
Uyarı: 

Atmosferinde alev alabilecek yanıcı , patlayıcı 

gazların varolduğu alanlarda cihazı tamir 

etmek  veya  cihaza bakım yapmak istersek ; 

ilk yapacağımız işlem cihazın elektrik gücünü 

devre dışı bırakmaktır. Cihazın elektrik 

gücünü devre dışı bırakmak için yapacağınız 

işlemse cihazın bataryasını cihazdan 

çıkarmaktır. 

SENSIT®GOLD G2 

KULLANIM  KLAVUZU 

Bu cihaz yanıcı ve patlayıcı gazları

tespit edebilmek için tasarlanmıştır

ve ayrıca isteğe göre cihaza oksijen 

ve toksit gazları tespit edebilme

özelliği de ilave edilebilir.  

Cihazı Kullanmadan Önce Muhakkak 

Bu Kullanım Kılavuzunu Okuyun ve     

İyice Anlayın. 

. 

Ex  ib IIB T3 

AEx  ia IIB T3 

Class 1, Groups C and D 

IP54, IP57 

ATEX FILE No. Xxxxx 

SES FILE No. xxxxx 

Bu Cihaz: 

Özellikle Tehlikeli (Yanıcı - Patlayıcı) 

Gazların Var Olduğu Alanlarda Kullanmak 

İçin Tasarlanmıştır. 

Class1, groups C and D 
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PARÇALAR VE AKSESUARLAR 
 
 

Standart Aksesuarlar  (dahil olan parçalar) 

Taşıma Çantası, Alkaline Bataryalar, Bilek Kayışı, Extra Sensör Kep(O-Ring contalı)ve Kullanım 

Kılavuzu. 

Extra Aksesuarlar ve yedek parçalar 

ASG0150 Uzatma Adaptörü 

AJN02039 Hidrokarbon Filitre (10) (Filitre +Barhole Prob gerektirir) 

AJN02023 Sıcak hava probu 

AJN02017 81.3cm  Fiberglass Bar Hole Prob (filitresi ile beraber)  

AJN02013 Erişilebilmesi çok güç alanları teftiş etmek için özel prob (tüp dahil) 

AJN02021 Yazıcı 

 

AJN02033-PCIS PC Bilgisayar işlemci yazılım programı 

CSC00100 SMART-CAL™ Otomatik kalibrasyon Sistemi 

PJN0110 Sensör Kep  O-Ring’ler dahil 

Kalibrasyon kitleri   (Cihazdan cihaza değişir. Doğru kit için lütfen DMS A.Ş.’ye başvurun.)  
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GENEL TANITIM 

 

Sensit®Gold G2 cihazı içinde yer alan çeşitli sensörler sayesinde ; yanıcı-patlayıcı  , oksijen ve toksit 

gaz yoğunluklarının varlığını teftiş ve tespit edebilmek  için tasarlanmıştır. Her Sensit®Gold G2 cihazı 

yalnızca içine monta edilmiş çeşitli özel sensörlere göre çalışır. Sensit®Gold G2 cihazını satın aldıktan 

sonra istek veya ihtiyaca göre fabrikamız tarafından değişik sensörler ilave edilerek diğer gazları da 

algılaması için kolay bir şekilde donatılabilirler.  

 

Sensit Gold G2 cihazını firmamız tarafından istek veya ihtiyaca göre ayarlayabiliriz derken; yanıcı ve 

patlayıcı, oksijen, karbonmonoksit ve hidrojen sülfür gaz veya gazlarının  PPM, LEL ve/veya %Vol 

birimleri cinsinden yoğunluk seviyelerinin istek ve ihtiyaca göre ayarlanabilirliği kastedilir. 
 
Sensit®Gold G2 cihazları çok az güçle ölçüm yapabilen semikondatör sensörler sayesinde LEL 

seviyelerini ve termal sensör çeşitleri sayesinde yanıcı ve patlayıcı gazların %VOL yoğunluk 

seviyelerini ölçebilir. Cihazı kullanan operatör ihtiyaca göre cihazın kullanıcı menüsünden ister methan, 

ister propan gazının varlığını tespit et seçeneğini yapabilir.   

  
Teftiş esnasında cihaz gaz yoğunluğu tespit ederse; cihazı kullanan operatör ölçü birimlerini otomatik 

olarak aydınlanan ekran sayesinde rahatça görebilir. Ayrıca belli bir seviye üstünde alarm verecek 

şekilde ayarlanmış cihazın ön tarafında bulunan  LED ışıklar  sayesindede gaz yoğunluğunu takip 

edebiliriz. Cihaz içindeki pompa sayesinde devamlı bir şekilde havadan örnekler alarak gaz varlığını 

tespit etmeye çalışır. Cihaz, gaz varlığını tespit ederse; hem gözle görsel hem de işitsel alarmlar 

sayesinde cihazı kullanan operatöre, atmosferde mevcut olan tehlikeli gaz yoğunluğunun sinyalini verir.   

 

Gaz yoğunluk seviyesi önceden ayarlanmış seviyeyi geçer geçmez; cihaz ölçü birimini hem ekranda 

görüntüler , hem yanıp sönen LED ışık ve kulakla duyulabilir alarm sesi sayesinde operatöre haber verir. 

Yanıcı veya patlayıcı gaz seviyeleri genelde 50% LEL (2.5% metan veya 1.1% propan) seviyesinden 

daha yüksek seviyede alarm verecek şekilde ayarlanır. 
 

Standart cihaz eğer gazın %VOL değerini ölçebilen sensörlerle donatılmış ise ; alarm seviyesi  17% 

metan (12% propan) oranında aktif olur. Karbon monoksit (CO) alarm seviye oranı ise önceden 

fabrikamız tarafından 35ppm olarak ayarlanmıştır.  Oksijen  (O2) alarm seviyesine gelince; seviye oranı 

önceden fabrikamız tarafından 19.5% dan daha az olduğunda ve  22.5% dan daha fazla olduğunda 

uyaracak şekilde ayarlanmıştır. Gelelim hidrojen sülfür (H2S) alarm seviye oranına; bu ayarda  10ppm 

ve hidrojen siyanür (siyanid) alarm seviye oranı da 5ppm oranı olarak ayarlanmıştır.  

 

Sensit®Gold G2 cihazı ATEX Zone 1 standartlarına göre yanıcı ve patlayıcı alanlarda emniyetli bir 

şekilde kullanılabilirliği tasdik ve onaylıdır (Ex ib IIB T3 IP54, IP57). Orijinal belgelerin kopyalarını ve 

onaylanmış standartlar hakkında detaylı bilgileri kolayca DMS A.Ş. tarafından tedarik edebilirsiniz.  

FABRİKA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BATARYA CİNSİ : Duracell MN 1400BK 
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SPESİFİKASYONLAR 

 

 

ÇEŞİT ÇÖZÜNÜRLÜK ÖLÇÜM ALAN 

KAPASİTESİ 

DOĞRULUK ORANI 

LEL 0.1% den 2% ye kadar birimler 0-100% LEL ± 10% 

% GAS (GAZ) 0.1% 
5-100% METAN 

2.2-100% PROPAN 
± 5% 

PPM 1ppm veya 10ppm olarak birimler 0-2,000ppm ± 10% 

O2 0.1 % 0-25% ±0.2% veya 2%** 

CO 1ppm 0-2000ppm ±5ppm veya 5%** 

H2S 1ppm 0-100ppm ±2ppm veya 5%** 

HCN 1ppm 0-30ppm ±1ppm veya 2,5** 

    **Hangisi daha yüksekse  

 

 

 

     

ÜRÜN SPESIFIKASYONLARI 

  

  

  

  

  

 

 

 

Boyut 292 x 76 x 59 mm 

Ağırlık 544 g 

Kullanılabilir Isı Aralıkları -20 to 40 C 

Depolarken Isı Seviyeleri -30 to 60 C olmalıdır 

Batarya Ömrü Alkaline model batarya: Cihazı devamlı 

kullanırsak ortalama 18 saat. 
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Sensit®Gold G2 cihazlar tarama esnasında her türlü darbeye dayanıklı olması için ABS plastikten imal 

edilmiştir.  

 

Cihazı kullanırken cihazı elimizle tuttuğumuz bölgenin (kompartmanın) hemen içinde cihazın bataryası 

yer alır. Bütün Sensit®Gold G2 cihazları  3 adet “C” tipi alkaline batarya ile çalışır. Fabrikamız 

tarafından onaylanmış; size tavsiye edebileceğimiz bataryalar  APP : PROCELL® MN 1400 

bataryalarıdır ve bu bataryaların ömrü cihazı devamlı kullanırsak ortalama 18 saatir.  

