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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

MRU DELTAsmart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατασκευαστής: MRU GmbH – Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm – Γερμανία 
 
Τύπος: DELTAsmart HANDHELD COMBUSTION ANALYSER 

 
Νέος υπερσύγχρονος φορητός αναλυτής καυσαερίων, τύπος MRU DELTAsmart. 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Φορητός βιομηχανικός αναλυτής καυσαερίων υπερσύγχρονης τεχνολογίας και στιβαρής 
κατασκευής. Μετρά ταυτόχρονα Ο2 - CO και προαιρετικά NO(x), θερμοκρασία, θερμοκρασία 
καυσαερίων, ελκυσμό καμινάδας. Υπολογίζει αυτόματα CO2, απώλειες καυσαερίων, 
απόδοση καύσης, στοιχειομετρικό συντελεστή (περίσσεια) λ. Ηλεκτροχημικά ανθεκτικά 
αισθητήρια για τα αέρια, θερμοστοιχεία για τις θερμοκρασίες. Κατάλληλος για περιοδικές αλλά και 
αρκετά μακρόχρονες μετρήσεις (αρκετές ώρες συνεχούς μέτρησης). 
 
Διαθέτει ισχυρή ενσωματωμένη αντλία δειγματοληψίας, φίλτρα σωματιδίων και παγίδα 
συμπυκνωμάτων, πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικών, μεγάλη TFT έγχρωμη οθόνη αφής, Mini 
USB interface για σύνδεση με PC με καλώδιο και λογισμικό, δυνατότητα ασύρματης μεταφοράς 
δεδομένων μέσω Bluetooth (προαιρετικά) και ΙRDA-interface για σύνδεση με εξωτερικό φορητό 
θερμικό εκτυπωτή (προαιρετικά). Όλες οι μετρήσεις μπορούν να ανάγονται και να εμφανίζονται σε 
ppm, mg/m3 και συγκέντρωση αναφοράς οξυγόνου. 
 
Θερμομονωμένος λήπτης 180, 250 mm (standard), 300 mm ή 500 mm Ø 8mm και γραμμή 
δειγματοληψίας 1.500, με φίλτρο και υδατοπαγίδα (standard δειγματολήπτης), με κώνο στερέωσης 
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και θερμοστοιχείο για θερμοκρασίες καμινάδας έως 650 οC. Διαθέσιμοι λήπτες σε διάφορα μήκη 
και υλικά κατασκευής για θερμοκρασίες καμινάδας έως 1.100 οC. Απλό μενού λειτουργίας με 
οδηγίες στην οθόνη στα αγγλικά. Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βασικής συντήρησης στα 
Αγγλικά. Λειτουργία με ρεύμα και ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πιστοποιητικό 
CE. 
 
Φίλτρα και υδατοπαγίδες συμπυκνωμάτων 
Πριν την είσοδό του στον αναλυτή, το δείγμα περνά από φίλτρο σωματιδίων και υδατοπαγίδα όπου 
συλλέγονται τα συμπυκνώματα. Το φίλτρο σωματιδίων μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί σε 
πλυντήριο στους 60 οC με κοινό απορρυπαντικό και να επαναχρησιμοποιηθεί έως 3-4 φορές. 
Εσωτερικά στον αναλυτή υπάρχουν επιπλέον εν σειρά φίλτρα για την προστασία των αισθητηρίων. 
 
Προγραμματισμένα καύσιμα 
Ο αναλυτής διαθέτει εργοστασιακά προγραμματισμένα καύσιμα και δυνατότητα προγραμματισμού 
από τον χρήστη των συντελεστών. Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα αλλαγής και επέκτασης των 
εργοστασιακά προγραμματισμένων καυσίμων. Στα εργοστασιακά προγραμματισμένα καύσιμα 
περιλαμβάνονται και όλα τα καύσιμα της Ελληνικής αγοράς: φυσικό αέριο Η & L, προπάνιο, 
βουτάνιο, υγραέριο, πετρέλαιο, μαζούτ, λιθάνθρακας, λιγνίτης, ξύλο, βιοντήζελ. 
 
Κανονικοποίηση μετρήσεων 
Όλες οι μετρήσεις μπορούν να ανάγονται και να εμφανίζονται σε mg/m3, σε κανονικές συνθήκες με 
συγκέντρωση αναφοράς οξυγόνου. Η συγκέντρωση αναφοράς οξυγόνου εξαρτάται από τον τύπο 
του καυσίμου (π.χ. 3% για μαζούτ, πετρέλαιο) και μπορεί να αλλάζει από τον χρήστη. Αντίστοιχα 
έχουν προγραμματιστεί και αλλάζουν τα στοιχεία CO2 max και οι άλλοι συντελεστές για τους 
υπολογισμούς απόδοσης κ.λπ. για κάθε καύσιμο.  
 
