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Analiza gaze de ardere

Măsurare gaze de ardere

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

EUROLYZER STx
All-in-one: analizor de gaze, manometru digital şi
termometru digital, măsurare debit/temperatură apă caldă
(cu termodebitmetru portabil electronic FlowTemp ST®),
măsurare viteză/debit aer/gaze de ardere (cu tub Pitot),
măsurare presiuni, temperaturi, umiditate aer, CH4, CO2 şi
CO ambiental, COV (cu sistemul CAPBs®)
Siguranţă pentru viitor: comunicare Bluetooth® cu
diferite aparate complementare
Senzor CO cu compensare de H2, domeniu de măsură
0-10.000 ppm
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Senzor ECO: senzor O2 cu durată extinsă de viaţă, cu
fază de calibrare optimizată, timp rapid de reacţie şi
rezistenţă la combustibili biogeni

Reprezentare la mărimea originală

Construcţie robustă cu tastatură heavy-duty, display
color profesional cu ecran separat de protecţie,
racorduri metalice, încărcare USB
Protocoale de măsurare convertite în cod QR, pentru
preluare rapidă pe smartphone/tabletă, memorare tip
bază de date, gestionare date client
5 ani garanţie pentru toţi senzorii: O2, CO, NO
Certiﬁcat de etalonare în regim acreditat RENAR
Calitate 100% Made in Germany

EuroSoft
mobile App

Black
Edition

Utilizare Aparat de măsură profesional compact pentru determinarea

componenţei gazelor arse la cazane de capacităţi mici şi
medii, convenţionale sau în condensaţie, combustibili gazoşi,
lichizi, peleţi, combustibili biogeni.

Analiza gaze de ardere

Măsurare gaze de ardere

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

MULTILYZER STx
All-in-one: analizor de gaze, manometru digital şi
termometru digital, măsurare debit/temperatură apă caldă
(cu termodebitmetru portabil electronic FlowTemp ST®),
măsurare viteză/debit aer/gaze de ardere (cu tub Pitot),
măsurare presiuni, temperaturi, umiditate aer, CH4, CO2 şi
CO ambiental, COV (cu sistemul CAPBs®), măsurare
pulberi (cu analizorul STM 225)
Senzor ECO: senzor O2 cu durată extinsă de viaţă, cu
fază de calibrare optimizată, timp rapid de reacţie şi
rezistenţă la combustibili biogeni
Siguranţă pentru viitor: comunicare Bluetooth® cu
diferite aparate complementare
Senzor CO cu compensare de H2, domeniu de măsură
0-10.000 ppm

Reprezentare la mărimea originală

Dotare cu până la 6 senzori simultan: O2, CO, NO, SO2,
COhigh, NO2
Construcţie robustă cu tastatură heavy-duty, display
color profesional cu ecran separat de protecţie,
racorduri metalice, încărcare USB
Protocoale de măsurare convertite în cod QR, pentru
preluare rapidă pe smartphone/tabletă, memorare tip
bază de date, gestionare date client
5 ani garanţie pentru toţi senzorii: O2, CO, NO, SO2,
COhigh, NO2
Certiﬁcat de etalonare în regim acreditat RENAR
Calitate 100% Made in Germany
EuroSoft
mobile App

Black
Edition

Utilizare Aparat de măsură pentru determinarea componenţei gazelor

arse la cazane de orice puteri, convenţionale sau în
condensaţie, combustibili gazoşi, lichizi, sau solizi, peleţi,
combustibili biogeni, măsurări/monitorizări conform legislaţiei
de mediu.
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150 de ani de succes

Tradiţie şi inovaţie nu sunt
antonime pentru AFRISO
În 1869 Adalbert Fritz fonda propria companie în
Schmiedefeld/Thüringen. Prin intrarea în afacere
a ﬁului său, Franz Fritz, numele companiei
devine Adalbert Fritz und Sohn. Odată cu
descoperirea telegrafului, din necesitatea
prescurtării cuvintelor Adalbert Fritz und Sohn,
a apărut denumirea AFRISO, marcă renumită internaţional în
domeniul tehnicii măsurării presiunii şi temperaturii.
AFRISO este şi astăzi tot în proprietatea familiei Fritz. A patra
generaţie, Elmar şi Jurgen Fritz, duce compania mai departe,
activând în acelaşi domeniu al aparatelor de măsură pentru
instalaţii.
Adalbert Fritz a dat companiei nu doar numele său, ci şi principiile
rămase şi azi valabile: responsabilitate şi competenţă socială.
Acestea sunt și astăzi, după 150 de ani, măsură şi provocare
pentru managerii noştri, pe calea spre viitor. Ne sunt alături
colaboratorii noştri, cu necesităţile şi competenţele lor pe primul
plan.

Într-o companie de familie, este încă valabilă interacţiunea umană
directă, iar acest lucru generează încredere pentru oricine.
Oferta noastră deosebit de vastă pentru produse, sisteme şi
servicii, dar şi utilizarea tehnologiilor moderne de fabricaţie asigură
o corectă politică a produselor, precum şi servicii de calitate.
Adăugând la toate acestea motivaţia şi competenţa angajaților
noștri, putem oferi clienţilor noştri atât produse de serie cu preţ
competitiv, cât şi soluţii individuale şi idei neconvenţionale.
A patra generaţie a familiei Fritz este de asemenea angajată în
domeniul protecţiei mediului, cu convingerea că acesta este
singurul drum către viitor. Dezvoltarea şi producţia de noi aparate
şi echipamente a fost întotdeauna în centrul atenţiei, în aceeaşi
măsură cu protecţia mediului. Toate procesele din companie se
concentrează pe sustenabilitate și multe din produsele noastre
ajută la protecţia mediului.De mult timp leitmotivul "Tehnică pentru
protecția mediului" inﬂuenţează trendul pentru o mare parte din
produsele noastre. Şi, desigur, acţiunile noastre viitoare.
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