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Pozor! 
Pošiljko takoj preverite glede morebitnih poškodb in v primeru poškodbe odprite embalažo v 
prisotnosti kurirja. Vse poškodbe morajo biti potrjene s strani dostavne službe in prijavljene v 
predpisanem roku. V nasprotnem primeru tovrstne reklamacije ne moremo upoštevati. 
Embalažo shranite za primer pošiljanja po pošti! 
 

Pomembni napotki 
Pred vami je visokokvaliteten elektronski manometer. Za zagotovitev delovanja merilnika 

skozi daljše časovno obdobje so vgrajene različne baterije oz. akumulatorji, ki pa so podvrženi 

tudi učinku samo praznjenja. Zato je – tudi v obdobju, ko merilnik ni v uporabi - nujno 

potrebno vsakih 6 mesecev preveriti stanje akumulatorja in ga po potrebi napolniti! 

Ob neupoštevanju teh navodil garancije ne moremo priznavati! 

Produkti  opisani v tem priročniku so predmet nenehnega razvoja in izboljšav. Veseli bomo 

vsakršnih vaših pripomb, predlogov, komentarjev in vsega, kar lahko karkoli pripomore k 

izboljšanju samega proizvoda, servisa in dokumentacije. 

Dosegljivi smo na naslovu: 

MRU d.o.o. 
Zaloška cesta 147 
SI-1000 Ljubljana 

GSM: +386 41 606 594 
E-mail: info@mru.si 
Splet: www.mru.si 

 

Ta priročnik je namenjen uporabi proizvoda, za katerega je napisan. MRU d.o.o. in proizvajalec 

MRU GmbH ne prevzemata nikakršne odgovornosti za škodo in druge poškodbe nastale vsled 

napačnega tolmačenja oz. interpretacije  informacij  iz tega priročnika  oz. navodil. 

  

mailto:info@mru.si
https://www.mru.si/
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1 Splošni napotki 

1.1 Meritve po TRGI / TRF 
Naprava MRU DPM9600 se mora vedno uporabljati v skladu z najnovejšimi predpisi DWGW! 
DPM9600 se lahko uporablja za meritve puščanja na plinski inštalaciji v skladu z DVGW TRGI 

2018. Puščanje se določi na podlagi izmerjenega padca tlaka. 

1.2 Merske enote 
Za meritve tlaka se uporablja enota mbar (milibar) ali bar. 1 mbar = 1 hPa, 1 bar = 1000 mbar. 

1.3 Pred meritvijo 
Pred vsako uporabo se mora naprava in pripadajoči pripomočki pregledati za morebitne 

okvare ali napake. To velja še posebej za cevi, ventile in priključke. 

1.4 Preizkusni tlak 
• Delovni talk < 30 mbar → referenčni tlak (23 mbar) 

• Delovni tlak > 30 mbar → delovni tlak 

1.5 Preobremenitev 
Naprava je zaščitena pred preobremenitvijo do 2 bara. Če je preobremenitveni tlak presežen 

lahko pride do trajnih poškodb senzorja tlaka. V tem primeru se garancija ne priznava. 

1.6 Kalibracija 
Priporoča se letna kontrola delovanja merilnika tlaka oz. kalibracija pri akreditirani inštituciji. 

1.7 Varnostni napotki za tlačne preizkuse 
Pred začetkom izvajanja preizkusov na plinskih inštalacijah je potrebno zapreti ustrezen ventil 

in ga zavarovati pred nepooblaščenim odpiranjem (npr. z odstranitvijo ročke ali ročnega 

kolesa). Kjerkoli lahko plin uhaja, je potrebno poskrbeti za zadostno prezračevanje ali ga preko 

cevi nenevarno odvesti na prosto. Zaporne ventile lahko odpremo šele, ko poskrbimo za 

zaprtje vseh odprtin, skozi katere bi lahko uhajal plin. Zgornji ukrepi pri zunanjih inštalacijah 

niso v celoti potrebni. 

Če se odkrije s plinskim detektorjem v skladu z DVGW G465-4 in ÖVGW smernico G 103 ali s 

sredstvom za tvorbo pene po DIN EN 14291 uhajanje na plinskih inštalacijah, je potrebno to 

mesto ustrezno zatesniti. Preverjanje puščanja z ognjem ni dovoljeno.  Zasilno tesnjenje je 

dovoljeno je dovoljeno le začasno v smislu preprečitve trenutne nevarnosti. 

Plinske napeljave z delovnim tlakom do 100 mbar so podvržene preizkusu trdnosti in 

preizkusu tesnosti ter preizkusu uporabnosti (za sisteme v delovanju). Preizkusi se morajo 

opraviti pred ometavanjem, barvanjem ali ovijanjem. Preizkusi se lahko izvedejo tudi po 

posameznih delih inštalacij. Vsi testi morajo biti dokumentirani. 

Napravo DPM9600 sme uporabljati le usposobljeno osebje. To mora biti usposobljeno za 

vzdrževanje in testiranje plinske opreme. 
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Upoštevati je potrebno lokalno veljavne predpise glede preverjanja plinskih instalacij in 

predpise s področja preprečevanja nesreč. 

