
11/12/17  10:00

MENIU 

► MĂSURĂTORI

Memorie
Configurare

Diagnosticare
Info service

OK   

11/12/17 10:00

MĂSURĂTORI

► Analiza comb.
Tiraj
CO mediu
Presiune
Testare 
etanşeitate

Pornire

11/12/17 10:00

ANALIZĂ [1/3]

Tf  190.1 C
Ta  15.4 C
O2   4.2 %
CO  23 ppm
CO2   2.9 %

COr  ---- p
Pauză 1/3 120

11/12/17 10:00

IMPRIMARE

Media
►Număr de
exemplare 1
Imprimanta OFF
Cod QR   ON
Asociere BT

Imprimare

Imprimare

Memorează 
automat primul 

eșantion 
la sfârșitul 

perioadei setate 
și așa mai 

departe până la 
cel de-al treilea 

eșantion.  

OK   

11/12/17 10:00

SETĂRI ANALIZE

► Modul UNI 10389

Combustibil

Gaze naturale
Memoria1/5

Pornire

11/12/17 10:00

MEDIA [1/3]

Tf190.1 C
Ta  15.4 C
O2   4.2 %
CO  23 ppm
CO2    2.9 %
COr   ---- p

Imprimare

 Imprimare

>

TASTE

Scanați codul QR cu ajutorul 
aplicației APP Seitron 
"SMARTFLUE LITE MOBILE", 
pentru a descărca datele 
achiziționate legate de analiza 
medie și măsurătorile auxiliare, 
dacă acestea au fost efectuate.FA

CS
IM
IL

ESC   

OK   

>

>

Magneții de pe spatele instrumentului pot deteriora 
cardurile de credit, hard disk-urile, ceasurile 
mecanice, stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele 
și alte dispozitive sensibile la câmpurile magnetice.
Se recomandă păstrarea instrumentului la cel puțin 
25 cm distanță de aceste dispozitive.

FUNCȚIILE TASTATURII OPERAȚIUNE INTERACTIVĂ

>

>

>

 FUNCȚIE OPERAȚIUNE  
Activează funcțiile interactive 
afișate pe ecran.

ANALIZA DE COMBUSTIE 
MODUL UNI 10389

GHID RAPID
CHEMIST 100 BE GREEN

Salvează datele în memoria 
instrumentului.
Afișează ecranul cu opțiunile de 
imprimare și în consecință le execută.

Din meniul "MEMORIE" şterge 
întregul conținut al numărului de 
memorie selectat.

Efectuează analiza combustiei.

Repetați faza resetare.

Ieșire din ecranul curent.

Confirmă alegerea.

Selectează și/sau modifică.

FUNCȚIE   

Salvează

Opreşte și porneşte instrumentul:
- Dacă este apăsat scurt afişează 
meniul instrumentului.
Dacă este apăsat timp de cel puțin 
2 secunde, opreşte instrumentul.

Imprimare

Șterge

Ține

Repetă

FUNCŢII:  
  Analiza arderii în conformitate cu standardul UNI 10389
  Calculul pierderilor  coșului de fum și eficienţa lui
  Măsurarea CO din mediu
  Măsurarea presiunii diferențiale
  Măsurarea tirajului în conformitate cu standardul UNI 10845
  Măsurarea presiunii liniei de alimentare cu gaz
  Efectuarea testului de etanșeitate în conformitate cu standardele

UNI 7129-1 și UNI 11137 (dacă versiunea instrumentului o prevede)
  Generarea și afișarea pe ecran a unui cod QR cu scopul de a

descărca datele măsurătorilor efectuate
  Posibilitatea tipăririi analizelor și a măsurătorilor efectuate prin

intermediul imprimantei opționale Bluetooth®

- Înainte de a începe analiza combustiei, selectați combustibilul utilizat. 
- Dacă doriți să imprimați bonul cu analiza medie, activați imprimanta în meniul 
"IMPRIMARE".
- Dacă doriți să imprimați analiza completă și măsurătorile efectuate, va trebui să intrați în 
meniul "MEMORIE", selectați numărul de memorie respectiv și apăsați tasta pentru funcția 

interactivă "IMPRIMARE".   
- Pentru a descărca datele analizelor individuale efectuate, va fi necesar să intraţi în meniul 

"MEMORIE", să selectați numărul de memorie utilizat pentru a salva analizele și măsurătorile și să 
selectați pe rând, una câte una, liniile individuale prezente.