KIZIL ÖTESİ (IR)  

KOMÜNİKASYON 

COMMUNICATION 

DİĞER SENSÖRLER VE 

POMPALAR (CİHAZIN 

İÇİNDE) 

KAÇAKLAR İÇİN 

/PPM/LEL 

SENSÖRÜ 

SU VE TOZ FİLİTRELİ 

SENSÖR CAP  

LUER TİPİ PROB 

BAĞLANTISI 

PARMAKLA BASILARAK 

KULLANILAN  DÜĞMELER 

BUTTONS  

ARKADAN IŞIKLI EKRAN 

HOPARLÖR (ARKADA) 

UYARI  LED’ler 

16” ESNEK 

GOOSENECK 

BATARYA 

KOMPARTMANI 



Cihazın çıkardığı tik sesi cihazın arka bölümünde yer alan hoparlörden kolayca duyulabilir. 

 

 

Kızılötesi komünikasyon penceresi cihazın sağ tarafında yer alır.Sensit®Gold G2 cihazımız cihazı 

kullanan operatörün kendi seçtiği ayarların bilgilerini, cihazın hafızasına kaydeder. İhtiyaca göre IR 

bağlantı sayesinde u bilgiler bir PC ye aktarılabilir veya yazıcıya gönderilebilir.Ayrıca Smart-Cal 

Calibration Station (Akıllı otomatik kalibrasyon istasyonuna) da bağlanma imkanı verir.   

Esnek  gooseneck özelliği sayesinde erişilmesi zor yerlere girebilir ve kolayca gaz kaçak taraması 

yapabiliriz. Gooseneck’in ucundaki probun içinde yer alan su ve toz filitresi sayesinde de  filitrelenmiş 

susuz ve tozsuz havayı emerek gaz kaçak teftişimizi emniyetli bir şekilde cihaza hasar vermeden 

gerçekleştirebiliriz. 

Grafik ekran, devamlı kendini günceller ve tarama esnasında cihaz operatörünü herhangi bir gaz 

varlığına karşı hem ekranda görüntülü hem de sesli alarmlarla beraber uyarır. Ayrıca ekranda 

tarama esnasında cihazın içindeki hava akış oranını ve bataryanın durumunu da görebiliriz. 
Ekranın hemen altında yanıcı ve patlayıcı gazları tespit etmek amacı ile evvelden belli seviyelere 

ayarlanmış uyarı LED ışıkları yer alır. Kırmızı renkli LED ışını yanıp sönerse alanda gaz yoğunluğu var 

demektir. Karanlık alanlarda teftiş yaparken alarm esnasında kırmızı LED ışık ve ekran arkası lamba 

otomatik olarak daha yüksek seviyelerde parlaklaşakcaktır.  

Her  Sensit®Gold G2 cihazının ön yüzünde 3 adet, parmakla basılarak çalışan ayar düğmeleri vardır. 

• POWER/MUTE (GÜÇ/SESSİZ KAL/STAND BY) DÜĞMESİ (A): Bu düğme ile POWER (güç) 

ve MUTE (sessiz kal ve işlem yapmayı bir müddet durdur) özelliklerini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca icap 

ettiği her zaman bu düğmeye basarak menüden de çıkabiliriz. 

• TICK/MENU (TİK/MENÜ) DÜĞMESİ (B): Bu düğme ile tik oranını ve Bar hole test ayarlarını 

kontrol edebilir ve menü seçeneklerimizi yapabiliriz.  

• SAVE/ZERO (Cihazı sıfırla) Düğmesi (C): Bu düğme ile data kayıtlarını depolayabilir, operatör 

kontrolünde manuel olarak cihazın içindeki sensörlerin sıfırlama işlemini gerçekleştirebilir ve menüdeki 

seçenekleri kontrol edebiliriz. 
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SENSÖR ÇEŞİTLERİ VE POMPALAR 

Yanıcı (Patlayıcı) Gazları Tespit Etmek İçin Kullanılan Sensör Çeşitleri 

Her Sensit®Gold G2 cihazı yüksek derece hassas ve mükemmel bir şekilde tasarlanmış  semikondaktör 

sensörle donanmıştır. Sensörün hassaslığı ve doğruluğu özel tasarlanmış elektronik devre kartları ve 

mikro prosesör tarafından kontrol edilir. Bu sensör en az 1ppm metan’dan 100% LEL’e kadar gaz 



yoğunluğunu ölçebilir. Eğer cihaz %VOL sensörü ile donanmışsa ; 70% LEL ve üzeri gaz yoğunlukları 

en son teknoloji ile tasarlanmış termal iletken sensör tarafından izlenir ve devamlı bir şekilde ölçüm 

yapar (TC Sensör). Bu sensör sayesinde yüksek derece gaz yoğunluklarını çok hızlı ve doğru bir şekilde 

ölçebiliriz. Tarama esnasında bütün ölçüm birimlerini otomatik ve devamlı olarak  PPM (eğer cihaz 

PPM ölçme özelliği ile donanmışsa) , LEL ve % Vol birimlerinden yoğunluk olarak cihazın ekranında 

görebiliriz. 

Elektrokimyasal Sensörler İsteğe ve ihtiyaca göre şirketimiz tarafından tedarik edilebilir. 

Her Sensit®Gold G2 cihazı eğer aşağıda belirttiğimiz sensörler, mikroprosesörler veya diğer entegre 

elektronik devre çeşitleri ile donatılırsa:  

Cihaz oksijen seviyeleri 0-25% , karbonmonoksit seviyeleri (CO) 0-2000ppm ve hidrojensülfür 

seviyeleri  (H2S) 0-100ppm olarak tespit eder ve ölçebilir. Algılanan bütün gazların ölçü birimlerini 

devamlı bir şekilde cihazın ekranında görebiliriz. 

 

Pompa 

Her Sensit®Gold G2 cihazı çok güçlü ve dayanıklı bir pompaya sahiptir. Gooseneck adı verilen 
algılama probunun ucunda yer alan su/toz filtresi sayesinde cihazın içindeki pompa mükemmel bir 
şekilde yabancı maddelerden korunur. Cihazın içinde yer alan ikinci bir filtre sayesinde ise cihazın 
pompası ikinci bir safhada korunur. Eğer pompa tıkanır veya cihaz bozulursa; cihazı kullanan operatöre 
hem işitsel hem de görsel alarmlar verir. 

 

NOT: Tarama yaparken; cihaza sensör kep takmaz veya fabrika tarafından onaylanmamış yanlış 

sensör cap kullanırsanız; cihaz bozulabilir ve cihazın garantisi sona erer. 
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BATARYA DEĞİŞTİRMEK/MONTE ETMEK  

Cihazın bataryasının geriye kalan güç seviyesini istediğiniz an ekranın sağ altında yer alan ikon 

tarafından tespit edebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz ikon işareti eğer çok az batarya gücü kaldı şeması 

sergilerse; ekranda ayrıca yanıp sönen ve geriye sayım yapan bir sayaç görünür ve bu sayaç sayesinde 

bataryanın tamamen bitip cihazı otomatik olarak kapatmasından evvel geriye kalan kullanım süresi 

tespit edilebilir.  Geriye sayım yapan sayaç 300 saniye birimi ile çalışmaya başlar ve sıfırlayana kadar 

geri sayım yapar. Bataryanın bu durumunu ayrıca yanıp sönen yeşil renkli LED ışık ve bip sesi 

sayesinde de tespit edebiliriz. Cihaz kendini otomatik olarak kapatmadan evvel ana menü ekranda  BAT 

LOW (Az batarya gücü) mesajı görüntüler. 

▲UYARI: Bataryaları hiçbir zaman yanıcı veya patlayıcı gazların varolduğu alanlarda 

değiştirmeyin. 

Pşlleri takmak için önce cihazın gövdesinde yer alan batarya kompartmanının kapağının üzerindeki 



vidayı  (#10 Torx) çıkar. Vida çıktıktan sonrada kapağın önündeki kilit mekanizmasını da madeni bir 

parayla yukarıya doğru  ittirdikten  sonra kapağı gövdeden ayırın. 

▲NOT: Bataryayı cihazın içine monte ederken artı (+) ve eksi (-) kutuplarının doğru hizada 

takıldığına çok dikkat edin. Eğer yanlış takarsanız cihaz çalışmaz. 

▲ Hiçbir zaman değişik model veya değişik güçte batarya kullanmayın. 

Batarya kompartmanın içine yalnızca fabrikamız tarafından onaylanmış olan 3 adet bataryayı monte 

edin.Pilleri, Pil kompartmanının içine yerleştirmek için cihazı elinizle sıkıca tutun ve diğer elinizle 

bataryaları kutupları doğru olarak yerleştirin. Piller doğru bir şekilde takıldıktan sonra kapağı monte 

edin ve kapakla cihazın gövdesini sıkıca birbirlerine ittirin.   