1.8 Specifični varnostni napotki 
• Uporabljajte le primerne USB polnilnike (5 V / >0,7 A) 

• Kovinski deli naprave se ne smejo uporabljati kot električni vodniki 

• Naprave ne izpostavljajte stiku z vodo 

• Naprave ne shranjujte blizu ognja ali ostalih virov toplote 

• Merilno območje temperaturnih in tlačnih senzorjev ne sme biti preseženo, v 

nasprotnem primeru lahko pride do trajnih poškodb 

• Padec lahko napravo trajno poškoduje 

1.9 Varnostni napotki za Li-Ion akumulatorje 
• Akumulator ni dosegljiv končnemu uporabniku 

• Akumulator naj menja le pooblaščena oseba 

• Akumulator je namenjen samo za uporabo v DPM9600 

• Akumulatorja ne izpostavljajte prekomerni vročini 

• Akumulatorja ne deformirajte, prerežite ali kratko sklenite 

• Priključki akumulatorja (+/-) ne smejo priti v stik s prevodnimi površinami 

• Ob neupoštevanju teh nasvetov lahko akumulatorju temperatura močna naraste in 

povzroči požar ali eksplozijo 

1.10  Embalaža 
V primeru da krajevna služba za upravljanje z odpadki ne sprejme MRU embalaže, lahko le to 

oddate najbližji MRU d.o.o. izpostavi. Prosimo vas za razumevanje, ker eventualnih stroškov 

povratnega pošiljanja embalaže MRU d.o.o. ne more prevzeti. 

1.11  Ravnanje z odpadki 

1.11.1  Odpadna električna in elektronska oprema 
Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, na njegovi embalaži ali v navodilih 

za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne 

odpadke. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno 

zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali 

aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu 

podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k 

varstvu okolja. Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice 

onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi 

neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz 

katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in naravnih virov. 
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1.11.2  Odpadne baterije in akumulatorji 
Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v 
navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči 
med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna 
zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne 
komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi 
trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem 

izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja. 
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo 

označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = 

kadmij, Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja. Če naprava vsebuje 

baterije ali akumulatorje, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti 

uporabnika, jih mora le-ta oddati skupaj z odpadno napravo v sistem zbiranja odpadne 

električne in elektronske opreme. 

1.11.3  Podrobnejše informacije 
Podrobnejše informacije o ravnanju z OEEO in OBA, razpoložljivimi sistemi zbiranja in 

reciklaže, vključno s seznamom zbirnih centrov lokalnih komunalnih podjetij, dobite pri 

nosilcu skupnih načrtov: TRIGANA d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana in na spletni 

strani www.trigana.si. 

1.11.4  Okoljska odgovornost 
Podjetje MRU d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti (extended producer 

responsibility) svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv in slovenske okoljevarstvene 

zakonodaje izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko 

opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o.. 

  

https://www.trigana.si/
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2 Uvod 

2.1 O proizvajalcu MRU GmbH 
Manometer DPM9600 je proizveden v firmi MRU GmbH iz 74172 Neckarsulm-Obereisesheim, 

Nemčija. MRU GmbH je srednje veliko specializirano podjetje, ki že od leta 1984 intenzivno 

deluje na področju razvoja, proizvodnje in prodaje visoko kvalitetnih sistemov za analizo 

dimnih plinov in spremljajoče merilne tehnike. MRU GmbH proizvaja tako analizatorje v 

serijski proizvodnji, kot tudi posebne izvedbe glede na zahteve strank. MRU d.o.o. je generalni 

zastopnik MRU GmbH za področje Slovenije. Kontaktne podatke najdete na predhodni strani. 

  

2.2 Področje uporabe 
MRU DPM9600 je namenjen za opravljanje meritev tlaka in temperature v ne-eksplozivnih 

atmosferah. 

Varnostni napotki: 
Obvezno upoštevajte varnostne napotke, ki so pomembni in nujni sestavni del teh 
uporabniške dokumentacije. 
Neupoštevanje teh napotkov lahko privede do telesnih poškodb, materialne škode, kot tudi 

izgube pravice iz naslova garancije. 

2.3 Varnostni predpisi 
Merilnik, ki je predmet teh navodil, se lahko uporablja samo skladno z njegovo 

namembnostjo. Merilnik je pri proizvajalcu MRU GmbH preizkušen po regulativah VDE 0411 

(EN61010) in DIN VDE 0701. 

Tehnični proizvodi MRU GmbH so zasnovani in proizvedeni po regulativah DIN 31000/ VDE 

1000 in UVV = VBG 4 poklicnega združenja za finomehaniko in elektrotehniko. MRU GmbH 

potrjuje, da merilnik ustreza zahtevam in predpisom o elektromagnetni združljivosti 

(89/336/EWG). 
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3 Opis naprave 

3.1 Splošno 
MRU DPM9600 je namenjen izvajanju preizkusov plinskih inštalacij po TRGI / TRF in merjenje 

tlaka in temperature. Opcijsko lahko preko AUX priključka dodamo tudi: 

• HC sondo za zaznavanje puščanja eksplozivnih plinov 

• Zunanji tlačni senzor za merjenje višjih tlakov 

3.2 Sestavni deli 
DPM9600 ima robustno ohišje izdelano iz ojačane plastike. Upravljanje merilnika poteka v 

celoti preko barvnega zaslona občutljivega na dotik. 

 

 

 

 

 

3.3 Princip merjenja 
DPM9600 uporablja uporovni (Piezorezistivni) tlačni senzor, ki spreminja svojo električno 

upornost v odvisnosti od pritisnjenega tlaka. Z uporabo Wheatstone-ovega mostička merilnik 

izmeri spremembo upornosti in izračuna tlak. Rezultati meritve tlaka so tudi temperaturno 

kompenzirani (glede na temperaturo senzorja, ne glede na temperaturo inštalacije!). 

