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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 Uvod 
• Ta navodila so pomemben del analizatorja dimnih plinov MRU OPTIMA. Prosimo, da 

jih pred uporabo natančno preberete. 

• Analizator je namenjen za uporabo s strani usposobljenega osebja in le za njegov 

predviden obseg uporabe. 

• MRU ne odgovarja za škodo ali poškodbe, ki so posledica ne upoštevanja ali napačnega 

tolmačenja teh navodil. 

• Ta navodila shranite blizu analizatorja, da jih lahko preberete v kolikor je to potrebno. 

 

1.1 Obseg uporabe 
Analizator OPTIMA je namenjen kratkotrajnim meritvam emisij dimnih plinov na malih 

kurilnih napravah. Analizator zadostuje zahtevam v normativih VDI4206 in EN50379. Meritve 

je možno shraniti za poznejšo analizo. 

Analizator OPTIMA ni namenjen za uporabo kot varovalna naprava ali kot naprava za osebno 

zaščito in se ga zato ne sme uporabljati kot napravo za opozarjanje pred prisotnostjo nevarnih 

plinov. 

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 evropski direktivi o elektromagnetni 

združljivosti (2014/30/EU) in direktivi o nizko napetostnih napravah (2014/35/EU). 

1.2 Podjetje MRU GmbH 
Manometer DPM9600 je proizveden v podjetju 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. 
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1.3 Splošni varnostni napotki 
1. Za omrežno napajanje merilnika uporabljajte samo originalni omrežni adapter in 

priključni kabel. 

2. Kovinska cev sonde kot tudi ostali kovinski deli merilnika se ne smejo uporabljati kot 

električni vodniki. 

3. Merilnika ne smemo uporabljati v stiku z vodo ali celo pod vodo. 

4. Merilnika ne smemo izpostavljati neposrednemu vplivu vročine ali odprtemu ognju. 

5. V tehničnih podatkih navedene največje dovoljene temperature na sondi ne smete 

prekoračiti, ker to lahko poškoduje sondo in drugo senzoriko. 

6. Padec merilnika le tega lahko trajno poškoduje. 

7. POZOR : Tekočina, ki se nabira  v kondenzatnem  lončku je lahko jedka, zato pri 

kontaktu  s kožo TAKOJ  sperite  to mesto. Tekočina  ne sme priti v oči. Vse dele, ki so 

v stiku  s kondenzatom  pazljivo očistite. 

8. Po končani meritvi upoštevajte, da je sonda vroča in bodite previdni pri njenem 

ohlajevanju. Pazite, da se pri tem ne opečete in da ne pride do vžiga podlage. 

9. Pare alkoholnih spojin (npr. redčila, bencini, špirit, laki itd) lahko poškodujejo 

senzorje v merilniku. Zato teh tekočin ne smete shranjevati ali uporabljati v bližini 

merilnika! 

1.4 Splošna opozorila za Li-Ion akumulatorje 
1. Akumulator ni dosegljiv končnemu uporabniku.  

2. Ne grejte ali mečite akumulatorja v ogenj. 

3. Ne polnite ali puščajte akumulatorja na povišanih temperaturah. 

4. Akumulatorja ne deformirajte, spreminjajte ali spravljate akumulatorja v kratek stik. 

5. Ne dovolite da bi voda prišla v stik z akumulatorjem.  

6. Ne izpostavljajte akumulatorja močnim udarcem ali padcem. 

7. Ne režite priključnih kablov in ne stiskajte akumulatorja. 

8. Ne prenašajte akumulatorja skupaj z ostrimi predmeti ali prevodnimi predmeti. 

9. Ne dovolite da bi akumulator prišel v kratek stik s kovinskim predmetom. 

10. Ob neupoštevanju zgornjih opozoril lahko akumulatorju naraste temperatura, zgori 

ali eksplodira. 
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1.5 Embalaža 
V primeru da krajevna služba za upravljanje z odpadki ne sprejme MRU embalaže, lahko le to 

oddate najbližji MRU izpostavi. Prosimo vas za razumevanje, ker morebitnih stroškov 

povratnega pošiljanja embalaže MRU ne more prevzeti. 

1.6 Ravnanje z odpadnimi napravami in aparati 
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. 

1.7 Ravnanje z odpadnimi baterijami  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. 

1.8 Podrobnejše  informacije o ravnanju z odpadki 
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. 

1.9 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..  
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2 Opis naprave 
Glavni namen analizatorju MRU OPTIMA je uporaba za servisne in uradne meritve emisij 

dimnih plinov na malih kurilnih napravah na tekoča, plinasta in trdna goriva. Analizator je 

možno nadgraditi s širokim izborom opcijskih funkcionalnosti. Za podatke o razpoložljivih 

opcijah se obrnite na pooblaščenega MRU partnerja. 

2.1 Shema pretoka dimnih plinov 
Analizator dimne pline vzorči ekstraktivno. Vgrajena črpalka (6) preko merilne sonde (1) iz 

dimovoda izvleče manjšo količino dimnih plinov in jih analizira z uporabo elektro-kemičnih 

senzorjev (8, 9, 10). Termočlen, ki je vgrajen v merilni sondo meri tudi temperaturo dimnih 

plinov, sočasno poteka tudi meritev vleka z uporabo tlačenega senzorja (12). 

 

Pozicija Opis 

1 Merilna sonda 

2 Odjemne cevi 

3 Izločevalnik kondenzata 

4 Zvezdasti filter 

5 Protipovratni ventil 

6 Črpalka za dimne pline 

7 Senzorska komora 

8 Senzor za kisik (O2) 

9 Dodatni elektrokemični senzorji (opcijsko) 

10 CO2 NDIR senzor (opcijsko) 

11 Prepihovalna črpalka za zaščito CO senzorja (ni na voljo ob uporabo CO2 NDIR) 

12 Tlačni senzor 

  



Navodila za uporabo MRU OPTIMA MRU d.o.o. – 2022.05 

8 
 

2.2 Zgradba analizatorja 
Analizator ima kompaktno in robustno plastično ohišje, ojačano s steklenimi vlakni. 

Upravljanje analizatorja poteka preko zaslona in tipkovnice na sprednji strani, na zgornji strani 

se nahajajo komunikacijski vmesniki, na spodnji strani merilni priključki, na zadnji strani pa 

močni magneti za preprosto odlaganje na magnetne površine. 

