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Prenosni
analizator dimnih plinov



MGAprime
Visoka natančnost z NDIR merilno tehnologijo

MGAprime, omogoča sočasno analizo do 8 plinskih komponent:

Prava izbira za uporabo v primerih,
ko je potrebna visoka natančnost NDIR meritev

Meritve plinov (NDIR) Merilno območje min./max. Ločljivost Ponovljivost

Dušikov oksid (NO) 0 ... 400/4.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka

Dušikov dioksid (NO₂) 0 ... 300/500 ppm 0,1 ppm 1 ppm ali 1 % odčitka

Žveplov dioksid (SO₂) 0 ... 300/4.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka

Ogljikov dioksid (CO₂) 0 ... 40 % 0,01 Vol% 0,2 % ali 1 % odčitka

Ogljikov monoksid (CO) 0 ... 300/10.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka

Dušikov dioksid (N₂O) 0 ... 300/1.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka

Metan (CH₄) 0 ... 500/10.000 ppm 0,1 ppm 10 ppm ali 1 % odčitka

Propan (C₃H₈) 0 ... 200/5.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka

Ponujamo vam sledeče prednosti:
n trajanje meritve, interval in povprečenje so nastavljivi s strani

   uporabnika, možnost prikaza merjene vrednosti kot graf  

n Avtomatsko ničlenje za dolgotranje meritve

n Delovanje z baterijskim napajanjem, vključno s hladilnikom plinov 
   in opravljanjem meritev, vendar brez ogrevanih cevi.  

n Prenos podatkov preko LAN, WiFi, USB, RS-485 in analognih
   priključkov. 400 MB notranjega pomnilnika  



Podrobno o napravi
Pregled posebnih lastnosti

Na poti
Aluminjast transportni 
kovček s kolesi ali 
najlonska zaščitna torba

Priročen zaslon na dotik

Visoka ločljivost
7" barvni zaslon 
z gra�čnim prikazom merjenih vrednosti 

Optimalna zaščita

Ohišjo v celoti narejeno iz kovine
z mehkimi  ščitniki na vogalih
za grobo industrijsko uporabo

Priročna velikost

Zelo kompaktne dimezije
(Š x V x G: 430 x 290 x 150 mm)
in nizka masa (10 kg)
vključno z najlonsko torbo, IP 42



Uporabniški vmesnik
Preprost in razumljiv

Analogni izhodi
4 ... 20 mA

Omrežno napajanje

RS 485 z 
Modbus RTU

USB (2x), USB ključ za zunanje  
shranjevanje podatkov

Ethernet (LAN)

Podatkovni vmesnikiMerilna tehnika

Priključki in vmesniki

Načini upravljanja

Zaslon na dotik

Upravljanje preko 7" zaslona na dotik,
ločljivost 800 x 480 px, 

2svetilnost 750 cd/m

Brezžično

Upravljanje preko pametnega telefona 
ali osebnega računalnika preko VNC 
povezave, zrcalni prikaz zaslona naprave 
na telefonu

Možnosti prikaza

Izbira med različnimi načini prikaza 
na zaslonu

Temperatura zraka

Izhod za kondenzat  

Priključek za svež zrak

Priključek 
za vbrizg kisline 

Priključek 
za merjeni plin

Električni priključek 
za merilno sondo

Tlak-/
diferenčni tlak 

Izhod merilnega plina  

Filter plina

Izhodna reža za ventilator 
hladilnega plina

Konektor 
za zunanje senzorje  



Učinkovit sistem �ltrov, hitro zamenljiv 
s strani uporabnika

Priprava plina
Pregled

Merilna sonda

n Robustna industrijska sonda z ogrevano cevjo

n Možnost različnih dolžin sonde

n Za temperature plinov do 1.100 °C

n Ogrevana cev dolžine 3 m ali 5 m

n Preprosta menjava �ltra v glavi sonde

n Možnost uporabe različnih �ltrov
glede na količino umazanije

Dvo stopenjski hladilnik plinov

n Ohladi vroč merjeni plin v dveh 
stopnjah in ga konstantno drži 
pri točki rosišča 4 °C