  

Pozicija Opis 

1 Zaslon občutljiv na dotik 

2 Mini USB priključek za polnjenje in 
prenos podatkov 

3 Tlačni priključek P1 

4 Tlačni priključek P2 

5 IR vmesnik za povezavo s tiskalnikom 

6 Magneti za prostoročno uporabo (na 
spodnji strani) 

7 Reža za Micro-SD kartico 

8 Temperaturni priključek T1 

9 Temperaturni priključek T2 

10 AUX priključek 

11 Reset tipka (na spodnji strani) 
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4 Upravljanje 

4.1 Vklop in izklop 
Naprava se vklopi z uporabo zaslona na dotik. Pritisnite kamorkoli na zaslonu 

in prikazal se bo zelen gumb za vklop. Če v 5 sekundah ne pritisnete gumba za 

vklop se bo zaslon ugasnil. 

Izklop merilnika poteka z uporabo menija. Pritisnite gumb "Meni" v zgornjem 

desnem kotu in nato gumb izklop v zgornjem levem kotu zaslona. 

   

4.2 Ničlenje tlačnega senzorja 
Ničlenje tlačnega senzorja se opravi ob vsakem vklopu. 

4.3 Funkcijske tipke 
Na zgornjem in spodnjem delu zaslona so prikazane različne funkcijske tipke. Na zgornjem 

delu sta to navadno tipki "Nazaj" (levo) in "Meni" (desno), v spodnjem delu pa tipki "Gor" 

(levo) in "dol" (desno). 

4.4 Prikaz na zaslonu 
Vse informacije, ki jih potrebujeta za upravljanje naprave najdete na zaslonu, ki vsebuje 

naslednje podatke. 

 

Pozicija Opis 

1 Vrstice glavnega okna 

2 Funkcijska tipka (npr. nazaj) 

3 Funkcijske tipke (npr. pomikanje gor / dol) 

4 Kontekstni meni 

5 Stanje napolnjenosti akumulatorja 

6 Indikator stanja Micro-SD kartice. Zeleno – dostop 
za branje in pisanje, rumeno – dostop samo za 
branje. 

7 Indikator lokacije v glavnem oknu 
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4.5 Kontekstni meni 
Kontekstni meni je razširitev funkcijskih tipk, njegova vsebina pa se 

spreminja glede na trenutno odprto okno. Tu so dostopne vse funkcije, ki 

so na voljo v trenutnem oknu. 

Pozicija Opis 

1 Izklop naprave 

2 Izhod iz kontekstnega menija 

Ostalo Funkcije, ki so na voljo v trenutnem oknu 

 

 

4.6 Menijska struktura 
Uporabniški vmesnik naprave sestavljajo trije glavni meniji. To so: 

• Meni "Meritve": V tem meniji so prikazane vse možnosti merjenje za napravo. Glej 

poglavje 7 Izvedba meritev in preizkusov. 

• Meni "Spomin": V tem meniju so prikazane vse možnosti upravljanja s podatki 

shranjenimi v napravi in SD-kartici. Glej poglavje 8 Meni: Spomin. 

• Meni "Dodatno": V tem meniji so prikazane nastavitve, podatki o napravi in servisni 

meniji. Glej poglavje 9 Meni: Dodatno. 

   

Meritve   Spomin   Dodatno 
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5 Prvi vklop 

5.1 Pred prvo uporabo 
• V celoti preberite navodila 

• Popolnoma napolnite baterijo 

• Po potrebi nastavite datum in uro 

5.2 Pregled nastavitev 
V meniju "Dodatno → Nastavitve" so nastavljivi naslednji parametri: 

 

5.3 Nastavitev datuma in ure 
Datum in ura se lahko nastavljata v meniju "Dodatno → Datum / Ura". Premik ure ob prehodu 

iz zimskega  v poletni čas in obratno je avtomatski. Ponovna nastavitev ure je potrebna le, ko 

se akumulator popolnoma izprazni. 

   

Ura se nastavlja s puščicami levo / desno (premik po nastavitvi) in gor / dol (sprememba 

vrednosti). 

 

 

Nastavitev Vrednosti Opis 

Država  Ob izbiri države se aktivirajo nastavitve, ki so specifične 
glede na lokalno zakonodajo izbrane države 

Jezik  Izbira jezika uporabniškega vmesnika 

Svetlost 5..100 % Svetlost LCD zaslona 

Pisk tipk Vklop/Izklop Pisk ob pritisku na tipko 

Opombe Vklop/Izklop Varnostne opombe ob uporabi nekaterih funkcij 

Enote  Izbira enote za prikaz tlaka in temperature 

Logo Vklop/Izklop Prikaz logotipa ob vklopu 

Tip tiskalnika MRU/HP Protokol prenosa podatkov pri izpisu na tiskalnik. MRU – 
standardni IrDA protokol (novejši tiskalniki), HP – starejši 
HP protokol (starejši tiskalniki). 

Ničelna točka Vklop/Izklop Ničlenje ob vklopu 
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5.4 Nastavitev Bluetooth-a 
Če je vaša naprava opremljena z opcijo Bluetooth lahko le-to uporabite za povezavo z 

aplikacijo MRU4u (Android in iOS) ali MRU4Win (Windows). Vkolikor vas vaš telefon pri 

vzpostavljanju povezave vpraša za geslo vpišite 1234. 

Glede na verzijo strojne opreme v vaši napravi se lahko nastavitve Bluetooth-a nekoliko 

razlikujejo. Nastavitve se nahajajo v meniju "Dodatno → Nastavitve → Bluetooth. 

  

Če nastavitve Bluetooth v vaši napravi izgledajo kot na zgornjih dveh slikah, potem morate 

izbrati tip naprave s katero se nameravate povezati prek Bluetooth-a. Za pametne telefone in 

tablice z operacijskim sistemom Android izberite "ANDROID" (na nekaterih napravah "BT-

CL"), za izdelke Apple (iPhone in iPad) pa "iOS" (na nekaterih napravah "BT-LE"). Za povezavo 

z osebnim računalnikom (MRU4Win) izberite "ANDROID". 

