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Ο αναλυτής καυσαερίων KANE458s διαθέτει μεγάλη  οθόνη  6 ταυτόχρονων 
ενδείξεων.  

Ο αναλυτής KANE458s  μπορεί να συνδεθεί με τον ασύρματο εκτυπωτή KIRP2 
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) ή ασύρματα μέσω της  εφαρμογής Kane Live με 
ANDROID.   

Η μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει έως: 

 

● 60 αναλύσεις καυσαερίων 

● 20 AUX μετρήσεις 

● 20 let-by/tightness μετρήσεις 

● 20 θερμοκρασίας και πίεσης μετρήσεις 

● 20 CO χώρου μετρήσεις 

● 20 commissioning μετρήσεις 

Μπορείτε να γράψετε την επωνυμία και το τηλέφωνο σας σε 2 γραμμές των 16 
χαρακτήρων η κάθε μία. 

 

ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ KANE458s 
 

Εικονίδιο Περιγραφή 

 

Αποθήκευση-Πιέστε παρατεταμένα 

 

Εκτύπωση –Πιέστε στιγμιαία 

 

Πλοήγηση πάνω  

 
Επιβεβαίωση επιλογής 

 

Πλοήγηση κάτω 

 

Κράτηση ένδειξης  

 

Εναλλαγή αντλίας- Πιέστε παρατεταμένα 

http://www.ban.gr/
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Πληκτρολόγιο 
 
 
 
Επιλογέας 

 

 
On / Off 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υδατοπαγίδα 
και φίλτρο 

 

 

Είσοςδος φόρτισης Θερμοστοιχείο T2 
 
 
 
Είσοδος 
Σωλήνα  
ελκυσμού 
  

 

 
Θερμοστοιχείο 
καυσαερίων 
T1 
 
 
Είσοδος 
σωλήνα 
καυσαερίων 

 

Πρώτη χρήση αναλυτή 

Φορτίστε το KANE458s για 8 ώρες. 

Λειτουργία αναλυτή  

Ενεργοποιείστε το KANE458 πατώντας το πλήκτρο    Το  KANE458 ξεκινάει 
την αυτορρύθμιση για 30 δευτερόλεπτα  - όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μπορείτε να αρχίσετε τις μετρήσεις σας. 

http://www.ban.gr/
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Απενεργοποίηση 

του αναλυτή 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το 

 πλήκτρο   Η οθόνη δείχνει την διαδικασία της 

αντίστροφης μέτρησης των 30 δευτερολέπτων που είναι 

ο ελάχιστος χρόνος για να «καθαρίσουν» τα αισθητήρια 

του αναλυτή στον καθαρό αέρα.  

Πιέστε το πλήκτρο     αν θέλετε να ακυρώσετε την 

απενεργοποίηση του αναλυτή. 

Σημείωση :  Ο αναλυτής δεν θα απενεργοποιηθεί 

εάν το CO δεν πέσει κάτω από 20 ppm .  

Φωτισμός 

οθόνης/φακός 

 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το 

πλήκτρο     για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της 

οθόνης και τον φακό. 

Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση 

της αντλίας 

Ο αναλυτής κανονικά λειτουργεί με την αντλία ανοιχτή.  

Πιέστε το πλήκτρο    για 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας 

Μηδενισμός του 

αισθητηρίου της 

πίεσης 

Για να μηδενίσετε την πίεση στην θέση “Prs/Temp” 

πατήστε το πλήκτρο  και η  οθόνη θα δείξει 

CALIBRATE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ. 

Αφαιρείτε πάντα τον σωλήνα πριν τον μηδενισμό. 

Εκτύπωση  Πατήστε το πλήκτρο              για να εκτυπώσετε. 

Για να ακυρώσετε την εκτύπωση πιέστε το ίδιο πλήκτρο 

ξανά. 

Αποθήκευση 

μετρήσεων 

 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο                    

για περίπου 2 δευτερόλεπτα. 

Στην επάνω γραμμή εμφανίζεται στιγμιαία ο αριθμός της 

μνήμης. 

Σημείωση : η λειτουργία της αποθήκευσης είναι εφικτή 

μόνον όταν η αντλία είναι ανοιχτή. 