 

Pozicija Opis Pozicija Opis 

1 Tipkovnica 10 Izhod za merjeni plin 

2 Izločevalnik kondenzata 11 Priključek za termočlen T1 / T-zrak 

3 Zaslon 12 Priključek za termočlen T2 / T-plin 

4 IR vmesnik 13 AUX priključek (opcijsko) 

5 USB priključek 14 Priključek za merjeni plin 

6 Reža za SD kartico 15 Priključek za diferencialni tlak P1/+ 

7 Protizdrsna guma 16 Priključek za tlak P2 (opcijsko) 

8 Pritrdilni magneti 17 Priključek za vlek P↑/- 

9 Mehke stranske plošče   

 

POZOR! Med meritvijo mora biti zagotovljen prost pretok plinov 

skozi izhod za merjeni plin (10)!  
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2.3 Izločevalnik kondenzata 
POZOR! Tekočina, ki se nabira v izločevalniku kondenzata je lahko 

rahlo jedka! Ob stiku s kožo nemudoma sperite z obilico vode. 

 

Ob vstopu v izločevalnik kondenzata se vroči dimni plini ohladijo in pri tem kondenzirajo. 

Analizator MRU OPTIMA je na voljo z dvema tipoma izločevalnika kondenzata in sicer: 

• Brez "water stop" filtra 

• Z "water stop" filtrom 

 

Izločevalnik kondenzata odstranite tako, da ga najprej izmaknete iz reže v ohišju analizatorja 

(1) in nato povlečete navzdol (2). Sestavne dele odvijačite, jih očistite in posušite in po potrebi 

zamenjate zvezdasti filter. 

Po opravljenem čiščenju izločevalnik kondenzata ponovno sestavite, pri tem bodi pozorni, da 

vsa tesnila ostanejo na svojem mestu. Po vsakem razstavljanju / sestavljanju obvezno opravite 

test tesnosti v meniju analizatorja.  
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2.3.1 "Water stop" filter 
Filter "water stop" analizator ščiti pred vdorom vode 

/ kondenza. V primeru, da voda doseže "water stop" 

filter se le-ta zapre in tako prepreči nadaljnje 

poškodbe notranjosti analizatorja. V primeru 

uporabe "water stop" filtra se priporoča tudi 

uporaba opcije "Interna kontrola pretoka" za lažje 

ugotavljanje stanja filtra. "Water stop" filter je 

potrebno menjati enkrat letno. 

 

Pri sestavljanju izločevalnika kondenzata z "water 

stop" filtrom bodite pozorni na orientacijo filtra. 

Stran s tesnilnim obročkom mora biti obrnjena 

navzgor. 
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2.4 Merilne sonde 
Na voljo so merilne sonde različnih tipov, materialov in dolžin. Za točen nabor dobavljivih 

merilnih sond se obrnite na pooblaščenega MRU partnerja. 

Fiksna sonda ST Izmenljiva sonda SF 

Dimenzije 250x8 mm (dolžina x premer) z 
2,7 m ali 5m odjemnih cevi 

 

Merilna sonda z izmenljivimi cevmi različnih 
dolžin (100…1000 mm) in 2,7 m ali 5 m 
odjemnih cevi. 

 
 

 

Pozicija Opis Pozicija Opis 

1 Cev sonde 4 Priključek za plin 

2 Konus sonde 5 Priključek za vlek 

3 Odjemne cevi (NBR ali Viton) 6 Priključek za temperaturo 
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3 Upravljanje 

3.1 Zaslon 
Vse informacije potrebne za upravljanje z analizatorjem so na voljo na zaslonu. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tipkovnica 
Tipka Opis 

 

Tipka ON/OFF 
Pritisnite za vklop. Ko je analizator vklopljen se po 
pritisku na to tipko in potrditvi izbire analizator 
izklopi. 

   

Funkcijske tipke 
Aktivirajo funkcijo / meni, ki je prikazana v spodnji 
vrstici zaslona. 

 

Tipka meni 
Prikaže vse funkcije, ki so na voljo v trenutnem 
oknu. 

 

Tipka ESC 
Prekinitev vnosa ali vrnitev v prejšnji meni. 

    

Smerne tipke 
Premikanje kurzorja po zaslonu in spreminjanje 
izbrane vrednosti. 

 

Tipka OK 
Potrditev izbire. 

 

Tipka print 
Tiskanje izmerjenih vrednosti, ki so trenutno 
prikazane na zaslonu. 

Pozicija Opis 

1 Ime trenutnega menija 

2 Glavni zaslon (meni ali izmerjene vrednosti) 

3 Funkcijske tipke 

4 Indikator stanja baterije 

5 Indikator ničlenja 

6 Indikator stanja SD kartice (rumena → 
pisanje na SD kartico ni mogoče 
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3.3 Menijska struktura 
Funkcionalnosti analizatorja so razdeljene v tri glavne menije: "Meritev", "Spomin" in 

"Dodatno". 

• Meni "Meritev": V tem meniju so prikazane in ponujene vse možnosti merjenja z 

analizatorjem. 

• Meni "Spomin": V tem meniju so prikazane in ponujene vse funkcije spomina, 

obdelave in prenosa podatkov. 

• Meni "Dodatno" : V tem meniju so ponujene vse nastavitve, datum in čas, servisni 

meni in podatki o analizatorju. 

 

     

  



Navodila za uporabo MRU OPTIMA MRU d.o.o. – 2022.05 

14 
 

4 Prva uporaba 
Pri prvi uporabi analizatorja lahko prilagodite analizator ( prikaze, enote, goriva... ) glede na 

svoje potrebe. Seveda lahko prilagoditve opravite kadarkoli kasneje. 

