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MRU  
Monitorowanie emisji spalin i analiza gazów od 1984 roku

MRU jest działającym na całym świecie i odnoszą- 
cym sukcesy niemieckim producentem wysokiej  
jakości systemów monitorowania emisji dla instala-
torów i przemysłu. 

Firma MRU, założona w 1984 roku, przekształciła  
się w przedsiębiorstwo rozpoznawalne na szczeblu  
krajowym i międzynardowym. 

W siedzibie głównej w Obereisesheim w Niemczech 
MRU rozwija, produkuje i sprzedaje systemy moni-
torowania emisji do użytku przenośnego i stacjo-
narnego, zatrudniając ok. 100 osób. 

Gama produktów MRU obejmuje zarówno stan-
dardowe wyposażenie seryjne, jak również wypo-
sażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klienta.  
 
MRU posiada przedstawicielstwa handlowe  
i odziały serwisowe m.in. w Niemczech, Słowenii, 
Włoszech i USA oraz sieć partnerów w ponad 70 
krajach.  
 
Merazet S.A. jest wyłącznym dystrybutorem 
aparatury pomiarowej marki MRU w Polsce,  
a także wyłącznym autoryzowanym dostawcą 
usług serwisowych producenta. 

Aplikacje i zastosowanie aparatury MRU
serwis i konserwacja 
domowych oraz ko-
mercyjnych palników  
i kotłów

konserwacja i analiza 
spalin palników prze-
mysłowych, silników 
cieplnych i turbin

monitorowanie emisji 
spalin w zakładach 
przemysłowych, celem 
optymalizacji procesu 
spalania

ciągłe monitorowanie 
spalania, pomiary gazu 
procesowego i specjal-
nych gazów syntezo-
wych

analiza biogazu bez-
tlenowych instalacji 
fermentacyjnych, 
produkcja biometanu, 
składowiska odpadów, 
oczyszczalnie ścieków
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Przenośne analizatory spalania

najmniejszy, ręczny, 3-gazowy analizator spalin

unikalny, ręczny, 7-gazowy analizator spalin

wytrzymały i przenośny 5-gazowy analizator spalin

 › do sprawdzania mieszkań i kotłowni budynkowych
 › pomiar O2, CO, NO, ΔP i ΔT
 › obliczanie CO2, NOx, współczynnika spalania η, strat ciepła
 › zapis danych na karcie SD, transfer przez USB i Bluetooth
 › certyfikaty: TUV ByRgG 309, VDI 4206-1, EN 50379

 › do analizy w zakładach przemysłowych, silników i turbin
 › pomiar 7 gazów: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2 oraz CxHy
 › rzeczywisty pomiar NOx, a także ΔP i ΔT oraz przepływu
 › obliczanie CO2, współczynnika spalania η, strat ciepła
 › zapis danych na karcie SD, transfer przez USB i Bluetooth
 › certyfikaty: TUV ByRgG 309, VDI 4206-1, EN 50379

 › do analizy spalania gazów, oleju i paliw stałych
 › pomiar O2, CO, NO, NO2 oraz SO2
 › rzeczywisty pomiar NOx, a także ΔP i ΔT
 › obliczanie CO2, współczynnika spalania η, strat ciepła
 › chłodnica gazu Peltiera i pompa odprowadzająca kondensat
 › pojemny akumulator litowy, duży, kolorowy wyświetlacz TFT

DELTAsmart

OPTIMA7

NOVAcompact
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Przenośne analizatory emisji do pomiaru nieciągłego

wielofunkcyjny, przenośny, 8-gazowy analizator 
spalin z jednostką bezprzewodową

VARIOluxx
półciągły, przenośny, 9-gazowy analizator spalin  
z kompletnym systemem kondycjonowania próbek

przenośny analizator spalin na podczerwień  
o wysokiej precyzji z kompletnym systemem  
kondycjonowania próbek

 › do wszystkich gazów, oleju i paliw stałych
 › pomiar O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 oraz CxHy
 › rzeczywisty pomiar NOx, a także ΔP i ΔT oraz przepływu
 › chłodnica gazu Peltiera i pompa odprowadzająca kondensat
 › podgrzewana sonda oraz filtr, automatyczne zerowanie
 › certyfikaty: MCERTS, TUV ByRgG 296, VDI 4206-1, EN 50379