Μνήμες μετρήσεων 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη του οργάνου έως περίπου 
1.000 σετ μετρήσεων. Κάθε σετ συνοδεύεται από ημερομηνία, ώρα και στοιχεία της θέσης 
μέτρησης. Οι αποθηκευμένες μετρήσεις ανακαλούνται στην οθόνη ή/και μεταφέρονται σε Η/Υ για 
περαιτέρω αρχειοθέτηση και επεξεργασία, με το προσφερόμενο λογισμικό. Το προσφερόμενο 
λογισμικό έχει επίσης την δυνατότητα να παρακολουθεί on-line τις μετρούμενες τιμές, ο χρήστης 
μπορεί δηλαδή να βλέπει στην οθόνη του Η/Υ τις στιγμιαίες μετρήσεις σε μορφή αριθμών και 
γραφημάτων. Το λογισμικό εξάγει αρχεία ASCII για εισαγωγή σε λογιστικά φύλλα. Επιπλέον 
διαθέτει θερμικό εκτυπωτή (προαιρετικά) υψηλής ταχύτητας και μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει τις 
στιγμιαίες ή τις αποθηκευμένες μετρήσεις.  
 
Ο αναλυτής διενεργεί αυτόματα βαθμονόμηση μηδενός για τα καυσαέρια και 21% για το 
οξυγόνο κατά την εκκίνηση. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μετρούμενες Παράμετροι 

Ηλεκτροχημικά αισθητήρια Εύρος μέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια  

O2 0 – 21,0 % 0,1% ± 0,2% απόλυτα 

CO (H2 compensated)  
0 – 4.000 ppm  
(μέγιστο έως 10.000 ppm) 

1 ppm ± 10ppm ή ± 5% της ένδειξης 

CO (χωρίς H2 compensated) 
0 – 2.000 ppm  
(μέγιστο έως 4.000 ppm) 

1 ppm ± 20ppm ή ± 5% της ένδειξης 

NO(x) 
0 – 1.000 ppm  
(μέγιστο έως 5.000 ppm) 

1 ppm ± 5ppm ή ± 5% της ένδειξης 
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* Σημείωση:  Μπορούν να εγκατασταθούν στον αναλυτή έως 3 ηλεκτροχημικά αισθητήρια. 

 
Άλλες μετρούμενες παράμετροι 

Θερμοκρασίες Εύρος μέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια 

Περιβάλλοντος 0 – 100 °C 0,1 °C ± 1°C ή ± 1% της ένδειξης 

Καυσαερίων 
 

0 – 650 °C standard 
0 – 1100 °C (προαιρετικά με 

ειδικούς λήπτες) 

0,1 °C 
   1 °C 

± 2°C ή ± 1% της ένδειξης 

Ελκυσμός / Διαφορική Πίεση 
(προαιρετικά) 

± 50 / ± 100 hPa / mbar  
(άλλες μονάδες επιλέξιμες) 

0,01 hPa 
± 0,02 hPa ή ± 1% της 
ένδειξης 

 
Υπολογιζόμενες Παράμετροι 

 Μονάδες Εύρος 

Απόδοση καύσης [%] 0 – 100% 

Απώλειες [%] 0 – 100% 

CO [ppm], [mg / ref%O2],  [mg/m³], [mg/kWh], [mg/MJ]  

CO2 [%] 0 – 20% 

ΝΟ  [mg / ref%O2], [mg/m³], [mg/kWh], [mg/MJ]  

ΝOx [mg / ref%O2], [mgNO2/m³],[mg/kWh], [mg/MJ]  

CO/CO2  αναλογία   

 
Εργοστασιακά προγραμματισμένα καύσιμα: 7 (φυσικό αέριο Η & L, πετρέλαιο θέρμανσης, 

υγραέριο, βιοντήζελ, ξύλο, μαζούτ) δυνατές και 
επεκτάσεις για άλλα αέρια, υγρά και στερεά 
καύσιμα (παρακαλούμε να διευκρινιστεί κατά την 
παραγγελία) 

Συγκεντρώσεις αναφοράς Ο2:  3% - 6% - 15%, άλλες ελεύθερα επιλεγόμενες 
 από τον χρήστη 
Μνήμη με ημ/νία και ώρα:  1.000 θέσεων (επεκτάσιμη προαιρετικά με SD 
 card) 
Διαστάσεις standard δειγματολήπτη:  Διαμ. 8 mm, Μήκος 180 mm ή διαμ. 8 mm, μήκος 
 300 mm ανάλογα το set (οποιοδήποτε άλλο 
 μήκος δυνατό κατόπιν παραγγελίας) 
Μήκος standard γραμμής δειγματοληψίας:  1,5 μέτρα  
Οθόνη:   Αφής, TFT, ταυτόχρονη ένδειξη 4 μετρούμενων 
 παραμέτρων 
Προστασία:  IP40 
Διαστάσεις:  82 x 169 x 44 mm  
Βάρος πλήρους συστήματος:  500 gr  
Θερμοκρασία λειτουργίας:  +5 έως +45 °C  
Θερμοκρασία αποθήκευσης:  -20 έως +50 °C  
Ηλεκτρική παροχή:  240 VAC 
Μπαταρία:  Li-Ion 2250 mAh / 8 Wh, επαναφορτιζόμενη  
 (10 ώρες αυτονομία) 
Πιστοποιητικά:  TÜV σύμφωνα με τα πρότυπα BimSchV  
 και EN 50379/1+2, CE 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 2 – 4 εβδομάδες από παραγγελία 


