
Combustion App

PCA® 400 forbrænding og emissions analysator
For erhvervs- og industrielle anvendelser

FORBRÆNDINGS ANALYSE

BESKRIVELSE
Bacharach’s PCA 400® er en håndholdt alsidigt forbrænding og 
emissions analyseapparat for erhvervs- og industrielle anvendelser. 
Analysatorapparatet kan konfigureres med op til 4 gas sensorer inklusiv 
O2, CO, NO, NO2, og SO2. PCA® 400’s portable og holdbare design 
er ideel for test, indstilling og vedligeholdelse af brændere, motorer, fyr 
og en variation af andre erhvervs og industri forbrændings anvendelser. 
Analysatorapparatet har også Bluetooth® som kommunikation, dette tillader 
brugeren at kunne se live data og rapporter der kan tilpasses fra deres 
smarttelefoner.

Stor farve  
touch-skærm

Integrated 
magnetic boot

EGENSKABER: FORDELE: 
Op til 4 gas sensorer (O2, 
CO, NO, NO2, og SO2)

Alsidig analysatorapparat for mange 
erhvervs- og industrielle anvendelser.

Prøve vilkår/betingelser Bedre præcision for lave NOx og SOx 
detektorer

Realtid PC-software Se og gem live data for nemmere 
rapporterings overensstemmelse.

Combustion App Opret hurtige brugerdefinerede rapporter 
med kommentarer, og send via e-mail 
(tilgængelig for Android og IOS).

Langtidsholdbar O2 
detektor (5 års garanti)

Minimeret vedligeholdelses omkostninger 
og tabstid.

Automatisk beskyttelse for Beskytter sensorer i de hårdeste 
forbrændings miljøer og forlænger 
levetiden.

Dobbelt Bluetooth og IR 
printer med magnet  

Print forbrændings og emissions rapporter 
på arbejdsfeltet.

Prækalibreret B-Smart® 
detektorer

Hurtig og nem sensorudskiftning i 
arbejdsfeltet og reduceret tabstid (kræver 
ikke cal. gas) HVAD ER CAL. GAS

Automatisk forsendelse af prækalibrerede sensorer til din dør 
for at eliminere feltkalibrering og minimere vedligeholdelse.
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PCA® er et varemærke fra Bacharach, Inc.
mybacharach.com 
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SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE
O2 0 til 20,9%

CO-H2 0 til 10.000 ppm

NO2 0 til 500ppm

CO high 0 til 40.000 ppm 

NO 0 til 3.000 ppm

SO2 0 til 5.000 ppm

Fyre[1] Naturgas, Kul, Olie 2/4/6, Propan, Træ/Biobrændsel, 
Petroleum, Bagasse, Biogas, B5, Tøris, KOKS, LPG, 
Butan, og Træflis

Miljømæssige forhold Temperatur i Magasin: -20 til 1200 °C (-4 til 2192°F)

Temperatur i omgivelser: -20 til 537 °C
 (-4 til 999 °F)

Træk/Differenstryk: ± 72 tommer af H2O (± 179mB)

PRODUKTDETALJER BESKRIVELSE
Størrelse (L x W x D) 25,4 x 9,7 x 6,4 cm (10” x 8,8” x 2,5”)

Vægt 0,68kg (1,5 lbs) med Li-Ion batteri pakke

Styrke Genopladelig Li-Ion batteri ≈ 12 timer
4 x AA engangs Lithiumbatterier ≈ 12 timer
4 x AA engangs Alkalinbatterier ≈ 5 timer
AC Adapter (100-240VAC @ 47-63 Hz) ≈ vedvarende

Skærm 10,9 cm (4,3”) baggrundsbelyst, farve LCD med 
modstandsdygtig touch kontaktflade.

Skærm sprog Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, dansk, polsk, 
hollandsk

Hukommelse 500 arkiver

Signalmidler Bluetooth® 4.0, USB 2.0 (micro-B), IrDA

Godkendelser CE & EN50379 Del 1 og 2 (Sigierts kun)

Garanti 2 år for instrumenterne, 5 år for O2 sensor

ARTIKELNUMMER* BESKRIVELSE
2411-1112 PCA®400 (analyseapparat med O2, CO og NO sensorer, 30,5 cm probe, 7.5’VitonTM prøveslange med 

kobling, IrDA + trådløs Bluetooth® printer og robust beskyttende kuffert)
2412-1312 PCA®400 til NOx målinger (analyseapparat med 2, CO, NO og NO2 sensorer, 30,5 cm probe, 

7.5’VitonTM prøveslange med kobling, IrDA + trådløs Bluetooth® printer og robust beskyttende kuffert)
2413-1312 PCA®400 til SOx målinger (analyseapparat med O2, CO, NO og SO2 sensorer, 30,5 cm probe, 

7.5’VitonTM prøveslange med kobling, IrDA + trådløs Bluetooth® printer og robust beskyttende kuffert.

[1] Tilgængelige Brændstoffer varierer afhængigt af indstillinger (Nordamerika eller Siegert)

*Yderligere konfigurationsmuligheder tilgængelige.

PROBE/PRØVESLANGE MULIGHEDER

AKTIV PRØVE APPARAT

Ergonomisk probe

Et udvalg af prober og prøveslanger, 
er tilgængelige for at tilpasse PCA®400 
for en hvilken som helst anvendelse.

Den valgfrie prøve apparats 
termoelektriske køler, hjælper 
brugere med at vedligeholde 
en kølig, ren og ensartet prøve 
ved at fjerne vanddampen fra 
forbrændingsgas prøven.


