
CO, Ti, nyomás-érzékelők). A pumpát kapcsoló gomb hatástalan ez az
idő alatt. A kalibrációs  idő  visszaszámlálása  fut  az  előre  beállított  60
másodperctől, a kalibrálás befejezésekor megjelennek az adatok mind a
4 sorban.
Ellenőrizendő, hogy a szonda valóban friss levegőt  pumpál az  Oxigén
és  a  CO érzékelőbe,  a  kijelzőn  a  FRISS  LEVEGŐ  ÖBLÍTÉS felirat
látható.  Kalibrálás  után megjelenik  a  kijelzés  a  4  sorban.  Szabad
levegőn az O2 kijelzett értékének 20.9% + 0.1% és a CO jelzésnél 0-nak
kell lennie. Ezután le ellenőrizni kell a telep állapotát és az üzemanyagot
be kell állítani.
Továbbiakat lásd a 4.4. A bemeneti hőmérséklet beállítása fejezetnél. 

4.2.1  Gyors nullázás
Amikor  a  műszer  megállapítja,  hogy  a  méréseket  már  meg  lehet
kezdeni, automatikusan nullázza magát és befejezi a visszaszámlálást,
a kijelző átvált az alapállapotra (analizátor üzemmód) Ez általában még
az  automatikus  nullázási  visszaszámlálási  művelet  vége  előtt
megtörténik, a 30-45 sec időérték körül.

4.2.2.  Nyomás és hőmérsékletmérő üzemmód (PTM)
Hőfok  és  nyomásmérések  a  „gáz-analizálás”  nélkül  is  lehetségesek.
Ebben az üzemmódban ezeket a méréseket el lehet végezni a nélkül,
hogy  előtte  várni  kelljen  a  gáz  érzékelők  kalibrációjának  végéig.  A
visszaszámlálási idő ilyenkor 20 másodperc.
Nyomva tartott  gomb mellett bekapcsolva a műszert az a nyomás
és  hőfokmérés  üzemmódba  jut.  A   gombot  csak  a
visszaszámlálás megjelenésekor szabad elengedni.
Ezen üzemmód elhagyása csak a készülék kikapcsolásával lehetséges,
viszont  a  műszer  visszaszámlálás  nélkül  azonnal  kikapcsol.  A  „gáz-
analizátor”  üzemmódba  csak  a  kikapcsolással  és  az  ismételt
bekapcsolással lehet eljutni.
Ebben az üzemmódban (PTM) a felső sorban a nyomás (vagy huzat), az
alsókban a hőmérsékletek (a bemeneti, a füstgáz és a hőfoknövekedés)
láthatók  és  nyomtathatók  –  a  forgókapcsoló  állásától  függetlenül.  A
MENÜ  minden  szolgáltatása  természetesen  hozzáférhető  –  a  „gáz”
paraméterek kivételével. A tárolás a szokásos módon történik, maximum
8 mérés tárolható.
Figyelem!  Ebben  az  üzemmódban  csak  a  nyomás-  és  hőfok-adatok
kerülnek kinyomtatásra!
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4.3.  A kijelzőn látható adatok beállítása
Az  analizátor  üzemmódban a  kijelzőn  négy  sorban  láthatók  adatok
egyidejűleg. A felső sorban a forgókapcsolóval kiválasztott adat, az alsó
három sorban (a forgókapcsoló állásától függetlenül) a beállított adatok
jelennek meg. Beállítás: a  gomb nyomogatásával kiválasztható a
beállítani  kívánt  sor,  majd a forgókapcsolót  a  kívánt  adatfajtához  kell
tekerni. Másik sor beállításához ugyanezt a műveletet kell megismételni.
Az  AUX állásban a legfelső sorban megjelenő adat beprogramozása a
MENÜ>KIJELZŐ>AUX állásban történik.
További  részletes  információ  az A.  Függelék:  ANALIZÁTOR
ÜZEMMÓD JELLEMZŐI (PARAMÉTEREI) fejezetben található

4.4.  A bemeneti hőmérséklet beállítása
Az égő bemeneti  hőfoka (Ti)  az automatikus kalibrációs művelet  alatt
tárolásra  kerül  a  nettó  hőfokkülönbség  kiszámításához.  A  bemeneti
hőfok tárolására három módszer lehetséges:

A. Az  analizátor  a  műszer  belső  hőmérsékletét  használja  –  ha  a
bemeneti hőfokszonda nincsen csatlakoztatva.

B. Bementi hőfokérzékelő (Ti) csatlakoztatása esetén a belépési hőfok
mérése  folyamatos.  A  bemeneti  hőfokérzékelő  hegyét  a  belépő
levegőbe kell helyezni az égésvizsgálat alatt.