n Konstantna točka rosišča kompenzira 
križno občutljivost vode pri merilnih 
komponentah

n Avtomatska črpalka kondenzata

Črpalka plina

n Močna črpalka za uporabo pri 
visokem podtlaku

n Konstanten volumen pretoka 1 l/min
za daljšo življensko dobo �ltrov

n Alarm ob prekomerno umazanem 
�ltru

n Lahko dostopen glavni �lter

Fosforna kislina

n Kontroliran vbrizg 10% fosforne 
kisline za zanesljive in natančne 
meritve SO₂ in NO₂

n Potrebna naprava APE,
vključno z posodo za shranjevanje
dobavljeno pripravljeno za uporabo 



Prenos podatkov

Standardna oprema:
n Ethernet (LAN) TCP/IP

n WiFi

n 8 analognih izhodov 4 … 20 mA 

n 4 analogni vhodi

n USB (2x)

n RS 485

Shranjevanje podatkov:
Velik notranji pomnilnik z 400 MB prostora 
zagotavlja prostor za tisoče shranjenih 
merilnih mest in meritev

Prenos podatkov in merilne tehnologije
Tehnologije v ozadju

Nastavitve analognih izhodovNastavitve LAN

Upravljanje z merilnimi mesti Shranjevanje meritev glede na merilno 
mesto

Senzorski moduli

8  kanalni NDIR modul
NO, NO₂, CO, CO₂, SO₂, 
N₂O, CH₄, HC kot C₃H₈

6 kanalni NDIR modul
NO, NO₂, CO, CO₂, SO₂, HC kot CH₄

Opcijski senzorji za 
H₂ in H₂S analizo

6 kanalni NDIR modul
NO, NO₂, CO, CO₂, SO₂, HC kot C₃H₈

Visoko kvalitetna merilna tehnologija

Napredna in optimizirana
NDIR tehnologija v MGAprime
zagotavlja visoko natančnost
brez pomikanja ničelne točke

n Optimalni senzorji, elektokemični 
za H₂ in H₂S analizo

n Paramagnetna analiza O₂ ali
elektrokemični senzorji (ECS)

n Meritev diferenčnega tlaka

n Meritev temperature dimnih plinov 
in temperature zgorevalnega zraka

n Meritev hitrosti pretoka in 
izračun prostorninskega pretoka

Opcijski senzorji za 
H₂ in H₂S analizo



Praktični pripomočki
Za večjo prilagodljivost

n L-tip ali raven S-tip z meritvijo temperature
(opcijsko do 1.000 °C), dolžina: 300 - 1.500 mm  

n Merilno območje od 3 do 100 m/s
pri ločjivosti 0,1 m/s 

n 3Dodatno izračunan prostorninski pretok (m /s)

NiMH baterija
n Primerna za primere letalskega prevoza,

namesto litij-ionske baterije

WiFi tiskalnik
n Z litij-ionsko baterijo in USB priključkom

n Primeren za širino papirja 80 mm

Dozirna enota za fosforno kislinoPitotove cevi za meritev hitrosti pretoka
n Vključno z 2 l posodo za shranjevanje

n Vbrizg kisline zagotavlja natančne rezultate meritve,
posebno pri nizkih merilnih območjih SO₂   

n Preprečuje izsušenje hladilnika plinov

PC program "MRU4WiN“
n Windows program, ki omogoča prikaz merjenih 

veličin, upravljanje z meritvami, izvoz in tiskanje 

n Možnost sočasne povezave večih naprav in 
odčitavanje vrednosti v realnem času 

n Beleženje in shranjevanje podatkov

n Podatkovna baza s podatki o strankah in
možnostjo dodajanje priponk

n Izvoz meritev kot PDF

n Dokumenti z logotipom po meri in 
izpisom naslova

n Branje shranjenih podatkov, shranjevanje meritev, 
tiskanje in shranjevanje kot PDF 



