


Aparate de măsură portabile profesionale pentru domeniile HVAC şi industrial
Aparatul de măsură potrivit pentru fiecare utilizare. AFRISO oferă soluţii pentru măsurări oficiale, intervenţii de service, 
întreţinere, verificări tehnice şi expertize. Pictogramele oferă informaţii cu privire la adecvarea ideală a aparatului la 
aplicaţia dată:

 Firme de instalaţii, tehnicieni de service, experți tehnici

 Coşari

 Consilieri în domeniul energiei, experţi, responsabili cu protecţia mediului, building management 

 Arhitecţi, agenţi imobiliari

 Industrie: procese de fabricaţie, mentenanţă

Toate articolele disponibile din stoc sunt marcate cu un cod albastru.

Dacă aveţi întrebări: Vă consiliem cu plăcere! 

Numere de telefon   021-410.07.02; 031-401.10.34

Consiliere tehnică şi vânzări:  021-410.07.02-1

Service şi reparaţii:  021-410.07.02-2

Acest catalog v-a fost pus la dispoziţie de 
către:



Aparate de măsură portabile 
pentru HVAC şi industrie

APARATE DE MĂSURĂ PORTABILE

Analizoare de gaze de ardere BLUELYZER ST, EUROLYZER STe, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe/x, 
MAXILYZER NG, MAXILYZER NG Plus, Analizor pentru pulberi STM 225 şi STM 500, analizor infraroşu   IR 
2000

Manometre digitale S2600 şi S4600 ST, trusă pentru verificarea etanşeităţii seria DPK 60, Detectoare de 
gaz GSP1 şi GSP3 Flex

Termometre digitale TM 7, TMD 7 şi TM 6, termometru cu infraroşu TM 9-IR,
Umidometru pentru lemn şi materiale de construcţii MFM 22, aparate de măsură umiditate/temperatură a 
aerului seria FT

Anemometru BlueAir ST,
Aparate de măsură pentru echilibrare hidraulică HMG 01 şi HMG 10, termodebitmetre FlowTemp

Manometru pentru set de verificare pompe RF 50 PPS, set de verificare şi umplere pentru vase de expan-
siune, testere PGA şi PGW pentru verificarea presiunii, manometru digital universal DIM 20, tester GPR 4, 
tester anozi AT1

Sonde de gaze de ardere, sistem de sonde modular, adaptoare de sonde, filtre KFP, senzori de temperatură 
TFB, con fixare KLK, sonde pentru aparatele de măsură a vitezei aerului/umidităţii din materiale, seturi de 
racordare, sisteme de transport, imprimante, pompe de funingine RSP, carduri de memorie, încărcătoare 
de la reţea, cabluri de date, accesorii pentru trusele de testare a etanşeităţii, software EuroSoft mobile 
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Echipamentele de ardere trebuie să lucreze optim. Indiferent dacă 
vorbim despre ardere pe combustibili lichizi, gaz, peleţi sau lemn,  
cu aparatele de măsură AFRISO vă reuşeşte orice măsurare. 
Vă susţinem în atingerea obiectivelor clienţilor dvs.: asigurarea 
necesarului de căldură, consum energetic scăzut şi emisii de noxe 
reduse.
Aparatele noastre oferă măsurări precise şi reproductibile. Vă puteţi 
baza pe noi, acum dar și în viitor, pentru că stabilim constant noi 
standarde. Iar aceasta fie prin integrarea a cât mai multe celule de 
măsurare posibil în cel mai restrâns spaţiu, proiectarea ergonomică, 
fie prin soluţii inteligente, cum ar fi de exemplu transferul de date 
fără fir prin intermediul QR-Code, analiza şi procesarea datelor cu 
ajutorul aplicaţiilor pentru smartphone-uri şi tablete sau al celei mai 
noi tehnologii în domeniul interfeţelor, Bluetooth® Smart.

Aparatul potrivit pentru fiecare aplicaţie

Măsurare şi testare - fiabil şi profesional

Centrul de dezvoltare AFRISO: 
SYSTRONIK în Illmensee

Erhältlich im
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Benificiaţi de o gamă de aparate de măsură variate şi adaptate 
unele în funcţie de celelalte - de la aparatul de bază pentru sarcini 
de măsurare simple, până la analizorul all-in-one.

 Aparate de măsură testate TÜV conform standardelor şi  
 reglementărilor în vigoare

  Celule de măsurare CO cu compensare de H2, pentru 
măsurări oficiale

  Confort maxim prin utilizarea celor mai moderne tehnici, 
cum ar fi ecranul color TFT, posibilitatea de memorare pe 
carduri SD/SDHC sau tastatură touchpad

  Comunicare facilă şi rapidă cu PC-ul, tableta, smartpho-
ne-ul sau imprimanta prin coduri QR sau interfeţe precum 
Bluetooth®, Bluetooth® Smart, infraroşu şi USB

  Aplicaţii pe Android sau iOS pentru vizualizarea grafică a 
rezultatelor de măsurare

  Control automat al aparatului prin verificarea senzorilor la 
pornire, pentru rezultate de măsurare exacte

  Magneţi de fixare pe spatele aparatelor, pentru lucru în 
sistem „mâini libere“

  Carcase de protecţie sau huse robuste contra impurităților 
și şocurilor

  Gamă vastă de accesorii pentru adaptarea exactă la 
aplicaţia dvs.

Seria de aparate de măsură profesionale 

Ajunsă la maturitate şi inegalabilă

Transferul datelor 
măsurate prin 
Bluetooth®

5www.afriso.ro



Aparate de măsură portabile din seria BlueLine

*   Consultaţi descrierea produsului în pagina catalogului sau din manualul de 
exploatare.
** Diferit, în funcţie de varianta de produs.
*** Opţional

 

BLUELYZER ST EUROLYZER STe EUROLYZER STx MULTILYZER 
STe/x

MAXILYZER  
NG / NG Plus

Aparat de măsură 
STM 225 / 500 Seria S2600 Seria

S4600 ST TM7 / TMD7 TM6 TM9-IR MFM 22 Seria-FT BlueAir ST Seria-GSP

O2

M
ăr

im
i m

ăs
u

ra
te

• • • • •
CO (până la 4.000 ppm) • • • •
CO (până la 6.000 ppm) •** • • • •
CO (până la 10.000 ppm) • •
CO2 (calculat) • • • • •
NO • • • •
NO2 • •
NOX • • • •
CO (20.000 ppm) / CO (40.000 ppm) •** •**
SO2 • •
Pulberi •
Metan • • • • •
Propan (gaz lichefiat) • • • • • •
Butan •
Lambda • • • • •
Randament Eta / Eta-BW • • • • •
Pierdere gaze de ardere qA • • • • •
Temperatură • • • • • • • •    •*** • •
Presiune • • • • • • •
Punct de rouă • • • • • •
Umiditate în % • •
Debit volumetric    •***    •***    •*** •
Măsurări la filtre, instalaţii de ventilatie

D
o

m
en

ii 
d

e 
u

ti
liz

ar
e

• • • •
Măsurări la instalaţii producţie, rezervoare, conducte gaz • • • • •
Reglare / service arzătoare ( comb.lichid, gaz, comb. solid) • • • • • • • •
Măsurare CO ambiant                                                                                     •** • • • •
Service la cazanele de apă caldă                                                                      • • • • • • • •
Service la instalaţiile de încălzire                                                                                                                            • • • •
Măsurare gaze de ardere                                                                                                     • • • • •
Măsurare presiune                                                                                                      • • • • • • •
Măsurare suprapresiune / vacuum                                                                        • • • • • • •
Măsurare presiune diferenţială                                                                                                                            •**   •** • • • •
Măsurare vid • •
Măsurare temperatură (gaze de ardere, aer, perete exterior)                                                • • • • • • • • •
Măsurare temperatură (apă) • • •
Măsurare temperatură (obiecte in mișcare) •
Măsurare temperatură suprafeţe                                                                                                       • • • • • • • •
Măsurare temperatură diferenţială                                                                    •   •**   •** • •    •**
Măsurare tiraj pe coş                                                                                           • • • • • • •
Măsurare pierdere la ventilaţie                                                                                                                             • •
Măsurare pierdere gaze de ardere                                                                          • • • • •
Eficiența energetică •
Test 4 Pa                                                                                                                                           •
Detectare scurgeri de gaze •
Măsurare concentraţie gaze

Măsurare debit volumetric (apă)  •* • •
Măsurare umiditate                                                                                                            

Viteză aer                                                                                                               •***    •***    •***    •*** •
Pregătire gaz de măsurare                                                                             -/•
BlmSchV

A
p

ro
b

ăr
i • • • •

DIN EN 50379-2 • • • • • • •
DIN EN 15378 •
KÜO • • • •
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Aparate de măsură portabile din seria BlueLine

 

BLUELYZER ST EUROLYZER STe EUROLYZER STx MULTILYZER 
STe/x

MAXILYZER  
NG / NG Plus

Aparat de măsură 
STM 225 / 500 Seria S2600 Seria

S4600 ST TM7 / TMD7 TM6 TM9-IR MFM 22 Seria-FT BlueAir ST Seria-GSP

O2

M
ăr

im
i m

ăs
u

ra
te

• • • • •
CO (până la 4.000 ppm) • • • •
CO (până la 6.000 ppm) •** • • • •
CO (până la 10.000 ppm) • •
CO2 (calculat) • • • • •
NO • • • •
NO2 • •
NOX • • • •
CO (20.000 ppm) / CO (40.000 ppm) •** •**
SO2 • •
Pulberi •
Metan • • • • •
Propan (gaz lichefiat) • • • • • •
Butan •
Lambda • • • • •
Randament Eta / Eta-BW • • • • •
Pierdere gaze de ardere qA • • • • •
Temperatură • • • • • • • •    •*** • •
Presiune • • • • • • •
Punct de rouă • • • • • •
Umiditate în % • •
Debit volumetric    •***    •***    •*** •
Măsurări la filtre, instalaţii de ventilatie

D
o

m
en

ii 
d

e 
u

ti
liz

ar
e

• • • •
Măsurări la instalaţii producţie, rezervoare, conducte gaz • • • • •
Reglare / service arzătoare ( comb.lichid, gaz, comb. solid) • • • • • • • •
Măsurare CO ambiant                                                                                     •** • • • •
Service la cazanele de apă caldă                                                                      • • • • • • • •
Service la instalaţiile de încălzire                                                                                                                            • • • •
Măsurare gaze de ardere                                                                                                     • • • • •
Măsurare presiune                                                                                                      • • • • • • •
Măsurare suprapresiune / vacuum                                                                        • • • • • • •
Măsurare presiune diferenţială                                                                                                                            •**   •** • • • •
Măsurare vid • •
Măsurare temperatură (gaze de ardere, aer, perete exterior)                                                • • • • • • • • •
Măsurare temperatură (apă) • • •
Măsurare temperatură (obiecte in mișcare) •
Măsurare temperatură suprafeţe                                                                                                       • • • • • • • •
Măsurare temperatură diferenţială                                                                    •   •**   •** • •    •**
Măsurare tiraj pe coş                                                                                           • • • • • • •
Măsurare pierdere la ventilaţie                                                                                                                             • •
Măsurare pierdere gaze de ardere                                                                          • • • • •
Eficiența energetică •
Test 4 Pa                                                                                                                                           •
Detectare scurgeri de gaze •
Măsurare concentraţie gaze

Măsurare debit volumetric (apă)  •* • •
Măsurare umiditate                                                                                                            

Viteză aer                                                                                                               •***    •***    •***    •*** •
Pregătire gaz de măsurare                                                                             -/•
BlmSchV

A
p

ro
b

ăr
i • • • •

DIN EN 50379-2 • • • • • • •
DIN EN 15378 •
KÜO • • • •
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MULTILYZER STe/x

BLUELYZER ST

EUROLYZER STx

Analizor pentru pulberi
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Aparate de măsură portabile din seria BlueLine 
pentru analiza gazelor de ardere, service, 
întreținere, verificări tehnice periodice,  
determinări de mediu

ANALIZĂ GAZE DE ARDERE

MĂSURARE GAZE DE ARDERE

MĂSURARE PULBERI

ANALIZĂ GAZE CU INFRAROŞU

Prezentare generală analizoare de gaze de ardere  10

Analizor de gaze de ardere   BLUELYZER ST  12

Analizor de gaze de ardere   EUROLYZER STe  14

Analizor de gaze de ardere   EUROLYZER STx  16

Analizor de gaze de ardere   MULTILYZER STe/x  18

Analizor de gaze de ardere   MAXILYZER NG  20

Analizor de gaze de ardere   MAXILYZER NG Plus  22

Analizor pentru pulberi   STM 225  24

Analizor pentru pulberi   STM 500  26

Analizor multigaz, mobil   IR 2000  28
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 Flexibil

 Interfaţă USB pentru comunicaţii de date

 Încărcător clasic miniUSB

La cel mai înalt nivel tehnologic

Analizoare de gaze de ardere all-in-one pentru 
instalaţii de încălzire

 Ergonomic

  Aparate de măsură portabile, uşoare, cu formă ergonomică, 

husă de protecţie robustă şi magneţi de fixare integraţi

 Universal

  All-in-one: Analiză gaze de ardere, măsurare 

presiune (diferenţială), măsurare temperatură 

(diferenţială) şi, în funcţie de aparat, şi monitorizarea 

CO în aerul ambiant, măsurare pulberi şi măsurare 

viteză aer ( tub Pitot )

 Multitasking

  Măsurare, navigare, încărcare şi 

evaluare concomitentă a rezulta-

telor măsurării

 Economic

  Senzor ECO cu durată extinsă de viaţă, fără plumb 

(O2) cu fază de calibrare optimizată, timp de reacţie 

rapid şi rezistenţă la combustibili biogeni (nu la 

BLUELYZER ST şi MAXILYZER NG/NG Plus)

 Consacrat

 Interfață infraroșu pentru imprimanta IR

 Inovator

  Numeroase aparate dotate în serie cu interfața Bluetooth® 

Smart: transfer de date economic din punct de vede-

re energetic către PC, imprimanta Bluetooth®, aplicaţia  

EuroSoft mobile sau pentru cuplarea facilă cu alte aparate 

de măsură

1
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 Intuitiv

  Utilizare intuitivă a aparatului prin intermediul tastaturii touch-

pad cu functie scroll, ecran color TFT generos, programe de 

măsurare clar structurate şi ghidarea operatorului „pas cu pas”

 Fiabil

 Control complet automat al aparatului la pornire

 Polivalent

  Funcţie opţională data logger (1-999 s, interval liber selectabil) pentru măsurare 

de lungă durată sau diagnoză. Exportare date în format XML pentru prelucrare 

ulterioară flexibilă în aplicaţiile software uzuale, de exemplu MS Excel

 Rezistent

  Acumulatori de mare capacitate  

 (până la 36 ore autonomie în funcţionare)

 Mobil

  Protocoale de măsurare convertite în cod QR 

pentru smartphone-uri, tablete sau aplicaţii 

software de administrare

 Compatibil

  Potrivit pentru toate sondele de gaze de ardere 

AFRISO şi senzorii universali de temperatură tip K

 Independent

  Card MicroSD/SDHC pentru salvarea 

independentă de sistem a protocoalelor de 

măsurare (format HTML) şi actualizările software 

rapide, realizate direct de către utilizator

	 Fără	griji

  Garanţii şi durată de viaţă extinse 

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft  
mobile

1
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BLUELYZER ST

	 	Cel	mai	compact	aparat	de	măsură	allrounder	HVAC	cu	
ecran TFT color

	 Analiză	gaze	de	ardere,	măsurare	presiune	(tiraj)	şi		 	
	 măsurare	temperatură	(diferenţială)	cu	un	singur	aparat

	 	Tehnologie	 cu	 senzori	 de	 ultimă	 generaţie,	 cu	 timp	 de	
reacţie	extrem	de	rapid

	 	Măsurare	 CO	 ambiant	 inclusiv	 două	 praguri	 de	 alarmă	
configurabile

	 	Program	complet	de	măsurare	a	temperaturii,	pot	fi	deter-
minate	şi	temperaturile	diferenţiale	(de	exemplu	tur/retur)

	 	Funcţie	 Hold:	 Salvare	 temporară	 a	 valorii	 măsurate	 pe				
ecran,	măsurarea	continuă	în	fundal

	 	Programe	de	măsurare,	valori	de	măsurare	şi	succesiune	
combustibili	editabile	prin	intermediul	cardului	SD/SDHC

	 	Funcţie	de	rotire	afişaj:	ecran		TFT	cu	posibilitate	de	rotire	
la	180°	pentru	o	bună	lizibilitate	şi	condiţii	de	lucru	perfec-
te	şi	în	permanenţă	la	punctul	de	măsurare

	 	Mod	 zoom	 pe	 toată	 suprafaţa	 ecranului:	 „afişaj	 cu	 
1	valoare		măsurată”

	 	Funcţie	 de	 memorare	 a	 până	 la	 100	 protocoale	 de	
măsurare

Analizor compact pentru determinarea O2 si CO la cazane de 
capacităţi mici şi medii, combustibili gazoşi  

Utilizare

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

R
ep

re
ze

nt
ar

e 
la

 m
ăr

im
ea

 o
rig

in
al

ă

Erhältlich im

Aplicația 
EuroSoft mobile

1
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Setul BLUELYZER ST
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Cod Preț euro

Setul BLUELYZER ST • • • • • • • • • P04438116 835,00

i
Alte versiuni de aparate la 
cerere.
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

Date tehnice    Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj/presiune
± 40 hPa

O
2

0/21 Vol.-%

CO
0/6.000 ppm (valoare max. afișată)

Valori calculate
CO

2
, CO nediluat, exces aer, punct de rouă, 

randament, pierderi, CO mg/m3 (combustibili 
gazosi), CO mg/kWh (combustibili lichizi)

Domenii temperatură de utilizare
Mediu ambiant: 5/40 °C
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)
Cca. 275 g

Dimensiuni
B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
Ecran TFT-color 2,8"
B x H: 45 x 48 mm

Racorduri
Tiraj/presiune: Ø 7 mm
Gaz: Ø 8 mm

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/1.800 mAh) sau  
încărcător de la reţea (mini USB)

Autonomie (mod Eco)
12 ore

Memorare date
Card MicroSD/SDHC, max. 16 GB

Interfeţe
Infraroşu, Bluetooth® Smart, generator coduri 
QR, slot de card MicroSD/SDHC

Aprobări
EN 50379-2 pentru O

2
/CO2, TA, TG, presiune 

EN 50379-3 pentru CO
VDI 4206 (partea 1)

Partea inferioarăPartea superioară

Difuzor

Slot de card MicroSD/
SDHC

Port USB
pentru alimentare /
încărcător

Măsurare presiune 
(tiraj)

Intrare gaze

Interfaţă  
infraroşu pentru 
imprimanta

Conectori de 
temperatură, de ex. 
pentru temperatura 
gazelor de ardere

Conectori de temperatură, 
de ex. pentru temperatura ambiantă, 
resp. a aerului de combustie

1

Analiză gaze de ardereMăsurare gaze de ardere
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	 	All-in-one:	 analiză	 gaze	 de	 ardere,	 măsurare	 presiune	
(diferenţială),	măsurare	temperatură	(diferenţială),	eficienţă	
energetică,	test	4-Pa

	 	Senzor	ECO:	senzor	O2	cu	durată	extinsă	de	viaţă,	cu	fază	
de	calibrare	optimizată,	timp	de	reacţie	rapid,	precum	şi	
rezistenţă	la	combustibili	biogeni

	 Senzor	CO	cu	compensare	de	H2	(domeniu	de	măsură	de		
	 până	la	10.000	ppm)	

	 Măsurare	CO	ambiant

	 Posibilitate	de	up-grade	ulterior	cu	senzor	NO

	 Măsurare	valoare	medie	qA	conform	1.	BImSchV

 Multitasking

	 Garanţie	si	durată	de	viaţă	extinse	

EUROLYZER STe

R
ep

re
ze

nt
ar

e 
la

 m
ăr

im
ea

 o
rig

in
al

ă

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

Aparat ultra compact, autonomie 8 ore funcţionare continuă pentru 
determinarea componenței gazelor arse la cazane de capacităţi mici 
și medii, convenţionale sau în condensaţie, combustibili gazoşi, lichi-
zi, peleți.