Kapağı gövdenin üzerine iyice yerleştirdikten sonra kapağın, gövdeye kilitlenme mekanizmasına da 

dikkat edin ki muhakkak yerine iyice oturmuş olsun. Bir sonraki işlem eğer icap ederse kapakla gövdeyi 

sabitleştiren vidayı değiştirin ve monte edin. En son olarak da kapakla gövdenin sabit olarak birbirlerine 

sağlam bir şekilde monte edildiğini iyice kontrol edin. 
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CİHAZIN KULLANIM METODU VE KULLANILDIĞI ALANLAR 

 

  ▲    UYARI: Sensit®Gold G2 cihazını çalıştırmak için çalışmaya başla düğmesine bastıktan 

sonra cihaz her defasında kendini otomatik olarak sıfırlar. Sıfırlama işleminin doğru bir şekilde 

yapılabilmesi için çok dikkat edin yalnızca yanıcı veya patlayıcı gaz varlığı olmayan temiz havalı 

alanları kullanın. 

1. Cihazı çalıştırmak için önce POWER/MUTE (Güç/yerinde bekle)  (A) düğmesine basın ve cihazdan 

bip sesi çıkana kadar ve ekran aydınlanana kadar bekleyin. Ekran aydınlandıktan sonra ekranda 

göreceğiniz görüntüler şöyle: 

a.  Sensit Technologies Firmasına Ait Logo 

b.  Sistem kendini test yapmaya başlar ve ekranda görünen listede yer alan mesajlar: 

I.     LED check (LED ışık durum kontrolü) 

II.    Backlight check (Ekran arkası ışık durum kontrolü) 

III.   Memory check (Hafıza durum kontrolü) 

IV.   Pump check (Pompa durum kontrolü) 

V.    Battery check (Batarya durum kontrolü) 

VI.   Microprocessor check (Mikropresesör durum kontrolü) 

VII.  Pressure sensor check (Basınç sensörü durum kontrolü) 

               VIII.  Clock check (Saat ayarı durum kontrolü) 



IX.   Auto Log Check (Hafızaya kaydedilmiş kayıt durum kontrolü)  

(Bu mekanizma hafızada yanlızca 50 adet kayıt yapabilme kapasitesi kaldı uyarısı verir ve 
kapasite dolduktan sonra en eskiden başlayarak kayıtları siler ve yeni kayıtları algılamaya ve 
otomatik olarak kayıt etmeye devam eder.) 

c.  Ekranda aktif bütün sensörleri gösterir. 

d. Ekranda “SENSIT GOLD G2, uyumluluk numarası ve bilgisayar yazılım program bilgilerini 
gösterir. 

    e. Tarih ve saat ayar kontrolü 

f. Ekranda gaz tipleri ve belirli gaz kalibrasyon ayar kontrolleri görünür. 

g. Ekranda cihazın seri numarası görüntülenir.  

h. Kalibrasyon ne zaman yapılmalı haber verir. 

i. Sensör çalışmak için ısınıyor – lütfen bekleyin mesajı verir. 

j. Otomatik sıfırlama işlemi. 

k. Otomatik bump test (İsteğe göre) 

l.  Ekranda tarama esnasında algılanmış bütün gazları ve batarya durumunu gösterir. 

2. Cihazı çalıştırdıktan sonra eğer ekran arka ışığı yanmazsa veya ekranda  BAT LOW mesajı görünürse 

derhal bataryaları değiştirin. 

3. Cihazı ilk başlatırken eğer cihazın içindeki sensörlerden herhangi birinin kalibrasyon tarihi geçmişse 

ekranda  CAL  PAST DUE mesajı görüntülenir. Cihaz hangi sensörün kalibrasyon tarihi geçmiş bilir ve 

durumu ekranda kullanıcıya haber verir. Otomatik sıfırlama işlemi esnasında ve sonrası  “Autozero” 

bütün sensörler sonuçlarla beraber (oldu veya olmadı olarak) ekranda görünür. Cihaz kendi kendine 

ısınırken herhangi bir düğmeye basarak işlemi durdurabilir ve durum hakkında daha detaylı bilgiler 

alabiliriz. 

4. Cihazı açtıktan ve ısınma süresi tamamlandıktan sonra cihaz eğer herhangi bir sensörün doğru 
çalışmadığını algılarsa ekranda yanıp sönen ERROR (Hata) mesajı görünür. Sonrada ekranda hangi 
sensör hata veriyor, çeşidi ve FAIL (Hata-çalışmıyor) mesajı görünür. Böyle durumlarda hata veren 
sensörü değiştirmeden önce  SAVE/ZERO (Sıfırla ve durumu koru) düğmesini (C) kullanarak sensörü 
sıfırlamaya çalışın. 
 

5. Cihaz kalibrasyon esnasında kullanılan gazın cinsini ve hangi ölçümlerin altında algıladığını (i.e.: 

LEL, PPM, % VOL (Yoğunluk) ) ekranda gösterir. Eğer ekranda PPM seviyesini göster şıkkını seçersek 

ölçü birimleri otomatik olarak (auto-ranges)  2000ppm üzeri LEL seviyelerini gösterir. Eğer cihazı 

opsiyonlu seçenek olan %VOL yoğunluk sensörü ile donatırsak cihaz otomatik olarak ekranda algılanan 

gazların 100% LEL seviyelerini  görebiliriz. Ekranda devamlı değişen evvelden ayarlanmış belli bir 

seviyenin altında sezilen ölçümleri  “%v/v” ‘ye kadar görebiliriz. 

6. Taramaya başlamadan önce daima gooseneck aparatının ve sensör kep’in durumunu kontrol edin. İlk 

önce parmağınızı kullanarak sensör kep’in giriş kısmını 4-5 saniye bloke edin (tıkayın).Sensör kep 

bloke edildiğinde eğer contalarda sızıntı yoksa ekranda  FLOW BLOCKED (Akışta blok var) mesajı 

görünür. Eğer bu mesajı göremezsek derhal sensör kep ve “O” ringleri yenileri ile değiştirin. Satın 

aldığınız her cihazın içinde 1 adet extra yedek sensör kep ve “O” rings bulunur. Sensör kep 

 

 



 

 tıkandığında pompa artık havayı ememez ve düzgün şekilde havayı emmeye yani düzgün şekilde 

çalışmaya başlayana  kadar cihazdan her 2 saniyede bir sesli olarak bip şeklinde alarm sesi çıkar ve 

yeşil LED ışık yanıp sönmeye başlar. 
 

7. Cihazı kullanırken cihazı ara sıra çevre durumuna göre veya çalıştığınız firmanın kuralları icabı 

sıfırlamalısınız ve sıfırlama işlemini  her zaman temiz hava bulunan alanlarda yapmalısınız. 
 

8. Eğer cihazı ısısı çok yüksek derecelere ulaşabilen örneğin; evlerde kullanılan sobaların baca delikleri 

veya ocak, fırın gibi cihazların havalandırma borularını tararken operatörün istek ve ihtiyacına göre  

daha doğru sonuçlar alabilmek için sensör kep’e ilave olarak, sensör kep’in ucuna monte edilebilen hot 

air probu (Sıcak hava probu) kullanabilirsiniz. Bu özel probu monta ederken de alet kullanmadan 

yalnızca parmaklarınızın sıkıştırma gücünü kullanabilirsiniz. Fabrikamız tarafından onaylanmamış 

problar cihaza hasar verebilir ve cihazın garantisini iptal eder.  

      

▲ DİKKAT: Sıcak hava probunu kullandıktan sonra hiçbir zaman probun çelik kısmını elinizle 

tutmaya çalışmayın çünkü probun çelik kısmı sizin için çok sıcak olabilir ve sonuç: 

Yanabilirsiniz. 

 

9. Erişilmesi zor yüksek alanları teftiş ederken cihaza uzatma aparatı ekleyebilirsiniz. Bu aparatı 

kullanmak için; cihazı normal şartlarda elimizle tuttuğumuz batarya kompartmanının hemen üzerine 

kılıf gibi geçirerek ve özel bir kilitlenme mekanizması sayesinde cihazla uzatma aparatını birleştirip 

sabitleştirerek monte edebiliriz.  

 

10. Tarama esnasında cihazın içine monte edilen sensör çeşitlerine göre algılanan her gaz yoğunluğunun 

varlığı devamlı kendini güncelleyen ekranda görüntülenir. Tarama yaptığımız alanda eğer yanıcı veya 

patlayıcı gaz yoğunlukları mevcutsa ve bu yoğunluklar operatör tarafından önceden ayarlanmış 

seviyeleri geçerse ilave olarak cihazın ön kısmında yer alan çeşitli LED ışıkları yanar söner ve bu ışıklar 

sayesinde cihazı kullanan operatörü ikaz eder. Böyle yanıcı veya patlayıcı gazların var olduğu tespit 

edilen alanlarda cihazı kullanan operatörü ikaz etmek için hem kırmızı renkli  (HAZARD 3) LED ışık 

yanıp söner hem de ses seviyesi kapatılmamış alarm sesi duyulabilir. 