 

Če nastavitve Bluetooth izgledajo kot na zgornji sliki potem vaša naprava podpira povezavo z 

vsemi tipi naprav. Dodatne nastavitve niso potrebne. 

Aplikacijo MRU4u si lahko prenesete z uporabo QR kode: 

 

Android        iOS 
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6 Priprava na meritev 

6.1 Napajanje 
MRU DPM9600 se lahko napaja preko: 

• Vgrajenega akumulatorja 

• Priloženega napajalnika in USB kabla 

• USB kabla priključenega na računalnik 

6.2 Avtomatski izklop – Auto-off 
Če je merilnik v enem izmed glavnih menijev in vsaj 60 minut ni bila pritisnjena nobena tipka 

se bo le-ta samodejno ugasnil. Pred izklopom se bo aktiviral zvočni signal (pisk) in na zaslonu 

se bo prikazalo sporočilo. Izklop lahko preprečite s pritiskom na zaslon. Ta funkcija se 

deaktivira med opravljanjem meritve ali med polnjenjem. 

6.3 Polnjenje 
Polnjenje poteka preko priloženega polnilnika (90..260 Vac, 50..60 Hz) in kabla USB – mini 

USB. Merilnik lahko med polnjenem prosto uporabljate. Ko je akumulator poln se polnjenje 

avtomatsko ustavi in preklopi v način vzdrževanja napetosti. 

6.4 Stanje akumulatorja 
Simbol baterije, ki se nahaja v sredini zgornjega dela zaslona prikazuje stanje napolnjenosti 

akumulatorja. Ko je preostale kapaciteta za manj kot cca. 60 minut uporabe bo simbol začel 

utripati rdeče. Če v tem času merilnika pravočasno ne priklopite na polnilnik se bo le-ta 

avtomatsko izklopil. 

6.5 Temperaturno območje delovanja 
Merilnik se lahko uporablja le znotraj navedenih območij (poglavje 10.1). Če so ta območja 

presežena bo merilnik na to opozoril z zvočnim signalom. 

Če merilnik shranjujete v zelo hladnem okolju pred vklopom počakajte, da se merilnik 

ogreje na temperaturo okolice. Tako se izognete nabiranju kondenzata na elektroniki. 

6.6 Vklop in ničlenje 
Merilnik se vklopi s pritiskom na zaslon. Ob vklopu vas bo merilnik med ničlenjem opozoril na 

zaznane okvare senzorjev. Ničlenje tlačnega senzorja lahko po potrebi tudi ponovitve med 

uporabo. 

  



Navodila za uporabo MRU DPM9600 MRU d.o.o. – 2021.09 

15 
 

7 Izvedba meritev in preizkusov 
Osnovna izvedba DPM9600 omogoča meritve tlaka in temperature. Funkcionalnosti naprave 

pa se lahko razširijo s priklopom zunanjih senzorjev na AUX priključek. 

7.1 Funkcija avtomatskega logiranja 
Pri meritvah tlaka in temperature ima DPM9600 možnost avtomatskega logiranja. 

    

Za uspešno logiranje podatkov je potrebno nastaviti sledeče parametre: 

• Trajanje celotne meritve (vrstica 1) 

• Časovni interval shranjevanja rezltatov (vrstica 2) 

• Naprava pod katero naj se shranijo rezultati (vrstica 3) 

• Prostor shranjevanja – notranji pomnilnik naprava ali SD kartica (vrstica 4) 

Tipka start se pojavi šele, ko so vsi parametri pravilno vneseni (trajanje celotne meritve je 

večje intervala shranjevnja in izbrana naprava za shranjevanje rezultata). 

Meritev se avtomatsko konča po preteku merilnega časa. Predčasno jo lahko ustavimo z 

izhodom iz merilnega menija. 

Opravljeno meritev lahko pregledate v meniji spomin: 
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7.2 Priključne sheme za posamezne preizkuse 

 

 Št. Artikla Pripomoček Opis 

0  Glej pozicije 1..4 Priklop za pripomočke za dvigovanje / 
zniževanje tlaka 

1 MRU-61499 Brizga Za preizkuse uporabnosti brez 
demontaže plinskega števca. Uporablja 
se pri določanju volumna napeljave. 

2 MRU-59071 Meh za preizkuse tesnosti Za ustvarjanje tlaka pri preizkusih 
tesnosti 

3 MRU-59072 Tlačilka Za ustvarjanje tlakov nad 500 mbar 

4 MRU-64322 "Black Box" Za avtomatsko določitev volumna pri 
preizkusu uporabnosti. 

5 MRU-12110 Tlačna cev s hitrimi spojkami  

6 MRU-12109 Y razdelilnik s pipo  

7 MRU-59320 Y razdelilnik s cevjo  

8  MRU DPM9600  

9  Priklop porabnik  

10  Priklop dobavitelj plina  

A  Adapter  

B  Enocevni priklop za števec Priklop za preizkuse porabnosti na strani 
porabnika (medij zrak) 

C  Dvocevni priklop za števec Priklop za preizkuse uporabnosti na 
strani porabnika (medij zrak) 
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7.3 Testi napeljave 
V meniju "Meritve -> Test napeljave" so na voljo sledeči preizkusi inštalacij: 

• Plinovod (TRGI) 

• UNP napeljava (TRF) 

• Regulator / SAV 

• Vodovod (TRWI) 

• Prosti program 

• Odtočne cevi (kanalizacija) 

   

Za plinske inštalacije so na voljo naslednji preizkusi: 

• Preizkus tesnosti po TRGI 2018 

• Preizkus trdnosti po TRGI 2018 

• Preizkus uporabnosti po TRGI 2018, vključno z določitvijo volumna 

• Tlačni preizkus 
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7.4 Test trdnosti 
Trdnostni preizkus je obremenitveni test materiala. Preizkušajo se vsi na novo položeni 

cevovodi brez armatur. Vse odprtine morajo biti med preizkusom tesno zaprte s čepi, 

kapami... iz kovinskih materialov.  