Utilizare

Aplicația 
EuroSoft  
mobile

1
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Seturi
EUROLYZER STe 
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Cod Preț euro

EUROLYZER STe, Set 1 • • • • • • • • P04229115 1.466,00

EUROLYZER STe, Set 2 • • • • • • • • • P04229215 1.599,00

EUROLYZER STe, Set 3 • • • • • • • • • • P04230215 2.077,00

Partea superioară                      Partea inferioară

Port alimentare/ 
încărcător

Slot card 
MicroSD

Interfaţă infraroşu 
pentru imprimantă Interfaţă USB Intrare gaze Măsurare presiune/presiune diferenţială (tiraj)

Conectori de 
temperatură, de ex. pen-
tru temperatura gazelor 
de ardere
Conectori de 
temperatură, de ex. pen-
tru temperatura ambiantă, 
resp. a aerului de com-
bustie

Tastă de resetare

Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj
50 hPa 

Presiune diferenţială
130 hPa

O2

0/21 Vol.-%.

COH2

0/9.999 ppm (max.)

NO
0/2.000 ppm

Valori calculate
CO2, CO nediluat, exces aer, punct de rouă, 
randament, pierderi

Domenii temperatură de utilizare 
Mediu ambiant:   5/40 °C
Depozitare:  -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)
Cca. 500 g

Dimensiuni
B x H x T: 70 x 215 x 40 mm

Ecran 
Ecran TFT color 
B x H: 45 x 60 mm

Racorduri
Tiraj/presiune:  Ø 7 mm 
Gaz:  Ø 8 mm

Alimentare
Acumulator NiMH (4,8 V/2.000 mAh)

Autonomie (mod Eco)
12 ore

Memorare date
Card microSD, max. 2 GB

Interfeţe
USB, infraroşu, Bluetooth®, slot de card microSD

Aprobări
Conform BlmSchV, KÜO (TÜV ByRgG 190), EN 
50379-2, EN 15378

Date tehnice

i
Alte versiuni de aparate la 
cerere.
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1

Analiză gaze de ardereMăsurare gaze de ardere
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	 	All-in-one:	 analiză	 gaze	 de	 ardere,	 măsurare	 presiune	
(diferenţială),	măsurare	temperatură	(diferenţială)

	 	Siguranţă	 pentru	 viitor:	 posibilitate	 de	 comunicare	 
Bluetooth®	Smart	cu	diferite	aparate	complementare

	 	Senzor	ECO:	senzor	O2	cu	durată	extinsă	de	viaţă,	cu	fază	
de	calibrare	optimizată,	timp	de	reacţie	rapid	şi	rezistenţă	
la	combustibili	biogeni

	 Senzor	CO	cu	compensare	de	H2	(interval	de	măsurare		 	
	 de	până	la	10.000	ppm)

	 Măsurare	CO	ambiant

	 Posibilitate	de	up-grade	ulterior	cu	senzor	NO

	 Măsurare	valoare	medie	qA	conform	1.BlmSchV

 Multitasking

	 	Protocoale	de	măsurare	convertite	în	cod	QR,	memorare	
tip	bază	de	date,	gestionare	date	client

	 5	ani	garanţie	pentru	senzorul	O2

EUROLYZER STx

R
ep

re
ze

nt
ar

e 
la

 m
ăr

im
ea

 o
rig

in
al

ă

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

Aparat de măsură profesional compact pentru determinarea 
componenței gazelor arse la cazane de capacităţi mici și medii, 
convenţionale sau în condensaţie, combustibili gazoși, lichizi, peleți.

Utilizare

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft mobile

NOUNOU

1

Analiză gaze de ardere Măsurare gaze de ardere
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Seturi  
EUROLYZER STx 
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Cod Preț euro

EUROLYZER STx, Set 1 • • • • • • • • P04629110 1.599,00

EUROLYZER STx, Set 2 • • • • • • • • • P04629210 1.659,00

EUROLYZER STx, Set 3 • • • • • • • • • • P04630210 2.156,00

Partea  
superioară

Partea  
inferioară

Slot de card 
MicroSD/SDHC

Port USB pentru 
blocul de alimen-
tare/încărcător

Intrare gaze Măsurare presiune/presiune diferenţială (tiraj)

Conectori de temperatură, 
de ex. pentru temperatura 
gazelor de ardere

Conectori de 
temperatură, de ex. pen-
tru temperatura ambi-
antă, resp. a aerului de 
combustie

Interfaţă infraroşu 
pentru imprimanta

Difuzor

Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj 
50 hPa

Presiune diferenţială
150 hPa

O2

0/21 Vol.-%.

COH2

0/9.999 ppm (max.)

NO
0/2.000 ppm

Valori calculate
CO2, CO nediluat, exces aer, punct de rouă, 
randament, pierderi 

Domenii temperatură de utilizare 
Mediu ambiant:  5/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)
cca 500 g

Dimensiuni
L x Î x A: 70 x 215 x 40 mm

Ecran
Ecran TFT color
L x Î: 45 x 60 mm

Racorduri 
Tiraj/presiune:  Ø 7 mm
Gaz: Ø 8 mm

Alimentare
Acumulator litiu-ion (2,3 V/1.800 mAh)

Autonomie (mod Eco)
14 ore

Memorare date
Card microSD/SDHC (max. 32 GB)

Interfeţe
USB, infraroşu, Bluetooth® Smart, slot de card 
microSD/SDHC, generator de coduri QR

Aprobări
Conform BlmSchV, KÜO (TÜV ByRgG 190), EN 
50379-2, EN 15378

Date tehnice

i
Alte versiuni de aparate la 
cerere.
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1

Analiză gaze de ardereMăsurare gaze de ardere
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MULTILYZER STe/x

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

R
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	 	All-in-one:	 Analiză	 gaze	 de	 ardere,	 măsurare	 presi-
une	 (diferenţială),	 măsurare	 temperatură	 (diferenţială),	
măsurare	pulberi,	măsurare	viteză	aer	(	tub	Pitot	)

	 	Senzor	ECO:	Senzor	O2	cu	durată	extinsă	de	viaţă,	cu	fază	
de	calibrare	optimizată,	timp	de	reacţie	rapid,	precum	şi	
rezistenţă	la	combustibili	biogeni

	 	Dotare	cu	până	la	şase	senzori	O2,	COH2,	NO,	SO2,	NO2	și	
CO20.000

	 Monitorizare	CO	în	aerul	ambiant

	 Două	pompe	interne

 Multitasking

	 	Protocoale	de	măsurare	convertite	în	cod	QR,	memorare	
tip	bază	de	date,	gestionare	date	client

	 	Racorduri	metalice,	heavy-duty

Erhältlich im

Aplicația 
EuroSoft  
mobile 

Analizor cu senzori cu durată extinsă de viaţă, tip eco: cea mai nouă 
tehnologie în analiza gazelor de ardere pentru determinarea 
componenţei gazelor arse la cazane de orice puteri, convenţionale 
sau în condensaţie, combustibili gazoși, lichizi sau solizi, măsurări/
monitorizări conform legislației de mediu. MULTILYZER STe se 
utilizează şi ca unitate de comandă pentru analizorul de pulberi STM 
225.

Utilizare

NOUNOU

1

Analiză gaze de ardere Măsurare gaze de ardere
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Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C
Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C
Tiraj 
70 hPa
Presiune diferenţială
150 hPa
O2

0/21 Vol.-%
COH2

0/4.000 ppm
CO
0/20.000 ppm
CO2 (celulă IR)
0/20.000 ppm
NO
0/2.000 ppm
NO2

0/200 ppm
SO2

0/2.000 ppm
Valori calculate
CO2, CO nediluat, exces aer, randament, pierderi, 
punct rouă, diferență de temperatură
Interval temperatură de utilizare 
Funcţionare:   5/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate
cca 685 g
Dimensiuni
L x Î x A: 90 x 220 x 53 mm
Ecran 1
Ecran TFT color de 3,5"
L x Î: 240 x 320 mm
Racorduri 
Tiraj /presiune:   Ø 7 mm 
Gaz: Ø 8 mm
Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/2.900 mAh) sau 
încărcător de la reţea (mini USB)
Autonomie
Max. 12 ore
Memorare date
Card microSD/SDHC (max. 32 GB)
Data logger
1– 999 secunde, interval editabil
Interfeţe
USB, infraroşu, Bluetooth® Smart, generator 
coduri QR, slot de card microSD/SDHC
Aprobări
1. BlmSchV, KÜO (TÜV ByRgG 301), EN 50379-2

Date tehnice

Partea inferioară Partea superioară

Interfaţă  infraroşu 
pentru imprimantă

Difuzor

Slot de card microSD/
SDHC

Conectori de 
temperatură,de ex. pentru 
temperatura gazelor 
de ardere

Măsurare presiune/presiune 
diferenţială

Conectori de 
temperatură,de ex. pentru 
temperatura ambiantă, 
resp. a aerului de com-
bustie

Intrare gaze

Port mini USB pentru 
blocul de alimentare

Interfaţă USB pentru 
comunicaţii de date

Seturi 
MULTILYZER STe
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Cod Preț euro

MULTILYZER STe, Set 1 • • • • • • • P04529210 2.335,00

MULTILYZER STe, Set 2 • • • • • • • • P04530210 2.620,00

MULTILYZER STe, Set 3 • • • • • • • • P04541210 2.790,00

MULTILYZER STe, Set 4 • • • • • • • • • P04548210 3.079,00

MULTILYZER STe, Set 5 • • • • • • • • • P04541217 2.890,00

i
Alte versiuni de aparate la 
cerere.
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1

Analiză gaze de ardereMăsurare gaze de ardere
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MAXILYZER NG

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

Analizor profesional pentru aplicaţii deosebite, extrem de robust, 
rezistent la şocuri mecanice, cu închidere complet ermetică. Se 
utilizează pentru determinarea componenței gazelor arse la cuptoare 
şi cazane de puteri medii şi mari, convenţionale sau în condensaţie, 
precum şi la orice alte procese termice. Se recomandă în mod deo-
sebit pentru arderea combustibililor solizi, monitorizări arderi de 
lungă durată (autonomie 36 ore funcționare continuă), măsurări/
monitorizări conform legislaţiei de mediu.Pentru analize exacte ale 
gazelor în timpul măsurătorilor pe termen lung, în care sunt probabi-
le apariţia impurităților sau a condensului în exces pe căile de evacu-
are a gazelor de ardere, este necesar aparatul suplimentar 
MAXISYSTEM. 

	 Aparat	de	măsură	all-in-one	şi	pentru	măsurări	de		 	
	 durată

	 	Dotare	cu	până	la	şase	senzori	 
(O2,	COH2,	CO20.000,	NO,	NO2,	SO2)

	 	Protecţie	 senzori:	 diagnoză	 stare	 senzori	 şi	 funcţie	
automată	de	curățare	a	senzorului	de	CO	cu	o	a	2-a	pompă

	 	Pregătire	în	2	trepte	a	gazului	de	măsurare	(separare	con-
dens	şi		separare	particule	solide)

	 	Curăţare	automată	în	funcţie	de	concentraţiile	măsurate

  Multitasking

	 	Ecran	LCD	cu	afişare	simultană	a	10	valori	măsurate

	 	Funcţie	 Hold,	 funcţie	 zoom,	 căutare	 centru	 curent,	 pro-
gram	 valori	medii	 (program	 combustibili	 solizi:	 generare	
valoare	medie	15	minute,	conversie	unităţi)

	 Memorie	date:	100	blocuri	de	măsurare

	 	Reprezentare	 grafică	 a	 valorilor	 măsurate	 conform	 dia-
gramei arderii 

	 Imprimantă	termică	integrată

	 	Carcasă	robustă,	etanşă	la	praf	şi	apă

Utilizare

1
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Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj
70 hPa

Presiune diferenţială
150 hPa

O2

0/21 Vol.-%

COH2
0/4.000 ppm

CO
0/20.000 ppm

NO
0/2.000 ppm

NO2

0/200 ppm

SO2

0/2.000 ppm

Valori calculate
CO2, CO nediluat, exces aer,  
randament, pierderi

Domenii temperatură de utilizare 
Funcţionare:  5/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate
2,8 kg

Dimensiuni
B x H x T: 273 x 125 x 247 mm

Ecran
LCD, B x H: 60 x 80 mm

Grad de protecţie
IP 65 (închis)

Racorduri
Tiraj /presiune: Ø 7 mm 
Gaz: Ø 8 mm

Alimentare
Acumulator NiMH (6 V/4.500 mAh)

Autonomie
36 ore

Memorare date
Maxim 100 blocuri de stocare

Interfeţe
Bluetooth® (Optional), USB

Omologări
1. BImSchV, KÜO (TÜV ByRgG 247), EN 50379-2

Set de livrare
MAXILYZER NG cu maxim 6 celule  (O2, COH2, 
CO20.000, NO, NO2, SO2), certificat de etalonare, 
geantă de transport pentru accesorii, încărcător, 
senzor aer ambiant, sondă modulară (mâner 
AWS-B cu sondă interschimbabilă AWS-S cu tijă 
rigidă de 300 mm, 5 x filtre Infiltec, 5 x membrane 
de teflon), set de racorduri pentru măsurarea pre-
siunii diferenţiale

Date tehnice

Produs Cod Preț euro

MAXILYZER NG Set 1 O2, CO/H2, FZ-Diff 
O2, COH2, tiraj, presiune diferenţială P04002210 3.534,00

MAXILYZER NG Set 2 O2, CO/H2, NO, FZ-Diff
O2, COH2, NO, tiraj, presiune diferenţială P04003210 3.989,00

MAXILYZER NG Set 3 O2, CO/H2, CO2%, FZ-Diff
O2, COH2, CO20.000, tiraj, presiune diferenţială P04012210 4.024,00

MAXILYZER NG Set 4 O2, CO/H2, CO2%, NO, FZ-Diff
O2, COH2, CO20.000, NO, tiraj, presiune diferenţială P04008210 4.400,00

Opţiuni: 

Interfaţă Bluetooth® BTS-M1 569278 79,00

Funcţie aparat MGF FP-M,  
Program combustibili solizi cu calcul automat al valorii medii 568984 131,00

i
Alte versiuni de aparate la 
cerere.
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1
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MAXILYZER NG 
Plus

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

Analizor profesional pentru aplicaţii deosebite, extrem de robust, 
rezistent la şocuri mecanice, cu închidere complet ermetică. Se 
utilizează pentru determinarea componenţei gazelor arse la echipa-
mente de ardere de puteri mari (inclusiv abur), convenţionale sau în 
condensaţie. Se recomandă în mod deosebit pentru arderea com-
bustibililor solizi, monitorizări arderi de lungă durată (autonomie 36 
ore funcţionare continuă).

Utilizare

	 	Răcitor	 de	 gaz	 Peltier	 integrat	 ce	 separă	 condensul	 din	
gazele de ardere 

  
Pompă	pentru	evacuarea	automată	a	condensului

	 Pregătire	gaz	pentru	rezultate	exacte	în	timpul		 	 	
	 măsurărilor	de	lungă	durată

	 	Dotare	cu	până	la	şase	senzori	 
(O2,	COH2,	CO20.000,	NO,	NO2,	SO2)

	 	Diagnoză	stare	senzori	şi	monitorizare	automată	a	valorilor	
limită	de	CO	cu	funcţie	de	protecţie	a	senzorilor

				Ecran	LCD	grafic	cu	reprezentare	a	cinci	sau	zece	valori	
măsurate

				Funcţie	 Hold	 şi	 Zoom,	 căutare	 centru	 curent,	 conversie	
unităţi	şi	reprezentare	grafică	a	valorilor	măsurate	conform	
diagramei arderii

			Cu	imprimantă	termică	integrată

1
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Domenii de măsurare (valori măsurate)

Temperatură gaze de ardere/diferenţială
0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie
-20/+200 °C

Tiraj 
70 hPa

Presiune diferenţială
150 hPa

O2

0/21 Vol.-%

COH2

0/4.000 ppm

CO
0/40.000 ppm

NO
0/5.000 ppm 

NO2

0/500 ppm

SO2

0/5.000 ppm

Valori calculate
CO2, CO nediluat, exces aer, grad de eficienţă, 
pierderi 

Domenii  temperatură de utilizare 
Ambiantă:  +5/+40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)
7 kg

Dimensiuni
B x H x T: 410 x 180 x 330 mm

Ecran
LCD, B x H: 60 x 80 mm

Grad de protecţie
IP 65 (închis)

Racord
Tiraj /presiune:  Ø 7 mm 
Gaz:  Ø 8 mm

Alimentare
Analiză gaze:  
Acumulator NiMH (6 V/4.500 mAh) sau încărcător 
de la reţea (230 V)
Răcitor Peltier şi furtun încălzit: alimentare de la 
reţea (230 V)

Autonomie
36 ore 

Memorare date
Maxim 100 blocuri de stocare

Interfeţe
USB, Bluetooth® (Optional)

Aprobări
1. BlmSchV, KÜO (TÜV ByRgG 247),  
EN 50379-2

Set de livrare
MAXILYZER NG Plus cu maxim 6 senzori  (O2, 
COH2, CO40.000, NO, NO2, SO2), certificat de eta-
lonare, geantă de transport pentru accesorii, 
încărcător, senzor aer ambiant, sondă modulară 
(mâner AWS-B cu sondă interschimbabilă AWS-S 
cu tijă rigidă de 300 mm, 5 x filtre Infiltec, 5 x 
membrane de teflon), set de racorduri pentru 
măsurarea presiunii diferenţiale

Date tehnice

Produs Cod Preț euro

MAXILYZER NG Plus Set 1 O2, CO/H2, NO, FZ-Diff
O2, COH2, NO, tiraj, presiune diferenţială P04303210 6.016,00

MAXILYZER NG Plus Set 2 O2, CO/H2, NO, SO2, FZ-Diff
O2, COH2, NO, SO2, tiraj, presiune diferenţială P04304210 6.537,00

MAXILYZER NG Plus Set 3 O2, CO/H2, CO4%, NO, NO2, FZ-Diff
O2, COH2, CO40.000, NO, NO2, tiraj, presiune diferenţială P04309210 7.403,00

MAXILYZER NG Plus Set 4 O2, CO/H2, CO4%, NO, NO2, SO2, FZ-Diff
O2, COH2, CO40.000, NO, NO2, SO2, tiraj, presiune diferenţială P04306210 7.923,00

MAXILYZER NG Plus Set 5 O2, CO/H2, CO4%, FZ-Diff
O2, COH2, CO40.000, tiraj, presiune diferenţială P04312210 6.119,00

MAXILYZER NG Plus Set 6 O2, CO/H2, CO4%, NO, FZ-Diff
O2, COH2, CO40.000, NO, tiraj, presiune diferenţială P04308210 6.967,00

i
Pentru	opţiuni	şi	accesorii
consultaţi	capitolul	6.

Pentru	piese	de	schimb	şi	
structura dispozitivului de 
pregătire	a	gazului,	
consultaţi	capitolul	6.

1
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STM 225

NOUNOU

i
Utilizare facilă şi proces de 
măsurare asistat de meniu:

www.einfach-stark.net/stm225

	 	Principiu	optic	de	măsurare	pentru	rezultate	rapide	și	exacte,	
costuri	minime	de	operare	(fără	consumabile)

	 	Rezultate	sigure,	reproductibile,	fără	influenţa	variabilelor	
perturbatoare	(de	exemplu	vibraţii)

	 	Utilizare	intuitivă	prin	intermediul	meniului	

	 	Analiza	gazelor	de	ardere	şi	 transferul	datelor	se	 realizează	
prin	 intermediul	 analizorului	 de	 gaze	 de	 ardere	 (opțional)	
MULTILYZER	drept	unitate	de	comandă

	 	Vizualizare	prin	intermediul	ecranului	touch	screen	color	5,7"

	 	Afişare	permanentă	a	valorii	instantanee

	 	Afişarea	concentraţiei	de	pulberi	ca	valoare	medie	într-un	
interval de 15 minute

	 	Durată	scurtă	de	configurare	datorită	secvenței	rapide	de	
încălzire	şi	calibrare

	 	Conectare	facilă	a	analizorului	MULTILYZER	via	Bluetooth®

	 Dispozitiv	de	măsurare	compact,	robust,	portabil	 
	 (doar	7,5	kg)

Aparat de măsură pulberi special pentru utilizare la instalaţiile de 
ardere cu combustibili solizi, cum ar fi de exemplu arzătoarele cu 
peleţi,  lemn, cărbune pentru determinarea concentraţiei de particu-
le/pulberi şi monitorizarea valorilor limită pentru pulberi.