 › do spalania przemysłowego, laboratoriów i centrów 
badawczych
 › pomiar O2 metodą paramagnetyczną lub elektrochemiczną
 › pomiar CO, NO, NO2, SO2, H2S z ECS oraz CO, CO2, CH4  
z NDIR
 › Linux OS, duży 7”, graficzny, dotykowy wyświetlacz
 › transfer danych przez Bluetooth, WLAN, Ethernet lub RS-485
 › podgrzewana sonda oraz filtr, chłodnica gazu Peltiera
 › urządzenie zgodne z ASTM D6522 oraz metodologią USEPA  
ctm-030/ 034

 › do spalania przemysłowego, laboratoriów i centrów  
badawczych
 › pomiar O2 metodą paramagnetyczną lub elektrochemiczną
 › Linux OS, duży 7”, graficzny, dotykowy wyświetlacz
 › transfer danych przez Bluetooth, WLAN, Ethernet lub RS-485 

MGAluxx:
 › pomiar CO, NO, NO2, SO2, CO2, HC z pojedynczą wiązką NDIR
 › zgodny z ASTM D6522 i europejskimi dyrektywami MCP

 
MGAprime:

 › zaawansowana technologia podczerwieni do pomiaru CO, NO, 
NO2, N2O, SO2, CO2, CH4, HC

 › przygotowany do EN 15267-4 oraz EN 14793, jako alternatywna 
metoda do SRM

MGAluxx / MGAprime

NOVAplus
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Optymalizacja procesu spalania
OMS 420 OMS 420-RT OMS 420-HT

pomiar „in-situ” O2 oraz 
produktów spalania COe do 
pomiarów wszystkich czystych 
gazów spalinowych

pomiar „in-situ” O2 oraz 
produktów spalania COe do 
pomiarów wszystkich zapy-
lonych/ zanieczyszczonych 
gazów

pomiar „in-situ” O2 oraz pro-
duktów spalania COe  
do wszystkich gazów  
wysokotemperaturowych

jednoczesny pomiar O2 oraz 
COe ✓ ✓ ✓

osłona odporna na temperaturę spalin 
do 1.000 °C

odporna na temperaturę spalin 
do 1.000 °C

ceramiczna - odporna na tem-
peraturę spalin do 1.700 °C

opcjonalna automatyczna 
kalibracja ✓ ✓ ✓

zasilanie przetwornika 24 VDC 90-240 VAC 90-240 VAC

opcjonalne 2 kanałowe wyjście 
prądowe 4-20 mA, Modbus RTU 
poprzez interfejs RS-485

✓ ✓ ✓
układ czyszczenia (przedmu-
chiwanie wsteczne) sondy X ✓ ✓

unikalne cechy szybki i łatwy serwis
przeznaczony do pomiaru 
zanieczyszczonych i zapylonych 
gazów

przeznaczony do wysokich 
temperatur - odporność na 
temperaturę do 1700 °C

ekonomiczne rozwiązanie do ciągłego monitorowania 
emisji w niedużych kotłach i silnikach

 › ciągły pomiar O2, CO, NO, NO2 oraz SO2
 › pomiar CO, CO2 oraz HC za pomocą podczerwieni
 › chłodnica gazu Peltiera z automatycznym usuwaniem  
kondensatu
 › podgrzewana sonda do pobierania gazu
 › moduł I/O z 4 kanałami wyjściowymi 4-20 mA
 › Modbus RTU przez interfejs RS-485, zapis danych

SWG 300-1
profesjonalne rozwiązanie do ciągłego monitorowania 
emisji w dowolnym zakładzie spalania przemysłowego

 › ekstrakcyjny system pomiaru metodą cold & dry
 › pomiar za pomocą podczerwieni CO, CO2, NO, CO2, CH4
 › pomiar O2 metodą paramagnetyczną lub elektrochemiczną
 › podgrzewana sonda do pobierania gazu
 › chłodnica gazu Peltiera z automatycznym usuwaniem 
kondensatu
 › 8 kanałów wyjściowych 4-20 mA, Modbus RTU przez RS-485 
 
Dostępna wersja SWG 300-1 Ex do monitorowania 
emisji w strefach zagrożenia wybuchem

Systemy ciągłego monitorowania emisji

SWG 100 CEM
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Analizatory biogazu i biometanu

najmniejszy, ręczny analizator biogazu do beztle-
nowych komór fermentacyjnych, wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków

proste i ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich 
zastosowań biogazu na małą skalę

profesjonalne rozwiązanie do analizy biogazu we 
wszystkich komorach beztlenowych, składowiskach, 
stacjach uzdatniania wody

 › jednoczesny pomiar O2, CO2, CH4 oraz H2S
 › dodatkowy pomiar spalin do CHP do pomiaru CO oraz NOx
 › pomiar ciśnienia i przepływu biogazu
 › zapis danych na karcie SD, USB oraz transfer danych poprzez  
Bluetooth
 › wydajna bateria litowa, duży kolorowy wyświetlacz TFT