C. Ha  a  füstgáz-szonda  hőfokmérőjét  csatlakoztattuk  a  kalibrációs
művelet  alatt  és  a füstgáz  hőfoka  60°C alatt  van,  akkor  a szonda
hegyén  lévő  érzékelő  tárolt  hőfok-adatát  használja  a  műszer  a
szonda  kihúzása  után.  (A  szonda  ezután  a  füstgáz-áramlatba
behelyezhető).  Ez  igen  hasznos  lehet,  amikor  az  égőbe  belépő
levegő  hőfoka  eltér  a  környező  helységbeli  levegőétől  és  nem  áll
rendelkezésre külön bemeneti hőfokérzékelő.

VIGYÁZAT! Ha a  bemeneti  hőmérséklet  tárolási  folyamata  helytelen,
akkor  a  nettó  hőfok-különbség  és  a  hatásfok  számítása
hibás lesz!
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4.5.  Égésvizsgálat: mintavétel a 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, lépcsős kivitele folytán beszorul.

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

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

JAVASLAT A telep kímélése érdekében a pumpát ki kell kapcsolni az
egyes mérések között. A ki-be kapcsolást a  gombbal
lehet elvégezni, a MENÜ  üzemmód kivételével

VIGYÁZAT Pumpa kikapcsolásakor a füstgázok mérése megszakad,
az  O2 mért értéke helyett –PO–  látható.

Ha a CO szint a 4.000 milliomod (4 %0 ) értéket meghaladja, a műszer
szénmonoxid  riasztást  ad:  a  kijelzőn  CO  MAGAS jelenik  meg  és  a
pumpa szaggatottan működik akusztikus jelzésként.
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4.6.  Nyomásmérés (NYOM)
A műszer differenciál nyomásérzékelőjével a nyomáskülönbség vagy a
kéményhuzat mérése végezhető el.
A kijelző felső szövegsorát a nyomás-mérésre (Prs) kell beállítani:
Nyomás mérésekor a P1 nyomásmérő bemenetbe kell csatlakoztatni.
Nyomáskülönbség  mérésénél  a  (pozitív)  nyomást  a  P1 és  a
vonatkoztatási nyomást a P2 bemenethez kell csatlakoztatni.
A nyomásméréshez szükséges két  bemeneti  csatlakozó a műszerhez
mellékelt tartozékok.
JAVASLAT: Közvetlenül  a  mérés  előtt  nullázza  a  nyomásmérő

érzékelőket a  gomb 2 másodperces megnyomásával.

Huzatmérés tárolása és együtt - nyomtatása
A  kéményhuzat  értékét  tárolni  lehet,  majd  ez  a  tárolt  érték  kerül
kinyomtatásra az égésvizsgálati eredménnyel együtt. 
A  kéményhuzat  méréséhez  a  szabványos  mintavevő  szondát  a  P1
nyomásmérő  bemenetbe  kell  csatlakoztatni,  és  a  szondát  a
füstgázáramba kell helyezni.
A  kijelző  felső  szövegsorát  a  nyomás-mérésre  (Prs)  kell  beállítani,  a
pumpát  a  gombbal  ki  kell  kapcsolni,  majd  a   gomb  2
másodperces megnyomásával a mért  adat a HUZAT-tárolóba kerül,  a
kijelző  legfelső  sorában  HUZAT  szó  jelenik  meg.  Ezután  minden
égésvizsgálatnál ez a tárolt huzatérték kerül kinyomtatásra.
A tárolt huzat-adat törlése és a nyomásmérésbe való visszatérés csak a
műszer kikapcsolásával lehetséges.

4.7.  Szokásos ellenőrzések mintavételezés alatt
Ügyeljen arra,  hogy a megadott  működési  körülményeket ne lépje túl!
Részletesen ügyeljen a következőkre:
 A szonda méréskor a maximális hőmérsékletet ne lépje túl.
 A  műszer  belső  hőmérséklete  a  normál  működési  tartományban

legyen.
 SOHASE HELYEZZE A MŰSZERT FORRÓ FELÜLETRE.
 A  vízcsapdára  figyelni  kell,  mert  víz  csapódik  le  a  szondában  és

gyorsan teletöltheti a vízcsapdát. Elővigyázatosságból gyakran nézze
meg a vízcsapdát.

 A részecskeszűrő mindig tiszta és eltömődés-mentes legyen.
 A nyomásérzékelők maximális nyomását ne lépje túl.

11



4.8.  Normál kikapcsolási eljárás
MINDEN HASZNÁLAT UTÁN A KÖVETKEZŐKET EL KELL VÉGEZNI!

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

A műszer erre 30 másodpercig visszaszámlál, utána kikapcsol.
Hőfok és nyomásmérő üzemmódban (PTM) a műszer azonnal kikapcsol.
Amennyiben csak tévedésből került a  gomb megnyomásra, a 
gomb 2 másodperces megnyomásával a műszer a „TARTÁS” állapotba
tér vissza. Ismét meg kell nyomni a  gombot 2 másodpercig a tartás
megszüntetéséhez.