Izjema: Če nazivni tlak armatur PN odgovarja najmanj tlaku preizkusa, potem lahko te 

armature vključimo v sam preizkus. 

Trdnostni preizkus je potrebno opraviti pred pokritjem oz. ometavanjem cevi in prevlečenjem 

oz. ovitjem spojev. 

Tlak preizkusa je 1000 mbar. Pri sistemih srednjega tlaka je preskusni tlak vsaj 3 bar - preizkus 

samo z zunanjim senzorjem! 

Kot preizkusni medij uporabljamo zrak ali plin, ki ne gori oz.ne pospešuje gorenja. Nikoli kisik! 

Trajanje preizkusa je praviloma 10 minut. Izravnava temperatur ni predpisana, vendar je v 

odvisnosti od dolžine cevovoda in temperaturnih razlik med cevovodom in preizkusnim 

medijem zelo zaželena in smiselna. 

Med preizkusom v trajanju 10 min tlak ne sme pasti. Med trajanjem preizkusa vizualno 

pregledujemo cevovod in mehanično obremenjujemo lotane in varjene spoje. Povezava 

preizkušanega dela cevovoda z aktivnim plinovodom je prepovedana. 

Trdnostni preizkus izvede izvajalec plinske napeljave. Izpolniti mora ustrezen prijavni list in 

pisno izjaviti, da je upošteval določila predpisov DVGW TRGI 2018. 

7.4.1 Izbor senzorja 
Najprej je potrebno izbrati tlačni senzor, ki se bo uporabljal za preizkus 

trdnosti. 

• Za tlake do 1,5 bar izberite notranji senzor 

• Za tlake nad 1,5 bar izberite primeren zunanji senzor 

S pritiskom na tipko "AUX" se lahko spremenijo nastavitve zunanjega senzorja. 

 

7.4.2 Vzpostavitev tlaka 
V tem oknu lahko spremljate vrednost tlaka v inštalaciji pri dvigovanju le tega 

s tlačilko. 
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7.4.3 Nastavitve 
S pritiskom na tipko "Nastavitve" se lahko spreminjajo parametri preizkusa 

trdnosti. 

Čas prilagajanja in čas meritve sta nastavljiva od 1 do 80 minut (notranji 

senzor) oz. 1 min do 25 ur (zunanji senzor). Standardna nastavitev je 10 minut. 

 

7.4.4 Faza prilagajanja 
Faza prilagajanja služi stabilizaciji tlaka in temperature v inštalaciji. Če to želite 

jo lahko preskočite s pritiskom na tipko "Preskoči". Če je na merilnik priključen 

temperaturni senzor se s pritiskom na tipko "Temp." na grafu prikaže časovni 

potek temperature (namesto tlaka). Po preteku časa prilagajanja bo merilnik 

avtomatsko prešel v fazo preizkusa. 

 

7.4.5 Faza preizkusa 
Prikaz v fazi preizkusa je podoben kot pri fazi prilagajanja. S tipko "Temp." se 

na grafu izriše časovni potek temperature (če je temperaturni senzor 

priključen). Že majhna sprememba v temperaturi inštalacije lahko povzroči 

spremembo tlaka! Naraščanje temperature povzroča naraščanje tlaka in 

obratno. Fazo preizkusa lahko predčasno končate s pritiskom na tipko 

"Končaj". 

 

7.4.6 Prikaz rezultata 
Po opravljenem preizkusu so prikazani začetni tlak, končni tlak, razlika tlakov 

in časovni potek tlaka (graf). 

S pritiskom na tipko "Shrani" lahko preizkus shranite. S pritiskom na tipko 

"Kontekstni meni → Tiskanje" (zgoraj desno) lahko preizkus tudi tiskate 

(potreben opcijski tiskalnik).  

 

7.4.7 Shranjevanje meritve 
Ko shranjujete meritev morate izbrati napravo pod katero se bo meritev 

shranila. Po potrebi lahko vnesete tudi novo napravo. Shranitev potrdi s 

pritiskom na tipko "Shrani".  
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7.5 Test tesnosti 
Preizkus tesnosti služi odkrivanju finih netesnosti. Preizkus obsega cevovode z vsemi 

armaturami, vendar brez plinskih naprav in njim pripadajoče regulacijske in varnostne 

opreme. V ta preizkus lahko vključimo tudi plinski števec. 

Preizkus tesnosti je potrebno po možnosti opraviti pred prekritjem oz. ometavanjem cevi in 

prevlečenjem oz. ovitjem spojev. 

Preizkusni tlak:  150 mbar (150 hPa) 
Preizkusni medij:  zrak ali inertni plin 
Dolžina preizkusa: odvisna od volumna napeljave, po spodnji tabeli: 

Volumen napeljave Čas prilagajanja Čas preizkusa  

< 100 l 10 min 10 min 

>= 100 l in < 200 l 30 min 20 min 

>= 200 l 60 min 30 min 

 

7.5.1 Vzpostavitev tlaka 
V tem oknu lahko spremljate vrednost tlaka v inštalaciji pri dvigovanju le tega 

z mehom za preizkuse tesnosti. 

 

 

 

7.5.2 Nastavitve 
S pritiskom na tipko "Nastavitve" se lahko spreminjajo parametri preizkusa 

tesnosti. 

Čas prilagajanja in čas meritve sta nastavljiva od 1 do 80 minut (notranji 

senzor). Standardna nastavitev je 10 minut. 

