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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ250

Ο ηλεκτρονικός  αναλυτής  καυσαερίων   Κ250  μετράει  Ο2  (Οξυγόνο), 
Θερμοκρασία,  CO (Μονοξείδιο  του  Άνθρακα)  και  υπολογίζει  την 
απόδοση  του  λέβητα,  τον  λόγο  CO/CO2  καθώς  και  τον  Δείκτη 
Δηλητηριωδών Αερίων (Poison Index). 

Επιπλέον,  ο ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Κ250 μετράει τo  CO 
(Μονοξείδιο του Άνθρακα) στον καθαρό αέρα σε ppm.  

Ο αναλυτής διαθέτει προστατευτική θήκη  με ενσωματωμένο μαγνήτη 
για εύκολο χειρισμό “hands free”. Ο ακροδέκτης είναι κατάλληλος για 
όλες τι εφαρμογές μέτρησης καυσαερίων.

Η μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη έχει  2  ταυτόχρονές ενδείξεις  και  όλα τα 
δεδομένα  μπορούν  να  εκτυπωθούν  μέσω  ενός  ασύρματου  εκτυπωτή. 
Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης είτε της τρέχουσας μέτρησης είτε με 
την λειτουργία «παγώνοντας» (HOLD) την οθόνη και να εκτυπώσουμε.

Ο ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Κ250 λειτουργεί  με 4 πλήκτρα 
και 1 περιστροφικό επιλογέα ενδείξεων που είναι ιδιαίτερα εύχρηστος .

Τα  4  πλήκτρα  (από αριστερά  προς  τα  δεξιά)  έχουν  τις  εξής  χρήσεις: 
ανοίγει  και  κλείνει  ο  αναλυτής  καυσαερίων,  εκτυπώνει  τρέχουσα 
μέτρηση ή “HOLD” , ανάβει και σβήνει το φως της οθόνης, ανοίγει και 
κλείνει η αντλία και «παγώνει η οθόνη(hold). Επιπλέον τα πλήκτρα με τα 
βελάκια  ΠΑΝΩ,  ΚΑΤΩ  ΚΑΙ  ENTER αλλάζουν  τις  ρυθμίσεις  πχ 
ημερομηνία, ώρα, καύσιμο, καθώς και την πάνω σειρά της οθόνης.

Ο περιστροφικός επιλογέας ενδείξεων αλλάζει τα δεδομένα της δεύτερης 
σειράς και επιτρέπει τη πρόσβαση στο MENU  
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1.  Πριν θέσουμε σε λειτουργία τον αναλυτή καυσαερίων Κ250 για 
πρώτη φορά

Γυρίστε ανάποδα τον αναλυτή καυσαερίων και αφού αφαιρέσετε την προστατευτική 
θήκη τοποθετήστε τις 4 ΑΑ μπαταρίες  στην θέση τους.
 
Ανοίξτε τον αναλυτή καυσαερίων Κ250 και περιμένετε μέχρι να αυτορυθμιστεί 
(καλιμπραριστεί) .  

Έπειτα ρυθμίστε την ώρα , την ημερομηνία, το καύσιμο κτλ με την βοήθεια του 
περιστροφικού επιλογέα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αφού κλείσει ο αναλυτής.

1. Πριν κάθε μέτρηση

Πριν θέσουμε σε λειτουργία τον αναλυτή καυσαερίων Κ250 πρέπει να προσέχουμε τα 
εξής: 

• Το φίλτρο να είναι καθαρό
• Η νεροπαγίδα και ο σωλήνας του ακροδέκτη να μην έχουν νερό και να έχουν 

τοποθετηθεί σωστά.
• Οι συνδέσεις του Θερμοστοιχείου και του Σωλήνα να έχουν γίνει σωστά.
• Ο Ακροδέκτης να  παίρνει καθαρό αέρα. 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
Τηλ:2104810582 Τηλ/Fax:2104820054

Website: www.ban.gr e-mail:info@ban.gr 

4

mailto:info@ban.gr
http://www.ban.gr/


3.  Λειτουργία Αναλυτή Κ250

Ανοίγοντας τον 
Αναλυτή Καυσαερίων 
Κ250 

Πατήστε      για να ανοίξει το όργανο. Το ανοίγετε ΠΑΝΤΑ στον καθαρό 
αέρα  προκείμένου να αυτορυθμιστούν (καλιμπραριστούν) τα αισθητήρια 
Ο2 και CO.