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.
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5.  A MŰSZER NÉGY NYOMÓGOMBJÁNAK HASZNÁLATA:

Bekapcsolás

A  műszert  a   gomb  megnyomásával tiszta  szabad  levegőn kell
bekapcsolni,  mivel bekapcsoláskor  az érzékelők kalibrálása történik meg. A
bekapcsolást ti-tu-ti-tu hang jelzi, rövid ideig megjelenik a kijelzőn a műszer
típusa és a szoftver kiadásszáma, majd  bekapcsol  a pumpa,  és a kijelzőn
FRISS LEVEGŐ ÖBLÍTÉS látható, a kalibrálás folyik.  Eközben kijelzőn rövid
ideig  megjelenik  a  telepállapot  +  beállított  üzemanyag  +  a  nyomás
mértékegysége.  A  készülék  nem  kapcsolható  be  túl  alacsony
telepfeszültségnél  (=  kimerült  elemek).  Ha  a  kalibráció  nem fut  le,  úgy az
érzékelőket ellenőrizni ill.- cserélni kell szakszervizben.
Ha a kalibrálás alatt külső hőfokmérő volt becsatlakoztatva, eltávolítása után
ennek tárolt hőmérséklete lesz a bemeneti (referencia) hőfokérték.
Ha nem volt  külső hőfokszonda csatlakoztatva, akkor  a műszer belsejében
lévő hőmérséklet lesz a bemeneti (referencia) hőfokérték.

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   gomb  rövid
megnyomásával  a  pumpa  ki-  és  bekapcsolható.  Kikapcsolt  pumpára
figyelmezet időnként egy rövid sípolás és egy pillanatra a PUMPA KI kijelzés
látható a felső sorban.
A pumpa  csak  akkor  kapcsolható  ki,  ha  a  CO  kijelzés  kisebb,  mint
20ppm. Ez a CO érzékelő védelme miatt szükséges. 
Vigyázat!  Mérgező gázok maradnak vissza a műszer belsejében, amikor  a
szonda füstáramban van és a pumpa kikapcsolásra került. Amint az adatok
kinyomtatásra vagy tárolásra kerültek, azonnal el kell indítani a pumpát a friss
levegővel történő átöblítéshez.

Nyomásérzékelők
nullázása

A  gomb 2 másodpecnél hosszabb megnyomásával.

A kijelző sorainak
beállítása

A  gomb rövid megnyomásával a kijelző 2. – 3. – és 4. sorában látható
adat beállítható, lásd a 4.3. fejezetben.

Adatok rögzítése

A   gomb  2  másodperces  megnyomásával  a  mért  adatok  a  kijelzőn
rögzítődnek. A kijelző villog és az adatok ezután kinyomtathatók. A  gombot
ismételten 2 másodpercig megnyomva visszaáll az élő mérési üzemmód.
A  gombot 4 másodpercnél tovább benyomva az adatok a memóriába
kerülnek, rövid ideig megjelenik a tárolási sorszám.

Háttérvilágítás
spotlámpa

A  műszer  elején  lévő  spot-lámpát  a  műszervilágítással  együtt  a  
gombot 2 másodpercnél tovább benyomva  lehet ki-be kapcsolni.

Nyomtatás
A   gombot  gombot  röviden  megnyomva,  elengedéskor  megindul  a
nyomtatás, és a nyomtatás ideje alatt a kijelzőn a NYOMTAT felirat látható. 
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

A másodlagos jelzésű (r s ) gombok a forgókapcsoló MENU állásában
beállításokra szolgálnak (pl. idő, dátum, üzemanyag).
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6.  A FORGÓKAPCSOLÓ HASZNÁLATA:

 ÁLLÁS   FUNKCIÓ ÉS KIJELZÉS A LEGFELSŐ SORBAN

MENU       MENÜ = beállítási üzemmód, lásd a következő részben 

AUX          A A legfelső sorban a MENÜ>KIJELZŐ>AUX állásban beprogramozott adat 

Eff            
A hatásfok  számított  értékét  jelzi ki,  ha az O2 érték  18% alatt  van. Beállítás

szerint nettó / kondenzált nettó / bruttó, lásd a MENÜ-nél.

X-Air         A számított többletlevegőt adja me, ha az O2 érték 18% alatt van.

Prs.....  ....P A  P1 nyomásértékét  jelzi  a  beprogramozott  mértékegységben,  amely  a
bekapcsoláskor megjelenik!

NO
Nitrogénoxid  érték  ppm értékben.  Ha  van  beállított  O2R érték,  akkor

normalizálva  mint  COn.  Kijelzés  mg/m3 egységben  mint  COm,
normalizálva  mint  CO.  Ha  nincsen  érzékelő,  akkor   – N F –
látható a kijelzőn.

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

TNett      T
A bemeneti és a füstszonda által mért hőfokok különbsége.
Hőfokérzékelő hiányában vagy kábeltörés esetén a kijelzés – O C – . 

TFlue     T1 TF = a füstgáz hőmérséklete oF  vagy  oC  egységben.
Hőfokérzékelő hiányában vagy kábeltörés esetén a kijelzés – O C – .