Utilizare

ANALIZOR PENTRU PULBERI

1

Analiză gaze de ardere Măsurare pulberi



25

Partea din spate

Evacuare condens

Interfaţă USB pentru service 
producător 
(de ex. actualizări software)

Ieşire gaze

Port de conectare sondă 
de prelevare

Suport pentru sonda de pre-
levare

Cilindru de condens cu 
barieră de apă

Intrare gaze de ardere

Filtru de particule 
pentru pompă

Seturile STM 225  
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Cod Preț euro

Aparat de măsură pulberi  
STM 225, Set 1 • • • 570200 5.595,00

Aparat de măsură pulberi  
STM 225, Set 2 • • • • • 570221 6.745,00

Aparat de măsură pulberi  
STM 225, Set 3 • • • • • 570227 7.560,00 

Date tehnice Domeniu de măsurare
0/300 mg/m³ pulberi

Valori măsurate (via MULTILYZER STe)
O2: 0/21 Vol. %  
COH2: 0/4.000 ppm  
CO: 0/20.000 ppm

Rezoluţie 
0,1 mg/m³

Domenii  temperatură de utilizare 
Ambiantă  5/40 °C  
Depozitare: -20/+50 °C

Carcasă
L x Î x A:  190 x 275 x 330 mm

Greutate
cca 7,5 kg

 
Grad de protecţie
IP 40

Ecran 
Touch screen color, 5,7" (14,5 cm)

Alimentare
AC 230 V, 50 Hz

Interfeţe
Bluetooth®, USB

Aprobări
pentru combustibilii solizi 1–8 conform
1. BImSchV

Geantă de transport
Uşoară şi rezistentă, cu curea de umăr şi mâner

i
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1

Analiză gaze de ardereMăsurare pulberi



26

STM 500

ANALIZOR PENTRU PULBERI

NOUNOU

Aparat de măsură particule domeniu industrial, pentru determinarea 
concentrației de particule/pulberi.
Calculează media valorilor măsurate într-un interval selectabil între 0 
și 30 de minute. 

Utilizare

	 Analizor	mobil	industrial	pentru	determinarea		 	 	
	 concentraţiei	masice	de	particule	în	gazele	de	ardere

  Prelevare cu extragere la cald/rece pentru temperaturi ale 
gazelor	de	până	la	400°C

	 	Ecran	touch	color	cu	contrast	puternic	şi	utilizare	intuitivă

	 	Fără	piese	de	uzură	sau	consumabile,	uşor	de	întreţinut

	 	Principiu	de	măsurare	modern,	optic

	 	Domenii	de	utilizare	diverse: 
■	Metalurgie 
■	Construcţia	de	cuptoare	industriale 
■	Echipamente de ardere 
■	Biotehnologie/bioenergie 
■	Cercetare	şi	dezvoltare 
■	Motoare navale 

1
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Principiu de măsurare optic
Funcţii interne
Măsurare multi-canal cu lumină dispersată
Generare aer de purjare
Monitorizare debit şi erori

Domenii de măsurare
Dimensiuni particule:  0,1 > 10 μm
Domeniu de măsură:  5-150 mg/m3

Precizie repetabilitate
≤ ± 3 %

Precizie măsurare
≤ ± 5 % din valoarea finală a intervalului de 
măsurare

Referinţă
Standardizat la DEHS

Timpi
Constantă de timp:  T90<15 s (la o sondă de 3 m) 
Timp încălzire:  10 min
Calibrare punct de zero: 20 s

Prelevare particule 
Temperatură gaze: < 400 °C 
Punct de rouă: < 70 °C
Prelevare: sondă cu furtun încălzit

Domeniu temperatură de utilizare
Ambiantă: 5-40 °C

Umiditate
Maxim 95 % umiditate relativă, fără condens

Carcasă
L x Î x A: 190 x 275 x 330 mm  

Greutate
7,5 kg

Grad de protecţie
IP 40 (EN 60529)

Ecran
Touch screen color, 5,7" (14,5 cm)

Alimentare
AC 230 V, 50 Hz

Interfeţe
Ieşire digitală: RS 232
Digital wireless: Bluetooth® Clasa 1

Dotare
Limbă: germană/engleză 
Utilizare: touch screen color 
Funcţii: punct de zero automat, data logger,   
  monitorizare internă sistem şi erori

Date tehnice

Produs Cod Preț euro

Analizor pulberi STM 500, inclusiv furtun încălzit, filtru punct de 
zero, încărcător, protocol de calibrare, 1 set filtre Infiltec, 5 şerveţele 
de curăţare, 5 beţişoare de curăţare, 1 perie de curăţare, fără sondă 
de prelevare

570255 7.810,00

Partea din spate

Evacuare condens

Interfaţă RS 232 pentru service 
producător 
(de ex. actualizări software)

Ieşire gaze

Port de conectare sondă 
de prelevare

Suport pentru sonda de    
prelevare

Cilindru de condens cu 
barieră de apă

Intrare gaze de ardere

Filtru de particule 
pentru pompă

i
Pentru	opţiuni	şi	accesorii	
consultaţi	capitolul	6.

1
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IR 2000

MULTI-ANALIZOR DE GAZE

	 	Sistem	extractiv	de	multi-analiză	gaze	pentru	măsurarea	
concomitentă	a	până	la	8	tipuri	de	gaze

	 	Posibilitate	de	extindere	opţională	până	la	10	tipuri	de	
gaze 

	 	Tehnică	consacrată	de	măsurare,	cu	infraroşu	

	 	Configuraţie	selectabilă	în	funcţie	de	aplicaţie,	tipurile	
de	gaze,	intervalele	de	măsurare,	prelevarea	gazelor	şi	
pregătirea	acestora

	 Aparat	de	măsură	robust	şi	compact

	 	Vizualizare	şi	utilizare	printr-un	touch	screen	color	de	5,7"	
cu	contrast	deosebit	

	 Funcţionare	complet	automată

	 Auto-monitorizare	completă

	 Raport	optim	preţ/performanţă

	 IR	2000	poate	fi	livrat	şi	în	combinaţie	cu	dispozitivul	de			
	 pregătire	a	gazului	MGK	744	ca	şi	sistem	compact

Adecvat pentru funcţionarea complet automată în domeniul proce-
selor industriale, pentru determinări continue sau de lungă durată. 
Determinare concomitentă a până la opt componente din gazele de 
ardere (CO, CO2, CnHm, NO sau SO2).
Analizoarele NDIR utilizează proprietatea gazelor neelementare cu 
atomi multipli, de a absorbi radiaţia infraroşie. Prin intermediul filtrelor 
de interferenţe din aval, senzorii sunt sensibili selectiv la anumite 
lungimi de undă. În cazul gazelor de ardere cu conținut ridicat de 
pulberi și vapori de apă se recomandă utilizarea unui dispozitiv de 
pregătire a gazului.

Utilizare

i

Dispozitiv	 de	 pregătire	 gaz	 de	
măsurare	MGK	744	pentru	eliminarea	
condensului	 şi	 filtrarea	 gazului	 de	
măsurare.

NOUNOU

1
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Domenii de măsurare extinse
Mai multe intervale de măsurare în funcţie de gaz 
cu/fără comutare automată

Precizie măsurare
≤ 3 % FS (NDIR)

Offset punct de zero
≤ 1 % din valoarea finală a intervalului de 
măsurare/săptămână (NDIR)

Timp de reacție
T63 < 15 s (NDIR)

Domeniu temperatură de utilizare
5/45 °C (*1  5/35 °C)

Umiditate
Până la 95 % umiditate relativă, fără condens

Dimensiuni
Înălţime:  133 mm (3HE)
Lăţime:  449 mm (84 TE, rack 19"), cu elemente 
de montaj 483 mm
Adâncime*: 316/376/436 mm plus elemente de 
montaj (34 mm) şi racorduri

Greutate*
cca 12 kg

Grad de protecţie
IP 20
 

Alimentare
AC 230 V (AC 110 V la cerere); Pmax 60 VA
 
Interfeţe*
Ieşire digitală: RS 232
Ieşiri analogice:   Max. 8, 0/4-20 mA, canal şi   
  capăt de scală liber  
  configurabile
Valori limită: 5 contacte comutatoare libere  
  de potenţial, liber configurabile
Stare aparat 
şi calibrare: 3 contacte comutatoare   
  libere de potenţial

Dotare
Limbă: germană/engleză
Funcţii: interval de configurare protejat cu parolă, 
cicluri de punct de zero şi de calibrare liber confi-
gurabile, monitorizare internă sistem şi erori

Pregătire gaz (opţional)
• Răcitor intern de gaz, cu reglare electrică 
• Intrări separate pentru determinarea punctu-

lui de zero/calibrare gaz
• Filtru de particule
• Indicator de debit
Pompă gaz de măsurare

* în funcţie de configuraţie

Date tehnice

Produs Cod Preț euro

Analizor gaze IR 2000 O2, CO, CO2 61076 6.663,20

Analizor gaze IR 2000 O2, CO, NO 61077 7.671,20

Analizor gaze IR 2000 O2, CO, CO2, SO2 61078 8.095,20

Analizor gaze IR 2000 O2, CO, CO2, NO 61079 8.151,20

Analizor gaze IR 2000 O2, CO, CO2, NO, SO2 71080 9.391,20

Minim Maxim

Domenii de măsurare (NDIR*)

CO 0 - 1000 ppmv 0 - 100 Vol.-%

CO2 0 - 50 ppmv 0 - 100 Vol.-%

HC 0 - 1000 ppmv 0 - 2 Vol.-%  
(echiv. C6H14)

C3H8 0 - 2500 ppmv 0 - 4 Vol.-%

CH4 0 - 1 Vol.-% 0 - 100 Vol.-%

NO 0 - 2000 ppmv 0 - 4 Vol.-%

SO2 0 - 500 ppmv 0 - 1 Vol.-%

Domenii de măsurare (electrochimic*)

O2 0 - 25 Vol.-%

NO 0 - 500 ppmv 0 - 5000 ppmv

NO2 0 - 100 ppmv 0 - 500 ppmv

SO2 0 - 500 ppmv

Domenii de măsurare (paramagnetic*)

O2 0 - 25 Vol.-%
i
alte gaze la cerere

i
Pentru	 opţiuni	 şi	 acce-
sorii	 consultaţi	 capitolul	
6.	 Alte	 combinaţii,	 pre-
cum	 şi	 variante	 de	
carcasă	 (de	 perete,	 por-
tabile),	sonde	încălzite	de	
prelevare gaze sau con-
ducte de gaze de 
măsurare,	 precum	 şi	
răcitoare	 de	 gaze	 Peltier	
şi	cu	compresor	sunt	dis-
ponibile	la	cerere

1
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Pentru	 informaţii	 detaliate	 şi	 alte	
opţiuni	 de	 aparate,	 precum	 şi	 pentru	
gama	completă	de	accesorii,	consultaţi	
capitolul	6.

i

Sistem de sonde modular cu sonde interschimbabile

Sondă interschimbabilă AWS-S, 180 mm
Cod. 570073

Sondă cu prelevare multiplă AWS-M
Cod. 570080

Sondă flexibilă AWS-F
Cod.570079

Sondă interstiţiu tubulatură 
AWS-R
Cod. 570083

Sonde interschimbabile (se conectează 
la mânerul de bază)

Dispozitiv KFP
Cod. 500190

Sondă interschimbabilă AWS-S, 
300 mm
Cod.570074

Mâner de 
bază AWS-B

Cod. 500295

i
Mâner de bază AWS-B
pentru sonde interschimbabile complete cu 
furtun, sondă rigidă 300 mm și dispozitiv 
KFP

Senzor aer de combustie TFB-VL 600-1
200 mm 
Cod. 500147

Set de conectare ASS-DP  
pentru aparate de măsură destinate 
măsurării presiunii / presiunii diferenţiale
Cod. 500237

Pompă de indice de fum RSP L
Inclusiv scală etalon şi hârtie filtrantă 
Cod. 569581

Imprimantă termică EUROprinter 
Imprimantă compactă şi uşor de manevrat, 
cu patru magneţi pe partea din spate, pen-
tru utilizare în sistem „mâini libere”. 
Conectare facilă la toate aparatele de 
măsură din seria BlueLine prin intermediul 
interfeţei infraroşu integrată. Documentează 
toate rezultatele măsurării pe hârtie 
rezistentă în timp , la fața locului.
Cod. 522394

Aplicația EuroSoft mobile

Opţiuni şi accesorii pentru analizoarele de 
gaze de ardere

1
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Seria S4600 ST

Seria S2600

Truse verificare 
etanşeităţi, seria DPK

Detectoare de gaze



MĂSURARE PRESIUNE

Manometre digitale şi seturi complete 
pentru control, verificare etanşeitate şi 
detecţie scurgeri

MANOMETRE DIGITALE

VERIFICARE ETANȘEITĂȚI / DETECȚIE SCURGERI

Prezentare: noua serie S4600ST  34

Manometru digital  S2600  35

Manometru digital  S4600 ST  36

Prezentare truse de verificare a etanşeităţii  38

Proceduri de verificare a etanşeităţii  39

Trusă verificare etanşeităţi  DPK 60-5  41

Trusă verificare etanşeităţi  DPK 54  92

Trusă verificare etanşeităţi  DPK 60-6  42

Trusă verificare etanşeităţi  DPK 60-7  44

Detectoare de gaze  GSP1 și GSP3 Flex  46

Detectoare tip "personal safety"  Protégé și Protégé ZM  47 

2

33



Manometru digital

Prezentare: noua serie  S4600 ST 

 All-in-One

  Măsurare presiune, vacuum, presiune diferenţială 

şi, în funcţie de variantă, măsurarea vitezei curen-

tului de aer ( tub Pitot)

 Exhaustiv

 Şase intervale de măsurare a presiunii 

(diferenţiale)

 Complet

  Acoperă întreagul spectru în ceea ce 

priveşte exigenţele de măsurare: de la pre-

siuni joase (20 mbar) până la presiuni deo-

sebit de mari (18 bar)

 Precis

  Valori măsurate foarte precis datorită senzorului 

de presiune atmosferică integrat şi a compensării 

temperaturii. Afişare valori măsurate în nouă unităţi 

de măsură diferite: mbar, Pa, hPa, kPa, mmWS, 

mmHg, inHg, psi, bar

 Vizibil

  Mai mult confort: ecranul TFT color de mari di-

mensiuni (L x Î: 45 x 60 mm) pentru vizualizarea 

concomitentă a patru valori măsurate; permite în 

orice moment vizibilitate perfectă asupra rezultatelor 

măsurării, chiar şi în incintele întunecate

 Fiabil

  Control complet automat al aparatului, 

setare manuală şi automată a punctului 

de zero la lansarea programului

 Mobil

  Protocoale de măsurare convertite în 

cod QR pentru smartphone-uri, tablete 

sau aplicaţii software de administrare

 Economic

  Modul ECO asigură o autono-

mie ridicată a acumulatorului şi o 

funcţionare economică energetic

 Independent

  Card microSD/SDHC pentru salvarea 

independentă de sistem a protocoa-

lelor de măsurare (format HTML) şi 

actualizări software rapide

 Polivalent

  Funcţie opţională de data logger (1-999s, 

interval editabil) pentru măsurare pe ter-

men lung sau diagnoză. Export date în 

format XML pentru prelucrare ulterioară 

flexibilă în aplicaţiile software uzuale, de 

exemplu MS Excel

 Consacrat

 Interfaţă infraroşu pentru imprimanta IR

 Rezistent

  Acumulator puternic litiu-ion cu până 

la 12 ore autonomie în funcţionare

 Ergonomic

  Construcţia deosebit de compactă şi de 

uşoară permite o utilizare confortabilă, 

utilizare în regim „mâini libere”, datorită 

husei de protecţie cu magnet 

 Inovator

  Interfaţă Bluetooth® Smart în dotarea standard: trans-

fer de date economic din punct de vedere energetic 

la imprimanta Bluetooth® sau 

 la aplicaţia EuroSoft mobile

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft 
mobile

2
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S2600

Pentru măsurare presiune, vacuum şi presiune diferenţială. Pentru medii gazoase, uscate, neagresive. 
Ideal pentru utilizarea în HVAC, industrie, tehnică medicală. Alte domenii de utilizare : măsurarea tirajului 
la coş, a pierderilor de presiune, monitorizarea filtrelor,  măsurarea vidului (în mediile de laborator), veri-
ficarea presiunii (conducte de alimentare cu gaze naturale), verificarea presiunii arzătorului, controlul 
rezervoarelor (presiune de intrare şi de ieşire). 

Utilizare

Date tehnice
Model aparat

Domeniu de 

măsurare (mbar)

Suprapresiune

max. (bar)
Rezoluţie (mbar) Precizie (% din valoarea 

măsurată)

S2601 (FZM 30) 150 1,35 0,01 (< 19,99) 
resp. 0,1 (> 20)

1,0 ± 1 digit (< 130,0 mbar)
1,5 ± 1 digit (> 130,0 mbar)

S2610 (DMG 15) 1.000 3 0,1 (< 199,9) 
resp. 1,0 (> 200)

1,0 ± 1 digit (< 1.000 mbar)
1,5 ± 1 digit (> 1.000 mbar)

S2650-F (DMG 25) 5.000 10 1,0 (< 1.999)  
resp. 10 (> 2.000)

1,0 ± 1 digit (< 5.000 mbar)
1,5 ± 1 digit (> 5.000 mbar)

S2680-F (DMG 35) 8.000 10,5 0,1 (< 1.999)  
resp. 1,0 (> 2.000)

1,0 ± 1 digit (< 8.000 mbar)
1,5 ± 1 digit (> 8.000 mbar)

 Patru intervale de măsurare a presiunii (diferenţiale)

  Afişare valori măsurate în 8 unităţi de măsură diferite:
 mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar

 Construcție ultrarobustă

 Funcţie Hold pentru reţinerea temporară a valorii   
 măsurate

  Control complet automat al aparatului, setare manuală şi 
automată a punctului de zero la lansarea programului

  Racord furtun cu mufă de 8 mm sau Festo de 3 mm

Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant: 0/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Autonomie
Maxim 100 ore

Greutate (carcasă)
cca 250 g

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
LCD, transreflectiv
L x Î: 46 x 48 mm

Racord furtun
S2601, S2610: Ø 8 mm 
S2650, S2680: Ø 3 mm (Festo)

Alimentare
2 baterii AA de 1,5 V

Aprobări
1. BlmSchV, EN 50379-2

Set de livrare
Aparat de măsură cu baterii, certificat de etalona-
re, carcasă de protecţie cu magnet

Produs Cod Preţ 
euro

S2601 (FZM 30) 569680 310,00

S2610 (DMG 15) 569681 310,00

S2650-F* (DMG 25) 569682 310,00

S2680-F* (DMG 35) 569684 328,00

* Cu racord Festo.

