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Navodilo za uporabo 
Črpalka za odvzem vzorca dimih plinov SP-1 

 
 
Splošno: 
Črpalka SP-1 je kombinacija zanesljive elektronike in robustne mehanike in je namenjena odvzemu 
vzorca dimnih plinov pri kurilnih napravah na trdna goriva. Perioda odvzemanja vzorca je lahko 15 ali 
30 minut. V tem času poteka črpanje vzorca (cca. 10 l v 15 minutah) iz merilnega mesta na dimniškem 
priključku v priloženo vrečo. 
S tem načinom meritve lahko izmerimo 15 min povprečje koncentracije O2 / CO brez nepotrebne 
preobremenitve analizatorja, ki se pojavi zaradi konic merjenih koncentracij CO, ki se lahko pojavijo 
ob direktni meritvi. 

 
 
Način priklopa: 
Rdeče označeno cev priključimo na desni vstopni priključek črpalke, drugo stran te cevi pa vstavimo 
v dimovod. Modro označeno cev priključimo na levi izstopni priključek črpalke, drugi krak te cevi pa 
nataknemo na ventil, ki je na zbiralni vreči. Pri tem pazimo, da je ventil na vreči popolnoma odprt. 

 
 

Oznaka Namen 

1 Stikalo vklop / izklop 

2 Stikalo 15 / 30 minut 

3 Tipka start / stop.  
Kratek pritisk: začni / ustavi črpanje 
Dolg pritisk: Ponastavitev števca 

4 Indikator vklop. K zelena LED sveti je SP-1 prižgan. 

5 Indikator črpanja. Ko oranžna LED sveti je črpanje v teku. 

6 Vhodni priključek (rdeča cev) 

7 Izhodni priključek (modra cev) 
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Potek odvzema vzorca: 
Pred pričetkom odvzemanja vzorca se prepričajte, da je vreča popolnoma izpraznjena in  brez 
ostankov predhodnega vzorčenja. Za praznjenje lahko uporabite tudi črpalko z zamenjanima 
priključkoma. Istočasno preverite tudi filter volno in jo po potrebi zamenjajte. Redna menjava filter 
volne zagotavlja dolgotrajno delovanje črpalke brez motenj. 
Kovinsko sondo 6 mm vstavite v merilno odprtino. Pri tem pazite, da s sondo ne sežete pregloboko 
v dimniški priključek, saj lahko tako potegnete tam nabrane saje v primeru, da priključek ni bil 
predhodno strokovno očiščen. 
 
Odvzem vzorca začnemo s pritiskom na rdečo tipko. Črpalka bo delovala 15/30 minut, glede na 
nastavitev. Po 15 minutah se črpalka ustavi  in vreča je napolnjena z vzorcem, ki ga nato analiziramo 
z analizatorjem dimnih plinov. Izmerjena vrednost predstavlja 15/30 minutno povprečje O2 / CO. 
Poleg analize plina iz vreče je potrebno dodatno opraviti tudi meritev vleka in temperature dimnih 
plinov – to lahko naredimo pred ali po analizi plina iz vreče. Iz podatkov o izmerjeni koncentraciji O2, 
temperature dimnih plinov in temperature zgorevalnega zraka lahko s pomočjo spletne aplikacije 
https://kalkulator.mru.si/ izračunamo tudi izkoristek in toplotne izgube zgorevanja. 
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