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OPTIMA
Zmogljiv ročni
analizator plinov



Sodoben koncept in preizkušena tehnika

n Nov 4" zaslon z visoko ločljivostjo zagotavlja boljšo 
berljivost podatkov

n Nov dizajn menijev z gra�čnimi prikazi

n Osvetljen izločevalnik kondenzata z opcijsko vodno zaporo

n Preprosta povezava z Bluetooth™ tiskalnikom in MRU4u 
mobilno aplikacijo

OPTIMA
Prednosti nove generacije



OPTIMA
Priročen analizator z mnogimi talenti

Mini-USB priključek za polnjenje in 
prenos podatkov IR vmesnik za 

tiskanje

Reža za SD-kartico

Primeren za meritve emisij na kurilnih napravah in v industrijskih procesih.

Intuitiven uporabniški vmesnik in barvni zaslon vas bosta vodila skozi celoten proces meritve. Vgrajen pomnilnik s prostorom za 
20.000 meritev in reža za SD kartico pa poskrbita, da nobena meritev ni pozabljena. Izmerjene vrednosti lahko v realnem času 
prenašate na pametni telefon ali tablico preko vmesnika Bluetooth™ ali pa opravljene meritve natisnete s pomočjo hitrega tiskalnika.

Univerzalni priključek AUX
za priklop detektorja 
eksplozivnih plinov ali 
drugih zunanjih senzorjev 

Kompaktne dimenzije:
113 x 224 x 54 mm
(Š x V x G), cca. 750 g

Plinski priključki iz nerjavečega jekla 

Mehke stranske plošče 
za dober oprijem 

Preprost uporabniški vmesnik, 
v slovenskem jeziku

4“ barvni TFT LCD zaslon z osvetlitvijo 
in možnostjo približevanja (zoom).

Velik izločevalnik 
kondenzata z osvetlitvijo

Kvalitetna tipkovnica 
odporna na umazanijo

Robustno ohišje ojačano 
s steklenimi vlakni

Priključki za termočlen tip K

Bluetooth™ za 
prenos podatkov in 
upravljanje z analizatorjem



Podrobnosti o napravi 

Jasno strukturirani meniji - 
v slovenščini

Sočasni prikaz 7 merjenih vrednosti Gra�čni prikaz časovnega poteka 
meritve

Opcijska kontrola pretoka plina
z opozorilom v primeru prenizkega 
pretoka (npr. umazan �lter)

Približevanje (zoom) zaslona Gra�čni pripomoček za iskanje jedra 
pretoka plinov

Zunanja večnamenska sonda za 
detekcijo eksplozivnih plinov ali 
druge meritve 

Velika izbira merilnih sond različnih 
dolžin - za temperature dimnih plinov 
do 1100 °C

Meritev hitrosti pretoka dimnih plinov 
z uporabo Pitotove cevi



Podrobnosti o napravi

Velik izločevalnik kondenzata z LED osvetlitvijo

na voljo z opcijskim "waterstop" �ltrom (vodna zapora)

Robustni priključki iz nerjavečega jekla

za merjeni plin in vlek / tlak

Magnetno ohišje

zahvaljujoč močnim magnetom, ki so vgrajeni v zadnjo stran  
ohišja lahko analizator brez skrbi odložite na magnetne površine

AUX priključek za zunanje senzorje

omogoča priklop detektorja eksplozivnih plinov ali drugih 
zunanjih senzorjev  

Moderna komunikacija

vgrajeni komunikacijski vmesniki poskrbijo za 
prenos podatkov in tiskanje opravljenih meritev

Različni kovčki in torbe

za varen transport

Bluetooth USBIRDA

Najlonska 
torba

ABS kovček

Aluminijasti 
kovček

VA

brez
"waterstop" 
�ltra

z
"waterstop" 
fi ltrom
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10 ppm ali 5 % merjene vrednosti do 4.000 ppm** 

10 ppm ali 5 % merjene vrednosti do 2.000 ppm**

±2 °C ... < 200 °C ali 1 % merjene vrednosti do 200°C**
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MRU - Strokovnjaki za analizo plinov. Že od 1984.