MANOMETRU DIGITAL
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  Pentru măsurare presiune, vacuum şi  presiune 
diferenţială

 Şase intervale de măsurare a presiunii (diferenţiale)

  Senzor de presiune atmosferică integrat şi compensarea 
temperaturii pentru măsurări de înaltă precizie

  Ecran TFT color mare (L x Î: 45 x 60 mm) pentru vizualiza-
rea concomitentă a 4 valori măsurate

  Afişare valori măsurate în 9 unităţi de măsură diferite: 
mbar, Pa, hPa, kPa, mmWS, mmHg, inHg, psi, bar

  Control complet automat al aparatului, setare manuală şi 
automată a punctului de zero la pornire

 Management inteligent al încărcării acumulatorului

  Card microSD/SDHC pentru salvarea independentă de 
sistem a protocoalelor de măsurare (format HTML) şi 
actualizări software rapide

  Funcţie opţională de data logger pentru măsurare pe 
termen lung sau diagnoză (afişare date în format XML) 

  Opţiune: măsurare viteză curent aer ( tub Pitot ) pentru 
intervalul de măsurare de până la 20 mbar sau 150 mbar

  De la presiuni joase (20 mbar) până la presiuni deosebit 
de mari (18 bar)

S4600 ST

MANOMETRU DIGITAL

Pentru măsurare presiune, vacuum şi presiune diferenţială. Pentru 
medii gazoase, uscate, neagresive. Ideal pentru utilizarea în HVAC, 
industrie, tehnică medicală. Alte domenii de utilizare : măsurarea 
tirajului la coş, a pierderilor de presiune, monitorizarea filtrelor,  
măsurarea vidului (în mediile de laborator), verificarea presiunii (con-
ducte de alimentare cu gaze naturale), verificarea presiunii arzătorului, 
controlul rezervoarelor (presiune de intrare şi de ieşire).Înainte de 
măsurare pot fi setate valorile min/max, la atingerea cărora se 
declanşează o alarmă optică sau acustică. Conectarea la imprimantă 
se realizează fără fir, prin infraroşu sau prin Bluetooth® Smart. Cu 
ajutorul aplicaţiei Android și iOS EuroSoft mobile, rezultatele măsurării 
pot fi transmise prin cod QR pe smartphone-uri/tablete şi reprezen-
tate grafic. Astfel, este posibilă şi trimiterea prin e-mail a unui protocol 
de măsurare.

Utilizare

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft 
mobile

2
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Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant:  0/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Autonomie
Maxim 55 ore

Greutate
cca 250 g

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
Ecran TFT color, 2,8"
L x Î: 45 x 60 mm

Racord furtun
S4601 ST, S4602 ST, S4610 ST: Ø 8 mm
S4650 ST, S4680 ST, S4699 ST: Ø 3 mm (Festo)

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V / 1.800 mAh) sau 
încărcător de la reţea (mini USB)

Memorare date
Card microSD/SDHC (maxim 16 GB)

Data logger
1-999 secunde, interval editabil

Interfeţe
USB, infraroşu, Bluetooth® Smart, cod QR, slot 
de card microSD/SDHC

Aprobări
EN 50379-2 (în afară de S4699 ST)

Set de livrare
■■ Aparat de măsură cu încărcător de la reţea şi 
cablu de date

■■ Certificat de etalonare (opțional)
■■ Card de memorie microSD/SDHC
■■ Husă de protecţie cu magnet

Date tehnice

Produs Cod Preţ euro

S4601 ST (150 mbar) 571301 418,00

S4602 ST (20 mbar) 571300 435,00

S4610 ST (1.000 mbar) 571302 418,00

S4650 ST (5.000 mbar) 571303 418,00

S4650 ST-F (5.000 mbar)* 571304 418,00

S4680 ST (8.000 mbar) 571305 435,00

S4680 ST-F (8.000 mbar)* 571306 435,00

S4699 ST-F (18.000 mbar)* 571307 435,00

* Cu racord Festo.

Partea inferioarăPartea 
superioară

Difuzor

Slot de card 
microSD/SDHC

Port USB pentru încărcător

Măsurare presiune/presiune diferenţială
Interfaţă infraroşu 
pentru  imprimantă

Model aparat
Domeniu de 

măsurare

(mbar)

Pitot 
(m/s)

Suprapresiune

max. (bar)
Rezoluţie (mbar)

Precizie (% din 

valoarea măsurată)

S4601 ST ± 150 2 – 50 1,35 0,01 (< 99,99) resp. 0,1 (> 100) 
Pitot (m/s): 0,1

0,5 ± 1 digit  
Pitot: ±0,8 m/s

S4602 ST  ±  20 0,5 – 50 0,25 0,001 
Pitot (m/s): 0,1

0,5 ± 1 digit  
Pitot: ±0,3 m/s

S4610 ST ± 1.000 – 16 0,1 (< 999,9) resp. 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 digit 

S4650 ST (-F) 5.000 – 16 0,1 (< 999,9) resp. 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 digit 

S4680 ST (-F) 8.000 – 16 0,1 (< 999,9) resp. 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 digit 

S4699 ST-F 18.000 – 28 1 0,5 ± 1 digit 

NOUNOU

NOUNOU

i
Pentru opţiuni şi accesorii 
consultaţi capitolul 6.

2
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DPK 54 DPK 60-5 DPK 60-6 DPK 60-7

Verificare  cf. TRGI 2008

Gaz

• • •

Verificare etanşeitate cf. TRGI 
20088 • • •

Determinare capacit. utilizare/
cantităţi de scurgeri  TRGI 2008 •

Verificare etanşeitate cf. TRF 86 • • •

Măsurare presiune • • • •

Verificare rezistenţă cf. ZVSHK
Apă 

potabilă

• • •*

Verificare etanşeitate cf. ZVSHK • • •

Măsurare presiune • • • •

Verificare etanşeitate cf. EN 1610
Apă uzată

• • •*

Măsurare presiune • • •*

Măsurare presiune
Instalaţii 

de
încălzire

• • •

0/200 mbar

Domenii
de 

presiune

• • •

-0,5/+1,5 bar • •

-1/+5 bar • •*

0/2 bar • • • •*

0/3 bar • • •*

0/20 bar •*

Aer

Mediu veri-
ficat 

• • • •

Gaz inert • • • •

Apă •*

Determinare analogică valori 
măsurate • •

Determinare analogică valori 
măsurate • •

Timpi de măsurare editabili • •

Interfaţă IR

Specificații

• •

Interfaţă Bluetooth® Smart • •

Card microSD/SDHC • •

Funcţie data logger •** •**

Senzor de presiune atmosferică • •

Sistem de racordare furtun • • •

Conector senzor de temperatură
(tip K) •

Conector senzor de presiune •
* Posibil cu un senzor de presiune extern (opţional). 

** Opţional.
Pagina 90 Pagina 41 Pagina 42 Pagina 44

Truse DKP pentru verificarea profesională  
a etanşeităţii
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Proceduri de verificare la instalaţiile de gaz, 
combustibil lichid, solare şi apă

Toate instalaţiile cu conducte de gaz, combustibil lichid, solare şi de 
apă din clădiri trebuie supuse unei verificări a presiunii după finali-
zarea pozării.

Specialiştii confirmă prin protocoalele de verificare etanşeitatea 
întregii instalaţii sau a componentelor acesteia şi asigură utilizatorul 
că instalaţia este în stare perfectă de funcționare.

Verificarea presiunii trebuie efectuată conform TRÖL şi poate fi 
completată de o verificare a etanşeităţii. Cerinţe privind apara-
tele de măsură: 
■■ Clasa de precizie min. 1,0
■■ Incertitudinea de măsurare ≤ 5 % (raportat la valoarea 
măsurată)

■■ Pierderea de presiune de 0,1 bar trebuie să fie detectabilă

Verificarea instalaţiilor 
de încălzire

Verificarea conductelor 
de combustibil lichid

Moment 
verificare

Înainte de prima punere în funcţiune, la 
conductele de combustibil lichid subtera-
ne înainte de acoperire, precum şi după 
toate lucrările la conducta de  comb.lichid  
(mai puţin schimbarea filtrului de  comb.
lichid )

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu piese conectare şi armături

1. Verificare presiune

Mediu de 
verificare

Aer/gaz inert
(N2, CO2)

Lichid

Presiune de 
verificare 1,1 x presiunea max.

de funcţionare 

1,3 x presiunea max 
de funcţionare, min. 
5 bar

Aclimatizare 10 min 10 min

Durată 
verificare

Conducte 
supraterane: 10 min. 
Conducte 
subterane: 30 min.

Conducte 
supraterane: 10 
min. Conducte 
subterane: 30 min.

2. Verificare etanşeitate

Presiune de 
verificare

110 mbar
(presiune)

300 mbar
(vacuum)

Aclimatizare 10 min 10 min

Durată 
verificare 10 min 10 min

Verificarea instalaţiilor 
solare
Instalaţiile solare trebuie supuse, conform specificaţiilor 
producătorului, unei verificări la presiune. Nu se recomandă 
verificarea cu apă.

Moment 
verificare

Instalaţii noi, înainte de umplere sau de 
curăţarea circuitului 

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu puncte de legătură şi armături

Mediu de 
verificare

Aer sau gaz inert (N2, CO2)

1. Verificare 
presiune

2.  Verificare 
rezistenţă

Presiune de 
verificare

110 mbar până la 
1 bar

≤ DN 50: 3 bar
> DN 50: 1 bar

Durată 
verificare

10 min Instalaţie ≤ 100 l: 30 min. la fie-

care 100 l suplimentari: +10 min

Moment 
verificare

Instalaţii noi înainte de închiderea nişelor în 
perete, a trecerilor prin pereţi sau plafoane şi 
de aplicarea tencuielilor sau a mascărilor

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu armături uşor accesibile

Mediu de 
verificare Aer sau gaz inert (N2, CO2)

Presiune de 
verificare

2,5/3 bar (presiunea de deschidere a 
supapei de siguranţă)

Verificare etanşeitate

2
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DVGW TRGI 2008 reglementează toate verificările de presiune la 
conductele de gaze (conducte exterioare, precum şi conductele de 
gaze interioare). În timpul verificării, segmentele de conducte vizate 
trebuie separate de conducta principală.

După efectuarea verificării şi alimentarea cu gaz are loc verificarea 
finală cu detectoare de scurgeri (de ex. GSP). Toate punctele de 
legătură încă neînregistrate, de ex. contorul, regulatorul sau apara-
tele utilizatoare de gaz sunt verificate cu privire la scurgeri.

Verificarea etanşeităţii cu apă poate fi executată numai cu 
echipamente corespunzătoare din punct de vedere al 
potabilității, cu apă potabilă filtrată. În cazul intervalelor de 
timp prelungite între verificarea etanşeităţii şi punerea în 
funcţiune trebuie executată o verificare in mediu uscat a 
etanşeităţii, pentru a preveni impurificarea/contaminarea 
instalaţiei. Verificarea se face conform specificaţiilor ZVSHK.

*Specificaţii pentru mediu de verificare aer.

Verificarea instalaţiilor de apă potabilă

Moment 
verificare

Instalaţii noi, înainte de vopsire, izolare,  
tencuire sau acoperire

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu sau fără armături, dacă  presiu-
nea nominală corespunde minim presiunii de 
verificare. Orificii de conductă închise cu piese 
metalice, fără legătură cu conductele prin care 
trece gazul. Puncte de legătură fără protecţie 
anticoroziune

Mediu de  
verificare

Aer sau gaz inert (N2, CO2)

Presiune de 
verificare

1 bar

Durată  
verificare

10 min

Verificare sarcină Verificare presiune

Moment  
verificare

Instalaţii noi, imediat după admisia de gaz, 
dacă testul de etanşeitate sau determinarea 
capacităţii de utilizare nu au fost executate 
imediat înainte de aceasta

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu armături

Mediu de 
verificare

Aer sau gaz inert (N2, CO2)

Presiune de 
verificare

Max. 50 mbar

Aclimatizare Instalaţie < 100 l: 10 min. 
Instalaţie > 100/200 l: 30 min.  
Instalaţie > 200 l: 60 min.

Durată  
verificare

cca 5 min

Moment  
verificare

Instalaţii noi, înainte de vopsire, izolare, tencuire 
sau acoperire, conducte scoase din exploatare 
înainte de repunerea în funcţiune, conducte 
scoase din uz

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu armături uşor accesibile, totuşi 
fără aparate utilizatoare de gaz, dispozitive de 
reglare şi de siguranţă. Puncte de legătură fără 
protecţie anticoroziune

Mediu de 
verificare

Aer sau gaz inert (N2, CO2)

Presiune de 
verificare

150 mbar

Aclimatizare Instalaţie < 100 l: 10 min. 
Instalaţie > 100/200 l: 30 min.
Instalaţie > 200 l: 60 min.

Durată
verificare

Instalaţie < 100 l: 10 min. 
Instalaţie > 100/200 l: 20 min. 
Instalaţie > 200 l: 30 min.

Verificare etanşeitate

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conductă cu armături, totuşi fără aparate 
utilizatoare de gaz, dispozitive de reglare şi 
siguranţă

Mediu de 
verificare

Aer sau gaz inert (N2, CO2)

Presiune de 
verificare

Presiune de funcţionare, de regulă 23 mbar

Durată  
verificare

min. 1 min., max. 10 min

Rezultat  
verificare

Cantitate scurgeri Capacitate de  
utilizare

0 l/h Etanş

< 1 l/h Nelimitat

≥ 1 l/h si < 5 l/h Redus

≥ 5 l/h Fără

Determinare capacitate de utilizare/cantităţi 
de scurgeri

Segmente de 
conductă de 
verificat

Conducte cu armături nou instalate

Mediu de 
verificare

Aer, gaz inert (N2, CO2) sau apă

1. Verificare etanșeitate 2. Verificare rezistență*

Presiune de 
verificare

150 mbar ≤ DN 50: 3 bar
> DN 50: 1 bar

Aclimatizare 30 min -

Durată
verificare

Instalaţie < 100 l: 120 min la fie-

care 100 l suplimentari: +20 min
10 min

Verificarea conductelor  
de gaz

2
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Domeniu de măsurare
Manometru de verificare 1:  0/6 bar
Manometru de verificare 2 : scală dublă 0/200   
   mbar şi 0,5/1,5 bar

Domenii de utilizare 
Presiune aer:      750/1100 hPa 
Umiditate aer: 20/80 %rH

Domenii temperatură 
Mediu ambiant: 0/40 °C 
Mediu măsurat: 0/40 °C 
Depozitare: – 20/+ 50 °C

Dimensiuni
Manometru de verificare cu protecţie la şocuri: 
Ø 100 mm
Geantă transport (LxÎxA): 450 x 136 x 365 mm

Greutate
4,6 kg

Set de livrare
■■ Manometru 0/6 bar cu protecţie la şocuri
■■ Manometru cu scală dublă 0/200 mbar şi 0,5/1,5 
bar cu protecţie la şocuri

■■ Ventil pentru reglarea presiunii
■■ Pompă manuală cu balon, cu supapă şi furtun 
de silicon (340 mm)

■■ 2 x adaptoare conice ¾" până la 1¼" 
■■ 2 x furtunuri de racordare (300 mm) cu cuplă 
rapidă 

■■ Furtun de racordare (1 m) cu cuplă rapidă 
■■ Conector Y cu robinet de închidere, 2 x cuple 
rapide şi 1 x niplu 

■■ Geantă transport din plastic

Date tehnice

Utilizare

Produs Cod Preţ euro

Trusă de verificare a presiunii DPK 60-5 569290 472,00

DPK 60-5

TRUSĂ DE VERIFICARE  

A ETANŞEITĂŢII

  Set de verificare preliminară a etanşeităţii

  Ideal pentru verificarea conductelor de gaz/combustibil 
lichid şi apă

  2 manometre cu scale diferite pentru o mai bună precizie 
a citirii indicaţiei

  Ventil pentru reglarea facilă a presiunii de umplere

  Sistem practic de cuplă rapidă pentru adaptarea facilă şi 
rapidă

  Adecvat pentru măsurări pe termen lung

Pentru verificarea facilă a etanşeităţii (150 mbar) şi verificarea sarcinii (1 bar) la conductele de gaz, 
precum şi pentru controlul presiunii de conectare şi de curgere. Utilizare pentru controlul etanşeităţii 
(150 mbar) şi verificarea rezistenţei (3 bar) la conductele de apă potabilă conform ZVSHK. Ideal pentru 
conducte de încălzire sau solare, încălzire în pardoseală, conducte de gaz lichefiat şi conducte de apă 
uzată. Şi pentru setarea/verificarea presiunii sau verificarea vidului/etanşeităţii conductelor şi pompelor 
de combustibil lichid.

2
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DPK 60-6

TRUSĂ DE VERIFICARE A 

ETANŞEITĂŢII

  Set pentru verificarea profesională a etanşeităţii

 Sistem modular pentru alte verificări

  Cu manometru digital (S4600 ST) de înaltă precizie, 
cu compensarea temperaturii

  Funcţie de cronometru integrată pentru măsurători 
pe termen lung; timpul de măsurare se poate seta 
(maxim 900 minute)

  Ventil pentru ajustarea facilă a presiunii de umplere

  Card de memorie microSD/SDHC pentru gestiona-
rea datelor şi documentare prin PC

 Ecran TFT color mare (L x Î: 45 x 60 mm)

  Sistem practic de cuplă rapidă pentru adaptarea 
facilă şi rapidă la situaţia de verificare dată

  Opţiune data logger (format XML)

 Protocoale de măsurare  cod QR

  Conexiune la imprimantă prin interfaţa IR

 Interval de măsurare extins 0/5.000 mbar

2
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Domeniu de măsurare
5.000 mbar

Rezoluţie
0,1 mbar

Domeniu temperatură de utilizare 
Ambiantă: 0/40 °C 
Depozitare: – 20/+ 50 °C

Autonomie
Maxim 55 ore

Greutate
2,65 kg

Dimensiuni
S4600 ST: 66 x 143 x 37 mm (L x Î x A) 
Geantă de transport: 450 x 136 x 365 mm 
(L x Î x A)

Ecran
Ecran TFT color, L x Î: 45 x 60 mm

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/1.800 mAh) sau 
încărcător de la reţea 

Set de livrare
■■ Manometru digital seria S4600 ST
■■ Card de memorie microSD/SDHC şi adaptor  
USB

■■ Ventil de reglare presiune
■■ Pompă manuală, cu ventil şi furtun 
■■ 2 x adaptoare conice pentru ţevi cu diametrul de 
la ¾" până la 1¼" cu niplu 

■■ Conector Y (2 x cuple rapide/1 x niplu )
■■ Furtunuri de legătură cu niplu  şi cuplă rapidă
■■ Geantă de transport

Date tehnice

Utilizare

Produs Cod Preţ euro

Set de verificare a presiunii DPK 60-6 569291 655,00

Pentru verificări ale presiunii conform DVGW G 600.Adecvat pentru verificarea etanşeităţii (150 mbar) 
şi verificarea sarcinii (1 bar) la conductele de gaze, precum şi pentru controlul presiunii . Utilizare pen-
tru verificarea etanşeităţii (150 mbar) şi verificarea rezistenţei (3 bar) la conductele de apă potabilă 
conform ZVSHK. Ideal pentru conducte de încălzire sau solare, încălzire în pardoseală, conducte de 
gaz lichefiat şi de combustibil lichid. Manometrul digital ataşat îndeplineşte cerinţele actuale ale DVGW 
conform TRGI 2008 pentru aparatele de măsură din clasa D şi precizia la citire necesară 
(0,1 mbar) în timpul verificărilor conductelor de combustibil lichid.

i
Pentru opţiuni şi accesorii 
consultaţi capitolul 6.