4.1 Priprava na prvo uporabo 
• Razpakirajte analizator in preverite vsebino dobave 

• V celoti preberite ta navodila za uporabo 

• Analizator je pred dobavo že v celoti preverjen in pripravljen za uporabo. Vseeno 

priporočamo, da pred uporabo opravite hitro kontrolo funkcionalnosti 

• Popolnoma napolnite baterijo analizatorja 

• Preverite nastavljen datum in uro in po potrebi popravite 

4.2 Prilagoditev nastavitev 

       

Pritisnite tipko F3, da se odpre meni "Dodatno", sedaj pritisnite OK, da odprete nastavitve. S 

smernimi tipkami se lahko pomikate med nastavitvami in spreminjate njihove vrednosti. 

Nastavitev Vrednosti Opis 

LCD svetlost 5..100 % Svetlost zaslona 

Bluetooth LE VKLOP / IZKLOP Vklop ali izklop Bluetooth vmesnika 

Država Slovenija, Hrvaška, 
Nemčija, 
Anglija/Mednarodno 

Izbira države vpliva na seznam goriv in druge 
nastavitve, ki so specifične glede na lokalno 
zakonodajo 

Jezik Slovenski, Hrvaški, 
Angleški, Nemški 

Izbira jezika uporabniškega vmesnika 
analizatorja 

LED kond. lončka IZKLOP, 50%, 100% Svetlost LED pri kondenzatnem lončku 

Opombe VKLOP / IZKLOP Prikaz uporabnih namigov na zaslonu med 
uporabo 

Font Standard / Light Izbira tipa pisave uporabniškega vmesnika 

Barva kurzorja Navadno / obrnjeno Izbira barve kurzorja, ki označuje trenutni 
izbor v menijih 

Zaščita vklopa VKLOP / IZKLOP Če je ta opcija vklopljena se merilnik bo 
merilnik ob pritisku tipke ON zahteval še 
potrditev s tipko OK 

Pisk tipk VKLOP / IZKLOP Vklop ali izklop zvoka ob pritisku na tipko 
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4.3 Izvoz in uvoz nastavitev 
Če že imate analizator MRU OPTIMA, potem lahko nastavitve obstoječega analizatorja izvozite 

in jih uvozite v novega. 

       

1. Prepričajte se, da je SD kartica vstavljena v analizator 

2. Odprite meni "Nastavitve" ("Meni dodatno" → "Nastavitve") 

3. Pritisnite tipko "Meni" 

4. Izberite uvozi ali izvozi nastavitve 

4.1. Za izvoz nastavitev na SD kartico izberite "Izvozi nastavitve" 

4.2. Za uvoz nastavitev iz SD kartice izberite "Uvozi nastavitve" 

5. Pritisnite tipko "OK" 

5.1. Pri izvozu nastavitev se bo na SD kartici ustvarila datoteka "SETTINGS.USR" 

5.2. Pri uvozu nastavitev se bodo nastavitve analizatorja posodobile 

4.4 Nastavitve meritev 
V meniju "Nastavitve" lahko s tipko F3 dostopate do nastavitev meritve. V tem meniju se lahko 

nastavijo uporabljene enote, faktorji pretvorbe in drugi parametri povezani z meritvami. 
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Nastavitve, ki so na voljo so: 

Nastavitev Vrednosti Opis 

Enota temperature °C, °F Enota za prikaz temperature 

Enota dif. tlaka hPa/Pa, hPa, 
kPa/Pa, 
kPa, mbar, 
mmH2O, 
cmH20, inchH2O, 
mmHG, inHg, PSI, 
bar, MPa, Pa 

Enota za prikaz pri meritvi tlaka (meni 
"Meritev tlaka") 

Enota vleka hPa/Pa, hPa, 
kPa/Pa, kPa, mbar, 
mmH20, cmH20, 
inchH20, mmHG, 
inHG, PSI, bar, 
MPa, Pa 

Enota za prikaz pri meritvi vleka (meni 
"Meritev dimnih plinov") 

Enota P-abs. hPa, kPa/Pa, kPa, 
mbar, mH2O, 
cmH2O, inchH2O, 
mmHG, inHG, PSI, 
bar,MPa, Pa 

Enota za prikaz absolutnega tlaka (opcijsko – 
pri meritvi hitrosti pretoka) 

Masni pretok mg/s, lb/yr, Tpy Enota za prikaz masnega pretoka 

Masa/Volumen mg/Nm3, grain/Ft3 Enota za prikaz masne koncentracije na enoto 
volumna 

Masa/Energija mg/MJ, lb/MMBtu Enota za prikaz masne koncentracije na enoto 
energije 

Masa/Moč mg/kWh, g/bhp-hr Enota za prikaz masne koncentracije na enoto 
energije 

O2 odčitek 0,1 %, 0,01% Ločljivost prikaza koncentracije O2 

Iskanje jedra 
pretoka 

VKLOP / IZKLOP Ob vklopu se bo pri začetku meritve pokazal 
posebni zaslon za iskanje jedra pretoka dimnih 
plinov 

T-kotla & sajavost VKLOP / IZKLOP Ob vklopu vas analizator ob tiskanju / shranitvi 
meritve vprašal za temperaturo kotla in 
sajavost (sajavost samo pri tekočih gorivih) 

Meritev O2 v 
dovodu 

VKLOP / IZKLOP Ob vklopu se bo v meniju "Meritev dimnih 
plinov" pojavil dodatni program "Meritev O2 v 
dovodu" 

Asistent  VKLOP / IZKLOP Vklop in izklop asistenta za združevanje 
meritev 
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4.5 Nastavitve tiskanja 
V meniju "Nastavitve" lahko s tipko F1 dostopate do nastavitev tiskanja. 

     

Nastavitve, ki so na voljo so: 

Nastavitev Vrednosti Opis 

Tip tiskalnika MRU-IR, 
Bluetooth, HP-IR 

MRU-IR – Standardni MRU infrardeči tiskalnik 
Bluetooth – MRU Bluetooth tiskalnik 
HP-IR – Starejši MRU tiskalniki in drugi HP 
infrardeči tiskalniki 

BT naslov (samo za 
Bluetooth tiskalnik) 

 MAC naslov uporabljenega Bluetooth tiskalnika 

Vrstice naprave 0..9 Količina vrstic podatkov o napravi, ki naj se 
natisne (uporabljeno samo, ko je meritev že 
shranjena in dodeljena k napravi) 

Info o analizatorju VKLOP / IZKLOP Tisk informacij o analizatorju na koncu 
merilnega izpiska (tip analizatorja, serijska št., 
FW verzija, datum umerjanja). 

