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Modułowy system  
pomiarowy CAPBs®

Wilgotność / temperatura Detekcja wycieku gazu Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia 
cieczy Jakość powietrza Pomiar temperatury Przepływ / temperatura wody

CAPBs® RH 80 GS 10 PS 10
(20 mbar)

PS 20
(180 mbar)

PS 40/41
(6 bar)

PS 60/61
(20 bar) PT 70 AQ 20 TK 10 – TK 50 FlowTemp® ST

Przykłady zastosowań
Monitorowanie wilgotno-
ści w pomieszczeniach 
zamkniętych

Detekcja wycieku gazów 
wybuchowych (np. metan)

Pomiar bardzo niskie-
go ciśnienia (prędkość 
przepływu powietrza)

Kontrola ciśnienia 
i podłączenia w 
systemach ogrze-
wania gazowego

Kontrola szczelności 
i obciążenia instala- 
cji gazowych

Próba obciążenio-
wa rurociągów

Test instalacji 
wodnej (medium 
woda)

Szybka i niezawodna detekcja 
LZO (lotne związki organiczne) 
oraz CO2

pomiar temperatury powierzchni, 
cieczy i gazów

Sprawdzanie działania prze- 
pływowych podgrzewaczy wody 
i instalacji

Metan

Pa
ra

m
et

ry
/w

ar
to
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i m
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rz
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e 

•
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Temperatura • • •
Ciśnienie • • • • •
Punkt rosy

Wilgotność % •
CO2 •
Lotne związki organiczne •
Przepływ objętościowy •* •
Pomiar prędkość przepływu 
(wody)

To
po

w
e 

ob
sz

ar
y 

za
st

os
ow

ań

•
Pomiary filtrów, układów 
wentylacyjnych, kanałów • • • •
Pomiary obiektów produk-
cyjnych, zbiorników, rur 
gazowych

• • • •

Regulacja palnika / serwisowa-
nie (gaz, olej, paliwa stałe) • •
Serwisowanie podgrzewaczy 
wody

Pomiar ciśnienia • • • • •
Test szczelności (gaz) • •
Test napełnienia (gaz) •
Test użyteczności (gaz)

Próba obciążeniowa • •
Pomiar ciśnienia wlotowego, 
ciśnienia przepływu, ciśnienia 
statycznego, ciśnienia dyszy

• •

Pomiar ciśnienia / podci-
śnienia • • • • •
Pomiar ciśnienia różnicowego • •
Pomiar próżni • • • •
Pomiar temperatury (spalin, 
otoczenia, ściana zewnętrzna) •
Pomiar temperatury (wody) • •
Pomiar temperatury (obiekty 
w ruchu) •
Pomiar temperatury  
powierzchni •
Pomiar ciągu / ciągu komi-
nowego • • •
Pomiar strat wentylacyjnych

Kontrola instalacji grzewczej

Detekcja wycieku gazu •
Pomiar stężenia gazu •
Pomiar wilgotności (materiału, 
wilgoć, warunki otoczenia, 
pleśń)

• •

Prędkość powietrza •* •*

 Strona 52  Strona 52  Strona 53  Strona 53  Strona 53   Strona 53  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

CAPBs®Przegląd

*Wymagane akcesoria sprawdź  
w katalogu
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Wilgotność / temperatura Detekcja wycieku gazu Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia 
cieczy Jakość powietrza Pomiar temperatury Przepływ / temperatura wody

CAPBs® RH 80 GS 10 PS 10
(20 mbar)

PS 20
(180 mbar)

PS 40/41
(6 bar)

PS 60/61
(20 bar) PT 70 AQ 20 TK 10 – TK 50 FlowTemp® ST

Przykłady zastosowań
Monitorowanie wilgotno-
ści w pomieszczeniach 
zamkniętych

Detekcja wycieku gazów 
wybuchowych (np. metan)

Pomiar bardzo niskie-
go ciśnienia (prędkość 
przepływu powietrza)