2
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DPK 60-7

TRUSĂ DE VERIFICARE A 

ETANŞEITĂŢII

  Set complet pentru toate verificările de etanşeitate

 Sistem modular pentru verificări suplimentare 

  Cu manometru digital (DPK 60-7) de înaltă precizie, 
cu compensarea temperaturii

  Posibilitate de conectare senzori externi 
 suplimentari (temperatură, presiune)

  Ecran TFT color mare (L x Î: 45 x 60 mm) 

  Funcţie de cronometru integrată pentru măsurări pe 
termen lung; timpul de măsurare se poate modifica 
(maxim 900 minute)

  Ventil pentru reglarea presiunii de umplere

  Sistem practic de cuplă rapidă pentru adaptarea 
facilă şi rapidă la situaţia de verificare dată

  Card de memorie microSD/SDHC pentru gestiona-
rea datelor şi documentare prin PC

  Opţiune data logger (format XML)

 Protocoale de măsurare  cod QR

 Conexiune la imprimantă prin interfaţa IR

  Ideal pentru determinarea stării tehnice a 
instalațiilor/evaluarea pierderilor

TÜV-
geprüft 

nach 
VP952

2
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Domeniu de măsurare
1.500 mbar

Rezoluţie
0,1 mbar

Domenii temperatură de utilizare 
Ambiantă: 0/40 °C
Depozitare: –20/+50 °C

Autonomie
Maxim 55 ore

Dimensiuni
S4600 ST: 66 x 143 x 37 mm (L x Î x A)  
Geantă transport: 500 x 170 x 420 mm (L x Î x A)

Ecran
Ecran TFT color, L x Î: 45 x 60 mm

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/1.800 mAh) sau 
încărcător de la reţea

Volum pompă
cca 200 cm3

Aprobări
TÜV conform G5952

Set de livrare
■■ Manometru digital  DPK 60-7
■■ Card de memorie microSD
■■ Adaptor USB
■■ Ventil pentru reglarea presiunii
■■ Robinet de închidere
■■ Seringă pentru volume de verificare
■■ Pompă manuală cu supapă 
■■ Pompă manuală, cu supapă şi furtun de legătură
■■ 2 x adaptoare conice pentru ţevi cu diametrul½" 
– ¾" şi ¾" – 1¼" cu niplu 

■■ Conector Y (2 x cuple rapide/1 x niplu )
■■ Furtunuri de legătură cu niplu  şi cuplă rapidă
■■ Geantă de transport

Date tehnice

Utilizare

Produs Cod Preţ euro

Trusă de verificare a presiunii DPK 60-7 569292 1.502,00

Pentru verificări ale presiunii conform DVGW G 600.Adecvat pentru verificarea etanşeităţii (150 mbar) 
şi verificarea sarcinii (1 bar) la conductele de gaz, precum şi pentru controlul presiunii. Utilizare pentru 
verificarea etanşeităţii (150 mbar) şi verificarea rezistenţei (3 bar) la conductele de apă potabilă conform 
ZVSHK. Ideal pentru determinarea stării tehnice a instalațiilor, precum şi pentru conducte de încălzire 
sau solare, încălzire în pardoseală, conducte de gaz lichefiat şi de combustibil lichid. Manometrul digi-
tal este omologat TÜV conform VP952 şi îndeplineşte cerinţele actuale ale DVGW conform TRGI 2008 
pentru aparatele de măsură din clasa D şi precizia la citire necesară (0,1 mbar) în timpul verificărilor 
conductelor de combustibil lichid.

i
Pentru opţiuni şi accesorii 
consultaţi capitolul 6.

2
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Detectoare de gaze GSP

Produs Cod Preţ euro

Detector de gaze GSP1 cu sondă flexibilă, acumulator şi încărcător 
de la reţea 561191 330,00

Detector de gaze GSP3 503401 254,00

Detector de gaze GSP3 Flex 503402 277,00

GSP1 GSP3 / GSP3 Flex

Domeniu de  
măsurare (metan) 0/2.000 ppm

Sensibilitate (metan) 20/50 ppm

Domenii  temperatură 
de utilizare

Ambiantă: 5/40 °C  
Depozitare: -5/+40 °C

Autonomie 24 ore 10 ore

Greutate (cu  
acumulator / baterie) 360 g 160 g

Dimensiuni L x Î x A: 72 x 130 x 26 mm L x Î x A: 60 x 124 x 30 mm

Afişaj Scală de diode, 20 segmente 3 LED

Alimentare
Acumulator NiMH 5 V/1,6 Ah, 
încărcător extern

2 baterii alcaline AA de 1,5 V

Pentru detectarea scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaz, piesele lor de legătură şi îmbinări 
filetate, contoare, arzătoare şi butelii de gaz. Declanşare alarmă GSP1: Alarma se declanşează la atinge-
rea unei concentraţii de gaze de > 1 Vol.-%. Declanşare alarmă GSP3: Intensitatea gazului detectat poate 
fi estimată cu ajutorul celor trei LED-uri. În acelaşi timp se declanşează un semnal acustic a cărui frecvenţă 
creşte proporţional cu concentraţia de gaz

GSP1

GSP3

GSP3 Flex

Utilizare

Date tehnice

 Detectare rapidă şi sigură a scurgerilor de gaze inflamabile

 Senzor pentru un spectru larg de gaze inflamabile (calibrare de bază: metan)

 Protecţie la contaminarea senzorului, pentru o durată îndelungată de exploatare

 Sondă flexibilă pentru utilizarea în locurile greu accesibile

 Alarmare acustică la depăşirea valorilor limită

 Modificarea pragului de alarmă şi corecţie punct de zero (GSP1)

2
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Protégé

NOUNOU

 Utilizare facilă

 Construcţie rezistentă, robustă şi compactă

 Mentenanţă minimă

 Design ergonomic

 Data logger

 Sistem de alarmare în 3 modalităţi: acustic, optic şi vibraţii

 Certificare ATEX

 Opţional: pompă de prelevare

Protégé este un detector multigaz tip “personal monitor”, pentru 
concentraţiile de O2, H2S, CO, CH4

Protégé oferă următoarele avantaje:

Protégé ZM

NOUNOU

 Utilizare facilă

 Mentenanţă zero

 Performanţe deosebite

 Design ergonomic

 3 opțuni de detecţie : CO, O2, H2S

 Certificare ATEX

  Mod de hibernare pentru CO şi H2S  
 ( extinde durata de viaţă cu până la un an )

 Praguri de alarmare presetate din fabrică sau introduse de  
 utilizator

  Sistem de alarmare în 3 modalităţi: acustic, optic şi vibraţii

  Data logger

Protégé ZM  este un detector monogaz tip “personal monitor” 

Protégé ZM oferă următoarele avantaje:

2
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Opţiuni şi accesorii pentru aparate de măsură 
presiune

Set de conectare ASS-DP  
manometre digitale
Nr. art. 500237

Ventil ADV 2
cu cuplă rapidă pentru reglarea facilă a presiunii de 
umplere 
Nr. art. 500670

Adaptoare
Adaptoare conice şi cilindrice, cu niplu  şi şurub fluture 
adecvat pentru sistemul cu cuplă rapidă
Nr. art. 500678.1
Nr. art. 500678.2
Nr. art. 500678.3
Nr. art. 500678.4
Nr. art. 500678.5
Nr. art. 500678.6
Nr. art. 500679.1
Nr. art. 500679.2
Nr. art. 500679.3

Programul Pitot ( opţional ) 
pentru măsurarea vitezei aerului, conectare facilă 
prin interfaţa Bluetooth® Smart
Nr. art. 510913

Data logger ( opţional )
format XML
Nr. art. 511010

Set pentru apă  
ADS-WD 
pentru determinări la conducte de 
apă cu mediul de verificare apă
Nr. art. 500698

NOUNOU

2

48

Măsurare presiuneOpțiuni/Accesorii





TM7  / TMD7

MFM 22

Seria FT



MĂSURARE TEMPERATURĂ/UMIDITATE

Termometre digitale, higrometre digitale şi 
umidometre pentru materiale de construcţii și 
combustibili solizi

MĂSURARE TEMPERATURĂ

Termometru digital TM 7 / TMD 7   54

Termometru digital  TM 6  55

Termometru digital  TM 9-IR  55

Prezentare  MFM 22  52

PREZENTARE GENERALĂ

MĂSURARE UMIDITATE

Aparat de măsură umiditate lemn şi materiale de construcţii  MFM 22 56

Aparat de măsură umiditate/temperatură aer  FT 30 – FT 50  58

3
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 Allrounder

  Sondele pentru evaluarea celor mai diverse 

materiale, cum ar fi peleţii, lemnul, tencuiala, betonul, 

şapa, paiele, textilele şi multe altele fac din MFM 22 

aparatul de măsură portabil universal pentru coşari, 

evaluatori, arhitecţi, specialişti în instalaţii sanitare sau 

firme de prelucrare a lemnului!

 Ergonomic

  Construcţia compactă şi uşoară permite o 

manipulare confortabilă

	 Preconfigurat

  Parametrii a 400 tipuri esențe lemnoase și 20 

tipuri materiale de construcţii, precum şi 

 caracteristici speciale pentru determinarea  

 umidităţii lemnului sunt memorate direct în  

 aparat, putând fi selectate din meniu

	 Prietenos	în	utilizare

  Meniu "favorite" - alegerea rapidă a

 celor mai utilizate esențe lemnoase

TÜV  zugelassen  nur mit  MFM 22!

3
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Certificare TÜV

Prezentare: MFM 22
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	 Precis

  Măsurare cu compensare a 

temperaturii şi conformă cu 1. 

BImSchV

	 Fiabil

  Proces de măsurare stabil, chiar 

și în cazul influențelor electrostati-

ce, datorită funcţiei Hold, complet 

automată

	 Rapid

  Afişare valoare orientativă DRY 

(= uscat) până la WET (= umed) 

pentru evaluarea rapidă a stării 

materialului

	 Certificat

  Primul aparat de măsură a umidităţii 

stand-alone, certificat TÜV, conform 

1. BImSchV. 

TÜV  zugelassen  nur mit  MFM 22!

3
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Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant: 0/50 °C  
Depozitare: -10/+50 °C

Autonomie
100 ore

Greutate
Cca. 250 g

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
LCD, transreflectiv
L x Î: 46 x 48 mm

Afişare valori măsurate
°C sau °F

Conector senzor
TM7: 1 x port pentru un senzor
TMD7: 2 x port pentru doi senzori

Alimentare
2 baterii Mignon de 1,5 V

Aprobări
BImSchV, EN 50379-2

Set de livrare 
Aparat cu baterii, 
Husă de protecţie cu magnet

Termometre digitale  
TM 7 / TMD 7

Pentru măsurarea temperaturii la nivelul suprafeţelor, în lichide, sau în aer şi alte medii gazoase.Utilizare

Produs Cod Preţ euro

Termometru digital  TM 7 570056 202,00

Termometru digital  TMD 7 570057 216,00

Date tehnice Model aparat Domeniu de măsurare Rezoluţie Precizie (% din valoarea măsurată)

TM 7 -50/+1.100 °C
0,1 °C (-50,0/+99,9 °C) 3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C)

0,5 % ± 0,5 K (0 până la 99 °C)
0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)1 °C (100/1.100 °C)

TMD 7 -50/+1.100 °C
0,1 °C (-50,0/+99,9 °C) 3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C)

0,5 % ± 0,5 K (0 pâna la 99,9 °C)
0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)1 °C (100/1.100 °C)

	 Timp	de	reacţie	foarte	scurt	

	 Funcţie	Hold	pentru	reţinerea	valorii	măsurate

	 	Determinare	rapidă	şi	facilă	a	temperaturii	diferenţiale	

	 	Ecran	LCD	mare,	iluminat,	cu	reprezentare	concomitentă	
a	două	valori	măsurate

	 Autodiagnoză	la	pornirea	aparatului

	 	Utilizare	în	regim	„mâini	libere“,	graţie	husei	de	protecţie	
cu	magnet	de	fixare

	 	Husă	de	protecţie	contra	murdăririi,	şocurilor	

	 şi	impactului

i
Pentru	accesorii,	
consultaţi	capitolul	6

3
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	 	Timp	de	reacţie	scurt	

	 Funcţie	min./max.	şi	Hold	

	 Memorie	pentru	19	valori	măsurate

	 	Port	standard	tip	K	compatibil	cu	toţi	
senzorii	tip	NiCr-Ni

	 	Măsurare	temperatură	şi	umiditate	non	
contact

	 	Afişaj	LCD	cu	iluminare	de	fundal

	 	Funcţie	Hold	pentru	reţinerea	valorii	
măsurate

	 	Timp	de	reacţie	scurt	(<	1	s)

 	Raport	distanţă	/	Ø	punct	de	măsurare	12:1

Date tehnice Domeniu de măsurare
-99,9/+1.370 °C

Rezoluţie
0,1 °C (în intervalul -99,9/+299,9 °C)

Precizie
± 0,5 °C ± 1 digit

Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant/Depozitare: 0/50 °C

Autonomie
200 ore

Greutate
240 g

Dimensiuni
L x Î x A: 65 x 130 x 25 mm

Ecran
Ecran LCD, cu 1 rând
L x Î: 42 x 21 mm

Alimentare
2 baterii AA de 1,5 V

Produs Cod Preţ  euro

Termometru TM 6 570038 88,00

Termohigrometru TM 9-IR 570037 124,00

Utilizare Pentru măsurarea temperaturii la nivelul 
suprafeţelor, în lichide, sau în aer şi medii gazoa-
se.

TM 6 TM 9-IR

Pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii în 
încăperi. Ideal pentru detectarea deficienţelor din 
izolaţii, precum şi pentru prevenirea apariţiei muce-
gaiului pe pereţii interiori.

Domeniu de măsurare
Infraroşu: -60/+500 °C (raport 12:1)

Domeniu de măsurare umiditate
0/100 % r. F.

Rezoluţie
0,1 °C (în intervalul -9,9/199,9 °C)

Precizie
± 1 °C

Domeniu temperatură de utilizare
Ambiantă/Depozitare: 0/50 °C
Autonomie
140 ore

Greutate

400 g

Dimensiuni
L x Î x A: 46 x 143 x 184 mm

Ecran
Ecran LCD, L x Î: 26 x 24 mm

Alimentare
2 baterii AAA de 1,5 V

Set de livrare
Aparat de măsură inclusiv husă de protecţie şi 
baterii

i
Pentru	accesorii,	
consultaţi	capitolul	6

3
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Aparate digitale pentru măsurarea tempe-
raturii şi a temperaturii/umidităţii TM
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UMIDOMETRU PENTRU LEMN / 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

MFM 22

     Bereits

TÜV
zugelassen!

	 	Certificare		TÜV	conform	VDI	4206-4!	Primul	aparat	
de	măsură	a	umidităţii	stand-alone,	certificat	TÜV,											
conform	1.	BImSchV	

	 	400	parametrii	pentru	diverse	tipuri	de	lemn	şi	28	pentru	
materiale	de	construcţii	presetate	în	software

	 	Preconfigurare	a	celor	mai	utilizate	tipuri	de	lemn	con-
form	1.	BImSchV

	 	Valoare	medie	pentru	măsurări	în	trei	puncte

	 	Funcţie	automată	Hold

	 	Avertizare	optică	valori	extreme:	afişajul	caracteristicii	
clipeşte	atunci	când	valoarea	<	8	%	sau	>	40	%

	 Electrod	special	cu	senzor	de	temperatură	certificat	TÜV

	 	Senzor	pentru	introducerea	în	materiale	cu	ergonomie	
îmbunătăţită	pentru	o	manipulare	optimă

	 	Utilizare	versatilă	pentru	lemn,	peleţi,	tencuieli,	şapă,	
beton,	zidărie,	hârtie	şi	multe	altele

Pentru evaluarea precisă a conţinutului de umiditate reziduală a 
peleţilor şi a lemnului conform 1. BImSchV. Calculul integrat al valo-
rii medii ( rezultat al unui calcul de valoare medie din măsurări la 
trei puncte de referinţă ale lemnului) îndeplineşte toate cerinţele 1. 
BImSchV. MFM 22 se pretează în plus pentru măsurarea umidităţii în 
materiale de construcţii (de ex. tencuială, beton, şapă). Conţinutul de 
apă şi umiditatea materialului sunt determinate printr-un 
procedeu de măsurare a rezistenţei electrice. Cu ajutorul carac-
teristicilor specifice materialului se calculează valoarea măsurată 
exactă. Compensarea integrată a temperaturii este o componentă 
semnificativă în cadrul măsurării umidităţii lemnului, pentru valori 
corecte. MFM 22 este aparatul de măsură allround ideal în 
domeniul măsurării umidităţii.

Utilizare

NOUNOU

3
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Domenii de măsurare 
Umiditate material: 0/100 % u 
Temperatură: -40/+200 °C
Rezoluţie       0,1 % u

Precizie
± 0,2 % u 
± 0,5 % din valoarea măsurată ± 0,3 °C

Domenii temperatură de utilizare
Ambiantă: -25/+50 °C 
Depozitare: -25/+70 °C

Greutate
cca 175 g

Dimensiuni
L x Î x A: 71 x 142 x 26 mm

Ecran
LCD, L x Î: 38 x 25 mm

Alimentare
1 baterie, 9 V

Certificări
Certificare TÜV conform VDI 4206-4

Date tehnice
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i
Pentru	opţiuni	şi	accesorii,	
consultaţi	capitolul	6
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Cod Preţ euro

Umidometru MFM 22, set 1 • • P569087-1  420,00

Umidometru MFM 22, set 2 • • P569087-2 349,00 
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Termohigrometre portabile, seria FT 30  
– FT 50

FT 30

FT 40 FT 50

Domeniu de măsurare temperatură
-40/+80 °C

Domeniu de măsurare umiditate
0/100 % rH

Domeniu de măsurare punct de rouă 
(calculat)
-40/+120 °C

Domeniu temperatură de utilizare
Ambiantă: 0/40 °C

Autonomie
100 ore

Greutate (cu baterie)
210 g/250 g  
(în funcţie de variantă)

Dimensiuni
L x Î x A: 70 x 125 x 34 mm

Ecran
Ecran LCD, transreflectiv
L x Î: 46 x 48 mm

Afişare valori măsurate
°C sau °F

Alimentare
2 baterii AA de 1,5 V

Date tehnice

Produs Cod Preţ euro

Termohigrometru portabil FT 30 570052 290,00

Termohigrometru portabil FT 40 570053 332,00

Termohigrometru portabil FT 50 570054 357,00

	 Precizie	ridicată

	 Ecran	LCD	cu	patru	digit	pentru	afişarea	temperaturii,	punctului	de	rouă	şi	a	umidităţii		
	 relative

	 Funcţie	min./max.	şi	Hold

	 Utilizare	în	regim	„mâini	libere”,	datorită	husei	de	protecţie	cu	magnet

	 Husă	de	protecţie	contra	impurităților	și	şocurilor

	 Variante	diferite	de	senzori

Utilizare Pentru măsurarea temperaturii şi a umidităţii relative şi pentru controlul rapid al instalațiilor de 
climatizare.

Variantele diferite de senzori sunt conectate fix cu aparatul de măsură:
FT 30: cu senzor fix pe carcasa aparatului de măsură
FT 40: cu senzor pe cablu
FT 50: cu senzor pe tijă flexibilă cu lungimea de 30 cm

3
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Opţiuni şi accesorii pentru temperatură şi umiditate

Senzor aer de combustie
TFB-VL 100 M
Nr. art. 500141

Tije de măsurare ELE-MS 110, 
300 mm 

Nr. art. 569055

Electrozi cu perii ELE-BE 110-1, 100 mm
Nr. art. 569079 Senzor de temperatură  

pentru imersie 
TFB-ES 200
Nr. art. 569020

Electrod pentru peleti cu 
senzor de temperatură integrat 

 430 mm Nr. art. 569026

 1.100 mm Nr. art. 569027

TÜV  
zugelassen

mit 
MFM 22!

