
Tradicija in kvaliteta

Zanesljiva 
in enostavna 
analiza dimnih plinov   

Pregled ponudbe

Z vami že  
več kot 30 let !



Enostavna in natančna analiza dimnih plinov za oljna, 
plinska in kurišča na biomaso

Multifunkcijski analizator za zanesljivo in profesionalno 
analizo dimnih plinov ter še več. 

DELTAsmart 
ugoden, zanesljiv in odličen vstopni merilnik

SPECTRAplus 
profesionalen ročni merilnik

 za vse vrste ogrevalnih naprav in goriv

 preprosta menjava senzorjev na terenu

 preprosto intuitivno upravljanje

 zmogljiv in zanesljiv Li-ionski akumulator

 diferenčno merjenje tlaka in dvokanalno 
 merjenje temperature

 analiza dimnih plinov

 merjenje tlaka in temperature

 test plinskih napeljav po TRGI

 4/8 Pa-Test

 detektor eksplozivnih plinov

 

Tehnični podatki
Meritve:  O2, CO, NO, Δ P, Δ T
Masa: ca. 390 g (brez sonde)
Mere: (Š x V x G) 82 x 169 x 44 mm
Certifikati: VDI 4206-1 in EN 50379

Tehnični podatki
Meritve:  O2, CO, CObig, NO, Δ P, Δ T
Masa: ca. 750 g (brez sonde)
Mere: (Š x V x G) 110 x 225 x 52 mm
Certifikati: TÜV By, RgG 283, VDI 4206-1, EN 50379-2



NOVAcompact 

Nadaljevanje izredno uspešne serije analizatorjev Delta 2000CD

Analizator z daljinsko enoto, 
posebej primeren za velika postrojenja

kompakten, natančen in izredno robusten

NOVAplus 
analizator z veliko dodatnimi možnostmi

 hitra in precizna analiza na vseh vrstah ogrevalnih naprav

 meritve razlike temperatur in tlakov

 meritve tesnosti, trdnosti in test uporabnosti plinskih 
 napeljav po TRGI
 meritve hitrosti pretoka

 merjenje dimnih plinov / sajavosti

 hladilnik plinov za dolgotrajne meritve

 merjenje tlaka in temperature

 test plinskih napeljav TRGI

 daljinska enota kot samostojen 
 merilnik za npr. tlak, temperaturo, 
 hitrost, vlago, detekcijo 
 puščanja plinske napeljave...

Tehnični podatki
Meritve: O
Masa: ca. 6,8 kg
Mere: (Š x V x G) 423 x 240 x 176 mm

Tehnični podatki
Meritve: O2, CO, CObig, NO, NO2, Δ P, Δ T
Masa: ca. 7 kg
Mere: (Š x V x G) 470 x 314 x 235 mm
Certifikati: TÜV By, RgG 296, VDI 4206-1, EN 50379-2

2, CO, CObig, NO, NO2, SO2, Δ P, Δ T



Prenosljiv analizator za kontrolne meritve ali nastavitve v industriji

 

Posebna 
različica za 

meritve 
sintetičnega 

plina 

  

VARIOluxx

Tehnični podatki
Meritve: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, HC, H2S, H2, Δ P, Δ T, m/s
Masa: ca. 7,5 kg
Mere: (Š x V x G) 430 x 290 x 150 mm

 

precizno merjenje z NDIR moduli in z 
do 6 elektrokemičnimi senzorji 

 
posebno primeren za točne meritve "Low-NOx" po aktualni 
direktivi MDP 2015/2193/EU za srednje kurilne naprave 
<50 MW

 popolna povezljivost -  LAN, WLAN, Bluetooth, USB, 
RS485 in analogni izhodi

 

 krmiljenje preko aplikacije MRU4u na vašem pametnem 
telefonu ali tablici 

 
 

MFplus 
univerzalnen merilni inštrument
za meritve pri ogrevanju in klimatizaciji

 test plinskih napeljav po TRGI

 meritve tlaka in temperature

 meritve hitrosti pretoka plinov

 meritve vlage

 logiranje podatkov 

Tehnični podatki
Meritve: tlak (hPa), vlaga (%), hitrosti pretoka (m/s), puščanje (l/h)   
 
 
Masa: ca. 470 g
Mere: (Š x V x G) 90 x 205 x 38 mm

Multifunkcijski merilnik



digitalni manometer za preverjanje tesnosti 

 celotno preverjanje plinskih napeljav po TRGI, TRWI in TRF

 preverjanje tlakov do 25 bar (opcijski zunanji senzor)

 logiranje podatkov

 izpis merilnih protokolov in prenos podatkov na PC. 

Test tesnosti, trdnosti in puščanja plinskih inštalacij po TRGI

Meritve tlaka, podtlaka in diferenčnega tlaka

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Meritve: 

Meritve: 

Δ P, Δ T

Δ P, Δ T

Masa: 

Masa: 

ca. 400 g

ca. 400 g

Mere: 

Mere: 

(Š x V x G) 82 x 169 x 36 mm

(Š x V x G) 82 x 169 x 36 mm

DM 9600

DPM 9600

precizni digitalni manometer za merjenje tlaka, 
diferenčnega tlaka in temperatur

 primeren za meritve na kurilnih napravah:  
vstopni tlak plina, tlak na šobah, upor v kurišču, vlek, itd. 

 merilni obsegi od ±75 hPa do ±7.000 hPa
 avtomatsko ničlenje in stabilnost odčitka pri daljših meritvah 
 

hkratna meritev temperature (priključek tipa K) 

logiranje podatkov
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 bioplinarnah, proizvodnji etanola, predelavi celuloze in papirnicah

 kogeneraciji / SPTE proizvodnih enotah

 proizvodnji bioplina / biometana 

 kontroli izhajanja plina na odlagališčih

 čistilnih napravah za komunalne in industrijske odpadne vode

 premogovem plinu

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Meritve: 

Meritve: 

O2, CO, CO2, CH4, H2S, H2, NO, NO2, SO2   

O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 / CxHy (NDIR),  Δ P, Δ T

Masa:

Masa:

ca. 25 kg

ca. 750 g (brez sonde)

Mere: 

Mere: 

(Š x V x G) 600 x 600 x 210 mm

(Š x V x G) 110 x 225 x 52 mm

OMS 420

OPTIMA 7

SWG 100 različica BIOPLIN

optimiranje procesov zgorevanja

kompletna in robustna rešitev industrijske analize plina v/pri:

   kompaktna ali ločena izvedba (RT) 
uporaba za čiste procese zgorevanja - plin, olje EL ali pri 
povečani  prašnosti (potrebno opcijsko povratno izpihovanje) 
 pri vzdrževanju ni potrebna demontaža sonde iz dimnika   

Tehnični podatki
O2: 0...25% (ZrO2) / COe 0 - 1.000 ppm, T-plin do 1000°C
Dolžine sond od 250 mm dalje
Masa: ca. 13 kg

Svetovanje in prodaja: 

MRU –  30 let varnih odločitev za prihodnost!

MRU D.O.O.
Zalo ka cesta 147  *š 1000 LJUBLJANA
tel.: +386(0)590 22 472

info@mru.si
www.mru.si

MRU · Messgeräte für Rauchgase  
und Umweltschutz GmbH 
Fuchshalde 8 + 12 · 74172 Neckarsulm ·  Germany 
Fon 07132 99620 · Fax 07132 996220 

vrhunski ročni analizator za industrijske procese in bioplinarne

emisijski monitoring in nadzor procesov z 
do 7 elektrokemičnimi senzorji.
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