TInlet      T2 Ti = a bemeneti hőmérséklet oF  vagy  oC  egységben.
Lásd részletesen a 4.3. fejezetben 

O2 Oxigénérték %-ban. Kikapcsolt pumpánál  – P O –  látható a kijelzőn.

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

CO/CO2     R Szénmonoxid – széndioxid viszony (hányados)

Loss          Veszteség kiszámított értéke

Time       Pontos idő a legfelső sorban 

BAT        
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. 

A forgókapcsoló felirata szöveg vagy szimbólum / pictogram.
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7.  BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK MENÜ ÁLLÁSBAN
A “Menü” állásban csak a másodlagos jelzésű gombok működnek:

    felfelé léptet     lefelé léptet      jóváhagyás.  

A kijelzőn a magyar szövegek ékezet nélkül jelennek meg.

FŐ-MENÜ AL-MENÜ LEHETŐSÉGEK

BEÁLLIT ÜZEMANYG FÖLDGÁZ,    FŰTŐOLAJ,   PROPÁN,    BUTÁN,
PB GÁZ,    SZÉN

N  K  B A hatásfok  számításfajta kiválasztása:
N = nettó, B = bruttó, K = kondenzációs hatásfok

IDŐBEÁLL Idő beállítása 24 órás formátumban: ÓÓ:PP:SS

MAI DÁTUM Dátum és formátuma beállítása, javasolt: ÉÉ-HH-NN

C   F C, vagy F hőmérséklet-mértékegység kiválasztása

PPM   MG PPM, MG/M3  mértékegység kiválasztása

O2 REF Oxigén referenciaszint beállítása: IGEN + érték, NEM 

NYELV Kijelző nyelvének kiválasztása (magyar = HUNGARIA)

NYOMÁS FINOM KI = gyors beállás        BE = lassabb beállás

FELBONT a felbontás beállítása: MAGAS, ALACSONY, 

NY-EGYS A nyomás egység kiválasztása:
mBar, mmH2O, Pa, kPa, PSI, mmHg, hPa, InH2O

IDŐBEÁLL IDŐ 1 és IDŐ 2 beállítása

TÁROL MEGNÉZ Tárolt mérések megtekintése

AUT TÁROL Lásd a következő oldalon a RIPORTOK-nál

TÖRÖL A teljes memóriát törli, lehetőségek: IGEN, NEM

RIPORT Lásd a következő oldalon a RIPORTOK-nál

KIJELZÖ CONTRAST Gyári beállítás: 04

AUX A felső sorban egyéni kijelzés kiválasztása

FEJLÉC Nyomtatási fejléc beírása, 2 sor, 20-20 karakter

SZERVIZ CODE VÁLTOZTATNI TILOS  marad “0000”

BLUE COM Csak Bluetooth
opció esetén Bluetooth be-ki kapcsolása, ha van ez az opció.

A “MENÜ” üzemmódban a pumpát kapcsolni nem lehet!
A “MENÜ” üzemmódból a forgókapcsoló elkapcsolásával lehet kilépni.

A jóvá-nem-hagyott változtatások törlődnek!
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8.  NYOMTATÁS
A  KANE450  műszerkészlet  egy  infravörös  csatolású  hő-nyomtatót  is
tartalmaz. A nyomtató Kezelési leírását feltétlenül olvassa el!
A KANE450 műszerrel való összekapcsolás egyszerű:
 Az infravörös nyomtatóhoz nincsen szükség összekötő kábelre – ez

az infravörös (IR) összeköttetést  használja  ugyanúgy, mint  egy TV
távvezérlő. Az infra adó a KANE450 felső élén, a vevő a nyomtató
alsó  élén  található,  ezeket  egymás  felé  kell  irányítani.  A  távolság
legfeljebb 1 méter lehet, és akadálymentes legyen. A mérési adatok
elvesznek,  ha az  átvitel  megszakad,  ezért  a  műszert  a  nyomtatás
befejezéséig nem szabad elmozdítani.

Mind az „élő”, mind a rögzített adatok kinyomtathatók: a   gombot
röviden megnyomva, az elengedéskor indul a nyomtatás ideje és ezalatt
a  kijelzőn  a  NYOMTAT felirat  látható.  A  tárolt  adatot  a  MENÜ
üzemmódban a TÁROL > MEGNÉZ funkciónál kell kiválasztani. Majd az
adatok  a forgókapcsolót  elfordításával  előhívhatók  (a második  sorban
látható  adat  léptethető),  az  adatcsoport  kinyomtatható  –  kivéve  a
forgókapcsoló MENÜ állásában. Tárolt adatok / riportok nyomtatásához

gombot 2 másodpercnél tovább kell benyomni. 