Sonde şi tije de măsurare pentru MFM 22

Senzor pentru aer, gaz, lichid
TFB-LGF 1100
Nr. art. 569867

Senzor tip cleşte
TFB-ZF 260
Nr. art. 569011

Senzor de imersie TFB-ES 400
Nr. art. 569868

Pentru	informaţii	detaliate	şi	alte	opţiuni	de	
aparate,	 precum	 şi	 pentru	 gama	 completă	
de	accesorii,	consultaţi	capitolul	6.

i

Imprimantă termică EUROprinter 
Imprimantă compactă şi uşor de manevrat, 
cu patru magneţi pe partea din spate, 
pentru utilizare în sistem „mâini libere”. 
Conectare facilă la toate aparatele de 
măsură din seria BlueLine prin 
intermediul interfeţei infraroşu integrată. 
Documentează toate rezultatele măsurării 
pe hârtie rezistentă  în timp, la fața locului.
Nr. art. 522394

3
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BlueAir ST

HMG 10

FlowTemp
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MĂSURARE DEBIT

Aparate de măsură portabile pentru reglarea şi 
echilibrarea instalaţiilor de încălzire / răcire 

DEBIT ȘI VITEZĂ CURENȚI DE AER

ECHILIBRARE HIDRAULICĂ

DEBIT VOLUMETRIC

Anemometru portabil  BlueAir ST  64

Prezentare generală a echillibrării hidraulice  66

Aparat de măsură pentru echilibrare hidraulică  HMG 01  69

Aparat de măsură pentru echilibrare hidraulică  HMG 10  70

Termodebitmetru portabil  FlowTemp M
Termodebitmetru portabil electronic  FlowTemp ST   71

4



Anemometru digital portabil
Prezentare BlueAir ST

 Universal

  Măsurare şi reglare a echipamentelor de 

ventilație/climatizare, viteză, debit, temperatură şi 

 umiditate aer

 Precis

  Sondele performante asigură rezultate de măsurare 

precise pentru orice aplicație

 Individual

 Măsurare valoare instantanee sau medie

 Intuitiv

  Utilizare intuitivă a aparatului, ecran TFT color generos 

(L x Î: 45 x 60 mm) şi programe de măsurare clar 

 structurate

 Fiabil

  Control complet automat al aparatului, corecție manuală 

şi automată a punctului de zero la pornire

 Rezistent

  Acumulator puternic litiu-ion cu până la 20 ore 

 autonomie

 Practic

 Interfață  infraroșu pentru imprimanta IR

62
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 Vizibil

 Afişare concomitentă a 3, respectiv 4 valori măsurate

 Inovator

  Interfaţă Bluetooth® Smart în dotarea de serie: 

 Transfer de date economic din punct de vedere 

 energetic la imprimanta Bluetooth® şi la dispozitive  

 mobile

 Polivalent

  Funcţie opţională data logger (1-999 s, interval 

 editabil) pentru măsurări de durată sau diagnoză.      

 Ex- port date în format XML pentru prelucrare   

 ulterioară flexibilă în aplicaţiile software uzuale,   

 de ex. MS Excel

	 Utilizare	intuitivă

  Detectare automată a sondei la conectarea la aparat, 

carcasă ergonomică cu design modern și meniu clar  

structurat, intuitiv

 Independent

  Card microSD/SDHC pentru salvarea protocoalelor de 

măsurare în format uzual (HTML)

 Compatibil

  Aplicația EuroSoft mobile pentru vizualizarea rezultatelor 

măsurării, transferul valorilor măsurate pe smartphone-uri/tablete, 

trimiterea prin e-mail (format HTML) și arhivare
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BLUE AIR ST

	 	Programe	de	măsurare	clar	structurate,	afişare	
concomitentă	a	3	valori	măsurate

	 	Măsurare	valoare	instantanee

	 	Recunoaştere	automată	a	sondei	la	conectarea	la	aparat	

	 	Gamă	performantă	de	sonde,	care	asigură	măsurări				
precise

	 	Afişarea	valorilor	minime,	maxime	şi	medii

	 	Calcularea	debitului	de	aer	(prin	introducerea	dimensiunii	
secțiunii	tubulaturii)

	 Ecran	TFT	color	mare	(L	x	Î:	45	x	60	mm)

	 	Autodiagnoza	a	aparatului,	corecţie	manuală	şi	automată	
a	punctului	de	zero	la	pornire

 DEBIT ȘI VITEZĂ 

 CURENȚI DE AER

Aparat modular, multicanal, pentru măsurarea debitului de aer, a  
vitezei, temperaturii şi a umidităţii relative. Ideal pentru reglarea şi 
verificarea instalaţiilor de climatizare, ventilație sau pentru măsurări la 
tubulaturi de admisie / evacuare.

Utilizare

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft 
mobile

NOUNOU
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Date tehnice
Gamă sonde 

Sondă 
BlueAir ST 
MiniAir 20 Micro

Sondă 
BlueAir ST 
MiniAir 20 Mini

Sondă 
BlueAir ST
MiniAir 20 Macro

Sondă de temperatură 
şi umiditate 
BlueAir ST 

Viteză aer (nom.) 0,6 până la 20 m/s 0,4 până la 20 m/s 0,2 până la 20 m/s -

Viteză aer (max.) 0,7 până la 40 m/s 0,5 până la 40 m/s 0,3 până la 40 m/s -

Umiditate - - - 0 până la 100 % r.h.

Temperatură  - - - -40 / +80 °C

Rezoluţie 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s Umiditate aer: 0,1 % r.h.
Temperatură: 0,1 °C

Precizie
± 1,0 % fs

± 3,0 % RDG
± 1,0 % fs

± 1,5 % RDG
± 1,5 % fs

± 1,5 % RDG

Umiditate aer:
± 2 % r.h. la 10 până la 90 % 

r.h.
Temperatură:

± 0,5 °C la 0 / 40 °C

Reproductibilitate - - - Umiditate aer: ± 0,2% 
Temperatură: ± 0,2 °C

Domeniu 
temperatură de utili-
zare mediu măsurat

-20/+140 °C -20/+140 °C -20/+140 °C -40/+80 °C

Dimensiuni senzor Ø 11 x 15 mm Ø 22 x 28 mm Ø 85 x 80 mm Ø 15 x 48 mm

Lungime sondă 165 mm 175 mm 235 mm -

Lungime cablu 1,5 m 1,5 m 1,5 m -

Partea inferioară Partea superioară

Port mini USB pentru    
încărcător

Difuzor

Slot de card microSD/SDHC

Conector sonde 
viteză

Conector sondă de 
temperatură şi  
umiditate

Seturi 
BlueAir ST
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Cod Preţ euro

BlueAir ST, set 1 • 560001 671,00

BlueAir ST, set 2 • • • 560002 1.386,00

BlueAir ST, set 3 • • • 560003 1.290,00

BlueAir ST, set 4 • • • 560004 1.573,00

Domeniu temperatură de utilizare
Funcţionare:  0/40 °C 
Depozitare: -20/+50 °C

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm, inclusiv husa de 
protecţie

Greutate
cca 220 g

Grad de protecţie
IP40

Ecran
Ecran TFT color: 2,8", L x Î: 45 x 48 mm
Rezoluţie: 240 x 320 pixeli

Alimentare
Acumulator litiu-ion (3,6 V/1.800 mAh)

Autonomie
Până la 20 ore în modul normal 
Până la 30 ore în modul automat 
Până la 40 ore în modul Eco

Memorare date
1-999 s, interval editabil

Data logger
Card microSD/SDHC

Interfeţe
USB, infraroşu, Bluetooth® Smart, cod QR, slot de 
card microSD/SDHC

Aprobări
EN 50379-2

Date tehnice

i
Pentru	opţiuni	şi	accesorii		
consultaţi	capitolul	6.
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Determinarea cantităţilor de apă 
optime per corp de încălzire

Deschiderea niplului 
de măsurare

Cât de simplă este 

echilibrarea hidraulică:

Echilibrare hidraulică: Eficienţă maximă, 
economie de energie şi confort superior

Fluxul de agent termic pleacă în călătoria sa către corpurile de 
încălzire şi înapoi la cazan întotdeauna pe drumul celei mai reduse 
rezistenţe. Datorită acestui principiu, în instalaţiile de încălzire fără 
echilibrare hidraulică, corpurile de încălzire plasate dezavantajos, 
departe de pompă sunt alimentate cu prea puţin agent termic, în 
timp ce cele aflate în poziţii avantajoase, aproape de pompă,        

primesc prea multă apă de încălzire. Contramăsurile alese frecvent, 
cum ar fi de exemplu mărirea randamentului pompei sau a tempe-
raturii pe tur nu aduc îmbunătăţiri, însă amplifică efectele negative. 
Se consumă considerabil mai multă energie decât este necesar, iar 
confortul se diminuează.

Instalaţia dvs. de încălzire este echilibrată?

 Degajare neuniformă de căldură
  Timpii de încălzire a încăperilor/locuinţelor au durate diferite
 Robineţii termostataţi nu pot regla temperatura camerei
 Protecţie limitată anti-îngheţ
 Zgomote deranjante de curgere în robineţi şi conducte
  Consum excesiv de energie din cauza pompelor de recirculare 

 supradimensionate şi/sau setate incorect
 Pierderi mari la pornire şi în repaus pentru instalaţia de încălzire
  Grad scăzut de eficienţă la centralele in condensație: debitele 

mari la corpurile de încălzire apropiate de pompe au drept efect 
temperaturi de retur prea mari şi diminuează randamentul (gene-
rarea de energie la condensarea gazelor evacuate)

Urmările în cazul instalaţiilor neechilibrate:

4
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Echilibrarea hidraulică asigură distribuţia optimă a cantităţii de apă 
în instalaţia de încălzire. Plecând de la necesarul de căldură efectiv 
al clădirii, setările pompei de recirculare, reglarea (temperatura pe 
tur), armăturile şi robineţii sunt adaptate pentru a modifica debitul 
volumetric în reţeaua de conducte astfel încât pentru fiecare corp 
de încălzire să se aplice rezistenţele necesare. Prin aceasta, agen-

tul termic este forţat să parcurgă sistemul în funcţie de necesar. Cu 
ajutorul procedeului corect şi al componentelor adecvate se pot 
face economii considerabile. Astfel, sunt posibile economii de 
minim 15% din capacitatea de încălzire anuală.

Ce este echilibrarea hidraulică?

Avantaje – beneficiile dvs.

 Confort termic: spaţiile de locuit se încălzesc uniform

  Corpurile de încălzire reacţionează rapid la noile setări de la 
robinetul termostatat 

 Siguranţă maximă la protecţia anti-îngheţ

 Fără zgomote de curgere în instalaţia de încălzire

  Instalaţia de încălzire/pompa lucrează optim şi economic

 Siguranţă mărită în exploatare

 Performanța energetică a clădirii creşte

  Consumul de energie redus economiseşte bani şi protejează 
mediul datorită emisiilor mai reduse

Inserare sonde de măsurare Măsurare corp de încălzire Obturare orificiu de 
măsurare – gata!
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Instalaţie echilibrată hidraulic

Limitare debit 
pentru echilibrare

robinet termostatat, reglabilS
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Instalaţie neechilibrată hidraulic

rezistenţă redusă =
debit  mare

rezistenţă mare =
debit  redus

Pompă
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De cele mai multe ori, echilibrarea hidraulică executată clasic în 
practică poate fi doar estimată, pentru că reţeaua de conduc-
te este necunoscută. În special la instalaţiile vechi, lungimile şi 
diametrele ţevilor nu sunt documentate, lipsind astfel în special 
la recondiţionare o componentă fundamentală pentru setarea 
precisă a robineţilor. Gama brevetată de robineţi Gampper Va-
rioQ în schimb urmează o altă abordare, mai precisă, pentru 

echilibrarea hidraulică. Fără alte elemente de reglare, cu siste-
mul în trei trepte se obţine optimizarea reţelei de încălzire prin 
calculare, măsurare şi setare. Specialistul în instalaţii de încălzire 
reglează facil şi rapid distribuţia căldurii prin limitarea cantităţii de 
apă direct la fiecare corp de încălzire. Şi cele mai mici debite pot 
fi setate cu ajutorul acestui sistem.

Echilibrarea hidraulică:
calea simplă şi rapidă
 

Aplicaţia software uşor de utilizat determină cantitatea 
optimă de agent termic, precum şi tipul ventilelor VarioQ  
pentru fiecare corp de încălzire. Ca bază de calcul 
servesc exclusiv temperatura pe tur a instalaţiei, randamen-
tul corpului de încălzire şi necesarul de căldură al spaţiilor 
de încălzit. Parametrii şi valorile estimative ale reţelei de 
conducte nu trebuie luate în considerare.

Programul	de	calcul	VarioQCalc

Robineţii termostataţi dispun de o intra-
re suplimentară de măsurare, calibrată 
pentru setarea debitului volumetric di-
rect la robinet.

Gama	de	ventile	Gampper VarioQ

HMG 10 primeşte datele de la Vario-
QCalc prin interfaţa USB. Cu ajutorul 
aparatului de măsură, debitul în litri pe 
oră este măsurat, iar cantitatea de agent 
termic poate fi adaptată de la robinet fără 
probleme şi fără conversie. În plus, toate 
ventilele de măsurare şi vanele de echili-
brare hidraulică uzuale sunt prememora-
te, putând fi selectate intuitiv cu ajutorul 
unei reprezentări grafice.

Programul	de	calcul 
HMG 10

4
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Aparat de măsură pentru 
echilibrare hidraulică
HMG 01
 

	 	Echilibrare	hidraulică	direct	la	radiator	prin	utilizarea	robineţilor	
VarioQ

	 	Aparat	de	măsură	simplu	pentru	vane	de	echilibrare	hidraulică

	 	Măsurare/verificare	a	presiunii	diferenţiale	şi	a	debitului

	 	Afişaj	pentru	vizualizarea	grafică	a	rezultatelor

	 	Valorile	Kv	ale	robineţilor	sunt	setabile	manual,	printr-o	
apăsare	de	tastă

	 	Caracteristicile	robineţilor	VarioQ	S,	M,	L	sunt	salvate	direct	în	
memorie

	 	Valorile	măsurate	pentru	presiune	şi	debit	pot	fi	afişate	în	dife-
rite	unităţi	de	măsură

	 Pentru	agent	termic	apă	şi	medii	cu	alte	densităţi

Pentru măsurarea presiunii diferenţiale şi reglarea debitului în instalaţiile de încălzire şi răcire. Prin utiliza-
rea robineţilor VarioQ, echilibrarea hidraulică poate fi executată direct la radiator. Cunoaşterea reţelei de 
conducte nu este necesară, prin urmare nu sunt necesare calcule complicate.  HMG 01 dispune de o 
funcţie de calibrare pentru corecţia punctului de zero.

Utilizare

Domeniu de măsurare
0/1.000 kPa respectiv 0/10 bar

Suprapresiune maximă
Racord-: 1.000 kPa resp. 10 bar
Racord +: 1.500 kPa resp. 15 bar

Domeniu temperatură de utilizare
Ambiantă/Depozitare: -5 /+50 °C 
Mediu:  -5 /+90 °C

Greutate
380 g

Dimensiuni
L x Î x A: 94 x 218 x 40 mm

Ecran
Ecran cu iluminare 
128 x 64 pixeli 

Racord
2 x racorduri (roşu/albastru)

Alimentare
2 x baterii AA de 1,2 V reîncărcabile

Opţiuni
■■ Set de furtunuri pentru vane de echilibrare 
hidraulică

■■ Ace de măsurare pentru vane de echilibrare 
hidraulică

Set de livrare
Aparat cu protocol de calibrare, 2 baterii, 1 set 
de furtunuri de măsurare pentru conectarea la 
robineţii VarioQ, adaptoare şi accesorii pentru 
conectarea la sistemul care trebuie echilibrat, scule 
de montaj

Date tehnice

Produs Cod Preţ euro

HMG 01 68785 718,00

Accesorii pentru armături de linie

Tije de măsurare 480 000.805 41,80

Set de furtunuri 480 000.801 118,00
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Pentru măsurarea presiunii diferenţiale şi reglarea debitului în instalaţiile de încălzire şi răcire. Pentru 
utilizarea în combinaţie cu robineţii cu cap termostatat VarioQ, seturile VarioQ, cu funcţie de măsurare 
(de ex. Gampper Vanitus Eco/ Vanitus L). Prin utilizarea robineţilor VarioQ, echilibrarea hidraulică poate 
fi executată direct la radiator. Cunoaşterea reţelei de conducte nu este necesară, prin urmare nu sunt 
necesare calcule complicate. 
HGM 10 preia toate datele şi rezultatele calculelor din VarioQCalc şi retransmite, pentru documentare 
ulterioară, toate valorile măsurate şi setate ale echilibrării executate. În plus, cu software-ul de PC se 
pot defini şi apoi transfera în memoria HMG 10 proiecte definite în prealabil. Pentru comunicare, pre-
cum şi pentru încărcarea acumulatorului este disponibil un conector mini USB. HMG 10 dispune de o 
funcţie de calibrare asistată pentru corecţia punctului de zero.

Utilizare

Domeniu de măsurare
0/1.000 kPa respectiv 0/10 bar

Suprapresiune maximă
1.200 kPa respectiv 12 bar

Domeniu temperatură de utilizare
Ambiantă/Depozitare: -5 /+50 °C 
Mediu:  -5 /+90 °C

Autonomie
Max. 12 ore

Greutate
420 g

Dimensiuni
L x Î x A: 80 x 180 x 52 mm

Ecran
Ecran color cu iluminare 240 x 320 pixeli

Racord
2 x racorduri (roşu/albastru)

Alimentare
Acumulator litiu-ion 950 mAh

Set de livrare
Aparat de măsură inclusiv Protocol de calibrare, 
adaptor de încărcare pe USB, 2 seturi de furtunuri 
de măsurare pentru conectarea la robineţii VarioQ, 
adaptoare şi accesorii pentru conectarea la siste-
mul care trebuie echilibrat, scule de montaj, cablu 
de date USB, software pentru PC

Date tehnice

Produs Cod Preţ euro

HMG 10 68794 1.706,00

Aparat de măsură pentru 
echilibrarea hidraulică
HMG 10

	 	Echilibrarea	hidraulică	rapidă	direct	la	radiator	prin	utilizarea	
robineţilor	VarioQ

	 	Măsurare/verificare	asistată	software	a	presiunii	diferenţiale	şi	
a debitului

	 	Caracteristicile	robineţilor	uzuali	pentru	radiatoare	sunt	
salvate	direct	în	software;	selectare	intuitivă	cu	ajutorul	unei	
reprezentări	grafice

	 Afişaj	color	generos,	cu	iluminare

	 	Multiple	posibilităţi	de	salvare	a	datelor	de	presiune	şi	debit

	 Gestionare	a	până	la	1.200	seturi	de	date

	 Pentru	agent	termic	apă	şi	medii	cu	alte	densităţi
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Utilizare

Domenii de măsurare
1,6 până la 4 l/min
4 până la 8 l/min
8 până la 16 l/min

Set de livrare
Aparat de măsură inclusiv tub robust din plastic 
pentru protecţia împotriva impurităților şi şocurilor

Date tehnice

	 	Determinare	facilă,	rapidă	a	temperaturii	pentru	orice	cantitate	
de	apă

	 	Selectare	interval	de	măsurare	pentru	debitul	volumetric	de	la	
discul	marcat,	având		trei	secţiuni	diferite

Pentru verificarea şi reglarea preparatoarelor de apă caldă menajeră. FlowTemp se poziţionează sub 
robinetul de apă deschis şi indică simultan temperatura şi debitul apei

Produs Cod Preţ euro

Termodebitmetru portabil FlowTemp M 569790 194,00

Termodebitmetru electronic FlowTemp ST

	 	Principiu	capacitiv	de	măsurare	pentru	rezultate	rapide	și	
extrem	de	exacte

	 	Conectare	via	Bluetooth	®  Smart	cu	analizoarele	Multilyzer	
STe/x	/	Eurolyzer	STx	/	smartphone	/	tabletă

	 	Unități	de	măsură:	l/min,	l/h,	l/s,	m3/s,	0C,	0F

	 Funcție	data	logger

	 Domenii	de	măsurare:	1,6-15l/min;	0-1000C

Termodebitmetru portabil
electronic FlowTemp ST

Termodebitmetru portabil 

FlowTemp M

4
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Sonde  pentru BlueAir ST

Opţiuni şi accesorii

Data logger ( opţional )
format XML
Nr. art. 511010

Imprimantă termică 
EUROprinter 
Imprimantă compactă şi uşor de ma-
nevrat, cu patru magneţi pe partea din 
spate, pentru utilizare în sistem „mâini 
libere”. Conectare facilă la toate apa-
ratele de măsură din seria BlueLine 
prin intermediul interfeţei  infraroşu 
integrată. Documentează toate rezul-
tatele măsurării pe hârtie rezistentă în 
timp, la fața locului.
Nr. art. 522394

MiniAir 20 Micro
Nr. art. 523507

MiniAir 20 Macro
Nr. art. 523509

MiniAir 20 Mini
Nr. art. 523508

NOUNOU

72
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MiniAir 20 Mini
Nr. art. 523508



Set de verificare
pentru vase de 
expansiune

Manometre 
digitale

Tester limitatoare de nivel



Manometre 
digitale

 CONTROL

Aparate de verificare şi testare 
pentru întreţinere şi service

Set de verificare şi umplere PNG pentru vase de expansiune 77

Manometre portabile PGA, PGW, PGW-10-Set pentru verificarea presiunii 78

Manometru digital universal DIM 20  80

Manometru RF 50 PPS pentru pompele arzătoarelor cu combustibil lichid  76

APARATE DE 
VERIFICARE

APARATE DE 
TESTARE

Aparat de testare GPR 4  81

Tester anozi AT1  81

5
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Produs Domeniu Cod Preţ euro

RF 50 PPS D 101 – fără umplere cu glicerină -1/0 bar 63991 5,70

RF 50 PPS D 101 – fără umplere cu glicerină 0/25 bar 63995 4,70

RF 50 PPS D 601 – cu umplere cu glicerină -1/0 bar 67165 17,60

RF 50 PPS D 601 – cu umplere cu glicerină 0/25 bar 67166 17,10

Diametru carcasă
50 mm

Racord
G1/8B radial, fără garnitură de etanşare

Carcasă
Plastic

Vizor
Plastic

Clasa de precizie (EN837-1/6)
1,6

Manometre RF 50 PPS 
pentru pompe

Descriere

Date tehnice

RF  50 PPS D  101  –
fără umplere cu glicerină

Diametru carcasă
50 mm

Racord
G1/8B radial, fără garnitură de etanşare

Carcasă
Plastic

Vizor
Plastic

Clasa de precizie (EN837-1/6)
1,6

RF  50 PPS D  601  –
cu umplere cu glicerină

Manometru pentru verificarea presiunii şi aspiraţiei la pompele arzătoarelor cu combustibil lichid. De 
preferat în combinaţie cu ventilul de verificare pompe, cu racord G1/8.

