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Kokulandırıcı konsantrasyonunun 
mahallinde otomatik analizi için sabit ölçüm cihazı, 
Axel Semrau® kokulandırıcı analizinde süreklilik ve yeniliği temsil eder. ODOR easy bu 
felsefenin uyumlu sonucudur.
Axel Semrau® cihazın geliştirilmesini özellikle enerji verimliliği kontrolüne doğru yönlendirir. Dolayısıyla ODOR easy’nin cihazın 
programlanması için ne bir ekranı ne de bir klavyesi olmayıp, USB girişi ile bağlanan bir tablet, akıllı telefon veya laptop gereksinimi vardır.
Hem güç kaynağı (115/230 V), hem de güneş panelleri ile çalıştırılması mümkündür.

Özel uygulamaya bağlı olarak ODOR easy doğalgazdaki THT veya merkaptan için ayarlanabilir. Basit 
ve sağlam bir performans kokulandırıcının uzaktan, ucuz ve sürekli bir kontrolünü sunar. ODOR 
easy ile konsantrasyona bağlı kokulandırma kontrol ve izleme sistemleri artık pahalı ve lüks sistemler
değildir. Kokulandırıcı tüketimindeki kayda değer tasarruf potansiyeli bir avantajdır.
Bir diğer uygulama önceden kokulandırılıp uygun kokulandırma sistemleri olmayan sonraki hizmet 
şirketlerine teslim edilen gazın izlenmesidir. ODOR easy sözleşmeyle garanti edilmiş kokulandırma 
konsantrasyonunun güvenilir bir kontrolünü sağlar. 

THT veya merkaptanların güvenli, hızlı ve basit ölçümü!
Sağlam plastik kasa, seçici (hassas) sensorlar, düşük enerji tüketimi, otomatik kalibrasyon - yeni ODOR
easy ileri teknik ve basit kullanımı ile öne çıkıyor 
Ölçüm gazı ODOR easy ve ötesinde üfleme çıkışı ile sürekli bir bağlantı üzerinden yönetilir.  Ölçüm 
gazı kaçağı önlenmiştir. Bir ölçümde tanımlanmış gaz akışı 10 – 30 litre/saattir. Ölçüm dışında gaz akışı
yoktur.
Kullanılan kokulandırıcıya bağlı olarak, kokulandırıcının konsantrasyonu birkaç dakika içinde 
belirlenebilir. Ölçüm sonucu bir 4-20 mA arayüzü üzerinden okunabilir.

Belirgin işlevleri Yeni ODOR easy aşağıdaki işlevleri sunar: 
Farklı elektro-kimyasal sensorlarla THT veya merkaptanlar için ölçme işlevi. Otomatik kalibrasyon işlevi:
Kalibrasyon bir kalibrasyon gazı tüpü vasıtasıyla belirlenmiş aralıklarda yapılır. Çıkış Verileri: 4–20 mA 
Arayüzü. Parametre Girişi USB girişi üzerinden. Otomatik sıfır noktası ayarı. Kapalı sensor modülü: 

Ölçüm gazı üfleme pompasına (pompa - kompresör) bir çıkış borusu üzerinden aktarılır. Dahili tarih/saat ayarı.

Teknik data: -Entegre H2S- ve toz toplayıcı - Kasa : IP 23 - Yaklaşık boyutlar. 325×250×100 mm - Yaklaşık ağırlık 4800 g -İşletme
voltajı 230 V, 115 V, 12 V giriş mümkün - 12 V’de güç tüketimi : günlük en az 1 Ah -Optik durum göstergesi - Kalibrasyon gazı ile 

otomatik kalibrasyon -Bağlantı basıncı 22 mbar’dan 2 bar’a kadar -Ölçüm sıkılığı: günde 1 ila 24 ölçüm -Çalışma ısısı 0 ila +40 °C 
(32 °F ila 104 °F) -1 ila 90% bağıl nem -USB girişi üzerinden menü kılavuzluğunda programlama -4-20 mA ölçüm sinyali

Uygulama alanı
THT TBM EM

Ölçüm aralığı 0–100 mg/m³ 0–50 mg/m³ 0–90 mg/m³
Ölçüm hassasiyeti ±10% 10–25 mg/m³ 2–10 mg/m³

Dijital gösterge çözünürlüğü 0,1 mg/m³ 0,1 mg/m3 0,1 mg/m³

TELEFON: +90- 262 332 03 42

FAKS: +90- 262 332 03 90

EPOSTA: info@daggaz.com

WEB: www.daggaz.com
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ODOR ON-LINE

Online ölçüm: Gaz şebekelerinde kokulandırma yoğunluğunun sürekli ve otomatik ölçümü, şebeke üzerindeki koku yoğunluğu 
durumunu gözlemlemenin en güvenli ve basit yoldur. Bir çok durumda, mesela gaz bir önceki tedarikçi tarafından halihazırda 

kokulandırıldığında veya gaz merkezi birkaç istasyondan kokulandırılarak dağıtıldığında, otomatik ölçüm teknolojisi, uzak denetim ve 
alarm gibi özellikleri sayesinde en kapsamlı güvenliği  sağlamaktadır.  
Tam otomatik gas gözlemleme sistemi olarak analiz cihazının kullanılması işletme ve bakım maliyetlerini olası en düşük seviyede 
tutmayı mümkün kılar.

Çalışma Prensipleri: ODOR on-line aşağıdaki standartlara uygun bir gaz kromatografıdıdır. 
ISO 6323 T2, ISO 19379, DIN 51855 Part 7 ve DVGW Work Sheet G280 referans metodu.