 

4.6 Nastavitev datuma in ure 
V primeru, da se baterija popolnoma izprazni je potrebna ponovna nastavitev datuma in ure. 

To lahko storite v meniju "Dodatno" → "Datum / Ura". 
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4.7 Nastavitev merilnih programov 
V analizatorju so na voljo 4 prosto nastavljivi merilni programi. Njihova privzeta imena so: 

• Merjenje plinov 

• CO meritev 

• Prosti program 1 

• Prosti program 2 

Za vsakega izmed programov se lahko posamezno nastavi naslednje parametre: 

• Ime merilnega programa 

• CO mejna vrednost za vklop zaščitne črpalke 

• Seznam goriv in računska vsebnost O2 

• Prikaz v merilnem oknu. 

Dodatno sta na voljo še dva fiksna programa "Meritev O2 v dovodu" in "Testni program". 

4.7.1 Ime merilnega programa 
S pritiskom na tipko F3 "Prog. ime" se odpre pojavno okno za spremembo imena merilnega 

programa. S smernimi tipkami najprej izberete željeno črko in jo nato s tipko F2 "Vstavi" 

vstavite na izbrano mesto ali s tipko F3 "Izberi" nadomestite trenutno črko na izbranem 

mestu. Črke se briše s tipko F3 "Izbriši". 
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4.7.2 CO-meja: Zaščita CO senzorja 
S tipko F1 "CO-meja" lahko nastavite mejno vrednost vklopa zaščitne CO črpalka. Ko bo 

izmerjena vrednost CO [ppm] preseglo nastavljeno vrednost se bo avtomatsko vklopila 

zaščitna črpalka, ki bo do CO senzorja dovedla svež zrak in s tem preprečila preobremenitev 

le-tega. Izberete lahko mejne vrednosti med 100 in 20000 ppm. 

     

4.7.3 Seznam goriv in računska vsebnost O2 
Po izbiri želenega merilnega programa se pojavi okno za izbiro goriva. Seznam goriv, ki se 

pojavi je nastavljiv za vsak posamezni merilni program. Pravilna izbira goriva je pomembna za 

pravilen preračun nekaterih izmerjenih vrednosti (mg/kWh, CO2, izkoristek, …). 

      

Napredni uporabniki lahko v meniju "Seznam goriv" s pritiskom na tipko F3 "Ref. O2" nastavijo 

tudi računsko (referenčno) vsebnost O2 za preračun izmerjenih vrednosti. Dodatno je možna 

definicija lastnih goriv s poljubni parametri (zadnja 4 goriva na seznamu – obarvana zeleno). 
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4.7.4 Prikaz v merilnem oknu 
Za vsak merilni program lahko nastavite različen prikaz v merilnem oknu. Na voljo so trije tipi 

prikazov (tekstovni s 6 vrsticami, velik tekstovni z 2 vrsticama in grafični s 4 vrsticami) med 

katerimi se lahko pomikate s tipkama GOR / DOL. 

 

     

Za vsak prikaz so na voljo 3 zasloni med katerimi se premikate s tipkama LEVO / DESNO. 

     

Nastavitev prikaza v merilnem oknu 

Vrednosti, ki so prikazane na zaslonu lahko spremenite s pritiskom na tipko "Meni" in izbiro 

"Prikaz v oknu". S tipkama GOR / DOL izberete želeno vrstico, s tipkama LEVO / DESNO pa 

izberete izmerjeno vrednost, ki naj se prikazuje v tej vrstici. 
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5 Priprava pred meritvijo 

5.1 Avtomatski izklop 
Po 60 minutah neuporabe se analizator avtomatsko izključi. Ta funkcija je deaktivirana kadar 

analizator opravlja meritev ali pa je povezan z USB kablom. 

5.2 Stanje baterije 
 V zgornjem desnem kotu je prikazan indikator stanja baterije. Približno 

15 minute preden je baterija popolnoma prazna začne indikator utripati rdeče. Ko je baterija 

popolnoma prazna se bo analizator avtomatsko izključil, da se prepreči pregloboko praznjenje 

baterije. 

5.3 Delovna temperatura 
V primeru, da je temperature analizatorja izven delovnega območja analizatorja bo le-ta 

prikazal opozorilo na zaslonu. Uporaba analizatorja bo onemogočena dokler temperatura le-

tega na naraste / pade znotraj delovnega območja (+5…+45 °C). 

V primeru, da je bil analizator shranjen pri nizki temperaturi morate pred 

vklopom nujno počakati, da se temperatura analizatorja in temperatura 

okolice izenačita. V nasprotnem primeru lahko pride do kondenzacije v 

notranjosti analizatorja in s tem do poškodb elektronike! 

5.4 Izločevalnik kondenzata 
Pred in po vsaki meritvi preverite in po potrebi izpraznite izločevalnik kondenzata. 

Vizualno preverite tudi zvezdasti filter in ga po potrebi zamenjajte (filter bel – OK, 

filter temen / črn – menjava). 

 

Tekočina, ki se nabira v izločevalniku kondenzata je lahko 

jedka! Ob stiku s kožo nemudoma sperite z obilico vode. 

 

 

5.5 Priključki in tesnost 
Pred vsako meritvijo preverite stanje priključkov in odjemnih cevi. Tesnost celotnega 

odjemnega sistema je ključnega pomena za natančne in zanesljive meritve. Analizator ima 

vgrajeno funkcijo samodejnega testa tesnjenja, ki je opisana v poglavju 8.1 Test tesnjenja. 
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5.6 Ničlenje 
Ob vsakem vklopu analizatorja se samodejno začne ničlenje senzorjev. Med fazo ničlenja je v 

zgornjem desnem kotu prikazan indikator "0.0", v tem času opravljanje meritev plina in tlaka 

ni mogoče. Po končanem ničlenju je merilnik pripravljen za uporabo. V primeru, da je 

analizator med ničlenjem zaznal napake na senzorjih bo na to opozoril s sporočilom. 

   

Ničlenje se mora opraviti na svežem zraku! 