Kontrola ciśnienia 
i podłączenia w 
systemach ogrze-
wania gazowego

Kontrola szczelności 
i obciążenia instala- 
cji gazowych

Próba obciążenio-
wa rurociągów

Test instalacji 
wodnej (medium 
woda)

Szybka i niezawodna detekcja 
LZO (lotne związki organiczne) 
oraz CO2

pomiar temperatury powierzchni, 
cieczy i gazów

Sprawdzanie działania prze- 
pływowych podgrzewaczy wody 
i instalacji

Metan

Pa
ra
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/w
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•
Propan (gaz płynny) •
Butan •
Temperatura • • •
Ciśnienie • • • • •
Punkt rosy

Wilgotność % •
CO2 •
Lotne związki organiczne •
Przepływ objętościowy •* •
Pomiar prędkość przepływu 
(wody)

To
po

w
e 
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sz
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za
st
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ań

•
Pomiary filtrów, układów 
wentylacyjnych, kanałów • • • •
Pomiary obiektów produk-
cyjnych, zbiorników, rur 
gazowych

• • • •

Regulacja palnika / serwisowa-
nie (gaz, olej, paliwa stałe) • •
Serwisowanie podgrzewaczy 
wody

Pomiar ciśnienia • • • • •
Test szczelności (gaz) • •
Test napełnienia (gaz) •
Test użyteczności (gaz)

Próba obciążeniowa • •
Pomiar ciśnienia wlotowego, 
ciśnienia przepływu, ciśnienia 
statycznego, ciśnienia dyszy

• •

Pomiar ciśnienia / podci-
śnienia • • • • •
Pomiar ciśnienia różnicowego • •
Pomiar próżni • • • •
Pomiar temperatury (spalin, 
otoczenia, ściana zewnętrzna) •
Pomiar temperatury (wody) • •
Pomiar temperatury (obiekty 
w ruchu) •
Pomiar temperatury  
powierzchni •
Pomiar ciągu / ciągu komi-
nowego • • •
Pomiar strat wentylacyjnych

Kontrola instalacji grzewczej

Detekcja wycieku gazu •
Pomiar stężenia gazu •
Pomiar wilgotności (materiału, 
wilgoć, warunki otoczenia, 
pleśń)

• •

Prędkość powietrza •* •*

 Strona 52  Strona 52  Strona 53  Strona 53  Strona 53   Strona 53  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

PrzeglądCAPBs®
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Wszechstronne 
Urządzenia BlueLi ne nadają się do różnych 
zastosowań takich jak pomiar ciśnienia, pomiar 
wilgotności i temperatury, wykrywanie wycieku 
gazu, pomiar przepływu objętościowego wody  
i innych.

Bezprzewodowe 
Bezprzewodowa i natychmiastowa 
transmi sja danych pomiarowych  
do twojego urzą dzenia BlueLine*, 
smartfonu lub tabletu za pomocą 
technologii Bluetooth® Smart .

Elastyczne 
Niezależnie od położenia czujnik  
temperatury wskaże z największą  
precyzją żądany pomiar.

Precyzyjne 
Niezależnie od położenia czujnik 
temperatury wskaże z największą 
precyzją żądany pomiar.

Modułowe 
Szeroki zakres zastosowań dzięki 
modułowej konstrukcji  
z uniwersalnym uchwytem dla 
wszystkich głowic pomiarowych.

Uniwersalne 
Współpracuje z urządzeniami 
BlueLine oraz tabletami  
i smartfonami z systemem  
Android lub iOS.

Witamy w przyszłości

Nowoczesna technologia pomiarowa - przyrządy pomiarowe CAPBs®

Urządzenia pomiarowe gotowe do natychmiastowej  
współpracy z CAPBs®: 
*BLUELYZER® ST, EUROLYZER® STx, MULTILYZER® STe  
i manometry elektroniczne serii S4600 ST 

CAPBs®Przegląd
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live

Przełomowe 
Ciągły, jednoczesny pomiar przepływu pojemnościowego  
i temperatury wody za pomocą nowego urządzenia pomiaro wego 
FlowTemp® ST z certyfikatem TÜV .