 

 

 

 

http://www.ban.gr/
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Οθόνες του αναλυτή: 

2.2 ΟΘΟΝΗ STATUS 

 

Επιλέξτε την θέση “status”: 

NAT GAS 
→ Τρέχον καύσιμο. Πιέστε πάνω/κάτω για να 

αλλάξετε το καύσιμο. 

14:56:29 
→ Τρέχουσα ώρα.  Αλλάζει μέσω του “Menu” 

11/03/06 
→ Τρέχουσα ημ/νία. Αλλάζει μέσω του “Menu” 

Ta 23.8C 
→ Θερμοκρασία χώρου 

CAL 283     
→ 

 

BAT 

 
→ Ποσοστό φόρτισης μπαταριών 

 

Ο2/EFF 

CO                 0p 
→ Μονοξείδιο του άνθρακα 

CO2        0.00% 
→ Διοξείδιο του άνθρακα 

O2  20.9% 
→ Οξυγόνο  

nN 02++% 
→ Βαθμός Απόδοσης (%) 

TF  -------C 
→ Θερμοκρασία καυσαερίων 

TA    24.6C 
→ Θερμοκρασία χώρου 
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CO/NO 

LPG  
→ Καύσιμο  

CO 0p 
→ 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

COn 02++p 
→ Υπολογιζόμενο Μονοξείδιο του άνθρακα 

NO 0p 
→ Μονοξείδιο του αζώτου 

NOn 02++p 
→ 

Υπολογιζόμενο Μονοξείδιο του αζώτου 

NOx 02++p 
→ Υπολογιζόμενα οξείδια του αζώτου 

AUX 

PRS 0.00m 
→ 

Η οθόνη  AUX (auxillary) μπορεί να 

προγραμματιστεί από τον χρήστη 

Ra 0.0008 
→ 

CO 52p 
→ 

CO2 6.3%   
→  

NO -N/F- 
→  

NOx -N/F- 
→  

Οθόνη PRS/TEMP 

PRS   0.01m 
→ 

Πίεση 

m= mbar 
→ 

 

 
→  

T1 75.1C 
→ Θερμοκρασία Τ1 

T2 40.2C 
→ Θερμοκρασία Τ2 

ΔT 34.9C 
→ Διαφορά Θερμοκρασίας 

 

http://www.ban.gr/
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ΟΘΟΝΗ CO ΧΩΡΟΥ 

CO XΩΡΟΥ CO 
→ 

Οι μετρήσεις CO καταγράφονται ανά λεπτό 

για διάστημα έως 30 λεπτά  

TEST 1/15 
→ 

Test 00 = τρέχουσα μνήμη CO. 

Test 30 = μέγιστος αριθμός μνημών του 

ελέγχου. 

XRONO 31s 
→ 

 

Βήμα ελέγχου 

CO 0p 
→ Ανάγνωση CO σε πραγματικό χρόνο (ppm). 

ΟΡΙΟ 10p 
 

 

ΣΥΝΑΓ 30p 
 

 

ΟΘΟΝΗ MENU 

Επιλέξτε “Menu” με τον περιστροφικό επιλογέα και περιηγηθείτε με τα βασικά 

πλήκτρα: 

 = Πάνω    = Κάτω   = Επιλογή 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για να βγείτε από το MENU απλά γυρίστε τον περιστροφικό 

επιλογέα σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Οι αλλαγές που δεν 

έχουν καταχωρηθεί θα ακυρωθούν.  

MEΝΟΥ 

→ 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ 

→  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

→  

ΟΘΟΝΗ 

→  

ΑΝΑΦΟΡΑ 

→  

SERVICE      

→  

http://www.ban.gr/
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Καθώς κινείστε στο μενού τα πλαϊνά φωτάκια υποδεικνύουν την ενεργή 

γραμμή  

MENOY ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ GREEK 

 ΩΡΑ 
HH:MM:SS  

e.g. 7 am = 07:00:00, 7pm = 19:00:00 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝ HH/MM/XX  

 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

KM IRP 

KANE IRP-2 

WIRELESS 

ΣΕΙΡ.ΑΡΙΘ 

 ΚΛΕΙΔΙ  

 ΠΙΣΩ  
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 ΜΕΝΟΥ ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΦΥΣ ΑΕΡΙΟ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ,ΠΕΛΛΕΤΣ, 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ,ΦΩΤΑΕΡΙΟ,COKE, 

