
analiza dimnih plinov z visoko tehnologijo

VRHUNSKI ANALIZATOR DIMNIH PLINOV 
 ZA MOJSTRE OGREVALNE TEHNIKE

 
hitra in precizna meritev na vseh vrstah ogrevalnih naprav na plin, olje ali trdna goriva, 

 kot tudi na kogeneracijskih postrojenjih

  meritve hitrosti pretoka

  meritve puščanja, tesnenja in uporabnosti plinskih 
napeljav po TRGI

  diagnostika gorilnih avtomatik

  diferenčna temperatura

  
  diferenčni tlak

  4Pa-test  



Firma MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH je bila ustanovljena leta 1984 

in proizvaja visoko kvalitetne analizatorje dimnih plinov in drugo merilno opremo. 

V tem času je dosegla vodilno vlogo in postavlja nova in vedno višja merila na tem področju. 

Na slovenskem tržišču je firma MRU GmbH prisotna že več kot 20 let ob velikem številu

njenih zadovoljnih uporabnikov.

 

NOVAcompact – nadaljevanje izredno uspešne serije analizatorjev MRU DELTA 2000CD. 

Več informacij na  www.mru.si

Poslanstvo firme MRU GmbH iz Nemčije 
je razvoj in proizvodnja okoljske merilne tehnike 

 

s poudarkom na analizi dimnih plinov – že 30 let.

Lahko čitljiv barvni 

TFT zaslon, 

brezskrbno delo tudi

 v slabih svetlobnih pogojih 

zahvaljujoč osvetljeni tipkovnici

 

  

 

NOVAcompact

O2 CO NO NO2 NOx SO2

Še zanesljivejši, robustnejši in 
natančnejši. Analizator opremljen 
z vrhunsko tehnologijo – preprosto 

 

upravljanje in izvajanje meritev

Celoten komplet je v robustnem in kompaktnem aluminijastem kovčku 

s skupno maso 6.8 kg. 

Vse kar potrebuje profesionalec  za analizo dimnih plinov vseh vrst. 

Meritve vseh vrst goriv,  kot tudi na kogeneracijskih postrojenjih. 

Analizator omogoča tudi praktičen brezžični prenos podatkov preko 

Bluetooth na Android telefon ali tablico. Aplikacijo MRU Smart Data 

si brezplačno naložite preko Google play.



Predstavljamo 
vam:
nov standard 
analizatorjev dimnih plinov

 

Ostale 

informacije

poiščite na

www.mru.si

NOVAcompact - vaš zanesljiv vsakdanji partner opremljen 

z inovativno tehnologijo. 

Kompaktnost in robustnost z inovativnimi rešitvami – 

NOVAcompact – majhen analizator z veliko mero funkcionalnosti.

 priročen, kompakten in robusten kovček

 pregleden barvni zaslon

 na prah in umazanijo neobčutljiva tipkovnica z LED osvetlitvijo

 vgrajen hiter termo tiskalnik

 250 mm sonda z 2.2 m fleksibilne trožilne povezave  

 čitalnik SD-kartic in mini-USB vmesnik

 Peltier hladilnik za dolgotrajne meritve (opcija)

 Bluetooth vmesnik

 vgrajen visokokapacitiven litij ionski akumulator

AUX priključek za priklop zunanjih senzorjev 

(npr. meritve hitrosti pretoka zraka, detektor ekspl. plinov)

 

 hitra in natančna analiza dimnih plinov vseh goriv – plinastih, 

 tekočih in trdnih kot tudi meritve na kogeneracijskih postrojenjih 

   meritve hitrosti pretoka

 test tesnosti, trdnosti in meritve puščanja

 plinskih napeljav po TRGI

 diagnostika gorilnikov

 diferenčna temperatura

 diferenčni tlak

 4Pa-test

V koraku s časom – brezžični prenos podatkov 
preko Bluetooth na Android telefon ali tablico.

Še bolj robusten kovček ojačan 
z aluminijastim profilom



Tehnični podatki

NOVAcompact 

Vrste goriva

Merjene veličine

Kisik O2

Ogljikov monoksid CO (H2-comp)

Ogljikov monoksid CO high

Ogljikov monoksid CO very high

Dušikov monoksid NO 

Dušikov dioksid NO2

Ogljikov monoksid CO low

Žveplov dioksid SO2

Dušikov monoksid NO low

Hitrost pretoka merjeno s Pitot cevjo

Temperatura dimnih plinov 

Diferenčna temperatura
 
Temperatura zraka

Vlek / diferenčni tlak

Preračunane vrednosti (odvisno od izbire goriva)

Ogljikov dioksid CO2

Izgube z dimnimi plini qA

Izkoristek

Lambda

Presežek zraka

CO/CO2 razmerje

Splošni podatki

Delovna temperatura

Temperatura skladiščenja

Pogoji delovanja

Napajanje iz akumulatorja

Napajanje iz omrežja

Masa

Mere

prenosljiv analizator z do 5 elektrokemičnimi senzorji

zemeljski plin, olje, propan, butan, UNP, les, peleti, premog, možnost razširitve z ostalimi gorivi 

Merilni obseg

0 ... 21,0 Vol-%

0 ... 4.000 ppm / 10.000 ppm*  

0 ... 4.000 ppm / 20.000 ppm*  

0 ... 4 % / 10 %*  

0 ... 1.000 ppm / 5.000 ppm*  

0 ... 200 ppm / 1.000 ppm*  

0 ... 00 ppm  / z odčitkom 0,1 ppm**  5

0 ... 2.000 ppm / 5.000 ppm*  

0 ... 300 ppm /  z odčitkom 0,1 ppm**  

*kratkotrajna preobremenitev do
**posebni software in kalibracija

1 ... 40 m/s

0 ...    650 °C / 1.100 °C (nerjaveča sonda/ inconel sonda)  

 do 1.100 °C  (s primerno sondo)

0 ... 100 °C

-100 ... +100 hPa

0 ... CO2 max.

0 ... 99,9 %

0 ... 100 % / 120 %

1 ... 9,99 

0 ... 

0 ... 10   

99,9 %

+ 5 ... + 45 °C, maks. 95% rel. vlažnosti, brez kondenziranja

-20 ... + 50 °C

v neagresivni, nekorozivni ali neprašni atmosferi, ni za uporabo v nevarnih prostorih

10 ur avtonomije ali 2 do 3 ure z vgrajenim hladilnikom plinov (akumulator Li-Ion)

100 - 240 Vac / 50 ... 60 Hz / 60 W

ca. 6,8 kg 

(Š x V x G) 423 x 240 x 176 mm

 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 

MRU d.o.o 

Zalo ka cesta 147  1000 LJUBLJANA*š

Tel. 0 590 22 472 • info@mru.si • www.mru.si
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Test puščanja

Test trdnosti         
Test 

napeljave 
po TRGI

Test tesnenja

0 ... 8 l/h

0 ... 1.500 hPa

0 ... 200 hPa


