
Kullanım Kılavuzu
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Uyarılar:

•	 Gaz ortamlarında kaza eseritetiklenmeleri önlemek için 
       bakım &onarıma başlamadan cihazın pillerini çıkarınız.
•	 Pilleri sadece gazsız ortamlarda çıkarın ve şarz edin.
•	 Sadece Sensit	Technologies’in temin ettiği pilleri kullanınız.

•	 Bu cihazın bakım ve onarımı sadece SENSIT’in onayladığı 
      yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
•	 21%	oranından fazla oksijen barındıran ortamlarda
      kullanılmamalıdır.    

Güvenlik Kuralları:

• Cihazı kullanmaya başlamadan evvel bu 

     kılavuzu dikkatle okuyunuz.

•  PMD cihazını daima gazsız ortamlarda başlatınız.

•   Üreticin onaylamadığı işlemleri yapmak cihazın

    garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

•   Sadece Sensit’in önerdiği parça ve aksesuarları
kullanınız.

•  Normal çalışmayan,hasar görmüş veya kalibrasyonu 
   yapılmamış cihazı hiç bir zaman kullanmayınız.

Daha fazla bilgi için yetkili distibutörümüze başvurunuz.

DMS DOGALGAZ MAKİNE 
SİSTEMLERİ ISI SANAYİ A.S. 

Tel: 312 287 7319
Faks:312 287 7318

Email:
info@dmsdisticaret.com
Web: www.dmsdogalgaz.com
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  Genel Tanıtım

   
        Sensit® PMD, kısaltılmış olarak “PMD” cihazı metan gazını  1 ppm’den %100 yoğunluğa kadar   
      ölçmek üzere dizayn edilmiştir. PMD cihazı doğru bir şekilde monte edilirse hem yürüyerek   
      hem de sürüş halinde araç üzerinden bilhassa toprak altında bulunan gaz borularını teftiş etmek
      için kullanılır.    
      Bu cihazı ayrıca çöplüklerde ve diğer gazların varolduğu alanlarda yalnızca metan gazını tespit 
      etmek için kullanabiliriz. PMD cihazı metan gazını tespit edebilmek için kızıl ötesi (IR) Emme 
      Spectroscopy tekniği ve elektronik filitre kullanır.  Cihaz ilk önce cihazın probu ve pompası  
      sayesinde teftiş ettiğiniz alandan hava örnekleri alır ve bu hava örnekleri cihazın pompası 
      sayesinde cihazın içine pompalanır. Alınan hava örnekleri daha sonra kızıl ötesi tekniğini  
      kullanarak metan gazını tespit eder ve ölçer. Cihazın kullandığı kızıl ötesi ışın yalnızca cihazın  
      fabrika tarafından programlandığı gaz dalgalarını filitreden geçirir ve ölçer. Cihaz kızıl ötesi    
      ışınların var olan gaz tarafından emildikten sonraki geriye yansıyan ışın yoğunluğuna göre gazı 
      PPM , %LEL ve /veya %yoğunluk olarak tespit eder. PMD cihazının geniş ekranı sayesinde gaz 
      yoğunluğu , batarya gücü , diğer fonksiyonlar ve diğer birçok menü seçenekleri beraberce aynı 
      anda görüntülenebilir. Cihazın içinde yer alan pompa sayesinde hava örnekleri devamlı bir 
      şekilde cihazın içinden süzülür. Sesli ve görüntülü alarmlar belli seviyeleri geçer geçmez faliyete 
      başlar. Bluetooth kayıt edebilme fonksiyonu ile gerçek zaman kayıtlarını depolayabiliriz. Özel GPS 
      ve daha geniş kapasite Data kayıt fonksiyonunu özel olarak sipariş edebiliriz.  
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Aksesuarlar

Standar Aksesuarlar

Teleskobik	Survey	Probe	 	 	 Part	#	883-00029
Omuzda Taşıma kayışı   	 	 	 Part	#	360-00238
Lithium	Rechargeable	Pil Paketi	 Part	#	871-00017
Şarz Adaptörü		 	 	                Part	#	871-00025
Pil Kapağını Açma Anahtarı		 	 Part	#	360-00249
Instruction	Manual		 	 	 	 	 Part	#	750-00045
Hydrophobic	Filtre	Disc	0.75”	(10	Pack)	 Part	#	873-00024
Survey	Probe	Filter	(Blue)	(1	Filter)	 Part	#	360-00064