Καθώς ανοίγει το όργανο ηχούν 4 προειδοποιητικοί ήχοι. Στην πάνω 
σειρά βλέπουμε το καύσιμο , την ημερομηνία , την ώρα και το νούμερο 
του μοντέλου. Στην κάτω σειρά γίνεται αντίστροφη καταμέτρηση από το 
60 (το όργανό συνήθως ανοίγει σε 30 δευτερόλεπτα). Εάν  ο αναλυτής δεν 
ανοίξει με ένδειξη Ο2 20.9 το αισθητήριο πρέπει να ελεγχθεί από 
εξειδικευμένο προσωπικό.
   
Εάν κατά την διάρκεια της αυτορύθμισης (καλιμπράρισμα) του αναλυτή 
είναι συνδεδεμένο το θερμοστοιχείο του ακροδέκτη η θερμοκρασία που 
θα μετρήσει θα είναι αυτή του εισερχόμενου αέρα. 
Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το θερμοστοιχείο του ακροδέκτη θα μετρήσει 
την θερμοκρασία  περιβάλλοντος.

Όταν τελειώσει η αυτορύθμιση (καλιμπράρισμα) η πάνω σειρά της 
οθόνης δείχνει την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία και η κατώ σειρά την 
ένδειξη στην οποία είναι τοποθετημένος ο περιστροφικός επιλογέας 
ενδείξεων.-

Κλείνοντας τον 
Αναλυτή Καυσαερίων 
Κ250

 Πατήστε     για να κλείσετε το όργανό. Η οθόνη δείχνει αντίστροφη 
μέτρηση από το 30. Κατά την διάρκεια αυτής ης διαδικασίας πρέπει 
ΠΑΝΤΑ η αντλία να είναι σε λειτουργία προκειμένου να καθαρίσουν τα 
αισθητήρια στον καθαρό αέρα . Εάν ο ακροδέκτης είναι ακόμα 
συνδεδεμένος βεβαιωθείτε οτι βρίσκεται μαζί με το όργανο στον καθαρό 
αέρα.      

Πατήστε HOLD / ENTER εάν θέλετε να σταματήσετε την αντίστροφη 
μέτρηση και να επανέλθετε στις μετρήσεις. 

Προσοχή:Ο αναλυτής καυσαερίων δεν κλείνει αν η ένδειξή του CO 
δεν είναι μικρότερη από  20ppm.

Χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα ΠΑΝΩ, 
ΚΑΤΩ, ENTER

Πατήστε για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο ΚΑΤΩ 
προκειμένου να αλλάξετε την ένδειξη στην πάνω σειρά της οθόνης. Ο 
περιστροφικός επιλογέας ενδείξεων αλλάζει την κάτω σειρά της οθόνης.

Χρησιμοποιείστε, επίσης, τα πλήκτρα ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ENTER 
προκειμένου να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (π.χ ώρα, ημερομηνία)  όταν ο 
περιστροφικός επιλογέας είναι γυρισμένος στο MENU.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
Τηλ:2104810582 Τηλ/Fax:2104820054

Website: www.ban.gr e-mail:info@ban.gr 

5

mailto:info@ban.gr
http://www.ban.gr/


Ανάβοντας και 
Σβήνοντας το φως της 
οθόνης

Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο της ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΦΩΣ  προκειμένου να 
ανάψετε και να σβήσετε το φως της οθόνης του οργάνου.