Merjena veličina Merilno območje Odčitek Natančnost
Kisik O  2 0 ... 25,00 Vol.-% 0,01 % ±0,2 Vol.-% abs.
Ogljikov dioksid CO  2 NDIR 0 ... 40,00 Vol.-% 0,01 % ±0,3 % ali 5 % merjene vrednosti**

Ogljikovodiki HC NDIR 100 ... 40.000 ppm 10 ppm ±400 ppm ali 5 % merjene vrednosti**

Ogljikov monoksid CO 0 ... 10.000 / 20.000 ppm* 0,01 ppm ± 
ali 10 % merjene vrednosti do 10.000 ppm**

Ogljikov monoksid CO low*** 0 ... 500 ppm 0,1 ppm
Ogljikov monoksid CO very high  0 ... 40.000 / 100.000 ppm* < 9.999 ppm : 1 ppm >

10.000 ppm : 10 ppm
± 0,02 % ali 5 % rmerjene vrednosti do 4,00 %**

ali 10% merjene vrednosti do 10,00 %**

Dušikov oksid NO 0 ... 1.000 / 5.000 ppm* 1 ppm ± 5 ppm ali 5 % merjene vrednosti do 1.000 ppm**

ali 10 % merjene vrednosti do 5.000 ppm**

Dušikov oksid NO low*** 0 ... 300 ppm 0,1 ppm ±2 ppm ali 5 % merjene vrednosti**

Dušikov dioksid NO   2 0 ... 200 / 1.000 ppm* 1 ppm ± 5 ppm ali 5 % merjene vrednosti do 200 ppm**

ali10 % merjene vrednosti do 1.000 ppm**

Dušikov dioksid NO  2 low*** 0 ... 100 ppm 0,1 ppm ±2 ppm ali 5 % merjene vrednosti**

Žveplov dioksid SO   2 0 ... 2.000 / 5.000 ppm 1 ppm ± 
ali 10 % merjene vrednosti do 5.000 ppm**

Vodikov sulf id H S   2 0 ... 500 / 2.000 ppm 1 ppm ± 5 ppm ali 5 % merjene vrednosti do 500 ppm**

ali 10 % merjene vrednosti do 5.000 ppm**

Temperatura dimnih plinov T-plin 0 ... 1.200 °C 0,1 °C
Temperatura zgorevalnega zraka T-zrak 0 ... 100 °C 0,1 °C ±1 °C
Temperatura /
diferencialna temperatura T1/T2

–40 °C ... 1.200°C
s termočlenom tip K

0,1 °C ±2 °C ali 1 % merjene vrednosti**

Vlek / diferencialni tlak –100 ... +100 hPa 0,01 hPa ±0,02 hPa

Izračunane vrednosti
Parametri zgorevanja odvisno od izbranega goriva: CO₂, presežek zraka (lambda), izgube, izkoristek, točka rosišča, CO/CO₂ razmerje

Preračuni emisij mg/Nm3, mg/kWh, izračun NOx ,preračuni na računsko vsebnost O2

Splošni tehnični podatki
Delovna temperatura +5 ... +45 °C, maks. 90 % RV, brez kondenzacije 
Temperatura skladiščenja –20 ... +50 °C
Pomnilnik
Vmesniki
Zaščita CO senzorja
Baterija 
Napajanje
Stopnja zaščite
Skladnost s standardi
Masa
Dimenzije (Š x V x G)

20.000 meritev
mini-USB, SD, IR, Bluetooth™
z dodatno prepihovalno črpalko
Li-Ion, do 15 h avtonomije
univerzalni omrežni adapter, 100..240 Vac / 50..60 Hz
IP 30
TÜV ByRgG 280, VDI 4206-1, EN 50379
cca. 750 g
113 x 244 x 54 mm

OPTIMA
Tehnični podatki

Žveplov dioksid SO  low*** 0 ... 300 ppm2 0,1 ppm ±2 ppm ali 4 % merjene vrednosti**

Vodikov sulf id  H S low*** 0 ... 100 ppm2 1 ppm ±2 ppm ali 4 % merjene vrednosti do 500 ppm**

Metan (CH₄) NDIR 100 ... 40.000 ppm 10 ppm ±400 ppm ali 5% merjene vrednosti**


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6