BOYTANIO,PROPANIO,LPG, 5 x USER GAS 

 ΚΑΥΣ.ΧΩΡΑ UK, FRANCE, SPAIN, N AMERICA, BELGIUM, 

NETHERLAND 

 ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΑΠΟΔ.ΚΑΘΑΡ, ΑΠΟΔ.ΚΑΘΑΡ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ,ΑΠΟΔ.ΜΙΚΤΗ, ΑΠΟΔ.ΜΙΚΤΗ  

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

 ΠΙΕΣΗ  

 ΑΕΡΙΟ 
ppm, ppm(n), mg/m3, mg/m3(n), mg/kWh, 

mg/kWh(n) 

 ΘΕΡΜΟΚΡ C , F 

 O2 ΑΝΑΦΟΡ  3% ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ 

 NOx CALC 5% ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ 

 ΠΙΣΩ  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CO 

Η προστασία του CO είναι απολύτως αυτοματοποιημένη. Όταν η συγκέντρωση 

υπερβεί τα 4.000ppm ενεργοποιείται η αντλία προστασίας. Η βασική αντλία 

κλείνει και η οθόνη δείχνει P-OFF έως ότου το CO πέσει κάτω από τα 

4.000ppm.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

O2 : Υπολογισμός Οξυγόνου επί τοις εκατό (%) 

CO 
Το Μονοξείδιο του άνθρακα σε ppm (parts per 

million) 

COn 
Το Μονοξείδιο του άνθρακα ανηγμένο σε 3% 

οξυγόνο αναφοράς (ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΥΣΗΣ) 

CO2 Το διοξείδιο του άνθρακα  

NO Μονοξείδιο του αζώτου  

NOn 
Μονοξείδιο του αζώτου ανηγμένο σε 3% οξυγόνο 

αναφοράς 

NOx Οξείδια του αζώτου  

ΝΟxn 
Οξείδια του αζώτου ανηγμένα σε 3% οξυγόνο 

αναφοράς (ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΥΣΗΣ)  

T F: Θερμοκρασία Καυσαερίων  

T A: Θερμοκρασία χώρου 

ΔΤ : Διαφορά Θερμοκρασίας  

nN: Απόδοση  

 : Απώλειες 

λ : Περίσσεια Αέρα  

Ra: Ποσοστό Μονοξειδίου προς διοξείδιο του Άνθρακα  

PRS: Πίεση  

BAT Ένδειξη μπαταρίας  
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Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  ΑΝ Α Λ Υ Τ Η  Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν  K 4 5 8 s + N O  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 
 
Η νεροπαγίδα πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται συχνά επειδή οι υδρατμοί 
υγροποιούνται και μαζεύονται στην νεροπαγίδα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η είσοδος του υγρού αυτού (που ενδέχεται να περιέχει και οξέα) μέσα 
στον αναλυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αισθητήρια για αυτό πρέπει να 
καθαρίζεται με σχολαστικότητα και συχνά. 
Επίσης το υγρό αυτό πρέπει να απομακρύνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην έρχεται 
σε επαφή με το δέρμα. Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ξεπλύνετέ με αρκετό νερό και 
ζητήστε ιατρική βοήθεια αν προκληθεί κάποιος ερεθισμός. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 
 
Το φίλτρο είναι πολύ σημαντικό για την σωστή λειτουργία του αναλυτή. 
 
Το φίλτρο αυτό εμποδίζει σκόνη και σωματίδια να εισχωρήσουν στην  αντλία και στα 
αισθητήρια για αυτό πρέπει να αλλάζεται συχνά ιδίως όταν αλλάζει χρώμα. Το βγάζετε 

και το κοιτάτε  εξωτερ ι κά .  

Κατά την αλλαγή μην ξεχνάτε να καθαρίζεται τις υποδοχές αυτού του φίλτρου με ένα 
μαλακό πανάκι.  
 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΑΛΥΤΗ  

Συνιστάται να ελέγχεται ο αναλυτής καυσαερίων τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο. Αυτό πρέπει να γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί η 

φθορά των αισθητηρίων και των ηλεκτρονικών μερών. 

Η συντήρηση του αναλυτή καυσαερίων πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο στην εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία.  

Οποιαδήποτε επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγυήσεως. 