Εκτύπωση Δεδομένων Πατήστε για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο της 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΦΩΣ προκειμένου να αρχίσει την εκτύπωση. Το όργανο 
θα εμφανίσει στην οθόνη την ένδειξη “PRINTING”.. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τον εκτυπωτή και ότι το «μάτι», εκπομπός 
της υπέρυθρης ακτινοβολίας του αναλυτή «βλέπει» τον λήπτη  του 
εκτυπωτή.  

Κλείνοντας και 
Ανοίγοντας την αντλία 
του αναλυτή 
καυσαερίων

Ο αναλυτής λειτουργεί με την αντλία ανοιχτή . Πατήστε το πλήκτρο 
«ΑΝΤΛΙΑ» αν θέλετε να την θέσετε εκτός λειτουργίας

Όταν η αντλία είναι κλειστή η οθόνη του οργάνου δείχνει κάθε 30 
δευτερόλεπτα “PUMP OFF”.
 
Σημείωση: Η αντλία δεν θα κλείσει εάν η ένδειξη του CO είναι πάνω από 20 
ppm. Αυτό συμβαίνει για- να προστατευτεί το αισθητήριο του CO από 
ζημιά. 

«Πάγωμα» - HOLD 
οθόνης

Πατήστε HOLD / ENTER για να «παγώσετε» τις ενδείξεις στην οθόνη. Η 
οθόνη του οργάνου αναβοσβήνει και οι ενδείξεις μπορούν να εκτυπωθούν 
πατώντας το πλήκτρο της ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. Πατήστε ξανά HOLD / ENTER 
προκειμένου να εκτυπώσετε τρέχουσα μέτρηση.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
Τηλ:2104810582 Τηλ/Fax:2104820054

Website: www.ban.gr e-mail:info@ban.gr 

6

mailto:info@ban.gr
http://www.ban.gr/


4. Χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα ενδείξεων 
(ξεκινώντας από το MENU):

Ο περιστροφικός επιλογέας ενδείξεων αλλάζει την δεύτερη σειρά της οθόνης, εκτός 
αν είναι γυρισμένος στην θέση Menu.

MENU Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα ενδείξεων στην θέση MENU και 
χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα-βελάκια ΠΑΝΩ , ΚΑΤΩ για να 
επιλέξετε τις παρακάτω λειτουργίες:

1     Ωρα π.χ 7am = 07:00 , 7pm = 19:00
2     Ημερομηνία 
3     Η πάνω σειρά της οθόνης
4     Μονάδες Θερμοκρασίας  oF  ή   oC 
5     Αντίθεση Οθόνης
6     Καύσιμο
7     Γλώσσα
1 Απόδοση Καθαρή ή Μεικτή ή για Λέβητες Συμπύκνωσης
1 ppm or mg/m3 
10    Service – Κωδικός προστατευμένος για χρήση μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό.

Όταν βρείτε την λειτουργία που θέλετε να μεταβάλλετε πατήστε 
ENTER για να την επιλέξετε..
Συνεχίστε να διατρέχετε το MENU κάνοντας επιλογές με το ENTER 
και αλλάζοντας  λειτουργίες με το πλήκτρα – βελάκια. Το τελευταίο 
ENTER σας επαναφέρει την Κύρια Οθόνη του αναλυτή Κ250.
Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να εξέλθετε από το MENU, απλά 
γυρίστε σε άλλη θέση τον περιστροφικό επιλογέα ενδείξεων. Εφ οσον 
το τελευταίο ENTER δεν έχει πατηθεί καμιά αλλαγή δεν αποθηκεύεται. 