Opsiyonel Aksesuarlar

Fiberglass	Bar	Hole	Probe		 	 Part	#	883-00019
Prinçten Bar	Hole	Probe	 	 	 	 Part	#	883-00018
HD	Fiberglass	Bar	Hole	Probe	 	 Part	#	883-00021
PMD	Manual	Kalibrasyon	Kit	 	 Part	#	881-00070
Bump	Gaz	Tankı	(50ppm	CH4)			 Part	#	315-03000	4
Delux Sert Plastik Çanta	 	 	 Part	#	872-00010
Kompak Taşıma	Çantası			 	 	 Part	#	872-00013
Nakliye Kutusu			 	 	 Part	#	872-00017
Hot	Swap	Araç Pilleri 	 	 Part	#	871-00030
Çıkarılabilir Memory	Card	 	 	 Part	#	360-00243
PMD	Koşum Takımı		 	 	 	 	 	Part	#	870-00046

Yedek Parçalar

Omuzda Taşıma Kayışı   	 	 	 Part	#	360-00238
Filter Kep	Asamblesi	“O”	Rings	 	        Part	#	870-*00034
Hydrophobic	Filtre	Diski	(10	pack)		 Part	#	873-00024
Survey	Probe	Filter	(Mavi)	(1	Filter)	 Part	#	360-00064
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Product Spesifikasyonları

Operasyonel Spesifikasyonlar

Temperature:		 	 -4	to	122F
İş	Döngüsü:	 	 	 ~7hours
Tepkime süresi:	 	 T50	<	3	seconds
Alarmlar:	 	 	 	 Sesli 	-	95db	@	15	inç
	 	 	 	 	 	 Görsel	–	Ekranda Kırmızı ışık
	 	 	 	 	 	 Görsel		–	Ekran bilgisi
	 	 	 	 	 	 Görsel		–	Hata Göstergesi
	 	 	 	 	 	 Ayarlar	–	PPM	ve	LEL
Power:	 	 	 	 Lithium	Ion	Rechargeable	pil kartuşu
	 	 	 	 	 	 Opsiyonel	Araç Güç adaptörü
Pompa 	Akışı:	 	   1	lpm
Algılama aralığı:	 0-5000ppm
	 	 	 	 	 	 10–100%	LEL
	 	 	 	 	 	 5-100%	V/V

Physical Specifications

Ebatlar:	 	 	 	 11”	x	4.5”	x	6.5”	(Approximate)
Ağırlık:	 	 	 	 6.1Lbs
Kasa: 	 	 Cast	Aluminum/ABS	Plastik

Sensor Spesifikasyonları

IR	Sensor:	 	 	 Dalga boyu	–	3.4m
	 	 	 	 	 	 Algılama Alanı	1ppm	–	100%	v/v
	 	 	 	 	 	 İlk Isınma	<	10	min
	 	 	 	 	 	 Kalibrasyon	periyodu	-	3	months

Product Features
•	 PMD	dayanıklı ABS	plastikten imal edilmiştir.
•	 Kasa yapısı IP54	koruma sınıfına uygundur.
•	 PMD	Cat	3	Intrinsic	Safety	şartnamesine uygun tasarlanmıştır.
•	 Pil kartuşu sahada çalışma esnasında kolay değşime uygun tasarlanmıştır
•	   Smart	Cal(Akıllı Kalıbrasyon) üzerinde veya sahada manuel kalibrasyona uygun
•	 Harici filtreleri kolayca değişebilir
•	 Kolay okunabilir LCD	ekran
•	 PMD	cihazı kolay 	“Sensit	Style”	kullanıcı arayüzüne sahiptir.
•	 Bluetooth	bağlantıyla diğer cihaz ce PC lerle iletişim
•	 GPS	opsiyonulu cihazlarda gerçek zamanlı haritalama özelliği vardır.
•	   Çalışma esnasındaki veriler aynı anda çıkarılabilir hafıza kartına kaydedilebilir.
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Elektronik Özellikler

Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı arayüzünde mevcut özellikler:
•	 Üç düğme ile işletim.
•	 Cihazın durumunu gösteren LED	ışıklar
•	 Ses 
•	 Foto	cell	(otomatik arkaplan aydınlatma)
•	 IR(Infrared Bağlantı)
•	 LCD ekran

Düğmelerin İşlevi

Sensit	PMD	nin kullanımında 
ekranın altında yer alan üç 
düğme işlev görür.

Bu düğmeler 	A,	B,	C olarak etiketlenmiştir.

	“A”	butonu:	
•	 Cihazı aktif eder veya kapatır.	
•	 sesli alarmları kapatır
•	 Smart-Cal	ile haberleşmeyi sağlar

“B”	butonu:
•	 Hızlı menuye veya kullanıcı menusune giriş 
yapar
•	 Gaz kaçağının noktasal tespitinde kullanılan 
TICK sesini dijital olarak ayarlar.

