
Insight® Plus forbrændingsanalysator
Til private og kommercielle applikationer

FUNKTIONER & FORDELE
Aflæsninger for O2, CO, CO2, 
Forbrændingseffektivitet, temperatur og træk

Alt-i-et-værktøj, der gør 
forbrændingsjustering hurtig og enkel.

Branche eksklusiv Tune-Rite On-demand 
HVAC Assistant

Analyserer forbrændingsdata og giver 
forslag til fejlfinding i realtid

O2-sensor med lang levetid (3 års garanti) Reducerede vedligeholdelsesomkostninger 
og nedetid

Automatisk sensorbeskyttelse Beskytter sensorer i de hårdeste 
forbrændingsmiljøer og forlænger levetiden

IR-printer med magnet Udskriv forbrændings- og 
udledningsrapporter i felten

Omgivende CO-skærm Kontroller for farlige niveauer af CO i 
omgivelserne

Forkalibrerede B-Smart® sensorer Hurtig og nem sensorudskiftning i felten og 
reduceret nedetid (kræver ikke kal. Gas)

Bacharachs Insight® Plus er den ideelle forbrændingsanalysator til 
både entry-level og erfarne bolig- eller kommercielle HVAC-teknikere, 
der leverer aflæsninger af O2, CO, CO2, forbrændingseffektivitet, 
temperatur og træk. Bacharachs eksklusive Tune-RiteTM-software 
muliggør hurtig og enkel forbrændingsanalyse og fejlfinding for at sikre 
driftsforhold og bestemme forbrændingseffektiviteten. Insight® Plus 
fås med forkalibrerede B-Smart® sensorer for at minimere nedetid og 
vedligeholdelsesomkostninger. 

Automatisk levering af forkalibrerede sensorer til din dør for at eliminere 
feltkalibrering og minimere vedligeholdelse 
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SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE
O2 20,90%
CO (med integreret NOx-filter) 0 til 4.000 ppm
Stak temperatur -4 til 1.202 ° F (-20 til 650 ° C)
Omgivelsestemperatur -4 til 600 ° F (-20 til 316 ° C)
Dybgang/differenstryk ± 40 inH2O (± 10 mbar)
Brændstoffer Naturgas, kul, olie 2/4/6, træ, petroleum, propan, butan, LPG, B5, KOKS, LEG, 

biobrændstof og to valgfri brugerdefinerede brændstoffer

SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE
Skærm 2,8 ′′ (72 mm) baggrundsbelyst, farvet LCD
Skærm sprog Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, dansk, polsk, hollandsk
Strøm 4 × AA engangs alkaliske batterier ≈ 15 timer
Mål (H × B × D) 8,0 ′′ × 3,6 ′′ × 2,3 ′′ (20,3 × 9,1 × 5,8 cm)
Vægt 1 lb (0,45 kg) inklusive batterier
Hukommelse 100 optagelser
Kommunikation USB 2.0 (mini-B), IrDA
Godkendelser CE, EN 50379-1 & -3

Garanti
2 år (inklusive sensorer)
3 år for lang levetid O2-sensor, hvis udstyret

VARENUMMER BESKRIVELSE
0024-8517 Fyrite® Insight® Plus (analysator, 12 ′′ probe, 6 ′ prøve slangesamling, 3 × partikelfiltre, beskyttende 

gummistøvle og robust beskyttende bæretaske)
0024-8518 Fyrite® Insight® Plus & Rapportering Kit (IrDA trådløs printer, USB-kabel og Fyrite® brugersoftware)

ORDREINFORMATION

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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* Siegert-konfigurationer tilgængelige.