Égésvizsgálat nyomtatási alakja

 Műszer típusa, szoftver verzió K450 v1.3
Fejléc: név és telefonszám FABATKA BT  8921 SEHOL

2 sor a beírt szöveggel       TEL 06 56 123 456

Dátum DATUM 07 / 11 / 23
Idő IDO 09:53:45

---------------------------------------

Üzemanyag UZEM-A FOLDGAZ

Oxigéntartalom O2 % 5,1
Széndioxid tartalom CO2 % 9,0

Szénmonoxid tartalom CO ppm 400
Nitrogénoxid tartalom NO ppm 16

Füstgáz hőfoka FUST   °C 48
Bementi hőfok BEM    ˛C 15

Nettó hőfoknövekedés NETTO °C 33

Hatásfok HFOK (K) 102,1
Nyomás/Huzat NYOM  mbar 0,03

Veszteség VESZTESG -2,1
Többletlevegő +LEVEGO 32,1

CO/CO2 viszony CO/CO2 0,0044
Méregindex PI 0,44

Oxigén referenciaérték O2ref% 0,0
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8.2.  Nyomás-hőmérséklet üzemmódban (PTM) a nyomtatási alak

 Műszer típusa, szoftver verzió K450 v1.3
Fejléc: név és telefonszám FABATKA BT  8921 SEHOL

2 sor a beírt szöveggel       TEL 06 56 123 456

Dátum DATUM 07 / 11 / 23
Idő IDO 09:53:45

---------------------------------------

Füstgáz hőfoka T1 °C 48
Bementi hőfok T2 °C 15

Nettó hőfoknövekedés DT °C 33
Nyomás/Huzat NYOM   mBAR 0,66

8.3.  A nyomtatáson lévő fejléc beállítása

Nyomtatott fejléc A fejléc a nyomtatás tetején jelenik meg. Két sorba
összesen 20-20 karakter írható be, itt pl. a cég neve
és címe, a telefonszámok adhatók meg.

A fejlécet a következő módon lehet beírni és változtatni:
A műszert bekapcsolva a beállási folyamatot meg kell várni.
A MENÜ > KIJELZŐ > FEJLÉC állásba kell belépni. 

Először a FEJLÉC 1 (felső sor), majd a FEJLÉC 2 (második sor) írható

be. A r ill  s gombokkal kell a kívánt karaktert kiválasztani, majd a 
gombbal jóvá kell  hagyni; és a következő karakter következik. Javítás
(átírás) céljából ismét be kell lépni a fejléc az első ill. a második sorába

(visszalépés  nem  lehetséges).  Ha  a  fejléc  már  megfelelő,  a  KILÉP
funkcióval lehet a fejlécbeírást befejezni.
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9.  RIPORT MÉRÉSI MÓDOK (méréssorozatok)
Ezek a funkciók a MENÜ  állásban érhetők el!

AUT.TÁROLÁS ~ (max. 255 adatcsoport-mérés)
A  MENÜ állásban:  TAROL>AUTTAROL>IGEN.  Ezután  a
mérések  közötti  időt  kell  beállítani  másodpercben.  A
méréssorozat  a  MENÜ-ből  kilépve  azonnal  indul.  Leállítás  a
MENÜ-be visszalépve: TAROL>AUTTAROL>NEM.

A mérési eredmények megtekintése: TAROL>MEGNEZ, ezután
a mérés sorszámát kell  beállítani.  A forgókapcsolót elforgatva
láthatók  az  egyes  adatok,  a  második  sorban  lévő  adat
léptethető.  Az adatcsoport  ilyenkor  kinyomtatható.  A mérések
kiválasztása ar ill. s gombbal történhet. 

Tárolt huzatértéknél NYOM helyett HUZAT felirat szerepel!

Törlés: csak összes mérés egytételben törölhető:
             TAROL>TOROL>IGEN.

TEST             11
DATUM                 03/08/05
IDO                        16:27:32
UZEM-A             FOLDGAZ
O2    %                           9.3
CO2  %                          6.6
CO    ppm                       21
FUST    C                 148.6
BEM      C                   22.8
NETTO  C                125.8
HFOK  (N)                    92.5
NYOM mBAR               0.03
VESZTESG %               7.5
+LEVEGO  %               80.1
CO/CO2                   0.0032

SZIVÁRGÁS VIZSGÁLAT~ (max. 8 mérés)
A MENÜ állásban: RIPORT>NYOMAS>MERES.
A nyomásérzékelőt nullázni kell a megjelenő felirat szerint.
A mérőtömlőt a P1 csatlakozóba kell betenni.
A  gombot megnyomva elindul az 1 perces beállási folyamat,
végén az első mérés.
A   gombot  ismét  megnyomva  elindul  az  2  perces
szivárgásvizsgálati mérés.
A mérés megtekintése: RIPORT>NYOMAS>MEGNEZ.
A mérések kiválasztása a r ill. s gombbal történhet.
Kilépés  gombbal. Törlés: csak összes mérés egyben
törölhető:             TAROL>TOROL>IGEN.

SZIVARGAS
VIZSGALAT
BEIRAS                      05
IDO       15:40        03/08/05
NYOMASmBAR         20.11
IDOTARTAM                3:00
NYOMASmBAR         19.99
IDOTARTAM                3:00
……………………………..
ELVEGEZTE

…………………    ………..
HELYSZIN

stb.