 

 

5.6.1 Ponovno ničlenje 
Kadarkoli med delovanjem analizatorja lahko ponovno sprožite postopek ničlenja. To naredite 

tako, da v "Meni meritve" izberete "Ničlenje" 

   

  



Navodila za uporabo MRU OPTIMA MRU d.o.o. – 2022.05 

23 
 

6 Izvedba meritve 
Analizator MRU OPTIMA je zmožen opravljati različne meritve dimnih plinov, tlaka in 

temperature. V naslednjih poglavjih so opisani postopki za izvedbo posamezne meritve. 

6.1 Meritev dimnih plinov 

6.1.1 Izbira merilnega programa in goriva 
Prvi korak pri meritvi je izbira merilnega programa in uporabljenega. Od izbire merilnega 

programa je odvisen ponujen seznam goriv in prikaz v merilnem oknu, od izbire goriva pa so 

odvisni izračuni nekaterih prikazanih vrednosti. Nastavitev merilnih programov je opisana v 

poglavju 4.6 Nastavitev merilnih programov. 

       

 

6.1.2 Iskanje jedra pretoka 
Če je funkcija iskanja jedra pretoka vključena v nastavitvah se vam bo pred začetkom meritve 

na zaslonu prikazal pripomoček za iskanje jedra pretoka. Vklop te nastavitve je opisan v 

poglavju 4.4 Nastavitve meritev. 

 

Ta funkcija s pomočjo temperaturnega senzorja na merilni sondi uporabniku pomaga najti 

položaj pri katerem je temperatura dimnih plinov najvišja – jedro pretoka dimnih plinov. 

Sonda počasi vstavite v dimovod in opazujte vrednost prikazano na zaslonu, ko najdete 

pozicijo sonde, ki ima najvišjo temperaturo lahko sondo fiksirate in nadaljujete z meritvijo. 
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6.1.3 Prikaz v merilnem oknu 
Med meritvijo so izmerjene vrednosti prikazane na zaslonu. Nastavitve prikaza so opisane v 

poglavju 4.6.4 Prikaz v merilnem oknu. 

     

Prikazane so izmerjene vrednosti (O2, CO, NO, vlek, temperature) in izračunane vrednosti 

(CO2, izgube, ETA, lambda, …). Če neke vrednosti ni na voljo bo prikazana s simbolom črtic "--

-". Razlogov za to je lahko več: 

• Senzor ni priključen (npr. temperatura) 

• Med ničlenjem je bila zaznana napaka na senzorju (O2, CO, NO, tlak) 

• Izračun ni mogoč (ETA, izgube, lambda, …) 

6.1.4 Vnos temperature kotla in sajavosti 
Če je funkcija vnosa temperature kotla in sajavosti vključena v nastavitvah se vam bo ob 

shranitvi ali tiskanju meritve pokazalo okno za vnos teh vrednosti. Vklop te nastavitve je 

opisan v poglavju 4.4 Nastavitve meritev. Vnesene vrednosti bodo shranjene oz. natiskane 

skupaj z izmerjenimi vrednostmi. 
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6.1.5 Zaščita CO senzorja 
Analizator MRU OPTIMA ima vgrajeno zaščito CO senzorja z dodatno prepihovalno črpalko. 

Če izmerjena vrednost CO preseže nastavljeno mejo se sproži zaščitna črpalka, ki prepreči 

preobremenitev CO senzorja. Nastavitev CO mejne vrednosti je opisana v poglavju 4.6.2 CO-

meja: Zaščita CO senzorja. 

     

Ko je nastavljena CO-meja presežena se izmerjena vrednost CO zamrzne in obarva rdeče. 

Zaščitna črpalka se ne izklopi avtomatsko – izklopi se s pritiskom na tipko "Meni" in izbiro 

"Izklopi prepihovanje". 

6.2 Meritev O2 v dovodu 
Tako imenovana "meritev O2 v dovodu" ali "meritev O2 v obroču" je namenjena kontroli 

tesnosti koaksialnih dimniških odvodnikov, to pomeni kontrolo morebitnega vdora dimnih 

plinov iz notranje dimovodne cevi v zunanji koaksialni zrakovodni del. Pri tem merimo 

vsebnost O2 v dovodnem zraku, prav tako pa kontroliramo tudi prisotnost CO v njem. Za 

izvedbo te meritve se priporoča posebna merilna sonda, ki je na voljo pri vašem lokalnem 

MRU partnerju. 
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Merilni program za meritev O2 v dovodu je potrebno aktivirati v nastavitvah. Te nastavitve so 

opisane v poglavju 4.4 Nastavitve meritev. 

Če je ob začetku meritve O2 v dovodu od zadnjega ničlenja O2 senzorja poteklo dlje časa bo 

analizator začel s ponovnim ničlenjem senzorjev. V tem času mora biti analizator nujno na 

svežem zraku! 

     

Če izmerjena je izmerjena vsebnost O2 v dovodu enaka vsebnosti O2 v svežem zraku, potem 

je dimovod tesen. CO mora biti 0 ppm. 

6.3 Medpomnilnik 
Analizator omogoča hitro shranjevanje rezultatov meritev v "medpomnilnik". Izmerjene 

vrednosti se v medpomnilnik shranijo tako, da med aktivno meritvijo pritisnite tipko F3 

">medpomn." Ko je meritev ustavljena lahko med vrednostmi v medpomnilnku in vrednostmi 

iz trenutka ustavitve meritve preklapljate s tipko F3 "v./m.pomn." in jih tako primerjate med 

seboj. Ko je meritev aktivna lahko trenutne vrednosti v medpomnilniku prepišite s tipko F3 

">m.pomn.>". 
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6.4 Meritev tlaka 
Na spodnjem delu analizatorja sta 2 priključka za meritev tlaka in sicer "P↑/-" in "P+", opcijsko 

je na voljo tudi tretji priključek. Priključki analizatorja so opisani v poglavju 2.2 Zgradba 

analizatorja. 

