
 

 

  

Kane 255 
Handmeters voor rookgasanalyse 

 
De Kane 255 is een gebruiksvriendelijke 

rookgasanalysemeter met een directe infrarood 

CO2-meting en een long-life CO-meting (2.000 ppm 

met H2 compensatie). Ook temperaturen kunnen 

worden gemeten met de Kane 255. 

 

Standaard levering 

De Kane 255 rookgasanalysemeter wordt geleverd inclusief 

rookgassonde, rubber holster met magneet, 4 AA oplaadbare batterijen, 

netvoeding (lader), snelstartkaart, gebruikershandleiding en Kane 

draagtas. 

 

All-in servicecontract 

Bij deze handmeter heeft u de mogelijkheid om een all-in garantie 

servicecontract voor 5 jaar af te sluiten. Dit contract biedt totale garantie 

van alle reparaties, kalibraties en onderdelen voor een vast prijs per jaar 

en voorkomt daarmee onverwachte kosten. 

 

Opties en accessoires 

Optioneel kan de Kane 255 geleverd worden met een kunststof koffer, 

infrarood printer, voertuiglader, temperatuuropnemers en een all-in 

service contract en/of kalibratiecertificaat. 

 

 

 
 

 

Kenmerken 

infrarood technologie 

CO2 en CO meting 

O2 berekening 

longlife CO meetcel 

2-lijns display 

draadloos IR printen 

voldoet aan EN 50379 

 



 

 

 

Technische specificaties 

 
Parameters Resolutie Nauwkeurigheid Bereik 

Gasmeting 
zuurstof (berekend) 
koolmonoxide 
 
kooldioxide 
rendement 
luchtovermaat 
giftigheidsindex 

 

0,1% O2 

1 ppm CO 

 

0,1% CO2 

0,1% 

0,1% 

0,0001 

 

±0,3%  

< 20 ppm ±3 ppm 

> 20 ppm ±5% van aflezing 

±0,3% Vol. 

±1,0% van aflezing 

±0,3%  

±5,0% van aflezing 

 

0…21% O2 

0…2000 ppm CO 

 

0…20% CO2 

0…119,9% 

0…250% 

0…0,9999 

Temperatuurmeting 
rookgas 
lucht (intern) 
lucht (extern) 

 

0,1°C 

0,1°C 

0,1°C 

 

±2,0°C of 0,3% van aflezing 

±1,0°C of 0,3% van aflezing 

±2,0°C of 0,3% van aflezing 

 

0…600°C 

0…50°C 

0…600°C 

 

 
Brandstofkeuze Aardgas, lichte olie, Propaan, Butaan, LPG, Hout pellets 

Geheugen 20 sets met meetresultaten 

Gewicht en afmetingen 1 kg en 200 x 45 x 90 mm (handset) 

Rookgassonde Lengte 300mm, 6 x 200 mm buis, 3 m monsterslang met Thermokoppel K 

Gebruikstemperatuur 0...40°C, 10...90%RV (niet condenserend) 

Lader input: 110 / 220 Vac, NiMH type 

input: 12 Vdc voertuiglader 

Levensduur batterij 4 x AA type, alkaline, typisch 8 uur 

 

Selecteer de door jouw gewenste Kane 458 rookgasanalysemeter 

Artikel Model Bereik / omschrijving 

1005773 Kane255 Rookgasanalysemeter met CO2 en CO cel 