 

Gaz yoğunluk seviyeleri tarama esnasında tarama yapan eleman tarafından önceden ayarlanmış belli bir 

seviyeyi geçince cihazın alarm mekanizmasını tetikler ve ölçü biriminde diğer alarmlarla beraber 

ekranda yanıp söner. 

 

Fabrika tarafından önceden ayarlanmış standart LED ve alarm seviyeleri şöyle: 

a. Yanıcı veya patlayıcı gazlar: 10% LEL ile 100% LEL arası metan gazı için, sesli ve gözle görünen 

alarmlar.  

   I. Yeşil renkli LED/Ready uyarı (LED/Hazır) = 0% - 4.9%LEL Metan 

       II. Amber renkli LED/Low uyarı (LED/Düşük)  = 5% - 9.9%LEL Metan 

III. Kırmızı renkli LED/Haz1  uyarı = 10.0% - 24.9% LEL Metan 

IV. Kırmızı renkli LED/Haz2  uyarı = 25.0% - 49.9% LEL Metan 

 V. Kırmızı renkli yanıp sönen uyarı LED/Haz3 

           

 METAN: 50% LEL Metan ile 17% VOL Metan yoğunluğu* arası  



          (LED ikaz ışığı yalnızca  17% Metan yoğunluğu üzeri yanıp sönmeye başlar) 

PROPAN: 50% LEL Propan ile 12% Propan yoğunluğu* arası 

          (LED  ikaz ışığı yalnızca  12% Propan yoğunluğu üzeri yanıp sönmeye başlar) 
 
*Cihaz eğer %VOL yoğunluğu tespit edebilen sensörle donanmışsa: 

 
b. Oksijen - % 19.5 dan daha az ve % 23.5 dan daha fazla seviyeler 
 
c. Karbon Monoksit - 35ppm (Bu ayar şirket kuralları veya ülke standartlarına göre değişebilir) 
 
 
d. Hidrojen Sülfür - Federal OSHA standartlarına göre 10ppm ve üzeri seviyeler 

 
e. Hidrojen Siyanid - Federal OSHA standartlarına göre 4.7 ve üzeri seviyeler 
 

▲   Uyarı: Tarama esnasında cihazın içindeki yanıcı veya patlayıcı gazları algılayabilen sensör, 

yanlışlıkla yanıcı veya patlayıcı gazlar yerine zehirli gazları algılamamasına dikkat edin. Yani 

bahsettiğimiz bu sensör yanlışlıkla zehirli gazları da algılayabilir. Böyle durumlarda doğru 

tespit yapabilmek için dikkat etmemiz gereken durumlar hakkında detaylı bilgileri DMS A.Ş.’ 

ye başvurarak tedarik edebilirsiniz. 
 
11. Alarmı aktif olmuş cihazın alarmlarını kapatmak için  POWER/MUTE  (Güç/Dur) (A) düğmesine 
basın. Cihazı tekrar alarm vermeye hazır duruma sokmak için de tekrar aynı düğmeye basın. Önceden 
ayarlanmış belli bir seviyeyi geçen herhangi bir tehlikeli gaz yoğunluğunu tespit eden cihazın, ekranında 
yoğunluk seviyesinin ölçü birimi yanıp sönerek görüntülenir ve ayrıca HAZARD 3 (Tehlikeli durum 3) 
belirten LED ışıklarda yanıp söner. Tespit edilen gaz, eğer yanıcı veya patlayıcı ise HAZ3 (Tehlikeli3) 
bu durum cihazın ön kısmında yer alan hem kırmızı ve hem de yeşil yanıp sönen ışıklar sayesinde tespit 
edilir. 
 

12. Bilhassa küçük gaz kaçaklarını kolayca tespit edebilmek için mutlaka sesli alarmı aktif yapmalıyız. 

Sesli tik alarmı aktif yapmak için önce TICK/  MENU (B) düğmesine basın. Sonrada SELECT TEST 

TICK (Tik sesini aktif et) yazısı ekranda görünene kadar SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın. Son 

olarakta tik sesi seçeneğini aktif yapmak içinde  tekrar TICK/MENU  (B) düğmesine basın. 

 
Alarm esnasında tik sesi ver seçeneğini aktif yaptıktan sonra cihazdan hem tik sesi gelir hem de cihazın 
ekranında tik sesinin seviyesini gösteren bir grafik bar şeması meydana gelir. Cihazın probu ile gaz 
kaçağına yaklaştıkca tik sesi hızlanır. Tarama esnasında her an  TICK/MENU  (B) düğmesine basarak 
tik ses ayarını yavaş ve sabit bir seviyeye yani yeni baştan taramaya başla durumuna ayarlayabiliriz. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi gaz kaçağından uzaklaştıkça tik sesinin hızı hem azalır hem de aynı anda 
cihazın ekranında gördüğümüz grafik bar şemasında yer alan bar sayısı azalır. Grafik bar şemasında 
toplam 5 adet bar vardır ve her bar cihazı kullanan operatöre ortalama  5000ppm metan gazının varlığını 
haber verir. 
 

İstediğimiz an MENU  (B) düğmesine basarak tik ses alarmını yeni baştan başlatabiliriz. Sesli tik alarmı 

susturmak veya durdurmak için de istediğimiz her an POWER/MUTE  (A) düğmesine basabiliriz. 
 
Gaz varlığını tespit ettikten ve tik sesini durdurduktan ve cihazı gaz kaçağından uzaklaştırdıktan sonra 
tik sesini yeni baştan başlatmak için tekrar  TICK/function düğmesine basabilirsiniz. 
 
NOT: Tarama yapmadan önce cihazı daima temiz havada çalıştır ve doğru çalıştığından emin ol. 

 

13.  Cihazı kullanan operatör, tarama esnasında algılanan gaz kaçaklarının ekranda görünen ölçü 

birimlerini istediği an ZERO/SAVE (Sıfırla/kaydet) (C) düğmesine basarak hafızaya kaydedebilir. Bu 

işlem sayesinde kaydedilen bütün birimler daha sonra incelenebilir. Cihazın fabrika tarafından önceden 

ayarlanmış hafızaya en fazla kayıt saklama kapasitesi 100 adettir. Bu oran müşterinin isteğine göre 1 ile 



100 arası olarak her seviyeye göre ayarlanabilir. Kaydedilmiş kayıtları indirirken ilk önce, en son 

yaptığınız kayıtlar ekranda görünür. Müşterinin isteğine göre cihazın kayıt hafıza kapasitesi 1600 adet 

kayıt etme özelliği ile de sipariş edilebilir. Cihazın hafızasını yükseltmek konusunda detaylı bilgiler için 

lütfen DMS A.Ş’ye başvurun.  

 

14. Cihazı kullanan operatörler daima yaşadıkları ülke ve şehir tarafından tasarlanmış kurallara göre 

tarama yapmalıdır. Taramalar en başta en çok gaz varlığı olabilecek alanlarda yapılmalıdır. Tarama 

esnasında soba bacaları gibi cihazımızla erişemediğimiz alanlardan değişik yöntemler kullanarak hava 

örnekleri tedarik edebilir ve tarama yapabiliriz.   

 
15. % Yoğunluk ölçmek için özel sensörle donanmış bir cihaz, eğer kendisinin algı alma 
kalibrasyonunun dışında yabancı bir gazı da algılarsa; ekranda  “NSR” veya “NSC” artı durumla ilgili 
belli bir rakam görüntülenir. Eğer cihaz yalnızca doğalgaz varlığını tespit etmek için donanmış ve 
kalibre edilmişse aynı durum sonucu ekranda;  “NSR” (Standart İşlem Dışı Durum) mesajı yani yanıcı 
veya patlayıcı gazlar değil; çok daha ağır yoğunluğa sahip, yanıcı veya patlayıcı olmayan ve aynı 
zamanda havadan bile daha ağır yoğunlukta olan örneğin; tarama alanında karbondioksit ve buna benzer 
gazların varlığı mevcut demektir. Tarama esnasında aynı durum karşısında ekranda eğer  “NSC” ( 
Standardlar harici yanıcı veya patlayıcı gaz yoğunluğu) görüntülenirse bu da ağır yoğunluklara sahip 
örneğin; hidrokarbon, benzin, propan , butan ve buna benzer gaz yoğunlukları tespit edilmiş demektir. 
Diyelim ki cihaz propan gazını algılayabilir sensörle donatıldı ve cihazın ekranında “NSR” 
görüntülendi; bu durumda bize tarama yaptığımız alanda örneğin; helyum ve buna benzer yani havadan 
daha da hafif herhangi bir gaz yoğunluğu tespit edildi mesajı verir.  Ekranda “NSC” mesajı 
gördüğümüzde ise tarama alanımızda metan , hidrojen veya doğal gaz varlığı tespit edilmiş demektir.  
 