Επιλογές Πάνω 
Σειράς

Ώρα
Ημερομηνία
CO2
O2
T nett
T flue
Απόδοση
Περίσσεια Αέρα
CO
Κατάσταση  Μπαταρίας
Καύσιμο
Λόγος CO/CO2 
Δείκτης Δηλητηριωδών Αερίων (poison index)
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
CO με οξυγόνο  0
Απώλειες
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Θέσεις Περιστροφικού Επιλογέα Ενδείξεων

TIME Ώρα

DATE Ημερομηνία

CO2 Όταν το Ο2 είναι κάτω από 18% υπολογίζεται το Διοξείδιο του 
Άνθρακα

O2 Οξυγόνο %

T Nett  /Δ Διαφορά μεταξύ Θερμοκρασία Καυσαερίων  και Περιβάλλοντος

Εάν το θερμοστοιχείο του Ακροδέκτη έχει σπάσει η οθόνη απεικονίζει  - 
- - -. 

T Flue / Α Θερμοκρασία Καυσαερίου oF  ή   oC .

Εάν το θερμοστοιχείο του Ακροδέκτη έχει σπάσει η οθόνη απεικονίζει  - 
- - -.

EFF / n Όταν το Οξυγόνο είναι κάτω από 18% υπολογίζεται η απόδοση.

X AIR / λ Όταν το Οξυγόνο είναι κάτω από 18% υπολογίζεται η περίσσεια αέρα.

Loss / Όταν το Οξυγόνο είναι κάτω από 18% υπολογίζονται οι Απώλειες.

CO
Μονοξείδιο του άνθρακα σε ppm.
Μονοξείδιο το Άνθρακα σε mg/m3 και απεικονίζεται Com

BAT Κατάσταση  Μπαταρίας

Εάν η μπαταρία πέσει κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα στην οθόνη θα 
εμφανίζεται  "LOW BAT."  κάθε 10 δευτερόλεπτα .

Fuel Καύσιμο
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5. Κατά την μέτρηση

Αφού ολοκληρώσει ο αναλυτής καυσαερίων Κ250 την αντίστροφη μέτρηση και το 
αισθητήριο οξυγόνου έρθει στο 20.9 % τοποθετούμε τον ακροδέκτη στην καμινάδα 
όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα:  
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ΔΕΙΓΜΑ   ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  Κ250

ΚΑΝΕ 250
Ημερομηνία        12/06/02
Ώρα                          14:27:08

……………………………….

Καύσιμο                      Φυσικό Αέριο

Οξυγόνο        %                           20.9
Διοξείδιο του Άνθρακα  %            0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα  ppm       00
Μονοξείδιο του άνθρακα με 0 Οξυγόνο

Διαφορά Θερμοκρασίας
Θερμοκρασία  Περιβάλλοντος
Θερμοκρασία Καυσαερίων

Απόδοση %
Απώλειες  %
Περίσσεια Αέρα   %

Λόγος CO/CO2
Δείκτης Δηλητηριωδών Αερίων  %

       KANE250          --

 Date:            12 / 26 /02 
Time:                 14:27:08

……………………………..

Fuel                NATU GAS

O2 %        20.9
CO2 %          0.0
CO ppm        00
CO a  ppm                 00

NETT . C  -----
AMB              C          -----
FLUE . C  -----

EFF% (G)                    -----
LOSSES      %             -----
XAIR %      -----

CO/CO2                     -----
PI  %                          -----
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6. Αφού ολοκληρώσετε την μέτρηση

Αφαιρέστε τον ακροδέκτη του οργάνου από την καμινάδα – ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟΣ – και αφήστε τον να κρυώσει. Μην τον 
τοποθετήσετε σε νερό γιατί θα περάσει μέσα στο όργανο και θα καταστραφούν  τα 
αισθητήρια και την αντλία.  

Όταν οι ενδείξεις του αναλυτή καυσαερίων επιστρέψουν στα επίπεδα περιβάλλοντος 
κλείστε το όργανο. Θα αρχίσει η αντίστροφή μέτρηση από το 30. ΠΑΝΤΑ να 
αφήνετε την αντλία ανοιχτή προκειμένου να καθαρίσουν τα αισθητήρια.  