“C”	butonu:

•	 Ekrandaki değerleri dahili hafızaya kaydeder.
•	 Cihazın manuel olarak sıfırlanmasını yapar
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Ekran Özellikleri

Ekranda görüntülenen durumlar:
•	 Gaz yoğunluğu PPM,LEL	ve %Vol olarak görüntüler
•	 Pil durumu
•	 Pompanın durumu
•	 GPS’in aktif olup olmadığı ve koordinatlar 
•	 Bluetooth	operasyonu
•	 Veri kaydı
•	 Uyarılar
•	 Tick	operasyonu

Ikonların ifade ettiği durumlar.

	 	 	 -	Flow	OK	(Akış normal)				 	 	 	 	        Flow	blocked(akış tıkalı)

	 	 	 -	Alarm	sesi açık          	 	 	 	       PPM	alarmı sessiz

            -	%LEL	alarmı sessiz			 		 	 	 	 -	%GAS	alarmı sessiz

          

              -	Uyarı/sorun/işlem başarısız sembolu

	 	 	 -	Bluetooth açık ve bağlandı				 		 	 -	Bluetooth	açık bağlanamadı

                Tick Açık	-

             	Veri kaydı açık	–	veri kaydı başlarken bir kez yanıp söner

	 	

	 	 		GPS bağlandı                                                          GPS açık bağlı değil
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Alarm Ayarları

Ayarlanabilir 3	seviye alarm vardır

	 1.	 PPM	
	 	 	 a.	 Varsayılan:	10ppm
	 	 	 b.	 Alt Limit:	0
	 	 	 c.	 Üst	limit	=	500
	 	 	 d.	 PPM	alarmı susturmak için:	PPM	alarmı	0’ a ayarla
	 	 	 e.	 Alarm:Sesli,	LED,	Cihaz az ışıktaysa ekran kırmızıya döner

	 2.	 %LEL
	 	 	 a.	 Varsayılan:	50%	LEL
	 	 	 b.	 Alt	Limit:	10%	LEL
	 	 	 c.	 Üst	limit	=	90%	LEL	(	%gaz)
	 	 	 d.	 LEL	alarmıkapatmak için:	Bu alarm devre dışı bırakılamaz(mute)
	 	 	 e.	 Alarm:	Sesli,	LED,	Cihaz az ışıktaysa ekran kırmızıya döner

	 3.	 %GAS
	 	 	 a.	 Varsayılan	17%	Vol
	 	 	 b.	 Alt	Limit:	5%	Vol
	 	 	 c.	 Alt	Limit:	50%	Vol
	 	 	 d.	 %GAS	alarmı kapatmak için:	Bu alarm devre dışı bırakılamaz
	 	 	 c.	 Alarm:	LED,	Cihaz az ışıktaysa ekran kırmızıya döner

Bu kitapçığın kullanıcı menu bölümünde ppm alarmının ayarlanması anlatılmıştır.

Ana Gövde Özellikleri           

Pil Kartuşu

Batarya seti cihazın gövdesinin hemen arkasında 
yer alır. Bataryalar tekrar şarj edilebilen Lithium Ion 
tipi bataryalardır. Bu bataryaları yalnızca DMS A.S. 
‘den tedarik edebilirsiniz.

 Batarya setini çıkarmak için batarya yuvası 
kapağının üzerindeki vidaları ¼ döndürün.  
Sonrada batarya setini ana gövdeden ayırın. 
Batarya setini şarj edebilmek için her defasında 
batarya setini cihazdan ayırmanız gerekir. 

Batarya setini tekrar yerine monta etmek içinde 
batarya setini batarya yuvasına tekrar oturtun ve 
kapağı üzerine yerleştirin ve vidaları tekrar ¼ 
döndürün ve kilitleyin.  
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Gazın Cihaza Giriş ve Çıkış 
Portları
Gazın cihaza giriş ve çıkış delikleri 
cihazın hemen ön kısmında yer alır.  
Deliklerin ikiside prob aksesuarlarının 
kolayca takılabilmesi için özel olarak 
dizayn edilmiştir.

Cihazın tam ortasındaki delik gazın
giriş ve giriş deliğinin hemen sağında 
ise çıkış deliği yer alır.  Gazın çıkış
deliği isteğe göre diğer cihazlara 
bağlanabilir. 

Taşıma Kayışının Takılması

“Omuz kayışını cihaza monta etmek için kayışın her iki ucunda bulunan “D” şeklindeki kancalarla 
emniyetli bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. 