16. Cihazla karanlık alanlarda tarama yaparken cihazın ekran arkası ışığı otomatik olarak yanar. 

 

17. Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için  POWER/MUTE (GÜÇ/BEKLEMEYE AL) (A) 

düğmesine basın ve cihazdan çıkan bip sesi kesilene kadar ve cihazın ekranında POWER OFF mesajı 

görünene kadar düğmeye basmaya devam edin. Cihaz kendini kapattıktan sonrada elinizi düğmeden 

çekin. 
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BAR HOLE TESTİ  (Bu işlemi yalnızca cihazın içinde %yoğunluk ölçebilen sensör donanmış 

cihazlarla gerçekleştirebiliriz) 

 

Toprak altı gaz boru hatlarında gaz kaçağı tespit etmek için tarama yaparken  mutlaka Bar Hole Test 

tekniğini kullanmanızı  tavsiye ederiz. Bu tekniği kullanmak yalnızca 45 saniye zaman alır ama 

yaptığımız bu tarama tekniği sayesinde doğru ve sabit sonuçlar alırız.  

 

NOT: Tarama esnasında Bar Hole tekniğini kullanırken cihaza hasar gelmesin diye daima 

firmamız tarafından onaylanmış doğru Bar Hole probu ve filitresi kullanın. 

 

BAR HOLE Testi Nasıl Yapılır: 

 

Bar Hole işlemine başlamadan önce yapacağınız ilk iş çalışan cihaza fabrikamız tarafından onaylanmış 

Bar Hole probunu ve filitresini monte etmektir. Prob ve filtreyi monta ettikten sonra da parmağınızın 

ucu ile probun giriş kısmını tıkayarak conta veya bağlantı noktalarında sızıntı var mı yok mu iyice 

kontrol edin. Eğer hiçbir yerde sızıntı yoksa ortalama10 saniye içersinde cihazın ekranında  FLOW 



BLOCKED yani cihazın akış mekanizması tıkalı mesajı görüntülenir.  Cihazın ekranında eğer FLOW 

BLOCKED mesajı görüntülenmezse derhal cihazın, prob bağlantılarını ve  “O” ringlerini kontrol et.  

Bar Hole tekniğini uygulamamız için cihaz ve prob mekanizmasının kesinlikle sızıntı yapmadığından 

emin olmamız şarttır.  Eğer probun ucunu tıkadıktan ve her şeyin doğru monte edildiğinden emin 

olduktan sonra da sistemin akışını durduramazsanız lütfen DMS A.Ş.’yi arayın ve yardım isteyin.   

 

Yukarıdaki işlemleri doğru bir şekilde tamamladıktan sonra Bar Hole testi yapabilmek için önce  

TICK/MENU  (B) düğmesine basıp bırakın. Ekranın üst kısmında  SELECT TEST (Yapılacak test 

seçimi)  mesajı görünecektir. Listeden BH seçeneğini seçtikten sonra tekrar TICK/MENU (B) 

düğmesine basıp bırakın. Sonrada Bar Hole probunu teftiş yapmak istediğiniz yere yaklaştırabildiğiniz 

kadar yaklaştırın.  Testi başlatmak için tekrar  TICK/MENU (B) düğmesine basıp bırakın.  Ortalama 45 

saniye içerisinde cihaz Bar Hole testini otomatik olarak  başlatacaktır.  Algılanan anlık  %VOL 

yoğunluk ölçü birimi ekranın sol tarafında yer alır.  Tarama esnasında algılanan en yüksek %Vol 

yoğunluk ölçü birimi ise ekranın alt kısmında görünür. Bar Hole testi tamamlandıktan sonrada ilk önce 

cihazın pompası çalışmayı durdurur ve tarama esnasında en son ve en yüksek algılanan %Vol yoğunluk 

seviyelerinin ölçü birimleri hem cihazın ekranında görünür hem de cihazın hafızasına kaydolur. 

 

İkinci bir Bar Hole testi yapmak için önce SAVE/ZERO (Depola ve sıfırla) (C) düğmesine basın ve 

düğmeden parmağınızı  hemen çekmeyin. Bu düğmeye bastıktan sonra cihazın pompası yeniden 

çalışmaya başlar ve cihazın algıladığı en son ölçü birimleri ekrandan silinir ve ekranda sıfır görünür.  

Ekranda sıfır görünür görünmez parmağınızı  SAVE/ ZERO  (C) düğmesinden çekebilirsiniz. 

Düğmeden elinizi çektikten sonra da 45 saniye geriye sayım işlemi başlar.  

 

Bar Hole testi esnasında ekranda  NSR mesajı görüntülenebilir.  Böyle durumlarda USER MENÜ’den 

algılamak istediğiniz gaz çeşidini değiştirerek; belirlenemeyen gazı, eğer gazın çeşidi menüde mevcutsa   

tespit edebilirsiniz.  Yoğun hidrokarbon dolu alanları teftiş ederken hidrokarbon filtresi kullanmanız 

lazımdır ve bahsettiğimiz bu hidrokarbon filtre kitleriyle ilgili detaylı bilgi almak için DMS A.Ş.’ye baş 

vurabilirsiniz.  Bar Hole test esnasında her an  POWER/MUTE  (A) düğmesine basarak diğer işlemler 

yapmak için cihazı hazır vaziyetine getirebilirsiniz.  
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KALİBRASYON KONTROLÜ (Bump Testi)  

 

Sensit®Gold G2  cihazının ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için cihazın donanım 

durumuna ve modeline göre yani yalnızca cihazın algılayabileceği çeşit gaz yoğunluğunu test amacı ile 

atmosfere salmalıyız.   Cihazın içindeki sensörler atmosfere saldığımız gaz yoğunluğunu doğru bir 

şekilde algılarsa cihaz doğru çalışıyor demektir, ama sensörler gaz varlığını doğru bir şekilde 

algılamazsa; mutlaka cihaza ya yeni kalibrasyon yapın ya da sensör veya sensörleri değiştirin.  Cihazın 

kalibrasyonunu kontrol etmek; cihaza yeni kalibrasyon yapmak anlamına gelmez ve sonuçta önceden 

ayarlanmış kalibrasyon yapılması gereken tarih ayarını değiştirmez. Cihazın hafızasında yer alan 

kalibrasyon yapılması gereken tarih ayarlarını ancak cihazı yeni baştan kalibre edersek değiştirebiliriz. 

 

Cihazı kullanmak üzere çalıştırmaya başladıktan sonra eğer; kalibrasyon yenilenmesi için 

yapılandırılmış ayarda; önceden belirlenmiş tarihe göre, belirlenen tarih (zaman) gelmiş veya geçmişse 

cihazın ekranında ‘’ calibration past due ‘’ (Cihazın yeniden kalibrasyon yapılması gereken tarih 

geçmiştir) mesajı görüntülenir. Her ne olursa olsun cihazı kullanırken cihazın doğru çalışmadığını 

sezdiğiniz zaman ilk yapacağınız işlem; cihazın kalibrasyonunu kontrol etmek olmalıdır. 
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MENÜ 
 

Sensit®Gold G2 cihazının User Menu kısmında birçok kategori seçeneği vardır. İlk dokuz seçenek 

bütün cihazlarda standart olarak mevcuttur. Son üç User menü seçenekleri ise yalnızca özel olarak 

sipariş edilmiş ve hafızaları yüksek seviyeli cihazlara aittir. 

 

SHOW TİME (SAAT VE GÜNÜN TARİHİNİ GÖSTERİR): Günün tarihini ve saati gösterir. 

(Lütfen dikkat: tarih ve saat ayarları bu seçenekten yapılamaz). 
 
SET TİME (SAAT VE TARİH AYARLARI): Bu seçenek sayesinde arzu ettiğiniz tarih ve saat 
ayarları yapılabilir.  24 saatlik saat ayarı mevcuttur. (Cihazı kullanan operatör isteğe ve ihtiyaca göre 
dilediği ayarı yapabilir). 
 
BUMP TEST: Bu seçenek sayesinde ekranda cihazın içindeki sensör veya sensörler otomatik olarak 60 
saniye ve aşağısı bir zamanda belli seviyelere kalibre edilmiş gaz yoğunluklarını doğru mu yanlış mı 
algılıyor  tespit edilebilir. 
 
