• prístroj je schválený Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky
• vhodné zariadenie do pracovísk EK a STK
• dovybavovacia sada (nový software a OBD modul)
pre staršie prístroje Bosch BEA
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Bosch BEA - meranie emisií
podľa novej legislatívy

Meranie emisií podľa novej legislatívy
Prví na Slovensku
Prístroje na meranie emisií Bosch BEA majú nový software, splňujúci požiadavky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií.
Meranie emisií Bosch BEA bolo schválené ako prvé na Slovensku.

Diesel - BEA 150

Benzín - BEA 250

Kombi - BEA 350

Meranie emisií vznetových motorov pri

Meranie emisií benzínových motorov

Meranie emisií benzínových a vzneto-

osobných a nákladných automobiloch

Štvorzložkový analyzátor výfukových ply-

vých motorov

Prenosná meracia komora opacimetra

nov sa vyznačuje:

Kombinované zariadenie na kompletné

RTM 430 je umiestnená na zadnej strane
vozíka a vyznačuje sa:
• vysokou presnosťou merania vďaka optimálnemu prúdeniu v meracej komore;
• dlhými intervalmi údržby vďaka patentovanej technológii viacnásobných
vzduchových závesov;
• rýchlym čistením komory;
• výfukovou sondou s nastaviteľnou dĺžkou;
• možnosťou napojenia výstupu z meracej komory na odsávacie zariadenie;
• veľmi krátkou dobou zahriatia: na prevádzku je pripravený už 3 minúty po zapnutí.

www.bosch.sk

• vysokou presnosťou merania podľa
OIML R 99, trieda 0;

meranie emisií, cenovo optimalizovaná
zostava zložená z BEA 150 a BEA 250.

• vysokou stabilitou kalibračných hodnôt;

Prednosti všetkých typov:

• rýchlou údržbou: filtre sú ľahko prí-

• geniálne jednoduchá obsluha;

stupné zo zadnej strany prístroja;
• dlhodobou stabilitou zaistenou použitím infračervenej metódy merania
s detektormi plynu ako prijímača;
• špeciálnym postupom merania pre vozidlá s pohonom na LPG alebo CNG;
• možnosťou rozšírenia o NOx;
• veľmi krátkou dobou zahriatia: na prevádzku je pripravený už 1 minútu po
zapnutí.

• rýchle zadávanie údajov;
• veľmi prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt na farebnom displeji;
• ľahká obsluha priamo z vozidla pomocou diaľkového ovládača.
Prístroje sú tiež pripravené na počítačové
spracovanie štatistík a vedenie evidencie.
Výsledky meraní vytlačí BEA na vstavanej
tlačiarni ako aj na externej tlačiarni DINA4 (samostatné príslušenstvo).