Batarya setinin üzerinde şarj durumunu gösteren LED’ler vardır. Şarj işlemini yalnızca atmosferinde 
yanıcı veya patlayıcı gazların var olmadığı alanlarda gerçekleştirin.
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Hidrofobik Filtre Takımı

UYARI:	Cihazı hiçbir zaman filtresiz çalıştırmayın. Cihazı eğer filtresiz çalıştırırsanız en
başta pompa olmak üzere cihazın içindeki diğer birçok parçaya zarar verebilirsiniz.

Gaz girişi hidrofobik filtre ile 
korunur.		

Hidrofobik filitrenin değiştirilmesi için: 
1.  Probe setini cihazdan ayırın
2.  Filitre cap’i döndürerek ayırın
3.  Filtre diski çıkarın ve değiştirin
4.  Filitre cap’in içindeki“O” ring’leri 
     kontrol edin
5.  Filitre cap’i yenisi ile değiştirin 
6.  Herşey monte edildikten sonra akışın 
    serbest olup olmadığını kontrol edin.

Yedek filtreleri prob aksesuar kitlerinin içinde bulabilirsiniz.
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Cihazın İşletimi ve Saha Kullanımı

Cihazı açmak için POWER	düğmesine basın.	Aşağıdaki ısınma süreci başlayacaktır:

	 	 1.	Isınma süreci	(a-i)	kadar listelenen olaylarla devam eder.

	 	 	 a.	 Logo
	 	 	 b.	Seri	Numarası
	 	 	 c.	Revisyon
	 	 	 d.	 Sistem	Kontrolü
	 	 	 	 i.	 LED	kontrolü
	 	 	 	 ii.	 Arkaplan ışığı	kontrolü
	 	 	 	 iii.	 Date/Time(Tarih/Saat)
	 	 	 e.	 Cal	due	(Kalibrasyon bitiş tarihi) veya	Cal Past Due(Kalibrasyon süresi geçmiş)
	 	 	 f.	 Aktivasyon	Bilgileri
	 	 	 	 i.	 Pump(pompa)
	 	 	 	 ii.	 Dataglog(Veri kaydı)
	 	 	 	 iii.	 GPS
	 	 	 g.	 Sensor	ısınması	(7-10dk.)	ve	“Please	Wait”(”Lütfen bekleyin”)
	 	 	 h.	 Autozero	(otomatik sıfırlama
	 	 	 i.	 Working	display(Ana ekran)

	
 2.	Uygun probu takarak akış durumunu kontrol ediniz.Akışın normal olmadığı durumda

            alarm öter ve ekranda akış tıkalı uyarısı görünür.
	 	 3.	 Şirketinizin kaçak arama prosedürlerine uyulmalıdır.

	 	 4.	 Alarm seviyesi aşıldıysa“A” düğmesine basarak alarmı kapatınız.
	 	 	

	 	 	 Gaz yoğunluğu belirlenen seviyenin altına düştüğünde Alarm	sesi	otomatik olarak		
	 	     susar.	

	 	 	 Gaz yoğunluğu belirlenen seviyeleri aştığında ikincil alarmlar devreye girer.”A”
	       düğmesine basarak ikincil alarm seslerini de kapatabilirsiniz.Herhangi bir alarm 

                  olduğunda ekran kırmızıya döner.
	 	 5.	 Filtreler hergün kontrol edilmelidir.

	 	 6.	 Pil durumu ekranda pil ikonu ile gösterilir.	Pil tam dolu olduğunda değeri12.0v.
                 Pil 8V a düştüğünde “BAT	LOW	VOLT”(pil zayıf) mesajı ekrana gelir.						                   
	 	 7.	 Cihazı kapatmak için veya stand by moduna almak için “A”	düğmesine basınız.

	 	     ekranın sol tarafında “SHUT	DOWN”	sağ tarafında ise “STAND	BY”	yazıları 
                 görülür.

	 	     Cihazı kapatmal için ‘A’ düğmesine stand by moduna almak için ise ‘C’	düğmesine
                 basınız.	Cihazı stand by moduna aldığınızda güç kullanımı azalır ve cihazı tekrar
                 çalıştırdığınızda ısınma süresi kısalır.Stand by modu için en çok 1 saat tavsiye
                 edilir.
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HIZLI(TİK) MENU

Hızlı Menu için ‘B’	düğmesine basınız.	Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.	“C”düğmesi ile seçenekler 
arasında gezinerek “B” düğmesi ile seçim yapın.Tekrar	‘B’	düğmesi ile	kapatın	veya	‘C’	düğmesi ile açın.
‘A’	düğmesine basarak AÇ/KAPA seçimini yapın.