Praktyczne 
Wydruk protokołu pomiaru po zakończeniu 
pracy za pomocą transmisji do drukarki przez 
podczerwień lub interfejs Bluetooth® Smart.

Kompleksowe 
Baza danych pomiarowych dzięki zapisywaniu pomiarów  
w jednym urządzeniu. Opcjonalna funkcja reje stratora  
danych pozwala zapisać dane w formacie XML  
dla swobodnej obróbki w popularnych programach  
np. MS Excel. 

Bezbłędne 
Dzięki jednoczesnemu przechowywaniu wszyst kich  
danych pomiarowych bezpośrednio w urzą dzeniu  
pomiarowym lub mobilnym można uniknąć błędu  
np. z powodu nieprawidłowego odczytu. 

Ergonomiczne 
Lekki, ergonomicznie ukształtowany, solid nie 
wykonany uchwyt CAPBs® STm ze zin tegrowanymi 
magnesami do pracy bez konieczności trzymania 
urządzenia w ręku. 

Wysokiej jakości  
W całości wyprodukowane w Niemczech.

Energooszczędne 
Automatyczne wyłączanie CAPBs® po zakończeniu 
połączenia Bluetooth® Smart zapewnia niskie zużycie 
energii. 

Gotowe do pomiaru 
Bezpłatna aktualizacja oprogramowa nia 
dla wybranych urządzeń BlueLine*  
z zainstalowanymi programami  
pomiarowymi do wszystkich  
CAPBs® - może zostać wykonana przez 
użytkownika za pomocą karty pamięci.

Niezależne 
Darmowa aplikacja na smartfon lub tablet z systemem 
iOS lub Android, aby móc korzystać ze wszystkich 
CAPBs®, zawierająca menu pomiarowe do różnych 
zastosowań (np. sprawdzenie instalacji gazowej)  
oraz graficzne przedstawienie wyników pomiarów.

Więcej 
informacji

www.capbs.afriso.pl

PrzeglądCAPBs®

Zobacz poradnik praktyczny  
na www.youtube.com/AFRISOpl
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Uniwersalne. Precyzyjne. Elastyczne. 

Modułowy system pomiarowy

Nowe urządzenia AFRISO CAPBs® tworzą modułowy system skła-
dający się z uniwersalnego uchwytu CAPBs® STm oraz ze specyficz-
nych dla różnych zastosowań głowic pomiarowych CAPBs® sens 
dla różnych para metrów fizycznych takich jak: ciśnienie, tempera-
tura, wilgotność. 
Uchwyt CAPBs® STm pozwala umieścić w nim różne moduły głowic 
pomiarowych CAPBs® sens. Uchwyt w połączeniu z dowolnym mo-
dułem głowicy pomiarowej tworzy kompletne urządzenie pomia-
rowe CAPBs®. Każde urządzenie pomiarowe przesyła zmierzone 
dane bez opóźnień za pomocą technologii Bluetooth® Smart bez-
pośrednio do urządzeń AFRISO BlueLine lub do bezpłatnej aplika-
cji na smartfon lub tablet z różnymi systemami operacyjnymi. Daje 
to wiele możliwości – wszystkie ważne zadania pomiarowe mogą 
być przez instalatora lub serwisanta wykonane za pomocą tylko 
jednego urządzenia pomiarowego! 
Uchwyt bazowy CAPBs® STm jest ergonomicznie ukształ towany  

i posiada trzy magnesy na tylnej części obudowy. Tutaj znajduje się 
także komora baterii oraz przycisk służący do zwolnienia głowicy po-
miarowej CAPBs® sens. System zatrzaskowy w górnej części uchwy-
tu bazowego jest znormalizowany dla wszystkich CAPBs® sens. 
W przedniej części znajduje się wielofunkcyjny przycisk włączania i 
wyłączania, ustawiania punktu zero, aktywo wania funkcji Hold lub 
uruchomiania funkcji rejestratora danych. Wielokolorowa dioda 
LED za pomocą koloru i częstotliwości zapalania wskazuje różne 
stany urządze nia pomiarowego CAPBs®. Na przykład niebieski ko-
lor oznacza, że „połączenie Bluetooth® Smart jest wyszu kiwane”,  
a zielony, że „połączenie zostało nawiązane”. 
Uchwyt bazowy posiada głośnik, który w zależności od stężenia 
lub innej wartości pomiaru generuje sygnał o różnej częstotliwości 
albo informuje o przekroczeniu wartości granicznych. 

