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KOKU ETKİSİZLEŞTİRİCİLER

DAĞGAZ, çeşitli koku etkisizleştirici ürünlerin Türkiye, Orta Asya 
ve Orta Doğu yetkili distribütörüdür.

ÇEVRE DOSTU

FİRMA TANITIMI
Arslanbey OSB’de kurulu olan Dağgaz 
kokulandırma; doğalgaz, LNG, LPG, CNG ve 
petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 
Firmamız, ürünlerini gerek üretici olarka gerekse 
Türkiye ve komşu ülkelerdeki müşterilerine yetkili
satıcı olarak tedarik etmektedir. Firmamızın ürün
portföyü, kokulandırma kimyasalları (Türkiye ve 
komşu ülkeler, Orta Asya ve Bangladeş yetkili 
satıcısı), kokulandırma ölçüm sistemleri (üretici 
olarak), kokulandırma enjeksiyon sistemleri 
(üretici olarak), kimyasal enjeksiyon sistemleri 
(üretici olarak), koku nötürleştiriciler (Türkiye 
distribütörü olarak), özel kimyasallar (katalizör 
ve absorbentler – Türkiye ve komşu ülkeler 
yetkili satıcısı) ve özel kimyasalları Türkiye’de 
taşıma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Müşteri 
portföyümüz; şehiriçi doğalgaz dağıtım 
firmaları, LNG-LPG Distribütörleri, LNG 
Tesisleri, petrokimya tesisleri ve rafinerilerden 
oluşmaktadır.
MİSYONUMUZ
Doğru zamanda doğru yerde uygun fiyata, 
müşteri beklentilerini karşılayarak Türkiye ve 
komşu ülke enerji sektörlerine gerekli teknik 
desteği sağlamak.
vİZYONUMUZ
Faaliyet gösterdiği alanlarda; saygın, güvenilir, 
tercih edilen lider firma olma.
Misyonumuzu sürdürürken gaz kokulandırma 
için ISO 9001 kalite yönetim sistemi ilkelerini 
takip etmekteyiz.
İyi yetiştirilmiş takım arkadaşlarımızın tamamı 
patlayıcı ortamlarda hizmet yeterliliği sertifikasına 
sahiptir.

Dağgaz aynı zamanda gaz kokulandırma ve ölçme 
sistemleri üreticisi ve dağıtıcısıdır. Bu çok işlevlilik Dağgaz
ekibinin niteliğini ve hizmet kalitesini arttırmaktadır.   

Dağgaz koku etkisizleştiriciler dağıtıcılığını ve ilgili servislerin 
sağlayıcılığını yapmaktadır. Bu ilave yetkinlikler, alanında 

ender bulunan hizmet kalitesini ve kapsamını 
sunmamıza olanak verir.

Orta Doğu’nun ve Orta Asyanın  
girişinde ve İstanbul şehrinin 
yanı başında yerleşik Dağgaz, 

gaz kokulandırıcı ürünleri ve servisleri 
almak için en akılcı ortaktır.

BiZ KiMiZ?

TELEfOn: +90- 262 332 03 42

faKS: +90- 262 332 03 90

EpOSTa: info@daggaz.com

WEB: www.daggaz.com

BiZiMLE iRTiBATTA KALIN

mERKEZ:
Arslanbey OSB Mh.
8. Sokak, No:7
Kartepe Kocaeli, TÜRKİYE

ISO & ATEx
SERTiFiKALARIMIZ
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Doğa bilimi yanınızda olduğu sürece nahoş 
şeylerle uğraşmak zorunda değilsiniz.

UYGULAMA SiSTEMLERi

Kokular erişilemez olabilmektedir. Ancak koku var ise Ecosorb® ürünleri sayesinde onu 
etkisizleştirmenin de bir yolu muhakkak vardır. 
Benzersiz formülasyonları inanılmaz derecede çeşitlidir. Bu Ecosorb® ürünlerini çok sayıda 
kokuya ve atomizasyon, buharlaştırma, katkı, jel kaplama yöntemleri ile uygulamaya uygun 
kılar.
Tercih edilmiş uygulama sistemi ne olursa olsun en önemlisi Ecosorb® ürünleri, ürün 
performansımıza zerre miktar bozucu, değiştirici, eksiltici etki vermez.

KOKUNUN KAYNAĞINA İNERİZ

DEGiSiK UYGULAMALAR iÇiN TOPLU ÇÖZÜM

Bütün gaz dağitim firmaları, ister LPG ister Doğalgaz (CNG, LNG) veya diğer gaz 
türleri, güvenlik şartlarının sağlanması için dağıttıkları gazı uygun kokulandırıcılarla 
kokulandırmalıdırlar. Kokulandırma süreci çoğunlukla meskun alanlarda yapılmaktadır. 
Bakım esnasında veya istenmeyen durumlarda koku kimyasalının havaya karışması 
halinde gaz kaçağı endişesiyle geniş çaplı paniğe yol açabilmektedir.
Bunu önlemek için Ecosorb® sistemleri şehirleri ve insanları korumak için doğanın 
absorbsyon gücünü sunar.  Ecosorb® sistemleri herhangi bir kokulandırma sistemine 
entegre edilebilir veya ayrı olarak otomatik veya elle kullanılabilir.
Kokulandırma sisteminin bakımı esnasında dökülmüş veya saçılmış koku Ecosorb® 
sistemi ile kontrol altına alınabilir. İlaveten bulaşık parçalar taşıma veya atölye bakımı 
için temizlenebilir.