	 	 1.	 TICK	–Sesli kaçak uyarısı.	NOT:	TICK actif edildiğinde alarm sesi kapanır.
	 	 	 a.	TICK aktif haldeyken her saniye tik sesi duyulur.Gaz yoğunluğu arttıkça tik sesi frekansı
                     da artar.
	 	 	 b.	‘B’	düğmesine basıp bırakarak tik sesini saniyede 1 tik şeklinde ayarlayabilirsiniz.	Gaz 
                         yoğunluğu artarsa tik frekansı da artacaktır.
	 	 	 c.	 A” dümesine basıp bırakarak TICK sesini kapatabilirsiniz.Tekrar açmak istediğinizde A 
                      düğmesine bir kez basıp bırakın.
	 	 Aşağıdaki hızlı menu seçeneklerine bakmak için “B” düğmesini 
kullanınız.AÇMAK için “C” düğmesini  veya KAPAMAK için “B” düğmesini kullanınız.		
	 	 ‘A’	düğmesi ile seçiminizi yapabilir ve menuden çıkabilirsiniz.
  
	 	 2.	 BH	Test	–	Bar	hole	testi	fonksiyonu
	 	 3.	 PUMP	-	Seçmek için	‘B’	düğmesine basın.Fonksiyonu KAPAMAK  için 	‘B’		veya AÇMAK için
                “C”düğmesini kullanınız.”A” düğmesi ile seçimi yapıp menuden çıkabilirsiniz.
	 	 4.	 GPS	–	Anlık GPS	X/Y	koordinatları
	 	 5.	 SmartLink	-Bluetooth	bağlantısı ile verileri indirebilirsiniz.(Calibration,	Quick	Cal,	Session,	Barhole,	
Autologs)

	 	 6.  Uyarı	-	Mevcut mod hatalarını içeren listeye erişmek için bu fonksiyonu kullanın..

Bluetooth Aktivasyonu

Bluetooth	fonksiyonu aktif haldeyken ekrandaki değerler Bluetooth	özellikli herhangi bir tablet,PC 
veya Akıllı telefona aktarılabilir.data.	Bu veriler ayrıca“Hyper	Terminal” kullanılarak görülebilir.Hyper 
Terminal için	Website	: www.lgraeve.com

Bluetooth	Şifresi:	5	rakamdır :0+Seri	Numarası

Serial	Haberleşme	Ayarları:
Saniyede bit sayısı 57600    
Data	bits:	8
Parity:	Yok
Stop	bits:	1
Akış(flow)	kontrolu:	Yok

Data Akışı	1-10	sn. arasında bir değerde aktarılmak üzere ayarlanabilir.	Bu ayarlar Expert Menu bulunur		
Kullanıcı Menusunde DataStream	ON(AÇIK)	olmalıdır.

Bluetooth	cihazına bağlanır bağlanmaz,	PMD	7	rakamdan oluşan PPM	değerini gönderir.
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KULLANICI MENUSU

Kullanıcı Menusüne girmek için ekranda USER	MENU yazısını görene dek	“B”	düğmesine basılı tutun.Bu 
menuden aşağıdaki özellikleri görebilir	“C” düğmesi ile seçenekşler arasında gezinebilirsiniz.“B”	düğmesi 
ile seçeneklere girebilir,ekrandaki mesajlara göre	“C”	düğmesi ile ayarlayabilirsiniz.Tekrar tekrar“A”
düğmesine basıp bırakarak normal ekrana dönebilirsiniz.

Zaman ve Tarih	 	 Zaman ve Tarihi görebilir veya ayarlayabilirsiniz. 
	 	 	 	 	 	 Zaman 24 saat formatındadır. Tarih ise	aa/gg/yy	formatındadır.

Print Menu	 	 	 Kalibrasyon ve diğer çalışma verilerinin basılabilmesi için kullanılır.

Bump Test	 	 	 ppm	seviyesinde gaz yoğunluğuna karşı tepkinin test edilmesine yarayan 		 		
	 	 	 	 	 	 zamanlanabilen bir testtir.Pompa açık veya kapalı uygulanabilir.

Calib Menu	 	 	 Temiz hava, 1000ppm,	2.5%	ve	100%	metan	gazına göre kalibrasyonlar yapılır.	