Przód Uchwyt bazowy CAPBs® STm

Góra

Tył

Dioda LED

Komora baterii

Magnes mocujący Gniazdo głowicy  
CAPBs sens

Przycisk zwalniający 
głowice pomiarowe 
CAPBs® sens

Przycisk  
wielofunkcyjny

Gumowa powierzchnia 
ochronna

CAPBs®Przegląd
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Gniazdo głowicy  
CAPBs sens

Wielofunkcyjne 
urządzenie  
pomiarowe  
CAPBs® STm

CAPBs®

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe CAPBs® STm 9100017 145,0 € (F)

Dane techniczne
Wymiary (W x S x H): 140 x 45 x 39 mm
Waga: 113 g
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5 V LR03 (AAA) lub 

2 akumulatorki NiMH 1,2 V / 900 mAh 
(AAA)

Interfejs: Bluetooth® Smart

OPIS 
Uniwersalny modułowy uchwyt CAPBs® STm dla wszystkich głowic 
pomiarowych CAPBs® sens. Ergonomicznie uformowany z trzema 
magnesami i komorą baterii na panelu tylnym. Z przodu znajduje się 
wielokolorowa dioda LED i programowalny przycisk wielofunkcyjny. 
Zintegrowany jest także głośnik sygnału akustycznego oraz moduł  
Bluetooth® Smart. 

Jednostki pomiaroweCAPBs®

Modułowy system wymiennych głowic

4
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Dane techniczne

Zastosowanie  Kontrola mikroklimatu w pomieszczeniach  
      zamkniętych.

   Zapobieganie pleśni.

Głowica pomiarowa do pomiaru temperatury  
i wilgotności względnej w powietrzu otoczenia.

Wilgotność i temperatura powietrza RH80

Opis

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wymienna głowica CAPBs sens RH80 - czujnik wilgotności 0÷100 rh 9111210 185,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs sens RH80 wraz z CAPBs® STm 9111217 307,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs sens GS10 - czujnik gazów wybuchowych GSP flex 9131410 139,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs sens GS10 wraz z CAPBs® STm 9131417 265,00 € (F)
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   Detekcja wycieku gazów  

     wybuchowych.
   Poszukiwanie wycieku gazów  

     palnych w instalacjach, przy  
     ich połączeniach i wyposażeniu,  
     gazomierzach, palnikach gazowych  
     i zbiornikach na gaz. 

Wymienna głowica pomiarowa  
służąca do szybkiej i pewnej detekcji wycieku  
gazów wybuchowych. Giętka sonda umożliwia 
zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. 
Stężenie gazu jest wyświetlane precyzyjnie  
na wyświetlaczu urządzenia końcowego  
w ppm, jednocześnie urządzenie CAPBs® ge-
neruje sygnał optyczny i akustyczny. Próg alar-
mu może być ustawiony indywidualnie. Dzię-
ki podstawowej kalibracji miernika na metan 
możliwe jest wykrywanie szerokiego spektrum  
gazów palnych. 

Detekcja wycieku gazu GS10
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 g

az
u 

C
A
PB

s®
 s

en
s 

G
S
10

Wymiary
W x S x G: 82 x 42 x 35 mm
Waga
51 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
0 / 100 % r.F.
-40 / +80°C
Dokładność
±2 % rH ±1 cyfra
±0,5°C ±1 cyfra
Rozdzielczość
0,1 % rH
0,1°C

Wymiary
W x S x G: 290 x 42 x 35 mm
Waga
51 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy (metan)
0 / 2.000 ppm
Rozdzielczość
10 ppm

4
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Pomiar bardzo niskiego ciśnienia (PS10).