7.     Συμπτώματα Αντικανονικής Λειτουργίας

ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΑΙΤΙΑ
• Υψηλη ένδειξη Ο2 
• CO2 πολύ χαμηλό

• Εισροή «φρέσκου αέρα» στον ακροδέκτη, λαστιχένιο 
σωλήνα ή στις εσωτερικές συνδέσεις μέσα στο όργανο.

• Το αισθητήριο του Ο2 χρειάζεται αντικατάσταση.
• Ενδειξη 02 Error (- - - -) 
• Ενδειξη CO  Error (- - - -)

• Ο αναλυτής έχει αποθηκευτεί σε κρύο περιβάλλον
• Τα αισθητήρια O2 ή CO χρειάζονται αντικατάσταση. 

• Ο Αναλυτής δεν αντιδρά στο 
καυσαέριο.

• Το φίλτρο είναι βρώμικο.
• Ο ακροδέκτης ή ο σωλήνας είναι βουλωμένοι.
• Δεν λειτουργεί η αντλία.

• Λάθος διαφορά  θερμοκρασίας ή 
υπολογισμος απόδοσης.

• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος έχει τεθεί λάθος κατά την 
διάρκεια της αυτορύθμισης.

• Λάθος θερμοκρασία καυσαερίων. • Μπριζάκι θερμοστοιχείου τοποθετημένο ανάποδα.
• Κομένο καλώδιο.

8.    Ετήσια Ρύθμιση Αισθητηρίων

Αν και  το αισθητήριο Οξυγόνου έχει  προσδοκόμενη διάρκεια  ζωής  περισσότερη 
των 2 ετών σε κανονική χρήση συνιστάται να ρυθμίζεται ο αναλυτής καυσαερίων 
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Αυτό πρέπει να γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί η 
φθορά των αισθητηρίων και των ηλεκτρονικών μερών.
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Περιγραφή Παραμέτρων

O2 : Μέτρηση Οξυγόνου επι τοις εκατό (%)

T Flue (Α): Θερμοκρασία Καυσαερίων

T Nett (ΔΤ):  Η Θερμοκρασία που υπολογίζεται από την αφαίρεση της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος από την θερμοκρασία καυσαερίων

CO: Το Μονοξείδιο του άνθρακα σε ppm (parts per million)
C0m: Το Μονοξείδιο του άνθρακα σε mg/m3.

COa Το Μονοξείδιο του άνθρακα σε ppm όταν το Οξυγόνο είναι 0%.
 
CO2 : Το Διοξείδιο  του  Άνθρακα,  το  οποίο  υπολογίζεται..  Στην  οθόνη 

εμφανίζεται  ‘- - -’ όταν το όργανο είναι στον καθαρό αέρα. 

EFF (n): Η Απόδοση του καυστήρα, η οποία υπολογίζεται .Απεικονίζεται σε 
μεικτή (gross) ή καθαρή (nett) ή για Λέβητες Συμπύκνωσης. Στην 
οθόνη εμφανίζεται  ‘- - -’ όταν το όργανο είναι στον καθαρό αέρα. 

X – AIR (λ) : Η περίσσεια αέρα η  οποία υπολογίζεται  από το  Οξυγόνο και  το 
καύσιμο που είναι προγραμματισμένο στον αναλυτή.  Στην οθόνη 
εμφανίζεται  ‘- - -’ όταν το όργανο είναι στον καθαρό αέρα. 

Loss       : Οι Απώλειες οι οποίες υπολογίζονται από το Οξυγόνο και το 
καύσιμο που είναι προγραμματισμένο στον αναλυτή.  Στην οθόνη 
εμφανίζεται  ‘- - -’ όταν το όργανο είναι στον καθαρό αέρα.

BAT Ποσοστό Φόρτισης Μπαταρίας.

Όταν εμφανίζεται  LOW BAT στην οθόνη το ποσοστό φόρτισης της 
μπαταρίας είναι μικρότερο του 10%. Οι μπαταρίες πρέπει να 
αλλαχθούν γιατί ενδέχεται να επηρεαστούν οι μετρήσεις.  