 

 

7.5.3 Faza prilagajanja 
Faza prilagajanja služi stabilizaciji tlaka in temperature v inštalaciji. Če to želite 

jo lahko preskočite s pritiskom na tipko "Preskoči". Če je na merilnik priključen 

temperaturni senzor se s pritiskom na tipko "Temp." na grafu prikaže časovni 

potek temperature (namesto tlaka). Po preteku časa prilagajanja bo merilnik 

avtomatsko prešel v fazo preizkusa. 
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7.5.4 Faza preizkusa 
Prikaz v fazi preizkusa je podoben kot pri fazi prilagajanja. S tipko "Temp." se 

na grafu izriše časovni potek temperature (če je temperaturni senzor 

priključen). Že majhna sprememba v temperaturi inštalacije lahko povzroči 

spremembo tlaka! Naraščanje temperature povzroča naraščanje tlaka in 

obratno. Fazo preizkusa lahko predčasno končate s pritiskom na tipko 

"Končaj". 

 

7.5.5 Prikaz rezultata 
Po opravljenem preizkusu so prikazani začetni tlak, končni tlak, razlika tlakov 

in časovni potek tlaka (graf). 

S pritiskom na tipko "Shrani" lahko preizkus shranite. S pritiskom na tipko 

"Kontekstni meni → Tiskanje" (zgoraj desno) lahko preizkus tudi tiskate 

(potreben opcijski tiskalnik).  

 

7.5.6 Shranjevanje meritve 
Ko shranjujete meritev morate izbrati napravo pod katero se bo meritev 

shranila. Po potrebi lahko vnesete tudi novo napravo. Shranitev potrdi s 

pritiskom na tipko "Shrani".  
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7.6 Test uporabnosti 
Preizkus uporabnosti služi ugotavljanju količine puščanja plina (= izgube plina zaradi 

netesnosti) na nizkotlačnih plinskih napeljavah. Preizkušamo vse delujoče ali popravljene 

plinske cevovode in kompletne napeljave z izjemo plinskih naprav in pripadajoče regulacijske 

in varnostne opreme. V preizkus lahko vključimo tudi plinski števec. 

Preizkus uporabnosti ne izvajamo pri: 

• Na novo položenih napeljavah (= napeljave v garancijskem roku) 

• Napeljave, ki so bile popravljene, ker niso uspešno prestale testa uporabnosti in 

jih dajemo ponovno v obratovanje 

• Opuščene napeljave, ki se bodo dajale ponovno v obratovanje 

• Napeljave srednjega in visokega tlaka 

Testni medij: zrak ali metan 

Tlak preizkusa, izračuni in napotki: glej DVGW delovni list G624 /600 

Glede na rezultat preizkusa uporabnosti se določi uporabnost napeljave: 

Neomejena uporabnost napeljave (puščanje 0..1 l/h) 
Napeljava se lahko brez posega neomejeno uporablja dalje. 

Zmanjšana uporabnost napeljave (puščanje 1..5 l/h) 
Napeljava se lahko uporablja še 4 tedne, nakar je potrebno izvesti popravilo oz. zatesnitev 

cevovoda. 

Neuporabna napeljava (puščanje >5 l/h) 
Napeljavo je potrebno takoj izključiti iz obratovanja in ustrezno ukrepati. 
 

Pomemben je tudi varnostno tehnični vidik oz. ocena, zato: 

• Tudi tesna instalacija lahko ni uporabna! Oceniti je potrebno tudi njeno izvedbo! 

• Stopnje puščanja oz. uporabnosti so podane za prostor minimalnega volumna  

1 m3.  Ne prezračevani oklopljeni cevovodi postavljajo zgoraj navedeno stopnjevanje 

puščanja pod vprašanje. 

• Če poteka več cevovodov skozi isti prostor ali jašek se vsa njihova puščanja seštevajo. 

• Če je čutiti vonj po plinu to pomeni edino in samo netesnost/neuporabnost 

napeljave. Stopenj uporabnosti v takem primeru ne smemo več uporabljati. 
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7.6.1 Določitev volumna 
Določitev volumna inštalacije je možna na 3 načine: 

• "Ročno" - z uporabo brizge 

• "Podaj volumen" – direktni vnos že znanega volumna inštalacije 

• "Avtomatsko" – z uporabo opcije "Black Box", ki avtomatsko določi 

volumen napeljave 

 

Vsaka opcija vas z navodili na zaslonu vodi do uspešne določitve volumna. Najmanjši volumen 

inštalacije je 3 litre. Če je izračunani volumen nižji od 3 litre bodo preračuni rezultati narejeni 

za volumen 3 litre. 

7.6.2 Nastavitve 
Nastavljivi so sledeči parametri preizkusa uporabnosti: 

• Obratovalni tlak: 15..100 mbar (privzeto 23 mbar) 

• Medij: Zrak / Metan (privzeto zrak) 

• Čas prilagajanja: 1..80 minut (privzeto 5 min) 

• Čas meritve: 1..20 minut (privzeto 1 min) 

• Absolutni tlak: 800…1200 mbar / hPa (privzeto 1013 mbar) 

Pri vnosu delovnega tlaka do 30 mbar, so preračuni opravljeni pri referenčnem 

tlaku 23 mbar. Pri delovnih tlakih nad 30 mbar, so preračuni narejeni pri 

dejansko vnesenem tlaku.  

Preizkusni medij je lahko zrak ali metan. Ker ima metan manjšo gostoto kot zrak 

je izbira medija pomemben podatek pri določitvi volumna! 

Rezultat meritve je vedno preračunan na metan. 