HŐMÉRSÉKLET VIZSGÁLAT~ (max. 8 mérés)
A  MENÜ állásban:  RIPORT>HOFOK>MERES;  az érzékelőket
csatlakoztatni kell:, “flow” to Tf, “return” to Ti.
A   gombot  megnyomva  elindul  mérés,  másodszor
megnyomva pedig tárolódik az eredmény.
A mérés megtekintése: RIPORT>HOFOK>MEGNEZ.
A mérések kiválasztása a r ill. s gombbal történhet.
Kilépés  gombbal. Törlés: csak összes mérés egyben
törölhető:             TAROL>TOROL>IGEN.

HOMERSEKLET VIZSG
BEIRAS                      02
IDO       16:37        03/08/05
T1    C                        48.3
T2    C                        39.7
T    C                          8.6

stb.

KÖRNYEZETI CO VIZSGÁLATA ~ (max.8 mérés)
A MENÜ állásban: RIPORT>KORNY CO>MERES.
A pumpa bekapcsol, és a műszer percenként tárolja a CO
értékeket, a 15 perces vizsgálat végéig.
A mérés megtekintése: RIPORT>KORNY CO>MEGNEZ.

A  mérések  kiválasztása  a  rill.s gombbal  történhet.  A  
gombbal lehet mérés közben az eredményeket megnézni.
Kilépés a forgókapcsolóval. Törlés: csak összes mérés egyben
törölhető:       TAROL>TOROL>IGEN.

KÖRNYEZETI CO VIZSG
BEIRAS                      01
IDO        09:20       04/08/05
CO  ppm  VIZSGALAT
   0                              00
   1                              02

 14                              02
 15                              01
MAXIMUM CO           02

stb.

A riportok kinyomtatásához a  gombot 2 másodpercig kell benyomni!
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10. KARBANTARTÁS
10.1.  A vízcsapda ürítése és tisztítása
A  vízcsapdát  rendszeresen  kell  ellenőrizni  és  kiüríteni.  A  vízgőz
lecsapódik a mintavevőben és a vízcsapda egészen hirtelen megtelhet,
ha a  szonda  a  füstáramlatból  kikerül.  Mindenkor  ügyelni  kell,  hogy a
kártevő folyadék a csapda oldalán bejelölt maximális szint fölé ne érjen.
A vízcsapda ürítése csak kikapcsolt  műszernél  és az alábbiak szerint
történjen:

A  gumi-dugó  elővigyázatos  meglazítása  után  a  lecsapódott  erősen
savas kémhatású folyadékot csak erre alkalmas tárolóba és erős hígítás
után szabad bejuttatni!
VIGYÁZAT! A dugó csak kilazítható, teljesen nem lehet eltávolítani.
Ha a folyadék bőrre vagy a ruházatra fröccsenne, azonnal tiszta vízzel le
kell öblíteni. Bőrsérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
Mindenkor meg kell bizonyosodni a mérések folytatása előtt arról, hogy
a gumidugó megfelelően a helyére került 
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10.2.  A részecskeszűrő cseréje
A  részecskeszűrő  is  a  műszer  egyik  fontos  alkatrésze,  a  betétet
rendszeresen  cserélni  kell.  A  szűrő  védi  meg  a  por-  és  korom-
részecskéktől  a  pumpát  és  az  érzékelőket,  amelyek  különben  tönkre
mennének. 

Feltétlenül ki kell cserélni a szűrőbetétet, amikor elszíneződni kezd.

szűrőbetét lezáró dugó

Cserénél először ki kell venni a vízcsapdát a műszerből. Utána ki kell
venni  a  műanyag  lezáró  dugót  és  a  szűrőbetétet.  Az  eldobandó
szűrőbetétet veszélyes hulladékként kell kezelni, de a műanyag lezáró
dugóját  meg  kell  tartani  az  új  szűrőhöz.  A  szűrőtartó  belsejét  tiszta
ronggyal ki kell tisztítani, majd - egy új szűrőbetétet és a lezáró dugót
behelyezve  -  visszahelyezni  a  vízcsapdába.  Legvégül  a  komplett
vízcsapdát kell visszahelyezni a műszerbe.

Megjegyzés: A szűrőbetét palástjának belső oldala felől színeződik el.
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11.  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 O2 cellát cserélni kell.

A kalibrálás eredménytelen
Oxigén hibajelzés ( - P O - )
CO érzékelő hibajelzés ( -O > - )

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

A telepfeszültség gyorsan esik.
A műszer nem kapcsolható be.
A teljes  kijelző villog.

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

A füstgázhőmérséklet ugrál

Hőfokmérő fordítva csatlakoztatva.
Kábeltörés vagy kontakthiba. 
Zavar  a  hálózati  tápegységen
keresztül, telepről kell üzemeltetni.

Kijelzőn hirtelen megjelenik
MEMOHIBA

Műszer memóriája hibás.

