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Pikaohje 

Tässä pikaohjeessa on yleiskuvaus laitteen tärkeimmistä toiminnoista. Lue 
täydelliset käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.  

 
Laitteessa on kaksi asetusvalikkoa. Avautuva valikko riippuu laitteen 
tilasta avaushetkellä.  

 
 

Käyttöönotto / laitteen asetukset (Commissioning/instrument 
configuration menu) 

Alueversio, mittayksiköt, päiväys / aika voidaan asettaa.  
 

 
Kun laite käynnistetään ensi kertaa käyttöönotto / laitteen asetukset –
valikko avautuu automaattisesti.  

1. Käynnistä laite: paina [ ] kunnes kaikki segmentit näkyvät näytöllä.  

2. Avaa laitteen asetukset  (instrument configuration) -valikko : Paina oikeata 
toimintopainiketta [set] alustuksen aikana. 

3. Tee asetukset: 

 
[] siirtyy seuraavaan muuttujaan, [esc] palaa edelliseen muuttujaan. 

 
 

Muuttuja Kuvaus / toiminto 

ArEA (area 

version) 
Alueversio 

Alueversion valitseminen aktivoi laskentakaavat ja niihin 
liityyvät mittausmuuttujat. 

> Valitse alueversion koodinumero: [▲] ja [▼]. 

1: USA, HU, IN, KR / 2: GB, RU, IT, CZ, DK, AU, JP, CN / 
3: NL, SE, TR, RO / 4: DE, AT, CH, FR, ES, BE, PL, PT, 
AR, BR 

> Vahvista valinta: [OK]. 

Paine, 
lämpötila 
(Pressure, 

temperature) 

> Valitse mittayksikkö: [▲] ja [▼], vahvista valinta: [OK]. 



 

Muuttuja Kuvaus / toiminto 

Aika / 
päiväys  
(Time, date) 

> Valitse muuttuja: [], aseta arvot: [▲] ja [▼],vahvista 
valinta: [OK]. 

Mittausasetusten valinta (Measurements configuration menu) 

Polttoaineiden ja mittayksiköiden asetus. 

1. Käynnistä laite: paina [ ] kunnes kaikki segmentit näkyvät näytöllä. 

2. Avaa mittausasetusten valinta  (Measurements configuration menu) -valikko 
: Paina oikeata toimintopainiketta [set] alustuksen jälkeen. 

3. Tee asetukset: 
 
 

 
[] siirtyy seuraavaan muuttujaan, [esc] palaa edelliseen muuttujaan. 

 
 
 

Muuttuja Kuvaus / toiminto 

Polttoaine > Valitse polttoaine: [▲] ja [▼], siirry seuraavaan 
muuttujaan: []. 

Paine  > Valitse yksikkö: [▲] ja [▼], siirry seuraavaan muuttujaan: 
[]. 

Lämpötila > Valitse yksikkö: [▲] ja [▼], vahvista valinnat: [OK]. 

Mittausten valmistelu 

Laitettaessa laite päälle tai kun polttoaine -( ) tai ympäristön häkäpitoisuus-

mittaus (anturilla) ( )on valittu, mittauskennot nollataan ja polttoilman lämpötila 
mitatataant: savukaasuanturin tulee olla polttimen tuloilmakanavan lähellä! 

1. Käynnistä laite: paina [ ] kunnes kaikki segmentit näkyvät näytöllä. 

2. Valitse polttoaine: [▲] ja [▼],vahvista valinta: [OK]. 

Mittauksen suorittaminen 

Mittaus Kuvaus / toiminto 

Savukaasu 
(Flue gas) 

> Valitse  : [ ] → [OK]. 

1. Aloita mittaus: [Start]. 

> Siirry näyttörivien 1/2 välillä: [▲] / [▼]. 

2. Lopeta mittaus: [Stop]. 

> Poista savukaasuanturi savukaasukanavasta ja huuhdo raittiilla 
ilmalla. 



 

   

Mittaus Kuvaus / toiminto 

Ympäristön 
häkäpitoisu
us 
(Ambient 
CO) 

> Valitse  : [ ] → [OK]. 

1. Aloita mittaus: [Start]. 

2. Lopeta mittaus: [Stop]. 

Veto 
(Draught) 

> Valitse  : [ ] → [OK]. 

- Savukaasuanturin tulee olla poissa savukanavasta. 

1. Aloita mittaus: [Start]. 

2. Nollauksen tapahduttua, savukaasuanturi tulee asettaa keskelle 
virtausta.  

3. Lopeta mittaus: [Stop]. 

Paine-ero 
(Differential 
pressure) 

> Valitse  : [ ] → [OK]. 

1. Avaa savukaasuanturin suodatinkammio. 

2. Poista partikkelisuodatin. 

3. Poista tiivistystulppa pidikkeestä. 

4. Sulje virtauskanava tiivistetulpalla.  

5. Varmista, että tiivistetulppa on kunnolla asetettu. 

6. Aseta silikoniletku savukaasuantuirin  varteen. Anturin reiät pitää 
olla peittetty. 

7 Aloita mittaus: [Start]. 

8. Aseta silikoniletku mittauspisteeseen. 

9. Paineista järjestelmä. 

10 Lopeta mittaus: [Stop]. 

 
 
 

 
[ ]    Lähetä mittaustulokset tulostimelle. 
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