
MRU – Z vami že več kot 35 let.

400GD
Multifunkcijski detektor 
in merilnik 

S sistemom za hitro zamenjavo senzorjev



400GD
Majhen, priročen, preprost

Multifunkcijski detektor in merilnik

n Možna menjava senzorjev med delovanjem,
   avtomatsko prepoznavanje vstavljenega senzorja 

n Svetlobni alarm na senzorski glavi in zaslonu naprave
   (samo pri detekciji puščanja)  

n Zvočni in vibracijski alarm na napravi
   (samo pri detekciji puščanja) 

n Nastavljive meje alarmov 
   (samo pri detekciji puščanja)  

n Prikaz koncentracije plina v ppm, 
% in %SME (HC-senzor) 

n Zmogljiva Litij-Ionska baterija, 
polnjenje preko Mini-USB konektorja

n Izvoz meritev preko QR kode  
(pošiljanje po e-pošti)



Sistem za hitro zamenjavo senzorja
Pravi senzor za vsak primer

Detekcija zastoja dimnih plinov
RM-senzor (test zastoja dimnih plinov)

Detekcija puščanja na plinskih 
inštalacijah
HC-senzor (eksplozivni plini)

Detekcija puščanja na klimatskih 
napravah
RF-senzor (hladilni plini)

Notranja klima

HM-senzor (rel. vlažnost, temperatura, 
zračni tlak in točka rosišča)

Brezkontaktna meritev temperature 

IR-senzor (površinska temperatura)

Meritev ogljikovega dioksida
v okoliškem zraku 

CO-senzor

Meritev ogljikovega dioksida v 
okoliškem zraku in ambient air 

CO₂-senzor

LED svetilka

21 lumnov, 5.000 K

Pripomočki

Testni in kalibracijski set, transportni kovček, 
kovček za senzorje
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400GD
Tehnični podatki
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400GD osnovna enota

Rel. vlažnost med delovanjem, brez kondenza 95 %

Zaslon 45 mm (1.8") TFT

Vmesnik (polnjenje / posodobitev prog. opreme) Mini-USB

Vgrajena baterija, čas delovanja 
(odvisno od senzorja) Li-Ion, cca. 20 h

Delovna temperatura +5 ... +50 °C

Skladiščna temperatura -20 ... +60 °C

Napajanje / poraba 100 ... 240 V, 5 V DC, 500 mA

Stopnja zaščite IP30

Dimenzije (ŠxVxG) 50 x 135 x 35 mm

Masa cca. 230 g

Detekcija puščanja hladilnih plinov

Opis RF-senzor

Referenčni hladilni plin R134a, H2, R410a, R1234Ze

Zaznan hladilni plin FCKW, HFCKW, FKW, HFKW, HFO

Merilno območje 0 ... 1.000 ppm

Ločljivost 1 ppm

Meja detekcije 3 g/leto

Odzivni čas < 3 sek.

Speci�kacije senzorjev Opis Merilno območje Ločljivost Odzivni čas

CH₄ (detekcija puščanja) HC-senzor 0 ... 44.000 ppm 1 ppm < 5 sek.

C₃H₈ (detekcija puščanja) HC-senzor 0 ... 17.000 ppm 1 ppm < 5 sek.

H₂ (detekcija puščanja) HC-senzor 0 ... 40.000 ppm 1 ppm < 5 sek.

Test zastoja dimnih plinov RM-senzor 0 ... 100 0,1 % < 1 sek.

Vlažnost (notranja klima) HM-senzor 0 ... 100 % RH 0,1 %

Temperatura (notranja klima) HM-senzor 0 ... +60 °C 0,1 °C

Zračni tlak (notranja klima) HM-senzor 300 ... 1.100 hPa 0,1 hPa

Točka rosišča HM-senzor izračunana iz vlažnosti in temperature

Temperatura IR-senzor -70 ... +380 °C 0,1 °C

Meritev ogljikovega monoksida CO-sensor 0 ... 1.000 ppm 1 ppm < 30 sek.

Meritev ogljikovega dioksida CO₂-senzor 400 ... 10.000 ppm 1 ppm 90 sek.
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