SMART-CAL (AKILLI ve OTOMATİK KALİBRASYON İŞLEMİ): Bu seçenek sayesinde  cihaz 
yeni tarama işlemine başlamadan önce bütün ayarları kontrol eder ve kendini otomatik olarak kalibre 
ettikten sonra da yeni tarama yapabilmek için hazır bekleme durumuna geçer. 
 
CAL (DİKKAT:Bu seçeneğin anlamı kalibrasyon işlemi demek değildir.): Bu seçenek sayesinde 
cihaza kendini otomatik olarak kalibre etme (SMART-CAL seçeneğini kaldır); kalibrasyon işlemini 
cihazı kullanan operatör manuel olarak (AUTO-CAL seçeneğine geç) yapacak komutunu verebiliriz. 
 
O2 TEST (OKSİJEN TESTİ): Bu seçenek sayesinde tarama alanında cihazın algılayabileceği örneğin 
eğer %100 metan gaz yoğunluğu varsa 20 saniyelik bir test süresinden sonra tarama alanında mevcut 
olan ve metan gaz yoğunluğunun gittikçe artan yoğunluğu içinde aynı anda azalan oksijen seviyesini 
oksijen sensörü sayesinde ölçebiliriz. 
 
GAS TYPE (GAZ ÇEŞİTLERİ): Bu seçenek sayesinde istek ve ihtiyaca göre cihaza ister doğal/metan 
gazını , ister propan gazını ölç komutu verebiliriz. 
 

CAL LOG (KALİBRASYON KAYITLARI): Bu seçenek sayesinde ekranda cihazın içindeki bütün 

sensörlerin en son ne zaman kalibre edildiğini görebiliriz. 

 
SES LOG (DEPOLANMIŞ TARAMA  KAYITLARI): Bu seçenek sayesinde cihazı kullanan 
operatörün tarama esnasında depoladığı bütün kayıtları tarih ve zamanları ile birlikte görebiliriz. 
 
PRINT (YAZ): Bu seçenek sayesinde depolanmış tarama, kalibrasyon ve önceden yaptığımız  bütün 
Smart-Cal komünükasyon işlem kayıtlarını bir IR yazıcı sayesinde yazdırabiliriz. (Hafızaya depolanmış 
CO test veya CF test kayıtlarını yalnızca hafıza kapasiteleri yüksek, özel sipariş edilmiş cihazlarla  
gerçekleştirebiliriz.). 
 
CAL DUE (KALİBRASYON İŞLEMİNİ YENİLE MESAJI): Bu seçenek sayesinde cihazın 
ekranında ya gelecek tarihlerde yapılması gereken ya da tarihi geçmiş kalibrasyon işlem bilgilerini 
öğrenebiliriz. 
 
SHOW BH LOG (BH KAYITLARINI GÖSTER): Bu seçenek sayesinde cihazın ekranında son 
zamanlarda gerçekleştirilmiş BH test sonuçlarını görebiliriz. 
Standart model cihazların tarama işlem kayıt kapasitesi 6 adet taramadır ama her tarama işlemi içine ise 
duruma göre 100 adet  BH , CO  ve CF test sonuçları depolayabiliriz. 



 
 
NOT: Aşağıda belirttiğimiz özelliklere ait cihazlar yalnızca özel tasarlanmış ve yükseltilmiş hafıza 
kayıt kapasiteli modellere aittir. 
 
AUTOLOG (OTOMATİK KAYIT DOSYASI): Bu özellik sayesinde tarama esnasında önceden 
belirlenmiş seviyeleri aşan gaz yoğunluk seviyelerini 1600 adete kadar otomatik olarak depolayabiliriz. 
 
SHOW CO TEST (DEPOLANMIŞ CO TEST SONUÇLARINI GÖSTEREN KAYITLARI 
GÖSTER): Bu özellik sayesinde depolanmış bütün CO seviye ölçü birimlerini görebiliriz. 
 
 
SHOW CF TEST (TARAMA ESNASINDA İÇİNDE HAVA BULUNMAYAN ALANLARDA 
YAPILAN CO TEST SONUÇLARINA AİT KAYITLARI GÖSTER): Bu özellik sayesinde cihazın 
ekranında tarama esnasında içinde hava bulunmayan alanlarda yapılan CO test sonuçlarına ait 
sonuçların kayıtlarını görebiliriz. 
 
 
SHOW TIME (SAAT VE TARİHİ GÖSTER) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menü fonksiyonuna erişebilmek için; ekranda USER MENU / SHOW 
TİME mesajı görünene kadar TICK/MENU (B) düğmesine basıp bekleyin. Ekranda USER MENU / 
SHOW TIME mesajı göründükten sonra da parmağınızı TICK/MENU (B) düğmesinden çekin. Günün 
tarih ve zamanını görebilmek için tekrar TICK/MENU (B) düğmesine basıp çekin. Tarih ve zamanı 
gördükten sonra isteğe göre herhangi bir düğmeye basarak USER MENU fonksiyonuna geri 
dönebilirsiniz.. 
 
  
SET TIME (SAAT VE TARİH AYARI) 
 
Saat ayarını değiştirmek için yapacağınız ilk iş TICK/MENU  (B) düğmesine basın ekranda USER 
MENU / SHOW TIME mesajını görene kadar parmağınızı düğmeden çekmeyin ve USER MENU 
SHOW TİME mesajını ekranda gördükten sonrada bu sefer ekranda SET CLOCK yazısını görene dek  
SAVE/ZERO (C) düğmesine basın ve bırakın. En son olarakta ekranda görünen listenin içinden   USER 
MENU / SET CLOCK fonksiyonunu seçtikten sonra tekrar TICK/MENU (B) düğmesine basıp 
bırakarak saat ayarı yapabilme seçeneğine ulaşın. Ekranda saat ve tarih ayarları fonksiyonuna eriştikten 
sonra ilk olarak ayın kaçı olduğunu gösteren birim yanıp sönecektir.  TICK/MENU (B) düğmesini 
kullanarak ayın kaçıncı günü olduğunu değiştirebilirsiniz. Aynı ekranda hangi ay ve hangi saat isteğe 
göre ayarlanabilir. Herhangi bir ayarı değiştirdikten sonra her ayar sonucu  SAVE/ZERO (C) düğmesine 
basarak diğer ayara geçebilirsiniz. Değiştirdiğiniz  ayarları hafızaya kayıt edebilmek içinde tekrar  
POWER/MUTE  (A) düğmesine basın ve bırakın. Not: Son ayarlar cihazın hafızasına kayıt olduktan 
yani POWER/MUTE (A) düğmesini basıp bıraktıktan sonra ekranda tekrar  USER MENU fonksiyonu 
görünür.. 
 
 
 
 
PRINT (YAZDIR) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu fonksiyonuna erişebilmek için önce ekranın üst bölümünde 
USER MENU SHOW TIME fonksiyonunu görene kadar . TICK/MENU  (B) düğmesine basın ve 
bırakın. Sonrada SAVE/ZERO (C) düğmesini kullanarak USER MENU PRINT MENU seçeneğini 
seçin. USER MENU PRINT MENU seçeneğini seçtikten sonra tekrar TICK/MENU  (B) düğmesine 
basarak bu fonksiyon özelliğini aktif hale getirin. TICK/MENU düğmesine basıp bıraktıktan ve USER 
MENU PRINT MENU fonksiyonunu aktif hale getirdikten sonra ekranda PRINT MENU SESS LOG 
mesajı görüntülenecek ve cihazın pompası çalışmayı durduracaktır. İstediğiniz herhangi bir kayıtı 
yazdırmak içinde   tekrar SAVE/ZERO  (C) düğmesine basarak seçeneğinizi yapabilirsiniz. 
 

Yazıcıyı kullanmak için önce cihaz için özel tasarlanmış bu yazıcıyı cihaza bağla ve cihazla yazıcıyı 



birbirlerine uygun bir şekilde rahatca çalışabilmeleri için hizala.  Yazıcıyı yazdırmaya başlatmak içinde  

TICK/MENU  (B) düğmesine bas ve bırak. Yazıcı ile cihazın konumuna çok dikkat et ; çalışırken 

birbirlerine mani olmasınlar. Yazı işlemi bittikten sonra  POWER/MUTE  (A) düğmesine basıp 

bırakarak tekrar  USER MENU fonksiyonuna erişebiliriz. Not: USER MENU fonksiyonuna tekrar 

dönen cihazın pompası otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar. 
 
 
 
 
 
 
 
BUMP TEST 

 

Bu teste başlamadan önce yapacağımız ilk iş sensör konfigürasyonlarının doğru olup olmadığını 

anlamak için cihazn içindeki sensör çeşitlerine göre lazım olan gazları  tedarik etmektir. 