5
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Tub de umplere pentru corecta-
rea presiunii în vasele de expan-
siune.

Adecvat pentru PNG-1, PNG-2 şi 
PNG-3 cu funcție de protecţie 
anticoroziune, neinflamabilă.

Set de verificare şi umplere PNG, tub 
de umplere pentru vase de expansiune

PNG-1  / PNG-3 PNG-2 Tub de umplere 
vase de expansiune

Pentru verificarea şi corectarea 
presiunii vaselor de expansiune 
și echipamentelor de alimentare 
cu combustibil lichid.

Set de verificare şi umplere, 
alcătuit dintr-un furtun de 
umplere flexibil, cu lungimea de 
60 cm, la un capăt cu piuliţă 
olandeză Vg8 pentru ventilul de 
verificare de la vasul de 
expansiune, iar la celălalt capăt 
cu un robinet cu bilă cu filet 
7/16-28 UNEF pentru tubul de 
umplere, precum şi un manome-
tru de verificare cu Ø 40 mm. 
Tubul de umplere nu este inclus 
în setul de livrare.

Utilizare

Descriere

Date tehnice Domenii
PNG-1: 0/4 bar 
PNG-3: 0/10 bar

Clasa de precizie
1,6

Domeniu
0/4 bar

Clasa de precizie
1,6

Set de livrare
PNG-2 inclusiv tub de umple-
re şi geantă de transport din 
plastic

Pentru verificarea şi corectarea 
presiunii vaselor de expansiune 
și echipamentelor de alimentare 
cu combustibil lichid, în special 
pentru aplicaţiile cu ventile de 
verificare greu accesibile. 

Set de verificare şi umplere, 
alcătuit dintr-o tijă rigidă, cu lun-
gimea de 200 mm, la un capăt 
pentru conectarea la ventilul 
vasului de expansiune, iar la 
celălalt capăt cu un robinet cu 
bilă cu filet 7/16-28 UNEF pentru 
tubul de umplere, precum şi un 
manometru de verificare cu Ø 40 
mm, 0/4 bar. În timpul verificării şi 
corectării presiunii, armătura este 
presată pe ventilul vasului de 
expansiune.

Racord
7/16-28 UNEF

Conţinut
400 ml

Produs Cod Preţ euro

Set de verificare şi umplere PNG-1,  0/4 bar 39616 21,60

Set de verificare şi umplere PNG-3, 0/10 bar 39637 24,40

Tub de umplere recipiente, 400 ml 39633 18,50

Set de verificare şi umplere PNG-2 39634 97,90

Geantă pentru PNG-2 39635 39,90

5
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Aparate de verificareControl

Utilizare

Descriere

Set de verificare  
PGA-4

Manometru portabil PGA

Produs Cod Preţ euro

Manometru portabil PGA, 0/4 bar 39615 23,80

Set de verificare  PGA-4 39614 40,50

Manometru portabil
PGA

Pentru verificarea presiunii la vasele de expansiune, 
recipiente şi anvelope.

Aparat de măsură presiune robust, foarte precis, în 
carcasă din aluminiu, cu corecţie punct zero. Inter-
val de măsurare 0/4 bar. Cu trei adaptoare pentru 
ventile de autovehicule, care se utilizează şi la vasele 
de expansiune. Cele trei adaptoare (drept, la 45° şi 
90°) permit utilizarea şi în cele mai înguste spaţii. O 
geantă de transport din plastic  este inclusă în setul 
de livrare.

Pentru verificarea presiunii la vasele de 
expansiune, recipiente şi anvelope.

Aparat de măsură presiune robust, foarte precis, 
în carcasă din aluminiu, cu corecţie punct zero. 
Interval de măsurare 0/4 bar. 
Cu adaptor 45° pentru utilizare şi în cele mai 
înguste spaţii.

5
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ControlAparate de verificare

Utilizare

Descriere

Set de verificare
PGW-10

Produs Cod Preţ euro

Manometru portabil PGW, 0/10 bar 39618 25,00

Set de verificare  PGW-10 39617 56,70

Set de verificare  PGWA 39619 157,00

Manometru portabil PGW

Manometru 
portabil PGW

Set de verificare
PGWA

Pentru verificarea presiunii la 
instalații de apă și la anvelope.

Aparat robust de măsură presi-
une, în carcasă din aluminiu, cu 
corecţie punct zero. Interval de 
măsurare 0/10 bar, cu adaptor 
pentru autovehicule. În combi-
naţie cu adaptoarele din setul 
PGW-10 este adecvat şi pentru 
verificarea presiunii apei.

Pentru verificarea presiunii la 
instalații de apă, recipiente şi 
anvelope.

Aparat de măsură presiune 
robust, foarte precis, în carcasă 
din aluminiu, cu  corecţie punct 
zero. Interval de măsurare 0/10 
bar. Cu adaptor pentru robinet 
de furtun ½" (filet G¾), perlator M 
24 x 1 cu filet interior M 22 x 1 
filet exterior. În setul de livrare 
este inclusă o geantă de trans-
port din plastic şi o piesă de 
conectare pentru ventile de 
autovehicule.

Pentru verificarea presiunii la 
instalații de apă şi vase de expan-
siune.

Combinaţie între seturile PGA-4 şi 
PGW-10, plus tija rigidă prelungi-
toare a conectorului şi furtun flexi-
bil cu ventil (Vg8) lateral.

5
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Manometru digital 
DIM 20

	 	Manometru	universal	de	înaltă	precizie	

	 	Flexibilitate	ridicată	-	diferite	unităţi	de	măsură:	bar/mbar/
psi/inHg/mmHg/kPa/MPa/mWS

	 	Memorie	valori	minime/maxime

	 Utilizare	intuitivă

	 	Ecran	TFT	cu	posibilitate	de	rotire	la	330°

	 	Calibrarea	punctului	de	zero	şi	capătului	de	scală

	 	Oprire	automată,	setabilă

Domeniu de măsurare
Presiune relativă: -1/0 bar, 0/2,5 bar 
până la 0/700 bar

Precizie măsurare
±0,5 % FSO conform BFSL
±1 % FSO (-1/0 bar)

Siguranță la suprapresiune
Minim 1,5 x FS

Domeniu temperatură de utilizare 
Mediu:      -20/+125 °C 
Ambiantă:    -20/+45 °C 
Depozitare:  -30/+80 °C

Eroare datorată temperaturii
În intervalul compensat
0/70 °C ≤ 0,5 % FSO/10 K

Comportament dinamic
Rată de măsurare 5/s

Ecran
Ecran LCD
Posibilitate de rotire la 330°

Racord 
G¼B (EN 837-1/7,3), radial

Alimentare
1 baterie litiu 3,6 V (inclusă), durată de viaţă în 
funcţie de utilizare, maxim 5 ani

Materiale
Carcasă:      PA6, ranforsat
Racord :      oţel inoxidabil 304
Membrană:  ceramică (AI2O3  96 %) 
Garnitură:    FKM

Grad protecţie
IP 51 (EN 60529)

Pentru măsurarea cu înaltă precizie a presiunii, de exemplu în domeniile hidraulic, pneumatic, 
construcţia de maşini şi instalaţii.
Aparat de măsură presiune compact, comandat prin microprocesor, cu senzor ceramic. Semnalul de la 
senzorul de presiune este transmis la microprocesor, convertit în unitatea dorită şi afişat. Fiecare aparat 
este livrat cu un protocol de măsurare și opțional certificat de etalonare.

Utilizare

Date tehnice

DIM 20

Produs

Domeniu de măsurare

-1
/0

 b
ar

0/
2,

5 
ba

r

0/
6 

ba
r

0/
10

 b
ar

0/
25

 b
ar

0/
40

 b
ar

0/
10

0 
ba

r

0/
16

0 
ba

r

0/
25

0 
ba

r

0/
40

0 
ba

r

0/
70

0 
ba

r

Cod 32500 32503 32505 32506 32508 32509 32511 32512 32513 32514 32516

Preţ euro 196,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 191,00 191,00 191,00 191,00 264,00
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ControlAparat de testare

Aparat de testare GPR 4,
Tester anozi AT1

Aparat de testare  GPR 4

Pentru utilizarea la rezervoarele de CLU şi motorină. 
Nu este destinat zonelor cu pericol de explozie şi 
nici pentru limitatoarele montate în  medii cu pericol 
de explozie.

Aparat de testare adecvat pentru toate tipurile de 
limitatoare cu excepţia celor montate în  medii cu 
pericol de explozie.
Afişaj funcţionare sau mesaj de defecţiune prin 
intermediul ledului de semnalizare. Regim pe bate-
rie. Se livrează inclusiv cu armătura de conectare la 
limitatoarele GWG.

Utilizare

Descriere

Produs Cod Preţ euro

Aparat de testare  GPR 4 62301 116,00

Tester anozi AT1 69842 68,00

Aparat de testare pentru controlul consumului ano-
dului I sau al anozilor de sacrificiu uzuali, montaţi 
izolat.

Tester anozi AT1

■■ Aparat de măsură portabil cu afişaj cu LED în 4 
trepte

■■ Afişare facilă şi rapidă a stării curente a consumu-
lui anodului

■■ Siguranţă durabilă a funcţionării cazanului de apă 
caldă – anozii uzaţi sunt înlocuiţi la momentul 
potrivit

Armătura de conectare
5
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Sonde pentru analizoare 
de gaze de ardere

B
LU

E
LY

Z
E

R
 S

T

E
U

R
O

LY
Z

E
R

 S
T/

S
Te

E
U

R
O

LY
Z

E
R

 S
Tx

M
U

LT
IL

Y
Z

E
R

 N
G

M
U

LT
IL

Y
Z

E
R

 S
Te

M
A

X
IL

Y
Z

E
R

 N
G

M
A

X
IL

Y
Z

E
R

 N
G

 P
lu

s

Produs Descriere potrivit pentru Cod Preţ 
euro

Sistem de sonde modular

Mâner de bază 
AWS-B 
pentru sonde 
interschimbabile

Furtun: 2,4 m, inclusiv dispozitiv de 
pregătire a gazului KFP, 
cu tiraj

• • • • • • 510921 195,77

Furtun: 5 m, inclusiv dispozitiv de 
pregătire a gazului KFP, 
cu tiraj

• • • • • • 510931 217,08

Furtun: 2,4 m, fără dispozitiv de 
pregătire a gazului KFP, 
cu tiraj /temperatură

• • • • • • 510940 117,60

Furtun: 2,4 m, inclusiv dispozitiv de 
pregătire a gazului KFP, 
fără tiraj 

• • • • • • 510951 185,17

Furtun: 5 m,  dispozitiv de pregătire a 
gazului KFP, 
fără tiraj

• • • • • • 510961 206,48

Sondă 
interschimbabilă
AWS-S 
se conectează la 
mânerul de bază

100 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570084 78,50

180 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570073 86,10

300 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570074 67,20

500 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570075 172,20

750 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570076 248,85

1.000 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570077 278,25

1.500 mm, Ø 8 mm • • • • • • 570078 317,10

Sondă pentru 
prelevare 
multiplă 
AWS-M 
se conectează la 
mânerul de bază

telescopică 60–170 mm,
Ø 8 mm • • • • • • 570080 81,90

Sondă interstițiu 
tubulatura 
AWS-R
se conectează
la mânerul de 
bază

pentru determinarea etanșeitații, prin 
măsurarea concentraţiilor de CO şi 
O2 în spațiul interstiţial al tubulaturii cu 
pereţi dubli de la centralele cu tiraj forţat

• • • • • • 570083 76,65

Sondă flexibilă
AWS-F 
se conectează la 
mânerul de bază

400 mm, Ø 9 mm • • • • • • 570079 137,55

Adaptoare universale

Sondă interstițiu 
tubulatură
RSO-UG

furtun lungime 2 m • • • • • • • 500236 76,65

Sondă interstițiu 
tubulatură
RSO-UA

universală, 
se conectează la toate sondele de gaze 
de ardere

• • • • • • • 570082 81,90

Sondă prelevare 
multiplă MSO-U
cu furtun

telescopică 60 –250 mm,
fără KFP • • • • • • • 569580A 112,35

6
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Produs Descriere potrivit pentru Cod Preț 
euro

Sonde
Sondă de gaze 
de ardere 
compactă 
AKS-K

240 mm, cu  tiraj, fără dispozi-
tiv de pregătire a gazului  
KFP 2P

• 500246.5 92,40

Sondă de prele-
vare gaze 
PSP 4000

• 568900 2.377,20

fără ilustraţie Furtun încălzit 
HL 4-3 Lungime: 3 m • 569478 1.039,50

fără ilustraţie Furtun încălzit 
HL 4-5 Lungime: 5 m • 569476 1.548,75

Furtun încălzit 
ENL-H

Lungime: 2 m,
cu posibilitate de conectare la 
MULTILYZER

• 570205 871,03

Sondă de 
prelevare ENS-G 280 mm, dreaptă • 570202 126,00

Sondă de 
prelevare ENS-G 400 mm, dreaptă • 570211 191,17

Sondă de 
prelevare
ENS-W

300 mm, colţ • 570203 148,00

Sondă de 
prelevare ENL-I2 
încălzită

Lungime: 2 m • 570250 560,00

Sondă de 
prelevare 
curbată

300/50 mm • 570251 204,00

fără ilustraţie
Sondă de 
prelevare 
curbată

1.100/50 mm • 570252 460,00

fără ilustraţie
Set de 
conectare 
ASS-STM

Furtun de legătură la sonda 
de prelevare ENL-H2 şi 
MULTILYZER STe/NG, inclusiv 
KFP

• 500296 69,65

Tub Pitot 

Lungime tijă imersie 360 mm • • • • 500238 175,17

Lungime tijă imersie 460 mm • • • • 500238.1 183,37

6
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Dispozitiv de pregătire a gazului KFP pentru 
analizoarele de gaze de ardere

O-ring 18 x 3
Filtru de particule

 
O-ring 23 x 2

 
O-ring 23 x 2

Membrană din teflon Adaptor
KFP-ESZ

Cilindru KFP-GP
cu săgeată

Piesă de intrare
KFP-E

Piesă de ieşire
KFP-A

Dispozitiv KFP 2P (BLUELYZER ST)

O-ring 18 x 3 Piesă intermediară
KFP-Z

 
O-ring 23 x 2

 
O-ring 23 x 2

Membrană din teflon Cilindru KFP-GL
cu logo

Piesă centrală
KFP-MZ

Cilindru KFP-GP
cu săgeată

Piesă de intrare
KFP-E

Piesă de ieşire
KFP-A

Filtru Infiltec

Dispozitiv KFP (EUROLYZER STe/STx, MULTILYZER STe, MAXILYZER NG/NG Plus)

KFP KFP 2P

Produs Cod Preţ euro

Dispozitiv de pregătire a gazului KFP 500190 75,60

Dispozitiv de pregătire a gazului KFP 2P 500192 66,15

Consumabile pentru KFP:
5 x filtre Infiltec, 5 x membrane de teflon 500208 40,45

Consumabile pentru KFP 2P:
5 x filtre de particule, 5 x membrane de teflon 500214 32,10

Utilizare piese de 
schimb

KFP KFP 2P

Set  0-ring • • 511002 7,42

Piesă de intrare KFP-E • • 520594 19,05

Cilindru KFP-GP cu săgeată • • 520596 9,58

Piesă centrală KFP-MZ cu cilindru • 521990 20,20

Piesă intermediară KFP-Z • 520592 19,05

Piesă de ieşire KFP-A • • 520591 19,05

Cilindru KFP-GL cu logo • 521778 9,58

Membrană din teflon, conţinut 10 buc. • • 511004 16,05

Filtre Infiltec, conţinut 5 buc. • 511003 24,40

Filtre de particule, conţinut 5 buc. • 511009 16,05

Adaptor KFP-ESZ cu cilindru • 522183 35,60

6
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Produs Cod Preţ euro

Anemometre

Senzor de temperatură şi 
umiditate TFS-BA Conectare cu 8 pini • 511011 192,47

Sondă 
MiniAir 20 Micro 20 m/s • 523507 606,00

Sondă 
MiniAir 20 Mini 20 m/s • 523508 514,00

Sondă 
MiniAir 20 Macro 20 m/s • 523509 784,00

Cap sondă
MiniAir 20 Micro 20 m/s • 523544 218,48

Cap sondă
MiniAir 20 Mini 20 m/s • 523545 178,27

Cap sondă
MiniAir 20 Macro 20 m/s • 523546 366,74

Tijă prelungitoare VLS 180 Lungime: 180 mm • 523626 59,50

Tijă prelungitoare VLS 300 Lungime: 300 mm • 523627 85,75

Tijă prelungitoare VLS 1000 Lungime: 1 m • 523628 228,00

Prelungire pentru senzorul de
temperatură/umiditate Lungime: 1,8 m • 523511 276,00

Umidometre pentru lemn si materiale de construcții

Cablu de măsurare MFM Lungime: 1 m, cu stecker • 569083 24,68

Electrod tip ciocan  
HLH-HE 20 pentru lemn cu certificare TÜV • 569053 158,00

Electrod  ELE-SE 10 pentru 
lemn şi materiale în construcţii • 569054 75,60

Mâner ELE-G pentru montarea electrodului ELE-SE10 • 569049 25,20

Electrod de inserţie ELE-ST 
50-1 cu certificare TÜV

Lungime: 430 mm, pentru rumeguș şi peleţi, 
cu senzor de temperatură integrat • 569026 306,00

Electrod de inserție ELE-ST 
50-2 TF cu certificare

Lungime: 1.100 mm pentru aşchii de lemn şi peleţi, 
cu senzor de temperatură integrat • 569027 329,00

Senzor de inserare TFB-ES 200 • 569020 36,75

Ştifturi din oţel 12, 16, 23 mm Conţinut: câte 3 buc. • 569081 3,68

Ştifturi din oţel 40 mm Conţinut: câte 10 buc. • 569082 4,10

Tije de măsurare ELE-MS 110 pentru electrozi ELE-SE10 , lungime: 300 m • 569055 28,35

Electrozi cu perii
ELE-BE 110-1, 100 mm pentru materiale de construcţii • 569079 51,45

Electrozi cu perii
ELE-BE 110-2, 300 mm pentru materiale de construcţii • 569058 51,45

Pastă conductoare pentru elec-
trodul cu perii ELE-BE • 569078 26,25

Bloc de calibrare şi software • 569022 42,42

Sonde pentru  BlueAir ST
şi  MFM 22

6
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Produs Descriere Cod Preţ euro