Hayatın bir gerçeği dünyadaki her rafineri ve tank çiftliği günlerce süren zahmetli 
ve berbat tank temizliği işi işe uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu aynı zamanda alt 
patlama sınırının altına erişip güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için tankların 
havalandırılması gerekliliği demektir. Ve bu da koku; sülfürler, merkaptanlar, akaryakıt,
MTBE ve diğerleri, anlamına gelir. Bunun ardından da kızgın mesken komşularından 
telefonlar, kötü reklam ve hattakanuni yaptırımlar gelir. Şimdi bu koku şikayetlerini 
tek elden çözen, komşuların sesini kesen bir koku kontrol sistemi var. Pahalı veya 
zahmetli değil, aksine tank havalandırma sırasında oluşan kokuların parçalanıp 
etkisizleştirilmesinde son derece etkilidir. Ecosorb® sistemleri kokuya özel değildir 
ve geniş bir ölçekteki organik ve inorganik koku kaynağını nötürleştirir. Tank temizliği 
sektöründe Ecosorb® kendini Neft, motorin, MTBE, ham petrol, aminer, fenoller, 
formaldehid, amonyak ve sülfür dioksit’e karşı ispatlamıştır.

Ecosorb® Jel Rögar İlavesi kokulu lağım gazlarının Ecosorb Jel Nötürleştirici bariyerden 
geçmesine olanak verecek şekilde delikli tasarlanmış bir giriş koruyucusudur. Ecosorb 
Jel katmanından geçerken kokulu gazlar kokusuz bir gaz akışına dönüşecek şekilde 
arındırılır. Ecosorb® Jel Rögar İlavesi bir 3,78 litre Ecosorb jel alacak şekilde tasarlanmıştır.
Ecosorb Jel’in ömür o rögardaki hava akışına orantılı şekilde değişmektedir. Bizim 
deneyimlerimize göre bu 3 ile 5 hafta arasında değişiklik göstermektedir. Bu birimler 
talep üzerine değişik ebatlarda üretilebilirler.
Ecosorb Jel havadaki kokuyu yok etmek için tasarlanmıştır. Sürekli salım yöntemi ile 
tutarlı ve daimi, 7/24 koku kontrolü sağlar. Önlenemez ve düzeltilemez koku problemleri
ile mücadelede özellikle etkilidir.

Arıtma çamuru, kompost, atık sahası, atık transfer istasyonları ve diğer tür 
uygulamalarda katı atık ile ilgili kaçınılmaz koku sorunları Ecosorb® toksik olmayan 
koku etkisizleştiriciler ile çözülebilir. Hem de Ecosorb Airborne dağılma için özel 
tasarlanmış ekipman çözümleri herhangi istenilen sayıda kullanılarak tatbik edilebilir. 
Ecosorb Jel bölgesel olarak da kullanılabilir. Ecosorb tehlikesiz ve toksik olmayan koku 
kontrol sistemi olduğundan, sıvı, çamur veya katı halde meydana gelebilen bakteriyel 
eylemleri etkilemeden kokuları ortadan kaldırır.
Püskürtme memesi sistemlerine göre Ecosorb Buhar Fazlı Sistemlerin faydası ise sıfır 
meme bakımı, sıfır su ihtiyacı ile PLC sistemler ile konsantrasyonun yüksek hassasiyetle
(sistem kapasitesinin 1-100 yüzde) elle veya manuel akış kontrolü sağlanabilmesidir.

Ecosorb® ürünleri doğal bileşenlerin güvenliğiyle bilimin gücünü harmanlar. Bu ürünler 
zehirli ve uçucu bileşik içermezler. Yine de Ecosorb® ürünleri koku etkisizleştirmek için 
kolayca  moleküler etki ve kimyevi bağ sağlar.

Ancak doğal etkili olabilir mi? Elbette. Çünkü Ecosorb® ürünleri meyve kokuları yerine  
ispatlanmış moleküler bilime güvenir. Bu nitelikleri laboratuarda ve doğal şartlarda organik 
ve inorganik kokuların yok edilmesinde defalarca ispatlanmıştır. Bir o kadar da önemli bir 
yanı, maskeleme ürünlerinin aksine Ecosorb® etkisileştirme gücü zamanla azalmaz.

İlaveten Ecosorb® kullanımı doğa için yararlıdır. Daha da önemlisi Ecosorb®un iş 
ortamında kullanılması güvenlidir. Toksin içermemesi, kapalı alanlarda dahi insanlara asla 
zarar, ziyan vermeyeceği anlamına gelir.
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