 

İlk olarak cihazın ekranında USER MENU SHOW TIME mesajı görene kadar normal çalışan cihazın ön 

kısmında yer alan  TICK/MENU  (B) düğmesine basıp duralım.  USER MENU SHOW TIME mesajını 

gördükten sonra parmağımızı düğmeden çekelim. Sonrada SAVE/ZERO  (C) düğmesini kullanarak 

listeden USER MENU BUMP TEST fonksiyonunu seçelim. USER MENU BUMP TEST seçeneğini 

onaylamak içinde tekrar TICK/MENU  (B) düğmesine basıp bırakalım. 

 

İstediğin  gazı cihaza uygulayın. Test esnasında ekranda gazın cinsi evvelden belirlenmiş gaz yoğunluğu 

seviyesi , saniyelerle belirtilen geriye kalan test süresi ve gazın tam konsantrasyon ölçü birimini aynı 

anda görebiliriz.  Test sonuçlarını yaptığımız her test sonucu teker teker seçilen gaz çeşitine göre 

ekranda PASS (Geçti/tamam) veya FAILED (Geçmedi) olarak görebiliriz.  Testi başlattığımız andan 

itibaren istesekde istemesekte işlemi durduramayız.   Bump testini tamamladıktan sonra ekranda ya 

BUMP TEST (PASSED (Geçti/tamam)  yada  FAILED(Geçmedi) mesajı görüntülenir.  Tamamlanmış 

işlem sonucu lütfen   POWER/MUTE  (A) düğmesine basarak alınan sonuçları depolayın ve tekrar 

USER MENU fonksiyonuna geri dönün. 

 

 

SMART-CAL (AKILLI - OTOMATİK KALİBRASYON İŞLEMİ) 

 

Akıllı ve otomatik kalibrasyon işlemini gerçekleştirebilmek için evvela normal çalışan cihazın ön 

tarafında yer alan  POWER/MUTE (A) düğmesine 2-3 saniye bastıktan sonra bırakın. Bu işlemden 

sonra ekranda  SMART CAL communicating (Akıllı – otomatik kalibrasyon işlemi aktif hale geliyor) 

mesajı görüntülenir. 

 

Cihazı  Smart- Cal Calibration Station’ın sol tarafında yer alan oturağın üstüne oturtun.  İstasyonda 

bulunan probu cihaza monta edin.  Sonra   TICK/MENU  (B) düğmesine basın ve bırakın. TICK/MENU  

(B) düğmesine bastıktan sonrada ekranda  SMART CAL communicating (Akıllı – otomatik kalibrasyon 

işlemi aktif hale geliyor) mesajı görüntülenecektir. 

  . 

Otomatik kalibrasyon işlemini başlatmak içinde Smart- Cal Calibration Station’da yer alan  

CALIBRATE düğmesine basarak otomatik kalibrasyon işlemini başlatın.  Kalibrasyon işlemi doğru bir 

şekilde yapılmışsa ekranda   CALIBRATION PASSED (Kalibrasyon işlemi tamam/geçti) mesajı 

görüntülenir. Kalibrasyon işlemi eğer doğru bir şekilde gerçekleşmemişse bu sefer ekranda  

CALIBRATION FAILED (Kalibrasyon işlemi geçmedi) mesajı  görüntülenir.   

Not: Eğer kalibrasyon işlemi geçmezse işlemi tekrarlayın.  Eğer ikinci kalibrasyon işlemide geçmezse 

cihazı kullanmayın ve cihazı tamir etmek için  derhal DMS A.Ş. ne baş vurun. 

 



 

 

O2 TEST (O2 TESTİ) 
 
Bu teste başlamadan önce ya %100 nitrojen yada %100 metan gazı tedarik etmemiz lazımdır.  
 
Normal çalışan cihazın ön kısmında yer alan TICK/MENU  (B) düğmesine basın ve  ekranda USER 
MENU SHOW TIME mesajı görüntülene kadar düğmeye basmaya devam edin. Sonrada  SAVE/ZERO  
(C) düğmesini kullanarak  USER MENU O2 TEST fonksiyonunu seçin.  USER MENU O2 TEST 
fonksiyonunu seçtikten sonra  TICK/MENU  (B) düğmesine basarak işlemi onaylayın.  Sonra evvelden 
tedarik edilmiş gazın probunu cihaza bağlayın.  Test esnasında gazın çeşiti ve testin tamamlanması için 
geriye kalan süre saniyelerle ekranda görüntülenir.  Test tamamlandıktan sonra ekranda ya  PASS 
(Geçti/tamam) yada FAILED (Geçmedi) görüntülenir. Not: Bu teste başladıktan sonra istesenizde  
işlemi durduramazsınız.  Test bittikten sonra ekranda ya  O2 TEST PASSED (Yapılan işlem başarı ile 
sonuçlandı) yada FAILED (Yapılan işlem başarılı olmadı)  mesajı görüntülenir.  Tamamlanmış işlem 
sonucu lütfen   POWER/MUTE  (A) düğmesine basarak alınan sonuçları depolayabilir ve tekrar USER 
MENU fonksiyonuna geri dönebilirsiniz. 

 

 

GAS TYPE (GAZ TİPİ) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU GAS 
TYPE mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU GAS TYPE 
mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU (B) düğmesine 
basın.  Son olarak ekranda gördüğünüz listeden  SAVE/ ZERO  (C) düğmesi kullanarak metan gazı ile 
ilgili kalibrasyon bilgilerine ulaşmak için NAT seçeneğini , propan gazı ile ilgili kalibrasyon bilgilerine 
ulaşmak  için ise PRO seçeneğini seçin ve hangi gaz çeşitini seçdiyseniz seçin ; seçtiğiniz gaz çeşitini 
onaylamak için  tekrar TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  En son olarakta son aldığıladığınız  bilgileri 
cihazın hafızasına kaydetmek  için  POWER/MUTE (A) düğmesine basın.  
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
CAL LOG   (KALİBRASYON KAYITLARI) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU CAL 
LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU CAL LOG 
mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU BUT (B) 
düğmesine basın.  Bu seçeneği onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  CAL DATE 
(Kalibrasyon tarihi) ve onun hemen altındada ise cihazın içindeki bütün sensörlerin en son gerçekleşmiş 
kalibrasyon işlem bilgileri yer alır.)   
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
SES  LOG    (DEPOLANMIŞ TARAMA  KAYITLARI) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU SES 
 LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın. Ekranda USER MENU SES 
 LOG mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU BUT (B) 
düğmesine basın.  Bu seçeneği onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  SESSION: XXX 
(Hafızaya kaydedilmiş kayıt numarası) ve onun hemen altında hafızaya kaydedilmiş o kayıtın 
gerçekleştiği tarih ve zaman bilgileri yer alır.  Ekranda ayrıca kayıt tarih ve zaman bilgilerinin altında 
tarama esnasında kayıda alınmış işlem sonuçları yani cihazın içindeki her sensörün algıladığı gaz 



yoğunluk ölçü birimleri görüntülenir.  Bir sonraki kayıt bilgilerini görebilmek için tekrar SAVE/ZERO  
(C) düğmesine ; bir evvelki kayıt bilgilerine ulaşmak içinse  TICK/MENU  (B) düğmesine basmanız 
lazımdır. 
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
 
NOT: Aşağıda belirtilen özellikler yalnızca özel sipariş edilmiş ve yüksek derece kayıt hafızasına 
sahip cihazlara aittir.  
 
