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Füstgázelemző MRU NOVA plus 

Profi mérőkoffer távirányítással 

 

 

Olaj-, gáz- és fafűtésű tüzelőberendezések és nagykazánok mérésére 

Kisméretű, könnyű távszabályzó egység, színes TFT képernyővel 

 

 Füstgáz és korommérés 

 gázhűtő hosszabb mérésekhez 

 nyomás és hőmérsékletmérés  

 teljesítmény vizsgálat a TRGI szerint 

 a távszabályzó egység különálló méréskre is alkalmas: nyomás, hőmérséklet, 

nedvességtartalom mérésére, szivárgási vizsgálatokra és további felhasználás is 

lehetséges 
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„MINDENT” tudunk mérni csak egy műszerrel 

A NOVA plus a távszabályzóval sokcélúan használható és ideális mindenkinek, aki sokoldalú 

mérési feladatot gyorsan és komfortosan szeretne valósítani. 

A robosztus fémházba egy gyors nyomtató van integrálva, és össze van építve egy robosztus 

és kompakt alu kofferrel. A hosszú élettartamú és jövőorientált felszereléssel ez a termék 

különösen kitűnik. 

 füstgáz, korom és nyomásmérés 

 hőmérséklet és nedvességtartalom mérés 

 áramlási sebesség mérés 

 automatikus elemzés 

 tömítetlenség és szivárgás kimutatása 

 

- Vezeték nélküli távszabályzás, TFT színes kijelző felület, tartó mágnesek 

- Stabil alumínium koffer, Opcionálisan alsó kofferbővítés a tartozékokhoz 

- Bluetooth antenna 

- Szonda (250 mm), mintavezeték 2,7 m opcionálisan füstgázmérésekhez 

- robosztus fémház 

- Opcionálisan integrált gázhűtő, kondenzátcsapdával 

- Integrált gyorsnyomtató 

- Külső méretek: 470 x 314 x 235 mm, 7,4 kg súly 
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A műszer jellemzői, melyek mindenkit meggyőznek: 

 pontos méréstechnika 

 robosztus fémház, alu kofferben elhelyezve 

 könnyű és kompakt, egyszerű kezelés 

 induktív töltési funkció a távvezérlő egységhez 

 beépített gyorsnyomtató 

 automatikus mérési program, adatátvitel SD kártyára  

 integrált kimenetek: nyomtatáshoz és adatátvitelre  

 adattároló maximálisan 16.000 mérési eredményre 

 univerzális hálózati töltő csatlakozó és erős Li ion akku 

 

Opcionális felszerelés: 

 peltier hűtő automatikus kondenzátum ürítéssel, ellenőrzés és riasztás 

 korom mérés 

 nedvességmérés 

 tüzelő automata elemzés 

 szivárgás és tömítettség vizsgálat 

 átfolyási mennyiség ellenőrzése, riasztási funkcióval 

 4Pa teszt 

 alsó kiegészítő koffer a tartozékokhoz 

 

Jobboldali képsorok alatti szövegek 

Távszabályzás komfort kivitelben. A távszabályzó önálló mérésekhez is alkalmas: pl. nyomás, 

hőmérséklet, szivárgási vizsgálat stb. 

 



  
  

4 

 

-Érintésmentes, induktív töltés, egyszerű kezelés, színes képernyő.  A mérőprogramok 

korszerű menüvezérléssel elérhetők 

-Integrált termo papíros gyorsnyomtató 

-A kondenzátum és szennyeződés nem kerül a műszerbe: a gázhűtő optimálisan méretezett és 

igy a víz leválasztás jól működik, a műszer így mindig jól védett a gázban lévő szennyeződések 

és nedvesség ellen. 

-A mérési eredmények tárolása, adatátvitel és nyomtatás, SD kártya, mini USB csatlakozás, 

bluetooth adatátvitel okos telefonra, tabletre vagy PC-re, továbbá az MRU beépített printerrel 

is nyomtathatunk 

NOVAplus műszaki adatok 

Mért paraméterek Méréstartomány Pontosság 

Oxigén O2 0…21,0 % absz. +/- 0,2 % absz. 