	 	 	 	 	 	 Uygulama için bu kılavuzdaki KALIBRASYON	bölümüne bakınız.
	 	 	 	 	 	 •	Zero	Air	-	Zero	Point(sıfır noktası ayarı için)
	 	 	 	 	 	 	 Pump	On	/	Off(Pompa AÇIK/KAPALI)
	 	 	 	 	 	 	 Ekranda görülenler
	 	 	 	 	 	 •	1000PPM	-	1000ppm	metan kalibrasyonu için gaz istiyor
	 	 	 	 	 	 			(Zero	Air kalibrasyonu otomatik olarak önce yapılır)
	 	 	 	 	 	 •	2.5%	V/V	-	Cal	2.5%	(50	LEL)	CH4 Metan istiyor
	 	 	 	 	 	 			(Zero	Air	otomatık sıfırlama önce yapılır)
	 	 	 	 	 	 •	100%	V/V	-	to	Cal	100%	(100	LEL)	CH4 
	 	 	 	 	 	 			(Zero	Air otomatik sıfırlama önce yapılır)
	 	 	 	 	 	 •	Full	Calib(Ful Kalibrasyon)	-Otomatik zero,1000,	2.5%	V/V,	100%	V/V
	 	 	 	 	 	 			(Son kalibrasyon tarihi yenilenir)

Datalog	 	 	 	 Veri kaydını aktif eder.	(	hafıza kartı takılı olmalıdır)

Data Stream 	 	 Activates	real	time	data	streaming	of	display	readings	every	second	to		 	 	
	 	 	 	 	 	 another	recording	device	using	Bluetooth.	Settings	on	page	13.

Alarm PPM	 	 	 PPM	biriminde alarm ayarı
	 	 	 	 	 	 0	değerde alarm etkisiz olur.
	 	 	 	 	 	     0-500ppm arasında ayarlanabilir.

Set Clock	 	 	 Zaman ve Tarih ayarı

View Sess Log	 	 Manuel olarak veri kaydına bakılabilir.

View BHLOG	 	 Aktif edilirse Bar hole testi kayıtlarına bakılabilir                 

View Auto	 	 	 Otomatik olarak kayıt olan en yüksek değerleri gör.                       

View Cal Log	 	 Kalibrasyon kayıtlarını gör.

QCal Log			 	 	 Tam kalibrasyon dışındaki her bir kalibrasyonu gör.
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Kalibrasyon Kontrolü

To	verify	the	proper	operation	of	this	instrument	apply	a	known	concentration	of	50-1000ppm	methane
to	the	sample	system	prior	to	use.	

This	is	not	a	required	process	but	is	recommended	if	the	product	has	not	been	used	for	more	than	30
days.

Kalibrasyon

PMD	cihazı 	3	ayda bir kalibre edilmelidir.Cihaz açılırken otomatik olarak kalibrasyonun 
sona erdiği hatırlatılır.

Kalibrasyondan önce cihaz 30 dakika çalıştırılmalıdır.Kalidrasyon gazsız bir ortamda 

yapılmalıdır.Hazırda temiz hava tankı bulundurmanız tavsiye edilir. Kalibrasyon için gerekli gazlar :

1000ppm,	2.5%	ve	100%	metan.Gazların ayrı ayrı kalibrasyonu

yapılabilir. Kalibrasyon pompa kapalı iken yapılır.
Kalibrasyon Kullanıcı Menusünden yapılır.	“B”	dan Kullanıcı Menusüne erişin.“C”	düğmesi ile 
“Calib	Menu” seçeneğini bulun.

Başlamak için “B”	düğmesine basın.	Cihaz 30 dak. çalışmamış ise saniye cinsinden bir geri sayım 
yapacaktır.Yeteri kadar zaman geçmesi halinde 	ekranda “Proceed” mesajını göreceksiniz.
Herhangi bir düğmeye bastığınızda bip sesi işiteceksiniz.
Select	Cal	Type	(kalibrasyon tipini seçiniz)Ful kalibrasyomnu seçmeniz tavsiye edilir.

Sıfır ppm	methane	veya temiz hava veriniz.	“C”	düğmesine basarak sıfır hava kalibrasyonunu 
yapın.Ekranda “waiting	for	stability”	stabilize olmayı bekliyor.Tamamlandığında 	“success”	

(başarılı) mesajı görülür.Herhangibir düğmeye basarak devam edin.

Ekranda “please	apply	1000ppm	methane”(1000 ppm metan veriniz) görüldüğünde 1000 ppm lik 
metan tüpünü bağlayınız.1-5 dakika bir süre gerektirir.Searcing OPT TEMP görülür.Sonra “waiting for	
stability”	ve işlem tamamlandığında da yine “success”mesajı görülür.

Ekranda 	“please	apply	2.5%	methane” mesajını gördüğünüzde 2.5%	metan tüpünü bağlayınız. 1-5 
dak sürer.Ekranda önce 	“waiting	for	stability”	ve sonra “success”mesajları geldiğinde tamamlanır.