Η  ν έ α  ν ο μ ο θ ε σ ί α  Φ Ε Κ  ΄ Β  2 6 5 4 / 0 9 . 1 1 . 2 0 1 1  

υ π ο χ ρ ε ώ ν ε ι  σ ε  ε τ ή σ ι ο  έ λ ε γ χ ο  τ ω ν  α ν α λ υ τ ώ ν  

κ α υ σ α ε ρ ί ω ν .  

 

 

 

 

 

ΟΡΙ Α Κ ΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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ΦΕΚ ΄Β 2654 09/11/2011 (Υ.ΠΕ.ΚΑ  189533/07.11.11)  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας 

λόγω θερμού καυσαερίου, σε % 
15 % 15 % 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ 

όγκο του καυσαερίου σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

 

90 ppm 

 

 

90 ppm 

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ 

όγκο του καυσαερίου σε οξείδια του αζώτου (NOx) 

ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

 

150 ppm 

 

150 ppm για Υγραέριο 

125 ppm για Φυσικό 

Αέριο 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη αιθάλης, κατά 

Bacharach. 

1 

 

1 για Υγραέριο 

0 για Φυσικό Αέριο 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας του 

καυσαερίου σε οξυγόνο (O2), σε % 

(Ισχύει μόνο για πιεστικούς καυστήρες) 

 

7% 

 

7% 

                    

 Στην Κεντρική Θέρμανση απαιτείται Συντήρηση 1 Χ  χρόνο  με  φύλλο 

συντήρησης  και υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων 

καλιμπραρισμένου ετησίως. Οι μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα και 

μονοξειδίου του αζώτου (CO & NOx) πρέπει να είναι ανηγμένες σε Ο2 

αναφοράς 3% (ή 10% για την βιομάζα) 

 Οι βιομηχανίες τηρούν θεωρημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ  βιβλίο 

μετρήσεων καυσαερίων το οποίο ενημερώνεται κάθε βάρδια . 
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Πρόγραμμα 7 (5+2) Έτη Εγγύησης 

 

Η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ», αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος του αγγλικού οίκου “KANE”,  σας παρέχει πρόγραμμα 7ετούς 

εγγύησης με κάθε νέα αγορά αναλυτή καυσαερίων KANE. 

Πλέον γνωρίζετε το κόστος συντήρησης του αναλυτή σας από την ημέρα 

της αγοράς του, χωρίς κρυφά κόστη επισκευής,  με την ταχύτητα και την 

αξιοπιστία που διακρίνει το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας. 

(€) 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 

K458s+NO 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 174,00 174,00 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο ετήσιος έλεγχος των αναλυτών 
καυσαερίων (+/- 15 ημέρες από ημερομηνία αγοράς αυστηρά). 

 Οι αναφερόμενες τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% ή το εκάστοτε 
τρέχον. 

 Το ετήσιο κόστος για έκδοση πιστοποιητικού βαθμονόμησης είναι 
επιπλέον 40,00€+ΦΠΑ (προαιρετικό). 

 Ο μέσος χρόνος παραμονής των αναλυτών καυσαερίων στο εργαστήριο της 
εταιρείας μας είναι 3-4 εργάσιμες ημέρες. 

 Η αποστολή των αναλυτών για service γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως 
με το τεχνικό τμήμα. 

 Τα έξοδα αποστολής από / προς την έδρα μας επιβαρύνουν τον πελάτη. 
 Το service πληρώνεται τοις μετρητοίς. 
 Με την ισχύουσα νομοθεσία για τις σταθερές εστίες καύσης  ο ετήσιος 

έλεγχος των αναλυτών καυσαερίων είναι υποχρεωτικός (ΦΕΚ ΄Β 
2654/09.11.2011).  

 Οι αναλυτές καυσαερίων KANE συνιστάται να ελέγχονται και να 
καλιμπράρονται μια φορά τον χρόνο. 

 Η εγγύηση καλύπτει το καλιμπράρισμα των αναλυτών, την αντικατάσταση 
τυχόν εξαντλημένων αισθητηρίων (CO,CO2,NO) καθώς και οποιοδήποτε 
τεχνικό πρόβλημα το οποίο δεν οφείλεται σε κακή χρήση.  

 Η 7ετής εγγύηση δεν περιλαμβάνει τον ακροδέκτη καυσαερίων και τις 
μπαταρίες.  
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