 

12.  ÉVENKÉNTI KALIBRÁCIÓ
Bár  az  érzékelőknek  rendes  használat  esetén  két  évnél  hosszabb
élettartamuk van, a hitelesítés évenként mindenképpen szükséges. Ez
kiküszöböli  az  érzékelők  és  az  elektronikában  lévő  beállító  szervek
öregedéséből eredő mérési hibákat.
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13.  MŰSZAKI ADATOK
Paraméter Felbontás Pontosság Tartomány

Hőfokmérések
Füstgáz hőfoka

Bemeneti hőfok
(a belsőt érzékeli)

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
Oxigén

Szénmonoxid CO

Nitrogénoxid NO

Széndioxid CO2 *2

Hatásfok *2

Többletlevegő *2

Méregindex *2

CO/CO2 arány *2

Nyomás és
nyomáskülönbség
  (=differenciál
ny.)

0,1%

1 ppm

1 ppm

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

0,01mbar
(0,004 inWG
0,01 ha>20inWG

±0,2% *1

±10ppm ha<100ppm*1

mért érték ±5%-a

± 5ppm  ha<100ppm*1

±10ppm ha>100ppm

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

a max. kijelzés ±1%-a

0 ÷ 21%

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

0 ÷ 250 ppm
max. 1 000 ppm 
     15 percig
0 ÷ 30%
0 ÷ 99,9%
0 ÷ 250%
0 ÷ 99,9%
0 ÷ 0,999

0÷ 100mbar
(0÷19,999 inWG
   20 ÷ 40 inWG)

Műszerben tárolt
üzemanyag-táblázatok

Földgáz, Fűtőolaj (28/35sec), Propán,
Bután,  Folyékony PB gáz, Szén

A műszer méretei HxSzxM
Mérőszonda (normál)

   Súly

200 x 45 x 90mm védő-gumi nélkül
Teljes hossz 300mm, ebből Ø6 mm x 240 mm a
mérőszár; K típusú hőfokmérő csatlakozóval és
1,5÷3m neoprén füstgáz-tömlővel
~ 0,8 kg

Külső működési
körülmények

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

Tároló kapacitása       mérés
                                      Riport

255 mérés összes adata
max. 8 mindegyik riportfajtából

Telepek
Működési idő

4 db AA típusú alkáli elem vagy akkumlátor
min. 12 óra alkáli elemek esetén

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

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

A.   ANALIZÁTOR ÜZEMMÓD JELLEMZŐI (PARAMÉTEREI)
Az egyes megjelenő kijelzések további részletei:
O2 Oxigén adatok százalékban. 
O2R Oxigén referenciaérték százalékban. Kikapcsollva vagy 0%

esetén  P O   jelenik meg.
Tf/T1 a  mérőszonda  hőfokérzékelője  által  mért  hőmérséklet,

beállítás szerint °C vagy °F egységben. A friss levegővel
történt kalibráció után a környezeti hőfokot mutatja. Ha a
hőfokmérő nincs csatlakoztatva, akkor  O C   jelenik meg.

Ti/T2 a második = referencia mérőszonda által mért, a kazánba
belépő levegő hőmérséklete, beállítás szerint °C vagy °F
egységben.. A nettó hőfok kiszámításához szükséges.

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 O C   jelenik meg.

CO a  szénmonoxid  mért  értéke  beállítás  szerint  ppm
(milliomodrész) vagy  mg/m3 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.

COm ez a mért szénmonoxid érték mg/m3 egységben.
COn ez  a  mért  szénmonoxid  érték  az  oxigén  szintjéhez

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

COa ez  a  mért  szénmonoxid  érték  0%  oxigén  szinthez
viszonyítva ppm egységben.

CO2 A  széndioxidérték  kiszámítása  az  alkalmazott  üzem-
anyagtól  függ, és csak az égésvizsgálat  befejezése után
látható.  Szabad  levegőn  lévő  szondánál   O >   jelenik
meg.

NO a  nitrogénoxid  mért  értéke  beállítás  szerint  ppm
(milliomodrész) vagy  mg/m3 egységben.  A  műszeren
     jelenik meg, ha nincs NO érzékelő vagy a nullázás
helytelen volt – ez utóbbi hiba a kikapcsolással és ismételt
bekapcsolással kiküszöbölhető.
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NOn ez  a  nitrogénoxid  és  a  NOx  komponensek  értéke  az
oxigénszintjéhez  viszonyítva  (normalizált  érték).  Nem
szabad  összetéveszteni  az  előző  bekezdésben
részletezett mért nitrogénoxid-értékkel, lásd a Függelék C.
fejezetében.

HFOK B Számított égés-hatásfok százalékban, beállítás szerint 
B  KN bruttó  vagy  kondenzációs  vagy  nettó.  Kiszámítása  az

alkalmazott  üzem-anyag  figyelembevételével,  a  BS845
szabvány  alapján  történik.  Az  égésvizsgálat  ideje  alatt
olvasható  a  kijelzőn.  Szabad  levegőn  lévő  szondánál
 O >   jelenik meg.