Bir sonraki adım cihaza “please apply 100% methane” vermek.  Lütfen cihaza 100% metan verin.   

 Bu işlem  1-5 dakika sürer. Ekranda  “waiting for stable read” ve en son olarak “success”  mesajı 
görüntülenecek

Bütün kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düğmeye basarak cihazı çalışabilir hale 
getirebilirsiniz.
Pompayı aktif edin ve cihazı kapatmadan evvel cihazın kendini temiz duruma getirmesini bekleyin. 
Doğru bir şekilde yapılmış kalibrasyon işlemi sonucu bir dahaki kalibrasyon işlemini ne zaman 
tekrarlamanız lazım olan tarih cihaz tarafından otomatikman ayarlanır.
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Ayarlanabilir Özellikler (şifre gerekir)

Contact	Sensit	Technologies	to	gain	access	to	the	following	adjustable	features	not	in	the	user	menu.
	

Service Kontrast:
	 	 	 	 	 	 Ekranın kontratlığını ayarlar.

Quick Scan:Hızlı Tarama
	 	 	 	 	 	 	En Yüksek sıcaklık Ayarında	(1000ppm	gereklidir)

 
 Orientation Cal:Oryantasyon Kalibrasyonu

      Cihazın farklı pozisyonlarda kalibrasyonu
 

Cal Flow:
	 	 	 	 	 	 Akış alarmının ayarlanması

Tick SENS	 	 	 Lo,	Med,	veya	High(TICK Hassasiyeti)

Alarm %LEL 	 	 LEL	alarmı ayarı.Varsayılan	50%.

Alarm %V/V 	 	   Alarmı belli bir seviyede durdur ayarı.Varsayılan%17

Show SESS Manuel kaydedilen verileri gör.Varsayılan KAPALI

Show BHLOG BH	testlerini gör.Varsayılan KAPALI

Show AUTO Autolog	verilerini gör.Varsayılan KAPALI.

BH Time	 	 	 	 Bar Hole test süresi saniye olarak ayarlanabilir.
	 	 	 	 	 	 Varsayılan 15	saniye.

Purge Time	 	 	 Cihazı kapatmadan önce cihazın tahliye süresini ayarlayın.
	 	 	 	 	 	 Varsayılan 10	saniye.

Standby	 	 	  Eylemsiz ve işlemsiz olarak kalacağı süre bu süre içerisinde daikalar süresince
                                 düşük güç moduna geçer.Varsayılan KAPALI.
Shutdown	 	 	 Cihaz stanby modunda belirlenen dakika süre kalırsa kapanır.			 		
	 	 	 	 	 	 Varsayılan	60 dak.

Bump Limit	 	 	 Bump testinde cihaza verilmesi gereken gazın konsantrasyon limiti.	
	 	 	 	 	 	 5	–	1000ppm.arasında olabilir.Varsayılan 800ppm.                 

Bump Time	 	 	 Cihazın bump testini geçebilmesi için gereken süre
	 	 	 	 	 	 10-60 aralığında.	Varsayılan	45 sn.

Log Period	 	 	     Veri kayıtları arasındaki süre.	1-60sn.aralığında.	Varsayılan	1 sn.

Data Stream 	 Bluetooth iletişiminde veri akış süresi.
	 	 	 	 	 	 Varsayılan	1	sn.
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Ayarlanabilir Özellikler   
Rest UCal	 	 	 Kalibrasyon verilerinin ayarlanması.	(Şifrelidir)                  

Set Cal Due 	 	 Kalibrasyon Süresi	(90	gün varsayılan)

Cal Due Ack    Kalibrasyon süresinin sona erdiğine dair uyarı.Vars. kapalı              

DISP Callog 	 	 En son 5 kalibrasyon verisi
    
PPM Option: PPM	den otomatik 	LEL ‘e geçiş.Varsayılan Açık

PPM Handoff:	 	  PPM’den	LEL’e veya %V/V otomatik ayar.(varsayılan5000)

% LEL Option:	 	  0.1-100% aralığında LEL.Varsayılan AÇIK
    
100% LEL Equiv:		 LEL	limitleri	4.0	–	5.0%	arasında ayarlanır.Varsayılan	5%.

PPM+%LEL:  PPM	ve %LELdeğerlerinin ikisini de gösterir.Varsayılan KAPALI
      
NG Factor:	    Boru hattındaki gazın metan oranının otomatik hesabı.Varsayılan 100                              

UCal Date    En son kullanıcı kalibrasyonunun tarihi.
   
Erase Auto	 	 Otomatik kayıtları siler.