 

7.6.3 Vzpostavitev tlaka 
Na naslednjem zaslonu vzpostavite tlak preizkusa. Tlaki do 20 mbar so označeni 

z rdečo. Če vseeno začnete meritev s tlakom nižjim od 20 mbar bo to privedlo 

do napake pri izračunu puščanja. 
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7.6.4 Faza prilagajanja 
Faza prilagajanja služi stabilizaciji tlaka in temperature v inštalaciji. Če to želite 

jo lahko preskočite s pritiskom na tipko "Preskoči". Če je na merilnik priključen 

temperaturni senzor se s pritiskom na tipko "Temp." na grafu prikaže časovni 

potek temperature (namesto tlaka). Po preteku časa prilagajanja bo merilnik 

avtomatsko prešel v fazo preizkusa. 

 

7.6.5 Faza preizkusa 
Prikaz v fazi preizkusa je podoben kot pri fazi prilagajanja. S tipko "Temp." se 

na grafu izriše časovni potek temperature (če je temperaturni senzor 

priključen). Že majhna sprememba v temperaturi inštalacije lahko povzroči 

spremembo tlaka! Naraščanje temperature povzroča naraščanje tlaka in 

obratno. Fazo preizkusa lahko predčasno končate s pritiskom na tipko 

"Končaj". 

 

7.6.6 Prikaz rezultata 
Po opravljenem preizkusu so prikazani začetni tlak, končni tlak, izračunano 

puščanje in časovni potek tlaka (graf). 

S pritiskom na tipko "Shrani" lahko preizkus shranite. S pritiskom na tipko 

"Kontekstni meni → Tiskanje" (zgoraj desno) lahko preizkus tudi tiskate 

(potreben opcijski tiskalnik).  

 

7.6.7 Shranjevanje meritve 
Ko shranjujete meritev morate izbrati napravo pod katero se bo meritev 

shranila. Po potrebi lahko vnesete tudi novo napravo. Shranitev potrdi s 

pritiskom na tipko "Shrani".  
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7.7 Splošna meritev 
Pri izbiri splošne meritve so na zaslonu prikazani vse merjene veličine. S pritiskom na levo / 

desno stran zaslona se pomikamo med različnimi prikazi. Možna je tudi funkcija avtomatskega 

logiranja podatkov (glej poglavje 7.1 Funkcija avtomatskega logiranja). 

  

 

7.8 Meritev tlaka 
V meniju "Meritev tlaka" lahko merimo samo tlak. Shranimo lahko do 4 izmerjene vrednosti 

in jih po potrebi tudi natisnemo (potreben opcijski tiskalnik). S pritiskom na desno stran 

zaslona izbiramo med različnima prikazoma meritve. 

  

7.9 Meritev temperature 
V meniju "Meritev temperature" lahko merimo samo temperaturo / razliko temperatur.  S 

pritiskom na levo / desno stran zaslona izbiramo med različnimi prikazi meritve. 

  

 

 



Navodila za uporabo MRU DPM9600 MRU d.o.o. – 2021.09 

26 
 

7.10 Zunanja sonda 
Uporaba večnamenske sonde 400DH (MRU-11182) in pripadajočega senzorja omogoča 
izvedbo dodatnih meritev – naprimer detekcija eksplozivnih plinov, detekcija hladilnih plinov, 
meritve temperature, vlage, hitrosti, … Več o tem izdelku si lahko preberete na naši spletni 
strani: www.mru.si/izdelek/MRU-11182 
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate tudi na info@mru.si. 

   

  

http://www.mru.si/izdelek/MRU-11182
mailto:info@mru.si?subject=Večnamenska%20sonda%20400DH
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8 Meni: Spomin 

8.1 Organizacija pomnilnika 
Pomnilnik merilnika je organiziran v "Naprave". Vsako napravo sestavlja unikatna številka in 

8 prosto nastavljivih tekstovnih vrstic. Vsakič, ko shranimo neko meritev jo je potrebno 

dodeliti neki napravi. 

8.2 Info o pomnilniku 
V meniju "Meni: Spomin → Inf. o pomnilniku" lahko vidite trenutno stanje zasedenosti 

pomnilnika. Merilnik lahko shrani do 500 naprav in do 1000 meritev.  

  

8.3 Ogled meritev 
V meniju "Meni: Spomin → Ogled meritev" si lahko ogledate shranjene meritve. Posamezne 

meritve lahko tudi izbrišete iz spomina. 

   

8.4 Baza naprav 
V meniju "Meni: Spomin → Baza naprav" lahko dodajate, pregledujete, spreminjate ali brišete 

shranjene naprave. 

8.5 SD kartica 
Merilnik omogoča uvoz / izvoz podatkov na SD kartico in sicer: 

• Uvoz naprav iz SD kartice 

• Izvoz naprav na SD kartico 

• Izvoz meritev na SD kartico 

8.5.1 Uvoz naprav iz SD kartice 
Za uvoz naprav iz SD kartice je potrebno ustvariti datoteko "anlagen.csv". Ta 

datoteka mora vsebovati vrstice podatkov v formatu CSV z ločilom podpičje (;). 

Vsaka vrstica se mora začeti s številko naprave in nato vsebovati do 8 dodatnih 

polj. Vsako od polj lahko vsebuje do 24 znakov.  
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Primer veljavne datoteke: 

Naprava 2; MRU d.o.o.; Zaloska cesta 147, 1000 Ljubljana 
Naprava 3; MRU GmbH;; 74172 Neckarsulm 
Naprava X; Polje 1; Polje 2; Polje 3; Polje 4; Polje 5; Polje 6; Polje 
7; Polje 8 
Naprava Y; Polje 1;;;;;;Polje7;;Polje 9 

 

8.5.2 Izvoz na SD kartico 
 V meniju "Meni: Spomin → Izvozi CSV" lahko iz izvozite naprave in meritve, 

ki so shranjene v merilniku. Datoteke bodo izvožene v formatu CSV. 