Seitron, mereu atent la mediul înconjurător, oferă acest ghid rapid pentru prima utilizare 
a analizorului CHEMIST 100 BE GREEN. Cu toate acestea, manualul complet de utilizare 
și întreținere a produsului CHEMIST 100 BE GREEN poate fi descărcat de pe site-ul 
www. seitron.com.
Respectă mediul tău înconjurător, gândeşte-te înainte de a tipări manualul complet.
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 Asigurați-vă că toate conexiunile la
instrument sunt corecte.
 Când se efectuează măsurători, grupul
anticondens TREBUIE să fie în poziția 

VERTICAL pentru a preveni deteriorarea de la 
condens şi particule a senzorilor.

Meniu→Memorie 
11/12/17 10:00

MEMORIE

 După finalizarea analizei de combustie, goliți
întotdeauna grupul anticondensare.

► Memorie 1/5

Procedura pentru 
setarea numărului 
de memorie unde 

va fi posibilă 
salvarea analizelor/

măsurătorilorStare  Liber
Ora   09:50
Data   11/12/17

Selectați

11/12/17 10:00

TIRAJ

11/12/17 10:00

MEMORIE

►Memoria 3/5
Stare  Plin
Ora   09:50
Data  11/12/17

Selectați

OK   

>

>

OK   

Intrare    P-
Tiraj  --- P

►T est  20.0 C
Tir. r --- P
Zero

Salvează Imprimare

 Meniu→Măsurători→ CO mediu 
11/12/17 10:00 

CO MEDIU

CO 1412 P
CO Max 1413 P

Salvează

Procedura de măsurare a tirajului:
- Introduceți manual valoarea temperaturii 
externe, conform cerinţelor standardului 
UNI10845:

selectați "T est" => apăsați  => introduceți 

valoarea => apăsați  pentru confirmare.
- Conectați ieșirea de presiune a sondei la 
intrarea P- a instrumentului.
- Efectuați resetarea senzorului de presiune:

selectați "Zero" => apăsați  .
- Introduceți vârful sondei de prelevare a gazelor 
de ardere în coș.

Procedura de 
vizualizare a 

conținutului unei 
memorii

Selectați

 Înainte de a porni instrumentul, introduceți conectorul Tc-K al sondei de prelevare a
gazelor de ardere la instrumentul pentru obținerea temperaturii aerului de combustie.

 Efectuați resetarea instrumentului în aer curat.
 După finalizarea resetării, apăsați tasta corespunzătoare funcției interactive "Ţine"

pentru a memora valoarea temperaturii obţinute.

Este obligatoriu să efectuați resetarea în aer 
curat, astfel încât măsurarea CO din mediu să fie 
corectă. Se recomandă să porniți instrumentul și 
să așteptați până la finalizarea resetării în afara 
mediului în care se doreşte efectuarea testului.

11/12/17 10:00

IMPRIMARE

►Număr de
exemplare   1
Imprimantă IR
Modul  rapid
Cod QR  ON
Asociere  BT

Meniu→ Configurare→ imprimare 

Pentru cea mai înaltă calitate a măsurătorii, 
este important să se respecte următoarele 
puncte:
• Măsurarea tirajului poate fi efectuată numai

după cel puțin 10 minute de la pornire (care
pot coincide cu timpul necesar coșului de
fum pentru a atinge temperatura de lucru)
pentru a permite instrumentului să atingă
echilibrul termic.

• Chiar înainte de a efectua măsurătorile, este
obligatorie efectuarea resetării măsurătorilor
de tiraj.

• Dacă indicația obținută este îndoielnică, se
recomandă repetarea măsurării pentru a
obține o încredere rezonabilă în măsurare,
eventual repetând resetarea.

• Din momentul resetării până la sfârșitul
măsurătorii este esențial ca instrumentul să
rămână într-o poziție stabilă și fixă.

Țineți apăsat 
pentru câteva 
secunde CHEMIST 100

BE GREEN
N.S.:0001
Fw: 0.00

11/12/17 10:00

RESETARE

60
Achiziția aerului 

de ardere

11/12/17 10:00

RESETARE

Achiziția 
aerului de 
ardere 

T: 21.5°C

Ține Repetă

ATENŢIE

Imprimare bon
Imprimare bon
Setați parametrul "Număr de exemplare"
Setați parametrul "Imprimanta" la BT sau IR
Numai dacă imprimanta setată este IR:
Setați parametrul "Mod" pe rapid sau lent
Numai dacă imprimanta setată este BT:
Asociați instrumentul cu imprimanta BT prin 
intermediul parametrului Pairing BT (numai pentru 
prima dată)
Generarea de coduri QR
Setați parametrul "QR co  
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Imprimare

ATENŢIE

Meniu→Măsurători→ TTiraj 

PUNEREA ÎN 
FUNCŢIUNE

PORNIRE / OPRIRE

MEMORIE MĂSURAREA 
TIRAJULUI UNI10845

MĂSURAREA CO 
DIN MEDIU

IMPRIMARE
AACKP01 

AAAL05 

AASF--A 