Uporabniku so na voljo 4 prostori za shranjevanje različnih tlakov in grafični prikaz poteka 

meritve. Pred meritvijo tlaka se je potrebno prepričati, da je senzor tlaka pravilno ničlen. Ko 

sta oba priklopa za tlak prosta in na okoliškem tlaku mora biti izmerjen vrednost 0 Pa, če temu 

ni tako lahko s pritiskom na tipko F2 "Ničlenje" ponovimo ničlenje senzorja. S smerno tipko 

"DESNO" lahko menjamo med tekstovnim ali grafičnim prikazom meritve. 

     

6.5 Meritev temperature 
Na spodnjem delu analizatorja sta 2 priključka za meritev temperature preko termočlena tip 

K. Priključki analizatorja so opisani v poglavju 2.2 Zgradba analizatorja. 

Med meritvijo temperature sta na spodnjem delu zaslonu prikazani temperaturi na obeh 

priključkih in pa njuna razlika. Na zgornjem delu zaslona je prikazan grafični potek meritve. S 

pritiskom na tipko F2 "Poravnaj" oz. "Posamezno" lahko izbiramo med neodvisnima skalama 

za krivulje T1 in T2 ali poravnanima skalama. S tipko F3 "Ponovno zaženi" resetiramo grafični 

potek. 
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6.6 Tiskanje in shranjevanje meritev 

6.6.1 Nastavitve tiskanja 
Nastavitve tiskanja so opisane v poglavju 4.5 Nastavitve tiskanja. 

6.6.2 Tiskanje z MRU IR tiskalnikom 
Za tiskanje s standardnim MRU infrardečim tiskalnikom mora biti 

nastavitev tip tiskalnika nastavljena na  vrednost "MRU-IR". Za starejše 

modele infrardečih tiskalnikov je potrebna nastavitev "HP-IR". 

Za izpis meritve pritisnite tipko "Print". Če imate vklopljeno 

nastavitve "Vnos T-kotla & sajavost" vam bo analizator 

pred tiskanjem ponudil tudi vnos teh parametrov.  

 

6.6.3 Tiskanje z MRU Bluetooth tiskalnikom 
Za tiskanje za MRU Bluetooth tiskalnikom mora biti nastavitev tip tiskalnika 

nastavljena na vrednost "Bluetooth". 

Pred prvim tiskanjem je potrebno analizator in tiskalnik povezati. Postopek 

povezave je sledeč: 

1. Vklopite Bluetooth tiskalnik 

2. V meniju "Nastavitve → Tiskanje" izberite "Tip tiskalnika" "Blue-HSP" in pritisnite tipko 

F2 "Test". 

3. Analizator se bo samodejno povezal s tiskalnikom. Po uspešni povezavi se bo v vrstici 

"BT naslov" izpisal Bluetooth MAC naslov povezanega tiskalnika. Zgoraj desno se bo 

prikazal indikator Bluetooth tiskalnika. 

         

 

Za izpis meritve pritisnite tipko "Print". Če imate vklopljeno nastavitve "Vnos T-

kotla & sajavost" vam bo analizator pred tiskanjem ponudil tudi vnos teh 

parametrov. 
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6.6.4 Shranjevanje meritve 
Meritve lahko shranite s tipko F2 "Shrani". Pred shranitvijo vas bo analizator vprašal kateri 

napravi naj se dodeli meritev. Izberete lahko eno od obstoječih napravah ali pa s pritiskom na 

tipko F1 "Novo" ustvarite novo napravo. Meritev se dokončno shrani s ponovnim pritiskom 

na tipko F2 "Shrani". 
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7 Pomnilnik 
Do pomnilnika dostopamo s pritiskom na tipko F2 "Spomin". V tem miniju lahko upravljate s 

shranjenimi napravami in meritvami v pomnilniku analizatorja. Shranjene meritve lahko tudi 

natisnete. 

7.1 Organizacija pomnilnika 
Osnova pomnilnika je baza naprav (merilnih mest). Dodajanje novih naprav preko inštrumenta je 

urejeno po številkah – npr. "Naprava #1#", "naprava #2#", itd. Ob shranjevanju posameznih 

meritev se le-te dodeli neki napravi. Opcijsko je preko programa MRU4win možen vnos do 8 

dodatnih vrstic za lažjo identifikacijo naprave (uporabnikovo ime, naslov, itd.). V pomnilniku je 

lahko shranjenih do 32000 različnih naprav. 

Meritve so uspešno shranjene v kolikor jim je dodeljena naprava. Shranijo se lahko vrednosti 

izmerjene v programih "Meritev dimnih plinov" in "Meritev tlaka". 

7.2 Naprave 

7.2.1 Baza naprav 
V tem meniju lahko pregledujete naprave shranjene v analizatorju. Med posameznimi 

napravami se pomikate s smernimi tipkami. Naprave lahko dodajate (F1), brišete (F3) ali 

spreminjate (F2). Ob izbrisu naprave se izbrišejo tudi meritve, ki so bile dodeljene te napravi! 

7.2.2 Briši vse naprave 
S pritiskom na tipko "Briši vse naprave" bodo po potrditvi izbrisane vse naprave shranjene v 

analizatorju. S tem se izbrišejo tudi vse meritve. 

7.2.3 Naprave iz SD kartice 
S pritiskom na "Uvozi CSV (SD)" lahko iz SD kartice uvozite naprave v pomnilnik analizatorja. 

• Ime datoteke za prenos mora biti vedno: anlagen.csv  

• V prvi vrstici tabele se morajo že takoj nahajati podatki – ne sme biti opisov stolpcev  

• Prvi stolpec vsake vrstice mora biti šifra naprave  

• Največ 24 znakov v vsakem stolpcu  

• Brez šumnikov  
 
 
Primer pravilne datoteke za prenos:  
1884-125-2;Opravljen;NOVAK JANEZ;LJUBLJANA;9.2.2015;Lahko kurilno olje-
ELKO;ECOFLAM/FASADNI;INSTANT  
1887-122-2;Opravljen;NOVAK FRANC;MARIBOR;9.2.2015;Utekocinjeni naftni plin;Vaillant;ecoTEC 
plus;VU INT126/3-5  
2649-70-1;Opravljen;VODOPIVEC FRENK;ZAGORJE OB SAVI;3.2.2015;Zemeljski plin;ACV 
PRESTIGE;SOLO  
2649-79-2;Opravljen;KASTELIC FRANC;ZAGORJE OB SAVI;9.2.2015;Zemeljski plin;Kiv;NTK 15-30  
2649-109-2;Opravljen;TOMAŽIČ TOMAŽ;ZAGORJE OB SAVI;13.2.2015;Zemeljski 
plin;Intercal;EUROLINE  