MRU – več kot 35 let inovativnosti na področju analize dimnih plinov
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Tehnični podatki
Meritve plinov (NDIR) Merilno območje min./max. Ločljivost Ponovljivost* 8h odklon* Linearnost

Dušikov monoksid (NO) 0 ... 400/4.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Dušikov dioksid (NO₂) 0 ... 300/500 ppm 0,1 ppm 1 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Žveplov dioksid (SO₂) 0 ... 300/4.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm alöi 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Ogljikov dioksid (CO₂) 0 ... 40 % 0,01 Vol% 0,2 % ali 1 % odčitka 0,2 % ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Ogljikov monoksid (CO) 0 ... 300/10.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Didušikov oksid (N₂O) 0 ... 300/1.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Metan (CH₄) 0 ... 500/10.000 ppm 0,1 ppm 10 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Propan (C₃H₈) 0 ... 200/5.000 ppm 0,1 ppm 2 ppm ali 1 % odčitka 2 ppm ali 1 % odčitka 1 % m.o.

Meritve plinov (ECS/PM) Metoda Merilno območje Ločljivost Natančnost

Kisik (O₂) (long life) ECS 0 ... 25 % 0,01 % 0,2 %

Kisik (O₂) PM 0 ... 25 % 0,01 % 0,1 %

Druge meritve Metoda Merilno območje Ločljivost Natančnost*

Temperatura izpušnih plinov (T )plin NiCrNi 0 ... 1.100 °C 1 °C ± 1 °C ali 2 % odčitka

Temperatura zgorevalnega zraka (T )zrak NiCrNi 0 ... 100 °C 1 °C ± 1 °C ali 1 % odčitka

Temperatura okoliškega zraka (T )ambient NiCrNi 0 ... 100 °C 1 °C ± 1 °C ali 2 % odčitka

Diferenčni tlak (P-dif) Piezorezistivna -120 ... +120 hPa 0,1 Pa ± 2 Pa ali 1 % odčitka

Meritev hitrosti pretoka Pitot 3 ... 100 m/s 1 m/s ± 1 m/s ali 1 % odčitka

AUX priključek - standardiziran zunanji signal Programska oprema za K tip termočlena, 0 ... 10 Vdc, 4 ... 20 mA, RS 485

Izračunane vrednost (odvisno od goriva) Programska oprema Izgube, presežek zraka, lambda, točka rosišča, CO₂

Izračuni emisij Programska oprema mg/Nm3, O₂ referenca, g/s, kg/h

Splošni tehnični podatki

Operacijski sistem LINUX

Zaslon, upravljanje 7“ TFT (800 x 480 px) barvni LCD zaslon z osvetlitvijo in upravljanjem na dotik

Shranjevanje podatkov notranji pomnilnik za 10 000 meritev, zunanji USB ključ

Vmesniki za komunikacijo z PC/notesnikom Ethernet, WiFi, RS 485

Komunikacijski vmesniki RS 485, RJ45 (Ethernet), WiFi

Tiskalnik zunanji USB / WiFi tiskalnik

Analogni izhod /analogni vhod 4-20 mA 8 izhodnih kanalov, 4 vhodni kanali, nastavljivi

Univerzalni analogni vhod (AUX) 0...10 Vdc / 4...20 mA / NiCrNi / RS485

Ogrevalni čas cca. 30 minut

Čas delovanja brez napajanja Li-Ion, 96 Wh, cca. 1 uro v "pripravljenosti“

Delovni pogoji +5 ... +45 °C;  rel. vlažnost do 95% (brez kondenzacije)

Temperatura skladiščenja -20 ... +50 °C

Napajanje / poraba 86 ... 265 Vac, 47 ... 63 Hz, 105 W (do 600 W z ogrevanimi cevmi)

Stopnja zaščite IP20 (oz. IP42 znotraj zaščitne torbe)

Dimenzije  (ŠxVxG) 430 x 290 x 150 mm

Masa cca. 10 kg (samo aparat) / cca. 10kg (skupaj s torbo in pripromočki) Po
da
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