 › sekwencyjny pomiar O2, CO2, CH4 oraz H2S
 › separator kondensatu z automatycznym usuwaniem
 › przełączanie do 2 punktów próbkowania 
 › do zasysania lub pobierania próbek biogazu pod ciśnieniem
 › zapis danych na karcie SD, duży, kolorowy wyświetlacz TFT
 › 4-kanałowe wyjście prądowe 4-20 mA, Modbus RTU przez  
RS-485

 › jednoczesny pomiar O2, CO2, CH4 oraz H2S
 › chłodnica gazu Peltiera z automatycznym usuwaniem 
kondensatu
 › do 10 punktów próbkowania z automatycznym 
próbkowaniem interwałowym 
 › zapis danych na karcie SD, duży, kolorowy wyświetlacz TFT
 › moduł I/O z 4 kanałami wyjściowymi 4-20 mA
 › Modbus RTU poprzez RS-485

Optima7 biogas

SWG 100 BIOcompact

SWG 100 biogas
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Ciśnienie, temperatura, prędkość, wilgotność

wielofunkcyjny, przenośny analizator

wysokoprecyzyjny, cyfrowy manometr

detektor gazów palnych w powietrzu

 › pomiar różnicy ciśnień i temperatury
 › wykrywanie wycieków i próba szczelności 
 › pomiar wilgotności, ciśnienia i prędkości przepływu
 › pomiar natężenia przepływu w punkcie przecięcia poprzecz- 
nego EN 16911
 › zapis danych na karcie SD, duży, kolorowy wyświetlacz TFT

 › pomiar różnych zakresów ciśnień (od ± 75hPa do ± 7.000 
hPa)
 › kompensacja temperaturowa czujnika ciśnienia
 › slot kart microSD oraz wewnętrzna pamięć na 1000 
pomiarów
 › 2,8” dotykowy, kolorowy wyświetlacz
 › interfejs podczerwieni do drukarki

 › wykrywanie wycieków gazu, testy nieszczelności i wiele  
innych zastosowań
 › optyczny alarm na czujniku i wyświetlaczu
 › dodatkowy alarm dźwiękowy i wibracyjny
 › regulowany próg alarmowy
 › wskazanie stężenia gazu ppm, % oraz % LEL
 › wytrzymały akumulator litowy, ładowalny przez mini-USB

MFplus

DM 9600

400 GD 
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Serwis aparatury do analizy gazów i spalin

Merazet S.A. prowadzi wyłączny autoryzowany serwis 
aparatury MRU GmbH w Polsce.

W siedzibie Merazet posiadamy własne,  
dedykowane stanowisko kalibracji  
czujników gazów. 

Świadczymy usługi, a także wydajemy  
certyfikaty kalibracji. 

W Merazet S.A. dbamy o najwyższą jakość  
świadczenia usług handlowych i serwisowych.  
Zapewniamy:

 › krótkie terminy realizacji zleceń serwisowych
 › konkurencyjne ceny
 › dostępność części zamiennych - posiadamy własny  
magazyn
 › aparaturę zastępczą (po wcześniejszym kontakcie  
i ustaleniu szczegółów)
 › serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 › wsparcie techniczne w okresie eksploatacji urządzeń

Autoryzowany serwis

Laboratorium pomiarowe - 
stanowisko kalibracji

Gwarancja jakości Merazet S.A. 

Kalibracja urządzeń

System ISO 9001:2015 to dla Państwa 
pewność, że dbamy o jakość  

świadczonych usług i stosujemy  
ujednolicone procedury w oparciu  

o System Zarządzania Jakością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, prowadzimy  
Serwis i Laboratorium Pomiarowe w siedzibie naszej firmy  
w Poznaniu. Wykonujemy naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne  
i kalibrację urządzeń.

DZIAŁ SERWISU I LABORATORIUM: 

serwis@merazet.pl 
 
ADAM PUTOWSKI 
adam.putowski@merazet.pl
+48 61 8644 627, +48 698 676 895 
 

BARTOSZ GAŃCZAK 
bartosz.ganczak@merazet.pl 
+48 61 8644 645

DZIAŁ HANDLOWY: 

automatyka@merazet.pl
 
ADRIAN ZGÓRZ 
adrian.zgorz@merazet.pl
+48 61 8644 637, +48 660 533 397
 
 
FILIP KRAL 
filip.kral@merazet.pl 
+48 61 8644 625
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Merazet S.A. 

ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań 
poczta@merazet.pl 
www.merazet.pl 
+48 61 8644 600