 
Datoteko kopiramo na SD kartico v glavni direktorij (ne v podmape) . 
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Nepravilno:  
PRVI PREGLED;INTERNA OZNAKA;LASTNIK/UPRAVLJAVEC;DIMNIKARSKO OBMOČJE;DATUM VNOSA;VRSTA 
GORIVA;PROIZVAJALEC;MODEL  
Opravljen;1884-125-2; SOTLAR MATJAŽ;ZAGORJE OB SAVI;9.2.2015;Lahko kurilno olje - 
ELKO;ECOFLAM/FASADNI;INSTANT  
Opravljen;1887-122-2; NOVAK VILI;ZAGORJE OB SAVI;9.2.2015;Utekočinjeni naftni plin - 
UNP;Vaillant;ecoTEC plus VU INT 126 / 3-5 Opravljen;2649-70-1; VODOPIVEC VIKI;ZAGORJE OB 
SAVI;3.2.2015;Zemeljski plin;ACV PRESTIGE;SOLO  
Opravljen;2649-79-2; KASTELIC FRANC.;ZAGORJE OB SAVI;9.2.2015;Zemeljski plin;Kiv;NTK 15-30  
Opravljen;2649-109-2;ZUPANČIČ JANEZ;ZAGORJE OB SAVI;13.2.2015;Zemeljski plin;Intercal;EUROLINE  

Nepravilnosti so:  

• Prva vrstica ni naprava  

• Nekaj stolpcev je predolgih (npr.: Utekočinjeni naftni plin – UN, ecoTEC plus VU 
INT126/3-5)  

• Prvi stolpec ni šifra naprave  

• Šumniki  
 
Če datoteka vključuje šumnike le-ti na analizatorju ne bodo pravilno prikazani. 

7.2.4 Naprave na SD kartico 
V meniju "Naprave na SD kartico" lahko s pritiskom na tipko F2 "Izvozi CSV" izvozite vse 

naprave, ki so shranjene v analizatorju na SD kartico. Format ustvarjene datoteke je enak kot 

opisano v poglavju 7.2.2 Naprave iz SD kartice. 

7.3 Meritve 

7.3.1 Ogled meritev 
V tem meniju si lahko ogledate shranjene meritve. Med meritvami se pomikate s tipkama 

LEVO / DESNO. S pritiskom na tipko F1 "Ta naprave / Vse naprave" lahko izbirat med prikazom 

vseh meritev ali pa samo meritev trenutne naprave. S tipko F2 "Izm. vrednosti" se prikažejo 

izmerjene vrednosti izbrane meritve, ki jih lahko s tipko "Print" natisnete ali pa s tipko F3 "Qr-

4u" pretvorite v QR kodo. 

7.3.2 Izbriši meritve 
V meniju "Izbriši meritve" lahko izbrišete vse meritve shranjene v analizatorju. 

7.3.3 Prenesi na SD kartico 
V meniju "Prenesi na SD kartico" lahko na SD kartico izvozite shranjene meritve dimnih plinov 

ali tlaka. 

7.4 Informacije o pomnilniku 
V meniju "Info o pomnilniku" si lahko ogledate trenutno stanje zasedenosti pomnilnika. 
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8 Dodatki 

8.1 Test tesnjenja 
V meniju "Dodatno → Test tesnosti" lahko opravite test tesnosti 

analizatorja. Za opravljanje tega testa je potrebno na merilno sondo 

natakniti priloženo zaporno kapo. 

Če je pri tem testu ugotovljena netesnosti analizator ni primeren za 

uporabo. Najpogostejši razlog za netesnost je razpoka na odjemnih 

ceveh. V kolikor razloga za netesnost ne najdete in odpravite sami se 

posvetujte z MRU servisom. 

         

 

8.2 Tovarniške nastavitve 
V meniju "Dodatno → Tovarniške nastavitve" lahko ponastavite vse nastavitve analizatorja na 

privzete vrednosti. Ta operacija nima vpliva na shranjene naprave in meritve v pomnilniku 

analizatorja. 

8.3 Info o analizatorju 
V meniju "Dodatno → Info o analizatorju" si lahko ogledate bistvene podatke o vaši napravi 

(npr. serijska številka, inštalirana verzija prog. opreme, delovne ure, …). S tipkama F1 "Servisna 

zgod." lahko dostopate do datumov opravljenih servisov, s tipko F2 "Opcije" pa si ogledate 

seznam vgrajenih opcij. 
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8.4 Aplikacija MRU4u 
Analizator MRU OPTIMA se lahko preko Bluetooth povezave poveže s aplikacijo MRU4u za 

pametne telefone in tablice (Android / iOS). Preko aplikacije lahko nadzirate potek meritve, 

meritve shranite in jim dodate slike in druge opombe ter generirate PDF poročila o meritvah. 

   

Za prenos aplikacije skenirajte spodnjo QR kodo: 

Android Apple (iOS) 

  
 

8.5 Servis in vzdrževanje 
Redno vzdrževanje in servis sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo analizatorja. 

Vzdrževanje s strani uporabnika vključuje redno praznjenje in čiščenje izločevalnika 

kondenzata, menjavo zvezdastega filtra in občasno sušenje odjemnih cevi. 

Enkrat letno se priporoča servis analizatorja na pooblaščenem servisu MRU kjer analizator v 

celoti pregledamo, preizkusimo njegove funkcionalnosti, odpravimo morebitne napake in 

analizator umerimo s kalibracijskimi plini. 
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8.6 Vnos logotipa 
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu analizatorja je mogoče zamenjati z vašim lastnim. 

Postopek zamenjave logotipa je sledeč: 

1. Ustvarite svoj logo. Širina slike mora biti 480 pikslov, višina pa 800 pikslov. Format slike 

mora biti "jpg". Če uporabljate programe, ki niso Microsoft Paint morate ob shranitvi 

datoteke izključiti sledeče nastavitve: "Progressive", "Save preview/color profile" in 

"Use arithmetic coding". 