Szén-monoxid CO (H2 

kompenzált) 

0….40000 ppm, 

túlterhelhető max. 10.000 

ppm 

+/-10 ppm , vagy a mért 

érték 5%-a 4.000 ppm-ig, 

kijelzés 10.000 ppm max. 

Szén-monoxid magas  0…4000 ppm, túlterhelhető 

max. 20.000 ppm-ig 

+/- 100 ppm, vagy a mért 

értéke 5%-a 4000 ppm-ig 

vagy 5% kijelzés max. 20000 

ppm 

nitrogén- monoxid NO 0…1000 ppm, túlterhelhető 

5.000ppm 

+/- 5 ppm, vagy a mért érték 

5%-a 1000 ppm-ig 

vagy 10% 5000 ppm-ig 

szivárgási mennyiség 8 l/óra +/- 0,2 l/5% 

terhelési próba 0…1500 hPa 3/- 0,4 hPa/2% 

tömítettségi vizsgálat 0..200 hPa +/- 0,5 hPa/ 3% 

nedvesség 3…98% +/-3 % RF 

barometrikus nyomás 300…1200 hPa +/- 3 hPa 
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környezeti hőmérséklet- -20….+80  C +/1 C 

áramlási sebesség 

Prandtl csővel 

szárnyas kerékkel 

 

0,15….3 m/sec 

1…40 m/sec 

3,1… 35 m/sec 

 

 

1 m/sec vagy a középért. 3% 

0,3 m/sec vagy a középért. 

+/-1% 

gáz tömítetlenség 5….20.000 ppm 1 ppm felbontás 

füstgáz hőmérséklet 0…+650 C vagy 

0….+1100 C megfelelő 

érzékelővel 

acélcső 

iconel cső 

hőmérséklet különbség 0…100 C +/- 1 C 

huzat/ nyomáskülönbség a 

mérőműszeren 

 

-100….+100 hPa 

 

+/-0,02 hPa 

huzat/ nyomáskülönbség a 

távirányító egységen 

 

-200….+200 hPa 

 

+/-0,02 hPa 

szén-dioxid CO2 0….CO2 max. +/ 0,3% abszolút érték 

veszteség qA  0…99,9 %  

hatásfok  0…120%  

légfelesleg tényező λ 1….9,99  

tüzeléstechnikai számítások tüzelőanyagtól függő CO2, 

légfelesleg tényező, 

hatásfok, harmatpont, 

CO/CO2, reláció 

 

emisszióreleváns számítások  mg/Nm3, NOx mint mg/m3, 

a vonatkoztatási O2-t a 

felhasználó beállíthatja 

 

CO szenzor öblítés 

opció 

erre külön szivattyú van a 

szenzor kímélésére 
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Általános műszaki adatok 

 

üzemi hőmérséklet +5….+45 C fok 
max. 95% rel. nedvesség, nem kondenzáló 

tárolási hőmérséklet -5…..+50 C 

Környezeti feltételek nem agresszív, korrozív és poros környezet, 
veszélyzónára nem alkalmas 

Feszültségellátás  

bázisállomás erős lítium ion akku 20 h, gázhűtővel 10 

távvezérlőerős Li iona akku,  30 h tartósüzem 

hálózati feszültség 1000….240 AC/50-60 Hz/1.4A, 12 V DC 5A 
 

védelmi mód IP 20 

súly kab. 7,4 kg (2 db érzékelő, szonda, tápegység, 
koffer 

méretek  470x 314 x 325 mm (szél x mag, mélys.) 
 

 

Kérjen árajánlatot az info@globalfocus.hu email címen, vagy böngésszen a 

Füstgázelemzésről szóló szakmai oldalunkon. Videók szakmai cikkek, oktatóanyagok. 

www.globalfocus.hu 

mailto:info@globalfocus.hu
http://www.globalfocus.hu/