Ustvarjene datoteke lahko pregledujete s programi kot so Microsoft Excel ali 

LibreOffice Calc.  
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9 Meni: Dodatno 
Ob dobavi je merilnik že tovarniško konfiguriran s smiselnimi privzetimi nastavitvami, ki bodo 

zadostovale za večino uporabnikov. Kljub temu pa si lahko bolj zahtevni uporabniki nastavitve 

prilagodijo po svojih željah.  

9.1 Servisni meni 
Servisni meni je zaščiten z geslom. Za uporabo tega menija nas kontaktirajte. 

9.2 Tovarniške nastavitve 
S pritiskom na tipko "Meni: Dodatno → Tovarniške nast." lahko merilnik povrnete na privzete 

nastavitve. 

9.3 Servisne vrednosti 
V primeru napake na merilniku vas bodo naši serviserji morda vprašali za servisne vrednosti. 

Te lahko pregledate in po potrebi natisnete v meniju "Meni: Dodatno → Servisne vrednosti". 

9.4 Datum / Ura 
Glej poglavje 5.3 Nastavitev datuma in ure. 

9.5 Info o merilniku 
V meniju "Meni: Dodatno → Inf. o merilniku" lahko vidite vse podatke o vaši napravi (serijska 

številka, merilno območje, vgrajene opcije, …). 
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10 Shranjevanje in vzdrževanje 
Merilnik DPM9600 zahteva minimalno vzdrževanje. V daljših obdobjih neuporabe se 

priporoča, da vsakih 6 mesecev preverite stanje akumulatorja in ga po potrebi napolnite. 

Za visoko zanesljivost delovanja se priporoča tudi redna kalibracija senzorja tlaka. 

11 Dodatki 

11.1 Nastavitve zunanjih senzorjev 
Za uporabo zunanjega senzorja je potrebno le-tega pravilno nastaviti. Te nastavitve se 

opravijo v meniju "Meni: Dodatno → Nastavitve → AUX". Izbirate lahko med pred 

nastavljenimi senzorji (5, 10, 25 in 40 bar) in prosto konfiguracijo. Po vsaki spremembi teh 

nastavitev je potrebno ponovno ničlenje senzorja. 
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11.2 Tehnični podatki 
Medij Zrak ali ne-agresivni plini 

Delovna temperatura +5..+40 °C 

Temperatura skladiščenja -20..+50 °C 

Tip akumulatorja Li-Ion 

Avtonomija akumulatorja Do 20 ur 

Zaslon 2,8" TFT LCD, občutljiv na dotik 

Material ohišja PA6GF30 

IP zaščita IP30 

Masa 360 g 

Dimenzije 83 x 38 x 180 mm 

 

Test trdnosti  

Merilno območje 0..1500 hPa 

Ločljivost 0,1 hPa 

Natančnost ±4 hPa / 2 % m.v. 

Temperaturna stabilnost (0..50 °C): ±0,5 % 

 

Test tesnosti  

Merilno območje 0..200 hPa 

Ločljivost 0,1 hPa 

Natančnost ±0,5 hPa / 3 % m.v. 

Temperaturna stabilnost (0..50 °C): ±0,5 % 

 

Test uporabnosti  

Merilno območje 0..8 l/h 

Ločljivost 0,1 l/h 

Natančnost ±0,2 l/h / 5 % m.v. 

Temperaturna stabilnost (0..50 °C): ±0,5 % 

 

Temperatura  

Merilno območje do 1300 °C 

Natančnost 1 °C / 0,5 % m.v. 

Tip termočlena K 
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11.3 Posodobitev programske opreme 
Za uporabo najnovejših funkcionalnosti merilnika je včasih potrebna nadgradnja programske 

opreme (firmware).  

Priprava: 
Vklopite merilnik. V meniju "Meni: Dodatno → Inf. o analizatorju" si zapišite podatke o 

trenutni firmware različici in serijsko št. merilnika. Te podatke boste potrebovali v primeru 

neuspešne nadgradnje. Za nadgradnjo boste potrebovali datoteko "1128.fwb", ki jo lahko 

dobite na servisu MRU. Datoteko "1128.fwb" kopirajte na glavni direktorij SD kartice (ne v 

podmape). Kartico nato vstavite v merilnik in ga vklopite. 

Pozor: Kontakti SD kartice morajo biti zgoraj, kartica se mora v reži zaskočiti. 

Pozor: Ob nadgradnji naj ima merilnik vsaj 50% preostale kapacitete akumulatorja. 

 

 

 

Ko ste končali s pripravo na nadgradnjo sledite nasledjim korakom: 

• Počakajte, da se na zaslonu prikaže sporočilo o nadgradnji 

• Potrdite nadgradnjo 

• Počakajte cca. 45 sekund. Vmes se ne dotikajte zaslona in ne izklapljajte naprave. 

• Po končani posodobitvi lahko merilnik ponovno vklopite 

• Prikazalo se bo sporočilo o opravljeni nadgradnji. Potrdite z OK 

V primeru težav nas kontaktirajte. 

  



Navodila za uporabo MRU DPM9600 MRU d.o.o. – 2021.09 

33 
 

11.4 Diagnoza pogostih napak 
Učinek Vzrok Rešitev 

Uporabniški vmesnik ne 
reagira 

 Pritisnite tipko "Reset" na 
zadnji strani merilnika 

Merilnik se ne vklopi Prazen akumulator Priključite merilnik na 
polnilec 

Napačna meritev tlaka pri 
zunanjem senzorju 

Nepravilna nastavitev 
parametrov senzorja 

Preveri nastavitve 
zunanjega senzorja. Glej 
poglavje 11.1 
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12 Izjava o skladnosti CE 
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13 Tipski certifikat DVGW 

 