 
Kontrola ciśnienia i podłączenia w systemach  

 ogrzewania gazowego (PS20) .

  Kontrola szczelności i obciążenia instalacji gazowych (PS 40).

  Próba obciążeniowe rurociągów (PS60).
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Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień 
gazów suchych i nieagresywnych. Głowice pomiarowe ciśnienia dostępne są w czterech zakre-
sach pomiarowych od 20 mbar do 20 000 mbar (20 bar). Dzięki opcji manualnego ustawienia 
punktu zero możliwe jest podwojenie zakresu pomiarowego. Wysokiej jakości czujniki są bar-
dzo dokładne, niezależnie od pozycji oraz posiadają kompensację temperatury. 

Ciśnienie PS

CAPBS®

Opis

4
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS10 - czujnik ciśnienia 0÷20 mbar 2xfi8 mm 9050110 200,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS20 - czujnik ciśnienia 0÷180 mbar, 2xfi8 mm 9010110 158,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS40 - czujnik ciśnienia 0÷6 bar,fi8 mm 9082910 217,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens PS60 - czujnik ciśnienia 0÷20 bar,fi8 mm 9102910 243,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS10 wraz z uchwytem CAPBs® STm 9050117 320,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS20 wraz z uchwytem CAPBs® STm 9010117 320,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS40 wraz z uchwytem CAPBs® STm 9082917 334,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens PS60 wraz z uchwytem CAPBs® STm 9102917 357,00 € (F)

Zastosowanie
PS 10

(20 mbar)
PS 20

(180 mbar)
PS 40  

(6 bar)
PS 60 

(20 bar)

Ciśnienie różnicowe • •
Spadek ciśnienia • • • •
Ciśnienie przyłączeniowe /  
ciśnienie przepływu • •

Przepływ • •
Test obciążeniowy •
Kontrola instalacji gazowych

Test szczelności • •
Test napełnienia • •
Połączony test szczelności i napełnienia • •
Kontrola instalacji wody użytkowej

Test szczelności • •
Test wytrzymałości • •
Kontrola instalacji grzewczych

Test szczelności • •
Kontrola systemów solarnych

Test ciśnienia • • •
Test ciśnieniowy • •
Kontrola instalacji olejowych

Test szczelności • •
Test ciśnieniowy • •

Dane techniczne

Wymiary (W x S x G): 74 x 42 x 35 mm 74 x 42 x 35 mm 74 x 42 x 35 mm 74 x 42 x 35 mm

Waga: 34 g 34 g 30 g 26 g

Interfejs: Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart

Zakres pomiarowy: -20 / +20 mbar
0,5 / 50 m/s

-180 / +180 mbar
0,5 / 50 m/s

-1 / +6 bar -1 / +20 bar

Dokładność: ±0,003 mbar
0,5 % wartości 
zmierzonej
±1 cyfra

±0,03 mbar
0,5 % wartości 
zmierzonej
±1 cyfra

±0,3 mbar
0,5 % wartości 
zmierzonej
±1 cyfra

±1 mbar
0,5 % wartości 
zmierzonej
±1 cyfra

Rozdzielczość: 0,001 mbar

0,1 m/s

0,01 mbar (< 99,99)
0,1 mbar (> 100,0)
0,1 m/s

0,1 mbar (< 999,99)
1 mbar (> 1.000)

0,1 mbar (< 999,99)
1 mbar (> 1.000)

Króćce pomiarowe: Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm lub 
Ø 3 mm (Festo)

Ø 8 mm lub  
Ø 3 mm (Festo)

4
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Dane techniczne

Zastosowanie    Test ciśnienia instalacji olejowych i innych napełnionych medium agresywnym. 
   Pomiar szczelności instalacji i test wytrzymałości instalacji wody użytkowej.
   Próba spadku ciśnienia.
   Test ciśnienia rurociągów i sieci. 
   Test ciśnienia maksymalnego rurociągu. 