Erase Sess     Manuel olarak kaydedilen verileri siler
  
Erase BHLog   Bar hole testi kayıtlarını siler

SCal Pump	 	 	On/Off Kalb. esnasında	(herbir gaz için)	Smart Cal ile kalibrasyon yaparken 

Rezero REQD	 	 Downdrift	Alert,	On/Off,5	değeri varsayılan.

Language    Ekran dilini seçer

Auto Bump Kullanımdan önce otomatik olarak bump testi ister.(varsayılan KAPALI   

                               1-30 gün arasında ayarlanabilir.

Erase Bump Otomatik bump testi verilerini siler



SD Card Verilerinin Kaydedilmesi

SD	Memory	Card	‘ı pil kompartımanının içindeki yuvasından 
çıkarıp bir PC ye takın ve verileri aktarın.Verileri istediğiniz 
dosya içine tercihen .kml formatında kaydedin.

GPS Verilerinin Dönüştürülmesi & Koordinatların Haritalanması

GPS	verileri Smart-Link	Data	Viewer	Yazılımının ve Google	Earth veya gpsvisulaser.com web 
sitesinin kullanılmasıyla dönüştürülür.

1.	Using	SmartLink	yazılımında görmek istediğiniz veriyi seçin.

2.		“Save	Report”	butonuna basın.veriyi .kml	formatında kaydedin.
					Bu format sadece GPS	koordinat bilgileri mevcut olan verileri kaydedecektir.

3.	Bilgisayarınızda Google	Earth	yüklü olmalıdır.
				.kml dosyasını çift tıklayın.
				Google	Earth açılacak ve haritayı yükleyecektir.
  Bilgisayarınızda Google Earth yüklü değilse aşağıdaki yöntemle devam edin:

4.		http://www.gpsvisualizer.com/   web sitesini açın.
				“Google Maps” i seçin.
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 .kml dosyanızın yüklenmesi:

1.Görmek istediğniz veriyi seçin.

2.	Harita cinsini seçin

Way-points:	Belirli lokasyonlarda koordinatların,	algılanan 
kaçaklardaki gaz yoğunluklarının ve tespit zamanının 
görüntülanmesi için bu seçenek kullanılır.Session-log,	Bar-
hole	log	ve 	Auto-log çalışmalarında kullanımı tercih 
edilmelidir.

Route	 points:	“route”	izlenen yolu temsil eder.Belirli 
noktalarda tespit edilen gaz yoğunluklarını ve zamanını 
gösterir.

3.	“Draw	the	map”	butonuna basıp haritalandırmayı 
başlatın.
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GPS Verilerinin Dönüştürülmesi & Koordinatların Haritalanması

Verilerden elde edilen harita örneği:



Garanti
Cihazınızın parçaları ve işçilik kalitesinin kusursuzluğu üretici firma tarafından onaylanmış olup pil ve kalibrasyon ayarı 
hariç  iki yıl boyunca garanti kapsamı altına alınmıştır.Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik kusurlarından dolayı 
cihazda bir arıza olursa üretici firma cihazın tamir edilmesinden veya gerek görürse yenisiyle değiştirilmesinden 
sorumludur.Bu garanti cihazın normal koşul ve usullerle kullanılması halinde geçerlidir ve cihazın sevkiyatı esnasında 
ortaya çıkan kusurları ve cihazın yanlış kullanımı,üzerinde değişiklik yapılması,dikkatsizce kullanılması,ehliyetsiz 
kişilerce tamir edilmeye çalışılması,düşürülmesi veya bir yerlere çarpılması ve darbelere maruz bırakılması sonucu 
ortaya çıkacak arıza ve kusurları kapsamaz.

Garanti kapsamına alınması için cihazı satın alındığını gösteren belgenin ibraz edilmesi istenebilir.Garanti kapsamı 
dışında kalan cihaz ve parçalar bir servis ücreti mukabilinde üretici firma veya yetkilendirdiği kişiler tarafından tamir 
edilir.Cihazın bakım ve tamir işleri Sensit Technologies firmasının yetkilendirdiği servis elemanları tarafından yapılması 
zorunludur.Aksi taktirde cihaz garanti kapsamından çıkar.Cihaz sigortalanarak ve posta ücreti ödenerek Türkiye Yetkili 
Temsilcisi  DMS SIŞ TİCARET A.Ş.’ya cihazın ne için gönderildiği belirtilerek gönderilir.

Bu garanti koşullarının size sağladığı haklar hukukidir ve ayrıca bulunduğunuz ülkenin ilgili kanunlarının size verdiği 
haklarlardan da istifade edebilirsiniz.
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