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Tesnost inštalacij je bistvenega pomena za pravilno, 
učinkovito in varno delovanje le-teh. To je še najbolj 
opazno pri plinskih inštalacijah, kjer se test tesnosti 
opravi še pred priklopom na plinsko omrežje. Ta test se 
običajno opravi tako, da se inštalacijo napolni z zrakom 
na predpisano vrednost nadtlaka in nato vsaj 10 minut 
spremljamo vrednost tlaka z uporabo digitalnega 
manometra – v kolikor tlak ne pade, je inštalacija tesna. 
Vseeno pa zaradi staranja materialov in drugih okoliških 
vplivov lahko pride do puščanja tudi kasneje v življenj-
skem ciklu inštalacije, ko je le-ta že priključena na plinsko 
omrežje. V tem primeru se za odkrivanje puščanja lahko 
poslužimo namenskih detektorjev eksplozivnih plinov. Ti 
detektorji so navadno opremljeni s senzorji, ki uporabljajo 
tehnologijo polprevodniških kovinskih oksidov (MOS). 
Njihovo delovanje temelji na meritvi upornosti tankega 
sloja kovinskega oksida, katerega upornost se niža glede 
na prisotnost plinov, za katere je senzor namenjen. Takšne 
senzorje odlikuje hiter odzivni čas, zmožnost detekcije 
nizkih koncentracij in nizka cena izdelave v primerjavi z 
drugimi tipi senzorjev, kot so na primer elektrokemični in 
infrardeči (NDIR) senzorji.
Detekcija puščanja pa ni pomembna le pri plinskih 
inštalacijah. Pogosto se uporablja tudi pri hladilnih 
sistemih – klimatskih napravah, hladilnikih in zmrzoval-
nikih. V tem primeru puščanje hladilnega plina is sistema 
povzroča znižanje tlaka le-tega, kar ima za posledico manj 
učinkovito delovanje in višjo porabo energije, v skrajnem 
primeru pa tudi popolno prenehanje delovanja. Tudi v tem 
primeru se uporabljajo senzorji na osnovi polprevodniških 
kovinskih oksidov, ki omogočajo hitro zaznavanje nizkih 
stopenj puščanja (od nekaj gramov na leto naprej).
Detektorji plinov so tako nepogrešljiv prijatelj vseh 

inštalaterjev in serviserjev, bodisi ogrevalnih,  bodisi 
hladilnih naprav. Običajno se za to uporabljajo namenske 
naprave, ki so zmožne zaznati samo en tip plina, kar 
pa lahko postane prostorsko in cenovno potratno, če 
potrebujemo več različnih detektorjev (npr. eksplozivni 
plini, hladilni plini, ogljikov monoksid, …). Za ta namen 
so v podjetju MRU GmbH razvili večnamenski detektor 
MRU 400GD, ki pod eno streho združuje kar 9 različnih 
senzorjev. 400GD omogoča nakup samo osnovne naprave 
in nato dokup različnih senzorjev po želji/potrebah 
uporabnika. Omogoča hitro menjavo senzorjev na 
terenu med samim delovanjem detektorja in avtomatsko 
prepoznavanje vstavljenega senzorja.

MRU 400GD lahko opremite s senzorji za že omenjene 
eksplozivne pline (serija HC40X) in hladilne pline (RF400). 
Poleg tega pa so na voljo tudi senzorji za meritev okoliške 
koncentracije ogljikovega monoksida (CO400) in ogljikove-
ga dioksida (CD400), detekcija zastoja dimnih plinov 
(RM400), brezkontaktno merjenje temperature (IR400) in 
meritve notranje klime (temperatura, vlaga, točka rosišča 
in barometrični tlak – HM400). 
Za več informacij vabljeni, da obiščete našo spletno stran 
www.mru.si.
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VSAKEGA INŠTALATERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot 30 let izkušenj in  
znanja na področju  

analize dimnih plinov 
  

 
MRU d.o.o. 

Zaloška cesta 147 
SI-1000 Ljubljana 

 
 

   041 606 594 
www.mru.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot 30 let izkušenj in  
znanja na področju  

analize dimnih plinov 
  

 
MRU d.o.o. 

Zaloška cesta 147 
SI-1000 Ljubljana 

 
 

   041 606 594 
www.mru.si  

 

 

50