Özellikler
Ölçüm alanı : THT ve  H2S  için 0.1 mg/m3 den ~100mg/m3 e kadar, Merkaptanlar için 0.01 mg/m3 den ~100mg/m3 e kadar.
Gaz Çevirimi : 10 ml, özel durumlar için daha az
Bağlantılar : 1/8” @ 1 bar kalibrasyon gazı, 2 bar ölçüm gazı basıncı, atmosferik taşıyıcı gaz basıncı
Taşıyıcı gaz : Hava veya Azot (1 l/h - 30 l/h)
Electronik : x1 to x10.000 ayarlanabilir sinyal güçlendirici, 19bit 1Hz den 10 Hz e değişken A/D dönüştürücü, 1/10 FS doğrusallık için 
+/-0.03% , +/-50ppm FS/K Kayma, beş 30V anahtalamalı voltaj and 5A anahtarlamalı akım röle çıkışları, üç 0-20mA, 4-20ma, tam izole 
analog arayüz.
Diğer : G56cm × D36cm × Y36cm, 14 kg, 12V DC, 110/120 VAC, 230/240 VAC, IP51, CE , VDE, ISO 19739, DIN 51 855-7-GC

Özellikleri
Ölçüm Aralığı : THT için 0-100 mg/m3, TBM için 0-50 mg/m3, EM için 0-90 mg/m3 for
Ölçüm hassasiyeti +- 10% :THT için 10-25 mg/m3 , TBM için 2-10 mg/m3, 0.1 mg/m3 gösterim çözünürlüğü ile
Entegre H2S ve toz tutucu, ATEX onaylı, sesli ve görüntülü alarmlar, -10 - 40 °C işletme sıcaklığı, gazla kalibrasyon, 
22mm giriş basıncı rotameter ile 10 bara kadar çıkartılabilir, 2-10 dakika ölçüm arası bekleme zamanı (modele göre değişir)
Dört satır aydınlatmalı LCD ekran, Menü-yönlendirmeli programlama, dahili 9999 ölçüm noktası çok dilli menü.
~ 180×58×34mm ebadında, ~450 g ağırlığında, 4.8V şarj edilebilir NiMH batarya, 230V, 115V, 12V şarj bağlantıları.

Koku Konsantrasyonu İçin Hızlı Analiz 
Yapan Elle Taşınabilen Basit Ölçüm Aleti
Doğalgaz VE LPG’deki THT ve merkaptan( TBM-Etil Merkaptan ) konsantrasyonunu
ölçmek için elektrokimyasal sensör ile donatılmıştır ve kanıtlanmış sensör
teknolojisini aygıtın kontrol durumu ile birleştirmiştir. 

Güvenli, hızlı ve kolay ölçüm
Sağlam metal gövde, seçici sensörler, fonksiyon tuşlarıyla basit menü rehberliği 
veri hafızası, pil sarj istasyonu, ATEX onaylı. Yeni ODOR handyplus kolay
kullanımı ile dikkat çekicidir.

Açık Fonksiyonlar
  Farklı elektrokimyasal sensörler THT ve Merkaptanlar, (TBM-Ethil Merkaptan)
için ölçüm fonksiyonu,   cihaz üzerindeki gözlem fonksiyonuyla açık havadaki koku,
 konsantrasyonunu mg/m3 cinsinden ölçme, böylelikle koku kimyasalı dolumlarında
olabilecek rahatsız edici koku kaçaklarını ölçmede yardımcı olma,  basit kalibrasyon
fonksiyonu, kalibrasyonlar depolanır ve
her ölçümden önce mevcut olan değerler
gösterilir.  Limit değerleri aşıldığında
görsel ve sesli alarm, sensörler için
gerekli  denge zamanına otomatik
uyum, basit elektronik sıfır noktası
ayarlama, modern menü rehberi, 
basit fonksiyon tuşları ve  açık kullanıcı
menüsü ile cihaz yazılımı ve  4 satır
ekran görünümü. Ölçüm noktası,
tarih, zaman tehlikeli koku belirtimi
gibi ölçüm değerlerini otomatik
depolama ve cihaz içi 9999 ölçüm
noktası hafızası, şarj istasyonu
üzerinde USB arayüzü ile
bilgisayar ortamına basit, hızlı, güvenli
veri transferi , pil şarj göstergesi

Kalite Kontrol : Alkali sulfidler, Merkaptanlar, H2S, COS

Tüm koku kimyasalları: THT, TBM, MES, SPOTLEAK 1009, 
Karışımlar ve diğerleri

Her türlü gaz: Doğalgaz, LPG, Biogaz, Hava Gazı,
Gaz-Hava  Karışımları

Kullanıcı dostu yazılım arayüzü, Windows 32-bit uygulama, durum ekranı, yasal delil teşkil etmeye uygun veritabanı kaydı, esnek veri 
ve ölçüm metodu ihracı, analog ve röle çıkışlar, dijital girişler, uzak veri iletimi.

ODOR handyplus

SEYYAR KULLANIM VE NUMUNE SETi

PC yazılımı ODOR handycontrol

Bilgisayar yazılımı, verinin değerlendirmesi ve depolanması için kullanıma uygundur. 
Bu yazılım otomatik değerlendirme, arama filtreleri, veri transferi ve transfer için 
seçenekler gibi birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Günlük ölçüm değerleri basımı (print) 
kolaylaştırılmış ve böylelikle raporlama basit hale gelmiştir

-  Ölçülen verinin şarj isyasyonundaki USB arayüzü ile alınması
-  Verici arayüzü ile veri tabanı ve uygun internet formatları (xls, pdf, txt, doc, htm)
-  Otomatik değerlendirme fonksiyonları
-  Günlük ölçümleri ve rapolrarı basit basım (print)
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