 

Wymienna głowica pomiarowa z czujnikiem ciśnienia służąca do pomiaru ciśnienia cieczy i mediów 
agresywnych o wysokim ciśnieniu.

CAPBs®  
ciśnienie cieczy PT70

Opis
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Wymiary
W x S x G: 76 x 42 x 35 mm
Waga
55 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
0 / +25 bar
Dokładność
0,5 % zakresu pomiarowego 
±1 cyfra
Rozdzielczość
0,1 bar
Króćce pomiarowe
Szybkozłącze DN5

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wymienna głowica CAPBs sens PT70 - czujnik ciśnienia 0÷25 bar 9142810 228,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs sens PT70 wraz z uchytem CAPBs® STm 9142817 347,00 € (F)

4
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Dane techniczne

Zastosowanie    Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach  
     zamkniętych (np. szkoły, biura,  
     sale konferencyjne, biblioteki, itp.).

   Kontrola filtrów.
   Wykrywanie przecieków w połączeniu  

      z substancjami niebezpiecznymi.

Wymienna głowica pomiarowa służąca do 
szybkiego i pewnego wykrywania LZO (lotnych 
związków organicznych) oraz CO2  w powietrzu 
otoczenia. Stężenie gazu jest wyświetlane na 
urządzeniu dodatkowym jako CO2 (ppm) i LZO 
(ppb), jednocześnie zarówno optyczny jak i aku-
styczny sygnał jest generowany przez jednostkę 
pomiarową CAPBs®. Próg alarmowy może być 
ustawiany indywidualnie. 

CAPBs®  
jakość powietrza AQ20

Opis

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens AQ20 - czujnik LZO ciągły 9120010 198,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens AQ20 wraz z uchytem CAPBs® STm 9120017 319,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK10, do czujnika temperatury typu-K 9000810 118,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK10 wraz z uchytem CAPBs® STm 9000817 245,00 € (F)

   Pomiar temperatury.

Wymienna głowica pomiarowa ze znormalizowa-
nym gniazdem typu K. Można do niego podłączyć 
wszystkie dwubiegunowe termoelementy i czujni-
ki temperatury typu K (np. z całej oferty czujników 
AFRISO). 

CAPBs®  
temperatura TK10 typ K

Wymiary
W x S x G: 58 x 42 x 35 mm
Waga
30 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
450 / 2.000 ppm ekwiwalent CO2 (relatywne)
125 / 600 ppb ekwiwalent LZO
Rozdzielczość
1 ppm

Wymiary
W x S x G: 58 x 42 x 35 mm
Waga
22 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
-50 / +1.150°C 
(w zależności od użytego czujnika)
Dokładność
±1,5°C
Rozdzielczość
0,1°C
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Zastosowanie
   Pomiar temperatury.

Opis
Wymienne głowice pomiarowe służące do pomiaru temperatury po-
wierzchni, cieczy, miękkich mediów sztucznych lub powietrza i gazów, 
dzięki wielu rodzajom czujników do różnych zastosowań. 

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK20 - czujnik temperatury igłowy, L 130mm,fi3 mm 9002210 157,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK30 - czujnik temperatury cieczy, L 130mm,fi1,5 mm 9002310 149,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK35 - czujnik temperatury cieczy, L 130mm,fi3 mm 9002410 153,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK40 - czujnik temperatury gazów, L 130mm,fi4,7 mm 9002510 159,00 € (F)

Wymienna głowica CAPBs® sens TK50 - czujnik temperatury powierzchniowy, L 130mm,fi3 mm 9002610 166,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK20 wraz z uchytem CAPBs® STm 9002217 280,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK30 wraz z uchytem CAPBs® STm 9002317 257,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK35 wraz z uchytem CAPBs® STm 9002417 277,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK40 wraz z uchytem CAPBs® STm 9002517 284,00 € (F)

Zestaw wymiennej głowicy CAPBs® sens TK50 wraz z uchytem CAPBs® STm 9002617 289,00 € (F)

