
BACHARACH PCA 3
MÅLEINSTRUMENT

Bacharach PCA3 vil med sine mange funktioner 
såsom ekstra skyllepumpe, USB overførsel til PC, 
lysstærkt farvedisplay og lagring af op til 1000 
målinger, fungere som montørens tro følgesvend. 
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Montørens tro følgesvend. PCA 3 bygger på alt det bedste fra de velkendte analysatorer PCA og PCA 2.
Instrumentet leveres som standard med 2 måleceller (ilt og kulilte), men kan udbygges med yderligere 2 celler 
f.eks. til måling af kulilte i koncentrationer op til 20.000 ppm og NO.

CO-cellen er beskyttet af en separat skyllepumpe, der træder i kraft ved for høje CO-koncentrationer. Det lys-
stærke farvedisplay med indbygget sparefunktion og batteriindikator kan både vise mange linjer med lille skrift 
eller få linjer med stor tekst ved brug af 2 eller 3 gange zoom.

Slanger tilsluttes via slangestutse i stål. PCA 3 har mulighed for at tilslutte op til 4 måleceller, hvilket gør den 
meget alsidig.

MÅLEINSTRUMENT

Udregnede værdier

Virkningsgrad  0,1 til 100 %
Luftoverskud  0 til 250 %
CO2, kuldioxid  0,1 til maks. værdi for det valgte brændstof
NOx (NOx= NO + NO2) 0 til 3.500 ppm
NOx (O2 fri)  0 til 9.999 ppm
CO (O2 fri)  0 til 9.999 ppm
NO (O2 fri)  0 til 9.999 ppm
NO2  (O2 fri)  0 til 9.999 ppm
SO2  (O2 fri)  0 til 9.999 ppm

Brændselstyper	 	 Naturgas	-	bygas	-	flaskegas	-	propan	-	GPL	-		
   let olie - tung olie - kul - koks -biobrændsel
Hukommelse  1000 målinger
Strømforsyning  4 stk. AA batteri eller ekstern strømforsyning  
   (tilkøbes)
Garanti	 	 	 2	år	inkl.	celler

Vare nr.    
KIT U/PRINTER  13923
KIT M/PRINTER  13924
UDEN TILBEHØR 13793

BACHARACH PCA3

O2, ilt % O2 0 til 20,9 Instrumentet kan udvides med op til 2 ekstra celler. 
Vælg mellem:

CO, kulilte, H2 kompenseret CO 0 til 4.000 ppm CO, kulilte – højt område CO 4.001 til 20.000 ppm
Røggas temperatur °C -20 til 1.200 NO,	kvælstofilte NO 0 til 3.000 ppm
Luft temperatur °C -20 til 537 NO2, kvælstofdioxid NO2 0 til 500 ppm

Tryk/træk mbar -180 til +180 SO2, svovldioxid SO2 0 til 5.000 ppm