C
o

n
u

ri
 p

e
n

tr
u
 s

o
n
d

e

Con de fixare
KLK-P 50

Din PDM, orificiu Ø 5,0 mm, pentru sen-
zorul de aer de combustie 522221 9,98

Con de fixare
KLK-E 60

Din inox, orificiu Ø 6,0 mm, pentru sen-
zorul de aer de combustie 520589 9,98

Con de fixare
KLK-T 80

Din teflon, orificiu Ø 8,0 mm, pentru 
sonda analizoarelor de gaze de ardere 521637 14,70

Con de fixare
KLK-E 80

Din oţel inoxidabil, orificiu Ø 8,0 mm, pen-
tru sonda analizoarelor de gaze de ardere 520588 9,98

Con de fixare
KLK-E 88

Din oţel inoxidabil, orificiu Ø 8,8 mm, pen-
tru verificarea EP 522918 9,98

Conuri din cauciuc
KLK-G

Din cauciuc, orificiu Ø 5,0 mm, pentru 
senzorul de aer de combustie 568981 9,98
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Produs Descriere potrivit pentru Cod Preţ euro

Senzori de temperatură

Senzor de imersie
TFB-ES 400 • • • • • • • • • 569868 65,10

Senzor de aer, gaz, 
lichid TFB-LGF 
1100

• • • • • • • • • 569867 65,10

Senzor suprafeţe
TFB-OF 650 • • • • • • • • • 569866 76,65

Senzor HT
TFB-HT 1150-1 700 mm • • • • • • • • • 569853 144,90

Senzor HT
TFB-HT 1150-2 1.000 mm • • • • • • • • • 569854 180,60

Senzor aer de 
combustie

TFB-VL 600-1, 200 mm • • • • • • • • • 500147 109,80

TFB-VL 600-2, 290 mm • • • • • • • • • 500147.2 114,45

Senzor aer de 
combustie
TFB-VL 100 M

cu magnet • • • • • • • • • 500141 131,25

Senzor aer de 
combustie
TFB-VL 100 MG

cu magnet şi con din cau-
ciuc • • • • • • • • • 500141 .1 135,25

Senzor aer ambiant
TFB-UL 50-1 • • • • • • • • • 521844 19,95

TFB-UL 50-2 pentru 
MAXILYZER • • • • • • • • • 500129 19,95

Senzor tip cleşte
TFB-ZF 260 • • • • • • • • • 569011 71,40

Senzori de temperatură
pentru seria  BlueLine

Conuri de fixare pentru seria BlueLine6

SondeAccesorii
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Produs potrivit pentru Cod Preţ euro

Aparate de măsură pulberi

Set de curăţare
10 x beţişoare de curăţare,
10 x şerveţele de curăţare,
2 x perii de curăţare

• 570210 11,85

Set o-ring • 511028 13,40

Opţiuni aparate

Program Pitot • • • 510913 51,52

Pachet  test 4 Pa • 569274 460,95

Pachet eficienţă energetică • 569253 703,50

Pachet eficienţă energetică /
test 4 Pa • 569254 762,30

Interfaţă Bluetooth®

BTS-E • 500648 78,75

Interfaţă Bluetooth®

BTS-M • 569278 78,75

Funcţie aparat MGF DL-S, 
data logger • • • • • • 511010 53,02

Memorie tip bază de date
Extindere a funcţiilor de stocare, 
bază de date clienţi, informaţii 
clienţi

• • • • • • 511030 59,00

Aparate de măsură din seria BlueLine

Card microSD cu adaptor • 522796 13,32

Card microSDHC inclusiv cititor de carduri 
pe USB 2.0 • • • • • • 511035 12,78

Modul USB-A "BT-STM 225" 
MULTILYZER STe

Dongle USB pentru MULTILYZER 
STe pentru comunicarea cu 
STM 225

• 500854 119,00

Modul USB-A
pentru PC

Dongle Bluetooth® Smart pentru 
aplicația de PC EuroSoft mobile • • • • • • 500856 102,04

Încărcător NTE mini USB-A • • • • • • 523365 15,54

Cablu de date
USB-A pe mini USB • • • • • • 522530 5,25

Încărcător NTE mini USB KFZ Adaptor auto pentru încărcătorul 
mini USB-A • • • • • • 523476 8,04

Încărcător NTE 8 G • 522727 34,65

Încărcător NTE 8 TI • 521236 63,00

Încărcător GSP 1 • 522199 46,62
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Produs Descriere Cod Preţ euro

Set de conectare ASS-DP
pentru măsurarea presiunii diferenţiale

Pentru manometre digitale 
portabile Ø 7/8 mm 500237 24,15

Set de furtunuri SLS test 4 Pa 500664 61,00

Adaptor conector furtun pneumatic 
Ø 8 mm pe Ø 3 mm pentru aparatele de 
măsurare a presiunii din seria BlueLine

1 buc. 500677.1 19,95

2 buc. 500677.2 39,90

G
e

n
ți
 d

e
 t

ra
n
s
p

o
rt

Geantă de transport universală 
din plastic

Pentru EUROLYZER şi 
MULTILYZER 570106 49,34

Geantă de transport, din plastic Pentru BLUELYZER ST 523372 48,52

Geantă de transport, din plastic Pentru BlueAir ST 523603 87,63

Geantă de transport, din plastic Pentru MAXILYZER NG/NG 
Plus 522048 80,83

Geantă de transport, 
din plastic MFM Pentru MFM 22 569021 31,25

Geantă de transport 
Pentru STM 225 / 500, inclu-
siv 2 huse de protecţie pentru 
sonda încălzită

570201 123,58

fără ilustraţie Husă de protecţie aparat Pentru GSP 1 522247 32,03

fără ilustraţie Husă de protecţie aparat Pentru MFM 20/22 569080 30,45

Geantă de transport universală din 
aluminiu

Pentru EUROLYZER şi 
MULTILYZER 500541.0 131,25

Accesorii pentru seria BlueLine
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NOUNOU

NOUNOU

Produs Descriere Cod Preţ euro

Im
p

ri
m

a
n

tă

Imprimantă termică 
EUROprinter-IR

Imprimantă compactă infraroşu, 
cu 4 magneţi de fixare 522394 239,40

Imprimantă termică 
EUROprinter-IR Bluetooth®

Imprimantă compactă, cu 4 
magneţi de fixare. 
Interfeţe: infraroşu şi Bluetooth®

523247 427,16

Imprimantă termică EUROprinter-IR 
Bluetooth® Smart

Imprimantă compactă, cu 4 
magneţi de fixare. 
Interfeţe: infraroşu şi Bluetooth® 
Smart

523525 432,16

Hârtie de imprimantă pentru 
EUROprinter Set 5 role 523374 17,33

Hârtie de imprimantă pentru 
EUROprinter

Rezistentă în timp, 
autocolantă,1 rolă 522666 8,93

Hârtie pentru imprimanta HP Set 5 role 523375 16,00

Pompă de indice de fum RSP-L
Inclusiv scală etalon pentru 
valorile funinginii şi discuri de 
hârtie

569581 131,50

Pompă de indice de fum RSP-XL

Set complet cu sondă de pre-
levare (220 mm lungime), scală 
etalon, con filetat, discuri de 
hârtie  (100 buc.)

569086 142,80

Discuri de hârtie pentru pompele de 
indice de fum Conţinut 200 buc. 568400 8,40

Dozator hârtie filtrantă 568401 23,00

Scală etalon pentru 
valorile indicelui de fum 568300 12,60

Capace obturatoare pentru orificiile 
de măsurare

Conţinut 10 coli (1 coală a câte 
10 buc.) 561099 1,26
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Set de verificare a etanşeităţii DPK 54, 
accesorii pentru seria DPK 60

Utilizare

Set de verificare a etanşeităţii DPK 54

Descriere

Pentru verificările de presiune la instalaţiile de gaze lichefiate sau 
pentru verificarea presiunii cu aer

Set de verificare a etanşeităţi, alcătuit din:
■■ Manometru de verificare Ø 63 mm cu protecţie la şocuri, 

interval de măsurare 0/2 bar
■■ Piesă de conectare  
■■ Pompă de aer manuală
■■ Diferite adaptoare

Pompă FSP-L

Descriere Cu supapă de sens, cuplă rapidă şi furtun de legătură 
de 2,5 m. 

Volum 
200 cm³

Adaptoare de verificare

Descriere Adaptoare de verificare conice sau cilindrice pentru sis-
temul cu cuplă rapidă şi şurub fluture pentru diametrele 
de ţeavă uzuale ½", ¾", 1" și 1¼".

Ventil ADV 2

Descriere Ventil cu cuplă rapidă şi supapă de reglaj pentru ajustarea 
facilă a presiunii. Potrivit pentru toate aparatele de măsurare 
a presiunii cu racord de furtun de Ø 8 mm din seria 
BlueLine.

Capac contor gaz cu racord coaxial

Descriere Cu racord pentru contorul de gaz cu o singură ţeavă.
Cu racorduri pentru sistemul cu cuplă rapidă din seria DPK

NOUNOU

6

Verificare etanșeitateAccesorii



93

Produs Cod Preţ euro

Set de verificare a etanşeităţii DPK 54 39540 126,00

Manometru pentru DPK 54 39541 52,00

Racord pentru DPK 54 37303 20,00

Pompă  FSP-L 563034 33,60

Furtun pentru pompa de picior FSP-L 563033 22,05

Adaptor conic ½" la ¾" 500678.1 26,02

Adaptor conic ¾" la 1¼" 500678.2 29,90

Adaptor cilindric ½" 500678.3 30,28

Adaptor cilindric ¾" 500678.4 30,28

Adaptor cilindric 1" 500678.5 31,36

Adaptor cilindric 1¼" 500678.6 31,36

Pompă manuală, 2 x supape 523082 22,80

Adaptor pentru conectare compresor 500696 16,25

Adaptor ½" 500694 11,72

Adaptor ³∕8" și ¾" 500679.1 31,93

Adaptor ½" și 1" 500679.2 41,30 

Adaptor 1" și 1¼" 500679.3 36,81

Furtun de racordare 0,3 m racord DN 5  500687 25,21

Furtun de racordare 1 m DN 2,7, racord DN 5 500685 25,69

Furtun de racordare 2 m DN 2,7, racord DN 5 500689 30,73

Furtun de racordare 3 m, racord DN 5 500686 35,77 

Furtun de racordare pentru presiune joasă, manşon ataşabil DN 5 500688 7,34

Conector Y, 2 x cuple N5, 1 x robinet de închidere, 1 x niplu cu fişă 500690 41,70

Conector T, 2 x cuple, 1 x robinet de închidere, 1 x niplu cu fişă 500695 43,30

Capac contor gaz cu racord coaxial 500693 83,55

Ventil ADV 2 cu cuplă rapidă și regulator debit 500670 79,00

Senzor de presiune DSE 25, 0/25 bar 523294 256,25

Set pentru apă ADS-W 500697 73,05

Set pentru apă ADS-WD 500698 293,00

Accesorii pentru seria DPK  60

Set pentru măsurare presiune apă 
ADS-WD

Set pentru măsurare presiune apă 
ADS-W

Descriere

Descriere

Set pentru apă în cutie din plastic, pentru aparatul de măsurare a 
presiunii DPK 60-7 pentru conectarea la conducte de apă cu 
mediul de verificare apă.

Alcătuit din:
■■ Senzor de presiune extern, interval de măsurare 0/25 bar
■■ Teu
■■ Adaptor niplu, de ex. pentru racordarea la un compresor
■■ Piesă de conectare G½ pentru conectarea la sistemul de conduc-
te în vederea etanşării

Set pentru măsurare presiune apă în cutie din plastic, 
pentru conectarea la conducte de apă cu mediul de 
verificare apă.

Alcătuit din:
■■ Teu
■■ Adaptor niplu,de ex. pentru racordarea compresorului
■■ Racord G½ pentru conectarea la sistemul de conducte în 
vederea etanşării
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i

Exemplu de protocol 
de măsurare convertit 
în cod QR

NOUNOU
EuroSoft mobile pentru aparatele 
de măsură portabile BlueLine

 Aplicaţie pentru Android/iOS „EuroSoft mobile” pentru smartphone-uri şi tablete

 Software „EuroSoft mobile” pentru sistemele de operare Windows

 Gratuit şi potrivit pentru numeroase aparate de măsură portabile din seria BlueLine

  Posibilitate de up-grade prin actualizare software şi Bluetooth® Smart a aparatelor  
BlueLine

Pentru prelucrarea şi vizualizarea grafică a rezultatelor/protocoalelor de măsurare ale aparatelor BlueLine. 
Ideal în special pentru măsurări şi reglaje pe termen lung sau pentru utilizarea funcţiei data logger a 
aparatelor de măsură și pentru întocmirea profesională şi detaliată a unei documentaţii și arhivări pentru 
clienţi. Cu software-ul EuroSoft mobile, valorile măsurate pot fi transferate pe smartphone, tabletă sau 
PC. Acestea sunt disponibile pentru prelucrare ulterioară sau pentru partajare imediată. Software-ul se 
pretează pentru aparatele de măsură BlueLine, prin utilizarea pe sisteme de operare iOS, Android sau 
Windows.

Utilizare

Avantaje
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EuroSoft mobile pentru aparatele 
portabile de măsură BlueLine

EuroSoft mobile Utilizare App Utilizare  software PC

Compatibilitate cu 
aparatele de 
măsură

Interfaţă Bluetooth®: EUROLYZER 
ST/STe, MULTILYZER NG şi 
MAXILYZER NG/NG Plus
Interfaţă Bluetooth® Smart: 
BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, 
MULTILYZER STe, S4600 ST, BlueAir 
ST

BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, 
MULTILYZER STe, S4600 ST, 
BlueAir ST

Sistem 
de operare

Aparate cu interfaţă Bluetooth®: 
Android 4.0 sau o versiune ulterioară 
pentru conexiuni prin Bluetooth
Aparate cu interfaţă Bluetooth® 
Smart: Android 4.3 sau o versiune 
ulterioară, iOS 6.0 (Bluetooth 4.0) sau o 
versiune ulterioară pentru conexiuni prin 
Bluetooth® Smart
Alte versiuni de Android:
Transfer prin cod QR

Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8

Funcţii ■■ Afişare în timp real a valorilor 
măsurate, ca imagine sau ca grafic

■■ Afişare măsurare presiune ca mano-
metru digital

■■  Convertirea unui cod QR în valori 
măsurate

■■ Protocoalele de măsurare se pot 
  trimite direct (e-mail, reţele de 
  socializare …)
■■ Transmiterea protocoalelor de 
măsurare generate din versiunea de 
Windows

■■ Crearea unei baze de date cu clienţii

■■ Editor pentru generarea protocoa-
lelor de măsurare

■■ Ordonarea şi editarea combustibili-
lor şi a mărimilor măsurate

■■ Crearea de combustibili specifici 
utilizatorului

■■ Afişaj în timp real al valorilor 
măsurate ca imagine sau grafic*

■■ Comandă aparat de la distanţă: 
comanda de la distanţă a aparatului 
de măsură (Remote Viewer)*

Produs Cod Preţ euro

Donggle USB-Bluetooth® Smart pentru funcţiile de afişare în timp real 
şi de comandă de la distanţă a aparatului pentru PC 500856 102,04

Erhältlich im

Aplicaţia 
EuroSoft mobile

 
■■ Google Play: ■■ EuroSoft mobile pentru PC: ■■ App Store:

Descărcare software

Descriere Softul pentru PC permite transferul datelor măsurate prin  Bluetooth® Smart. Un dongle USB-Bluetooth®-
Smart se conectează cu aparatul BlueLine şi permite funcţii precum „afişare în timp real” şi „comandă 
de la distanţă a aparatului”.

La utilizarea aplicaţiei, există diferite posibilităţi de comunicare:
1.  Prin intermediul generatorului de coduri QR integrat în aparatele de măsură BlueLine. Acesta 

generează un cod QR din datele măsurate, care poate fi la rândul său scanat de smartphone-uri şi 
tablete şi apoi prelucrat cu ajutorul aplicaţiei. Protocoalele de măsurare sunt reprezentate ca fişier 
HTML şi pot fi aşadar, suplimentar, afişate independent de sistemul de operare în orice browser sau 
program software de administrare, sau trimise prin e-mail.

2. Prin interfaţa Bluetooth® a aparatelor de măsură EUROLYZER ST/STe, MULTILYZER NG sau 
MAXILYZER NG/NG Plus. Este necesar sistemul de operare Android 4.0 sau o versiune ulterioară. 
Rezultatele măsurării sunt prelucrate şi vizualizate confortabil direct în aplicaţia EuroSoft mobile.

3. Prin interfaţa Bluetooth® Smart a aparatelor de măsură BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, 
MULTILYZER STe, S4600 ST sau BlueAir ST. Rezultatele măsurării sunt prelucrate şi vizualizate con-
fortabil direct în aplicaţia iOS sau Android EuroSoft mobile.
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Consiliere şi prezentare produs
Foarte aproape de client. Cineva din 
personalul nostru de vânzări este în-
totdeauna în apropiere. Noi vă sfătuim 
personal şi individual. Cu plăcere îi con-
siliem şi pe clienţii dvs. la expoziţii sau 
prezentări organizate la sediul dvs. 

Şcolarizare şi training 
Profesională şi practică. În cadrul sco-
larizărilor noastre profitaţi de experienţa 
vastă în măsurări şi  analiza de gaze. Do-
tarea tehnică disponibilă la sediul nostru 
permite demonstraţii în condiţii reale de 
lucru. 

Service-ul înseamnă posibilitatea de a te baza pe alţii. Echipa de service AFRISO care vă stă la dispoziţie este flexibilă, raţională 
în costuri, punctuală, eficientă şi rapidă. Vă rugăm să ne contactaţi.

Telefon Centrală: 021.410.07.02

Service
Indiferent daca este vorba despre intre-
ţinere profesională, calibrare, verificare 
metrologică sau verificare în funcţiona-
re, specialiştii noştri din domeniul ser-
vice-ului vor asigura funcţionarea pe 
toată durata de viaţă a aparatului dvs. 
de măsură. Pentru rezultate exacte în 
măsurări, respectarea normelor impuse 
de lege si o durată mai lungă de viaţă. 

Reparaţii 
Dacă există anumite defecte de funcţi-
onare, trimiteţi-ne vă rugăm aparatul şi 
o scurtă descriere depre defectul obser-
vat şi vă vom returna aparatul funcţional 
în cel mai scurt timp. 

Aparate pentru închiriat 
Nu vă puteţi lipsi de aparatul dvs. de 
măsura? Nici o problemă, service-ul 
nostru vă poate pune la  dispoziţie în ori-
ce moment aparate de schimb, contra 
cost.

Laborator propriu etalonări acreditat 
RENAR
Deţinem laborator cu gaze etalon pen-
tru verificarea analizoarelor de gaze de 
ardere şi unitate mobilă de verificare şi 
etalonare. Laborator metrologic pentru 
verificarea şi etalonarea manometrelor 
cu tub Bourdon şi a celor digitale.

Oferta noastră de service, calibrări şi 
etalonări - sprijin la nevoie
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146 de ani de
experienţă germană
în producţia de aparate de măsură şi control reprezintă o temelie rar 
întâlnită în acest domeniu.

De 23 de ani în 
România
producem atât pentru piaţa 
locală cât şi pentru restul
Europei şi întreaga lume.
O echipă cu adevărat 
europeană ce oferă pieţei 
româneşti servicii la cel mai 
înalt nivel, pentru profesionişti: 
etalonări, calibrări, service.

Etalonări

Producţie

Vânzări

Calibrări

Service

Dezvoltare

Cercetare

Modificări tehnice: lucrăm continuu la dezvoltarea produselor noastre, de aceea pot apărea modificări tehnice pe parcurs.
Răspunere limitată: AFRISO-EURO-INDEX SRL nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele greşeli de tipar. 
Preţuri: sunt exprimate în euro şi nu conţin taxă pe valoare adăugată şi pot fi modificate fără o notificare în prealabil.

Drept de autor: Copyright © 2015 AFRISO-EURO-INDEX SRL.
Nici o parte din acest material nu poate fi sub nici o formă copiată, modificată, distribuită fără acordul scris al AFRISO-EURO-INDEX SRL.

VE = cantitate ambalare
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