Dane techniczne Czujnik temp. igłowy
TK 20

Czujnik temp.  
cieczyTK 30

Czujnik temp. cieczy 
TK 35

Czujnik temp. gazu
TK 40

Czujnik temp.  
powierzchni TK 50

Wymiary (H x B x T): 186 x 42 x 35 mm 187 x 42 x 35 mm 190 x 42 x 35 mm 187 x 42 x 35 mm 187 x 42 x 35 mm

Średnica sondy 3 mm 1,5 mm 3 mm 4,7 mm 4 mm

Waga: 32 g 28 g 32 g 32 g 34 g

Interfejs: Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart

Zakres pomiarowy: -50 / +800°C -50 / +1.100°C -50 / +1.100°C -50 / +400°C -50 / +400°C

Dokładność: ±1,5°C
1 % zmierzonej 
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej 
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej 
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej 
wartości

±1,5°C
1 % zmierzonej 
wartości

Rozdzielczość 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C

Temperatura TK
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Miernik przepływu  
i temperatury wody  
FlowTemp® ST

CAPBS®

ZASTOSOWANIE 
   Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST szczególnie  

      zalecany jest do weryfikacji pracy instalacji ciepłej wody  
      użytkowej.

   Z elektrycznymi przepływowymi ogrzewaczami wody,  
     w szczególności do oceny, prawi dłowości ich pracy i osiągnięcia  
     deklarowanej przez producenta mocy. 

   Z kotłami dwufunkcyjnymi, w których ocenie podlega dokładność  
     regulacji temperatury ciepłej wody oraz sprawność wymiennika  
     ciepła. 

   Podczas prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji  
     i kontroli osiągnięcia wymaganej temperatury wody podczas  
     wypływu z wylewki. 

   W trakcie pierwszych odbiorów instalacji lub po modernizacji,  
     do oceny prawidłowości regulacji przy zmiennych warunkach  
     hydraulicznych.

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® ST służy do ciągłego pomiaru przepływu w l/min oraz 
temperatury w °C w instalacjach wody użytkowej. 
Przepływ jest mierzony za pomocą bardzo dokładnego pojemnościowego czujnika prze pływu  
i czujnika temperatury jakim jest moduł PT 1000. Oba czujniki są zintegrowane w wytrzymałej, zabezpie-
czonej ochroną IP67 obudowie wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kompaktowa budo-
wa pozwala na bezproblemowe umieszczenie i pomiar w niskich armaturach wodnych. Urządzenie jest 
przetestowane zgodnie z TÜV S1217-00/15. Dane pomiarowe są przekazywane do urządzenia BlueLine  
lub urządzenia mobilnego za pomocą zintegrowanego interfejsu Bluetooth® Smart. 

Więcej 
informacji

www.flowtemp.afriso.pl Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp ST® 9502001 459,00 € (F)

Wymiary
W x S x G: 158 x 71 x 97 mm
Waga
370 g
Interfejs
Bluetooth® Smart
Zakres pomiarowy
Przepływ: 1,5 / 17,5 l/min
Temperatura: 5 / 80°C
Dokładność
Przepływ: ±0,3 l/min lub ±5 %  
zmierzonej wartości
Temperatura: ±2°C lub ±3 %   
zmierzonej wartości

Rozdzielczość
Przepływ: 0,1 l/min
Temperatura: 0,1 C
Czas reakcji T90
Przepływ: 10 s
Temperatura: 40 s
Czujnik
Czujnik pojemnościowy PT 1000
Częstotliwość próbkowania
1 s

Dane techniczne

live

CAPBs®Jednostki pomiarowe

Opis

4

Zobacz poradnik praktyczny  
na www.youtube.com/AFRISOpl
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Analizator spalin BLUELYZER® ST Analizator spalin EUROLYZER® STx Analizator spalin MULTILYZER® STe Manometr elektroniczny S4600 ST

Analiza spalin, pomiar ciśnienia do 40 mbar (ciąg)  
i pomiar różnicy temperatur za pomocą jednego  
przyrządu