DATE :  Η ημερομηνία εμφανίζεται σαν μέρα – μήνας – χρόνος. Η σειρά 
μπορεί να αλλάξει μέσα από το menu. Η ημερομηνία αναγράφεται 
σε κάθε εκτύπωση.

TIME :  Η ώρα εμφανίζεται σε ώρα και λεπτά. Η ώρα αναγράφεται σε κάθε 
εκτύπωση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ
Τηλ:2104810582 Τηλ/Fax:2104820054

Website: www.ban.gr e-mail:info@ban.gr 

12

mailto:info@ban.gr
http://www.ban.gr/


Προσοχή! Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από τον αναλυτή 
καυσαερίων για περισσότερο από 1 λεπτό ενδέχεται να χαθούν η 
ημερομηνία και η ώρα.

Τα Σύμβολα που απεικονίζονται στην πάνω σειρά.

P Δείκτης Δηλητηριωδών Αερίων. (Poison Index) 

R Λόγος CO/CO2 

lamda Περίσσεια Αέρα

AMB Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

loss triangle Απώλειες %  

delta T / Δ Διαφορά Θερμοκρασίας.

TF Θερμοκρασία Καυσαερίων

eff symbol /n Απόδοση %
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ
Η ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ  ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ. Η 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ Ο 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ  ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ. 
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΓΡΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ. ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ  ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΖΗΜΙΑ.ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΧΡΩΜΑ.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ.ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
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ΟΡΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  : ΦΕΚ 264/Β/15.4.93 (ΥΠ .ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.
ΟΙΚ .11294/93) (ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ  κλπ .)

ΟΡΙΑ ΜΑΖΟΥΤ   
                             α) δεικτης αιθαλης απο 0-3  BACHARACH
                             β) CO2                           10 %min
μετριεται       γ) θερμοκρ . καυσαεριων     180-2600 C       
υπολογιζεται δ) εσ . βαθμος αποδοσης         80%    min

Οι βιομηχανιες τηρουν θεωρημενο απο το ΥΠΕΧΩΔΕ  βιβλιο μετρησεων καυσαεριων 
το οποιο ενημερωνεται καθε βαρδια .

ΟΡΙΑ   DIESEL    & ΑΕΡΙΟΥ  
                             α) δεικτης  αιθαλης απο  0-1   BACHARACH
                             β) CO2                        10%  min
                             γ) εσ . βαθμος αποδοσης     80%   min

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ   : ΦΕΚ 369/Β/24.5.93 (ΥΠ . ΑΠΟΦ .
ΑΡ . ΟΙΚ . 10315/93)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  -   DIESEL  
                              α) δεικτης αιθαλής      0-2  BACHARACH
                              β) CO2                           9% min
                              γ) θερμοκρ . καυσαεριων   180-2600 C
                              δ) εσ . βαθμος  αποδοσης     80% min

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΑ  ΚΤΙΡΙΑ
            α) δεικτης αιθαλης      0-1  BACHARACH

β) CO2                      10%  min
γ) θερμοκρ . καυσαεριων   180-2800C
δ) εσ . βαθμος αποδοσης     80%  min

Συντηρηση 1 Χ  χρονο  με  φυλλο συντηρησης .

ΟΡΙΑ  ΑΕΡΙΟΥ
                             α) δεικτης  αιθαλης απο 0-1   BACHARACH
                             β) CO2                       10%  min

1. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ   : ( ΦΕΚ 597/Β/13.9.90 (ΥΠ . ΑΠΟΦ . 57520/4535)

DIESEL
                             α) CO2                        8%  min
                             β) αιθαλη             0-2  BACHARACH

Συντηρηση  με φυλλο  συντηρησης  2 Χ  χρονο . 
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	1Απόδοση Καθαρή ή Μεικτή ή για Λέβητες Συμπύκνωσης