+LEVEGO a többletlevegő %-ban a mért oxigén értékéből számítva 
 az üzemanyag-adatok figyelembevételével.

Az égésvizsgálat ideje alatt  a kijelzőn olvasható.  Szabad
levegőn lévő szondánál  O >   jelenik meg.

Veszt a  veszteség  %-ban  a  mért  oxigén értékéből számítva 
az üzemanyag-adatok figyelembevételével.
Az égésvizsgálat ideje alatt  a kijelzőn olvasható.  Szabad
levegőn lévő szondánál  O >   jelenik meg.

CO/CO2 a mért  CO és a számított  CO2 értékek hányadosa. amely
jól jelzi:
 mennyire megbízható a mérés helyessége

 tisztításra szorul-e a kazán.

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.
Az égésvizsgálat ideje alatt olvasható a kijelzőn.

TELEP A telepfeszültség tájékoztató kijelzése %-ban:

Új  alkáli  elemeknél  a  jelzés  80  bagy  nagyobb,  teljesen
feltöltött  NiMH  akkumlátoroknál  65.  10%  érték  alatt a
kijelző  villog jelezve  a  telepcsere  szükségességét,  és
hogy ilyenkor a mérések már pontatlanok.
A műszert hálózati adapterről táplálva a kijelzés: AC.
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DATUM 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.

IDO a  pontos  idő  mint  az  óra  és  perc  látható,  a  mérési
eredményekkel együtt tárolásra ill. kinyomtatásra kerül.

NYOM =  a  műszer  által  mért  nyomásérték.  Mértékegysége  a
beállítás  szerint  lehet  mbar,  hPa vagy  mm-vízoszlop
mmH2O ill. mmVO felirattal.

Alkalmazott szimbólumok:
P vagy  MEREGINDEX a  CO /CO2 hányados  százalékban

kifejezve. 
R a CO/CO2 hányados.
 hatásfok 
 többletlevegő
 különbség (pl. hőfokkülönbség) 

veszteség
 mg/m3 normalizálva 
O   oxigéntartalom 18% felett (=nem kiértékelhető mérés)

 szonda nincs csatlakoztatva
PO oxigénmérés leállítva (pumpa kikapcsolva)
NF Nitrogénoxid-cella nincs
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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
NO nitrogénoxid tartalom
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Számított adatok Tnet = nettó hőmérséklet
Füstgáz CO2 tartalma % 
Száraz gáz veszteségei %
Nedves veszteségek %
Elégetlen szén veszteség %
Hatásfok %

NOx tartalom

Tnet = Tf - Ti = füsthőmérséklet - bemeneti hőmérséklet

Száraz gáz vesztesége % = 20,9  K1  Tnet / K2  (20,9 - O2m)

Nedves veszteség = 9H2 + H2O / Qbr  [2488 + 2,1Tf - 4,2Ti]
             közelítő számítás = [(9H2 + 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 - [20,9K1n  Tnet]/K2  (20,9 - O2m)-

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

  - veszteség az elégetlen üzemanyagból
= 100 - {[20,9K1br  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]

NOx = (1+0,01a menüben beállított érték) NO
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

27



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, Tnet, (ez a Tf és 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  Tnet2 – 15,32) / 101300

A füstgázzal távozott vízmennyiség

Vwf = 100  Vf   (0,0562  Tf2 – 15,32) / 101300

Amennyiben V = (Vwg + Vwa – Vwf) érték pozitív, akkor a
számítás:

A kondenzálódó víz mennyisége

Vwc = V / [(0,0562 * Tf2 – 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. MÉRTÉK-VÁLTÁS: ppm>mg/m3

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. PPMn.
A Függelékben a COn fogalomról írtak érvényesek az NOn és az NOxn
fogalmakra is, amelyek a CO, NO És NOX értékek megfelelői.
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:

CO PPMn = CO PPM * (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:

CO PPMn = 95 PPM * (20,9 - 3) / (20,9 - 5)
CO PPMn = 95 PPM * (17,9) / (15,9)

CO PPMn = 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.

Átváltási számítás ppm és mg/m3 között.

Szénmonoxid (CO) esetén: (CO ppm) * 1,25 = (CO mg/m3)
Figyelem: A  tárolt  adatok  megtekintésénél  a  pillanatnyi oxigén

referenciaérték kerül alkalmazásra és nem a tárolt érték! 
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D.  ELEKTROMÁGNESES ZAVARMENTESSÉG (EMC)

A  műszer  megfelel  a  reá
vonatkozó

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

előírásainak.

Ezen  műszaki dokumentáció
részletesen  tartalmazza  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  műveletsor  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. 
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E.  ÉRINTÉS - VÉDELEM

(Az EN61010-1 / 1993 ajánlásnak megfelelően)

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

A hálózati akkutöltő 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 és akkumlátorok 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 és szűrőház belső tisztítására
is.
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