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień

Karta micro SD max. 16 GB max. 32 GB max. 32 GB max. 32 GB

Za
st

os
ow

an
ie

Analiza spalin • • •

Pomiar ciągu kominowego • • • •

Pomiar ciśnienia • • • •

Pomiar ciśnienia różnicowego • • •

Pomiar podciśnienia • • • •

Pomiar temperatury • • •

Pomiar prędkości przepływu powietrza • • max. 150 mbar

Pomiar emisji cząstek stałych • (we współpracy z STM 225)

   Najmniejszy na świecie, w pełni wyposażony  
     analizator spalin z kolorowym wyświetlaczem

   Pomiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie  
     ustawianymi progami alarmowymi

   Pełny program pomiaru temperatury, który  
     umożliwia kalkulację różnicy temperatur  
     (np. przepływu / powrotu)

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo   
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Pomiar CO z kompensacją H2 (zakres pomiaru  
     do 10000 ppm)

   Możliwość doposażenia o pomiar NO fabrycznie  
      lub w przyszłości

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo  
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Możliwe wyposażenia w kombinacji do 6 sensorów  
      pomiarowych: O2, CO/H2,  NO, SO2, NO2 oraz CO wysokie  
      do 20000 ppm

   Sześć zakresów pomiarowych ciśnienia

   Wysoka dokładność pomiarowa dzięki pomiarowi  
     ciśnienia atmosferycznego oraz kompensacji  
     temperatury

   Dostępny pomiar bardzo niskich ciśnień (20 mbar)  
      jak również bardzo wysokich (18 bar)

4

Urządzenia współpracujące z CAPBs®Przegląd

Liczy się zastosowanie 

Urządzenia pomiarowe BlueLine współpracujące z CAPBs®
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Analizator spalin BLUELYZER® ST Analizator spalin EUROLYZER® STx Analizator spalin MULTILYZER® STe Manometr elektroniczny S4600 ST

Analiza spalin, pomiar ciśnienia do 40 mbar (ciąg)  
i pomiar różnicy temperatur za pomocą jednego  
przyrządu

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Wszystko w jednym: analiza spalin, pomiar ciśnienia 
różnicowego do 150 mbar i pomiar różnicy temperatur

Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień

Karta micro SD max. 16 GB max. 32 GB max. 32 GB max. 32 GB

Za
st
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ie

Analiza spalin • • •

Pomiar ciągu kominowego • • • •

Pomiar ciśnienia • • • •

Pomiar ciśnienia różnicowego • • •

Pomiar podciśnienia • • • •

Pomiar temperatury • • •

Pomiar prędkości przepływu powietrza • • max. 150 mbar

Pomiar emisji cząstek stałych • (we współpracy z STM 225)

   Najmniejszy na świecie, w pełni wyposażony  
     analizator spalin z kolorowym wyświetlaczem

   Pomiar CO w otoczeniu z dwoma dowolnie  
     ustawianymi progami alarmowymi

   Pełny program pomiaru temperatury, który  
     umożliwia kalkulację różnicy temperatur  
     (np. przepływu / powrotu)

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo   
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Pomiar CO z kompensacją H2 (zakres pomiaru  
     do 10000 ppm)

   Możliwość doposażenia o pomiar NO fabrycznie  
      lub w przyszłości

   ECO sensor: niezawierający ołowiu czujnik O2 z długą  
     żywotnością, zoptymalizowaną fazą kalibracji,  
     krótkim czasem reakcji oraz odpornością na paliwo  
     biogeniczne

   5 letnia gwarancja na sensor O2

   Możliwe wyposażenia w kombinacji do 6 sensorów  
      pomiarowych: O2, CO/H2,  NO, SO2, NO2 oraz CO wysokie  
      do 20000 ppm

   Sześć zakresów pomiarowych ciśnienia

   Wysoka dokładność pomiarowa dzięki pomiarowi  
     ciśnienia atmosferycznego oraz kompensacji  
     temperatury

   Dostępny pomiar bardzo niskich ciśnień (20 mbar)  
      jak również bardzo wysokich (18 bar)

PrzeglądUrządzenia współpracujące z CAPBs®
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