2. Datoteko prenesite na SD kartico in jo poimenujte "logo4u.jpg". Datoteka mora biti na 

korenu SD kartice (ne v podmapi). 

3. Na analizatorju odprite meni "Nastavitve" in nato vstavite SD kartico. 

4. Če je bila datoteka ustvarjena in poimenovana pravilno se bo prikazalo sporočila, da je 

logotip shranjen. 

5. Ob naslednjem zagonu se bo prikazal nov logotip. 

8.6.1 Izbris logotipa 
Svoj pozdravni logotip izbrišete tako, da ob vklopu pred prikazom logotipa pritisnete tipko 

"ESC" za vsaj 10 sekund oz. dokler na zaslišite piska. Ob naslednjem vklopu se bo prikazal 

privzeti logotip. 

8.7 Reset kombinacija 
Če analizator med delovanjem postane neodziven lahko s sočasnim pritiskom na tipki ON in 

ESC opravite ponovni zagon mikrokrmilnika. 

  

8.8 Posodobitev programske opreme 
Posodobitev programske opreme se običajno opravi ob rednem servisu analizatorja. V redkih 

primerih bo potrebna posodobitev izven rednega servisa. 

Za posodobitev potrebujete datoteko "All 1122.fwb", ki jo boste prejeli od vašega 

pooblaščenega MRU servisa. Postopek posodobitev je sledeč: 

1. Datoteko "All 1122.fwb" kopirajte na SD kartico. Datoteka mora biti na korenu SD 

kartice (ne v podmapi). 

2. Vklopite analizator in počakajte, da se konča ničlenje. 

3. Prepričajte se, da ima analizator zadostno stanje baterije (>50 %). 

4. Vstavite SD kartico v analizator. 

5. Na zaslonu se pojavi sporočilo. Potrdite posodobitev in počakajte cca 1 minuto, da se 

postopek konča. 

 

  



Navodila za uporabo MRU OPTIMA MRU d.o.o. – 2022.05 

35 
 

8.9  Diagnoza napak 
Napaka Vzrok Rešitev 

Analizator se ne 
vklopi 

Prazen akumulator Napolnite akumulator. V 
kolikor problem ni rešen 
kontaktirajte servis MRU. 

Analizator ne reagira 
na pritiske 

 Pritisnite tipko "Reset" v 
zgornjem desnem delu 
analizatorja. 

Sporočilo: 
"Senzorji še niso 
pripravljen za 
meritev O2" 

Življenjska doba O2 senzorja se je 
iztekla 

Potrebna je menjava na 
MRU servisu 

Sporočilo: 
"Senzorji še niso 
pripravljen za 
meritev P1" 

Nabran kondenz v odjemni cevi. Izpihajte kondenz iz 
odjemne cevi. Če problem 
ostane se posvetujte z MRU 
servisom. 

Sporočilo: 
"Analizator je 
prehladen" ali 5 
sekundni intervalni 
piski 

Temperatura analizatorja je pod 
najnižjo dovoljeno delovno 
temperaturo. 

Analizator se mora segreti 
na delovno temperaturo. 
Počakajte! 

Netočne meritve Slabo ničlenje ali dotrajani senzorji Ponovno opravite ničlenje 
senzorjev na svežem zraku. 
V kolikor meritve še vedno 
niso točne je potrebna 
ponovna kalibracija / 
menjava senzorjev na MRU 
servisu. 

Previsoka izmerjena 
vrednost O2 

Netesnost merilnih poti Opravite test tesnosti in se 
prepričajte, da je analizator 
tesen. 

T-plin ni prikazan Odlomljen termočlen na konici 
merilne sonde 

Potrebna je menjava 
merilne sonde 

Črpalka se ne vklopi / 
se zatika 

Okvara črpalke ali umazanija v 
črpalki. 

Potrebno je čiščenje črpalke 
na MRU servisu ali menjava. 
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9 Tehnični podatki 
Splošni podatki 

Delovna temperatura +5..+45 °C 

Relativna vlažnost Največ 95%, brez kondenzacije 

Temperatura skladiščenja -20..+50 °C 

Baterija Li-Ion, do 20 ur avtonomije 

Polnilec Vhod: 100..240 Vac 
Izhod: 5 Vdc; 1200 mA 

Masa (z 2 senzorjema) 750 g 

Dimenzije 244 x 113 x 54 mm 

Material ohišja PA6 

Stopnja zaščite IP30 

Skladnost s standardi EN 50379-1,2 in 1. BimSchV 

 

Senzor O2 

Merilno območje 0..21 % 

Odčitek 0,1 % ali 0,01 % 

Natančnost ±0,2 %(abs.) 

Odzivni čas T90 < 20 s 

Pričakovana življenjska doba 4 leta 

 

Senzor CO 

Merilno območje 0..10000 ppm 

Maksimalna preobremenitev 20000 ppm 

Odčitek 1 ppm 

Natančnost ±10 ppm (abs.) 
±5 % (rel.) pri <4000 ppm 
±10 % (rel.) pri > 4000 ppm 

Odzivni čas T90 < 40 s 

Pričakovana življenjska doba 2-8 let 

 

Senzor NO 

Merilno območje 0..1000 ppm 

Maksimalna preobremenitev 5000 ppm 

Odčitek 1 ppm 

Natančnost ±5 ppm (abs.) 
±5 % (rel.) pri <1000 ppm 
±10 % (rel.) pri >1000 ppm 

Odzivni čas T90 < 40 s 

H2 kompenzacija Da 

Pričakovana življenjska doba 2-8 let 
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Temperatura T1, T2 

Tip vhoda Tip K termočlen 

Merilno območje -40..+1200 °C 

Odčitek 1 ppm 

Natančnost ±2 °C (abs.) 
±0,5 % (rel.) 

 

Tlak 

Merilno območje 0..100 hPa 

Odčitek 0,1 Pa 

Natančnost ±0,02 hPa (abs.) 
±1 % (rel.) 
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10 Izjava o skladnosti 

 