 
SHOW CO LOG (DEPOLANMIŞ CO TEST SONUÇLARINI GÖSTEREN KAYITLAR) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU SHOW 
CO LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU SHOW CO 
LOG mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU BUT (B) 
düğmesine basın.  Seçeneğinizi yaptıktan sonra ekranda kaydettiğiniz en son iki kayıt görüntülenecek.  
Bu seçeneği onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  SES: XXX (Hafızaya kaydedilmiş 
kayıt numarası) ve onun hemen altında hafızaya kaydedilmiş o kayıtın gerçekleştiği tarih ve zaman 
bilgileri yer alır. Bu bilgilerin hemen altında ise tarama esnasında kaydedilmiş en yüksek gaz 
yoğunluğunu gösteren bilgilerin kayıdı  (PK) ve kaydedilmiş gaz yoğunluk çeşitleri (ON) görüntülenir.  
Bir sonraki kayıt bilgilerini görebilmek için SAVE/ZERO  (C) düğmesine ; bir evvelki kayıt bilgilerine 
ulaşmak içinse  TICK/MENU  (B) düğmesine basmanız lazımdır. 
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
 
SHOW CF LOG  (TARAMA ESNASINDA DEPOLANMIŞ ATMOSFERİNDE HAVA 
BULUNMAYAN ALANLARDA ALGILANAN CO SONUÇLARINA AİT KAYITLAR) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU SHOW 
CF LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU SHOW CF 
LOG mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU (B) 
düğmesine basın.  Seçeneğinizi yaptıktan sonra ekranda kaydettiğiniz en son iki kayıt görüntülenecek.  
Bu seçeneği onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  SES: XXX (Hafızaya kaydedilmiş 
kayıt numarası) ve onun hemen altında hafızaya kaydedilmiş o kayıtın gerçekleştiği tarih ve zaman 
bilgileri yer alır. Bu bilgilerin hemen altında ise ekranda tarama esnasında cihazın içinde bulunan bütün 
sensörler tarafından algılanmış ve kaydedilmiş gaz yoğunluk bilgileri görüntülenir.  Bir sonraki kayıt 
bilgilerini görebilmek için SAVE/ZERO  (C) düğmesine ; bir evvelki kayıt bilgilerine ulaşmak içinse  
TICK/MENU  (B) düğmesine basmanız lazımdır. 
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
 
SHOW BH LOG (BH KAYITLARINI GÖSTER) 
 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU  (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU SHOW 
BH LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU SHOW BH 
LOG mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU (B) 
düğmesine basın.  Seçeneğinizi yaptıktan sonra ekranda kaydettiğiniz en son iki kayıt görüntülenecek.  
Bu seçeneği onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  SES: XXX (Hafızaya kaydedilmiş 
kayıt numarası) ve onun hemen altında hafızaya kaydedilmiş o kayıtın gerçekleştiği tarih ve zaman 
bilgileri yer alır. Bu bilgilerin hemen altında ise ekranda tarama esnasında cihazın içinde bulunan bütün 



sensörler tarafından algılanmış ve kaydedilmiş gaz yoğunluk bilgileri görüntülenir.  Bir sonraki kayıt 
bilgilerini görebilmek için SAVE/ZERO  (C) düğmesine ; bir evvelki kayıt bilgilerine ulaşmak içinse  
TICK/MENU  (B) düğmesine basmanız lazımdır. 
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 
 
 
AUTO LOG (OTOMATİK KAYIT DEPĞOLAMA ÖZELLİĞİ) 

AUTOLOG (Bu özellik bütün CF test yapabilme özelliği ile donatılmış cihazlarda otomatik olarak 
standat bir şekilde mevcuttur.) 

 
Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için USER MENU SHOW TIME 
mesajını görene kadar  TICK/MENU (B) düğmesine basın.  Sonrada  ekranda USER MENU SHOW 
AUTO LOG mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER MENU SHOW 
AUTO LOG mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU  (B) 
düğmesine basın.  Seçeneğinizi yaptıktan sonra ekranda kaydettiğiniz en son yaptığınız  kayıt ve kayıt 
cinsi (Otomatik olarakmı yoksa manuel olarakmı kaydedilmiş) görüntülenecek.  Bu seçeneği 
onayladıktan sonra ekranın üst kısmında başlık olarak  SES: XXX (Hafızaya kaydedilmiş kayıt 
numarası) ve onun hemen altında hafızaya kaydedilmiş o kayıtın gerçekleştiği tarih ve zaman bilgileri 
yer alır. Bu bilgilerin hemen altında ise ekranda tarama esnasında cihazın içinde bulunan bütün 
sensörler tarafından algılanmış ve kaydedilmiş gaz yoğunluk bilgileri görüntülenir.  Bir sonraki kayıt 
bilgilerini görebilmek için SAVE/ZERO  (C) düğmesine ; bir evvelki kayıt bilgilerine ulaşmak içinse 
TICK/MENU  (B) düğmesine basmanız lazımdır. 
Not: İşlemin sonunda  POWER/MUTE (A) düğmesine bastıktan hemen sonrada cihazın ekranında 
tekrar  USER MENU mesajı görüntülenir. 
 

Cihaz bu özellik sayesinde normal tarama esnasında cihazın içindeki bütün sensörlerden algılanan  en 
yüksek gaz yoğunluk ölçü birimlerini otomatik olarak cihazın ekranında görüntüler.  Bu ölçü birimleri 
ayrıca otomatik olarak 1600 adete kadar cihazın hafızasına kaydolur.  Bahsettiğimiz bu 1600 adet kayıt 
kapasitesinin dolması cihazı kullanan operatöre göre günler veya haftalar alabilir.  Cihazı kullanan 
operatör ayrıca istediği an ihtiyaca göre SAVE/ZERO © düğmesine basarak manuel şekilde herhangi 
bir diğer kayıtta yapabilir. 

 
 
Hafızada depolanmış kayıtları ekranda nasıl görüntüleyebiliriz: 

 
Cihazın hafızasına kaydolmuş bilgileri istediğiniz  herhangi bir bilgisayara indirebiliriz. Bilgileri USB 
bağlantısı ile ve ancak bu işlem için tasarlanmış özel bilgisayar programı (#AJN02033-PCIS)  
kullanarak bilgisayara aktarabilirsiniz. Bahsettiğimiz bu bilgisayar programını sipariş etmek için lütfen 
DMS A.Ş.’ne başvurun. 

 

CAL DUE (YENİ KALİBRASYON ZAMANI GELDİ) 

Normal çalışan cihazın ekranında menu seçeneğine  erişebilmek için önce TİCK/MENU (B) düğmesine 
basın USER MENU SHOW TİME mesajını görene kadar düğmeye basılı kalın. Sonrada  ekranda 
USER MENU CAL DUE mesajı görene kadar  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basın.  Ekranda USER 
MENU CAL DUE mesajı görüntülendikten sonrada bu fonksiyonu seçmek içinde  tekrar TICK/MENU  
(B) düğmesine basın.   TİCK/MENU düğmesine seçeneği onaylamak için bastıktan sonra ekranda son 
üç kayıt işlemi görünecek. Ekranın en üst kısmında CAL DATE yani sensörün en son kalibre edilmiş 
tarihi görüntülenecek. En son olarak tekrar USER MENÜ’ye dönmek içinde POWER/MUTE BUTTON 
(A) düğmesine basıp bırakın. 

 



ÖNEMLİ UYARI: CO seviyeleri veya CF test sonuçları ancak doğal gaz yoğunluğu algılayabilen  

cihazları kullanarak ve baca deliklerinden alınan  CO ve O2 örnekleri sayesinde ölçülebilir. 

 

 

CONDUCT / SHOW /PRINT CF TEST  (CF TESTİ - YAP/GÖSTER/YAZDIR) 

Bu özellik yalnızca ancak CO , O2 algılayabilen ve yüksek derece kayıt yapabilme özelliklerine 
sahip özel olarak sipariş edilmiş cihazlarda vardır. 

 

To Conduct a CF Test    (CF Testi Yapmak İçin) 

NOT: Bu testi doğru bir şekilde yapabilmemiz , doğru ölçüm sonuçları alabilmemiz ve cihaza 
hasar vermemek için mutlaka hot air flue (Hot air flue prob:baca deliklerini taramak için özel 
tasarlanmış prob) probu kullanmalıyız.  

 

 

 

 

Normal çalışan cihazın ekranının üst kısmında SELECT TEST mesajı görüntülene kadar  TICK/MENU  

(B) düğmesine basın ve bekleyin. Sonrada ekranda CF mesajı görüntülene kadar SAVE/ZERO  (C) 

düğmesine basıp bekleyin. Son olarak tekrar  TICK/MENU (B) düğmesine basıp bırakırsanız cihaz 

kendini otomatik olarak sıfırlar ve ekranda CF test menüsü görünür. Tekrar TICK/MENU  (B) 

düğmesine basıp bıraktığımızdada yapılması istenen test başlar.  

NOT: Test tamamlandıktan sonra cihazın modeline göre eğer  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basılırsa 
ekranda diğer test seçenekleri görüntülenir. 

Yukarıda bahsettiğimiz test 180 saniye geriye sayım yapan bir süre  kapsamında gerçekleşir.  (Bu test 
için ayarlanmış süre fabrika tarafından ayarlanmıştır ve fabrika tarafından isteğe göre değiştirilebilir.)  
Süre her ne olursa olsun geriye sayımı saniye birimleri ile ekranda görebiliriz.  En yüksek CF sonuçları 
ekranın sağ alt kısmında  “O PK” olarak yanıp söner. Test başladıktan 20 saniye sonra baca deliğinin 
içinden alınan örnek havanın oksijen seviyesi eğer %18’in altına inerse PK seviyesini gösteren mesaj 
artık yanıp sönmez.  Bu sefer  CO seviyesini gösteren mesaj ekranın sol üst kısmında ve CF seviyesini 
gösteren mesaj ise ekranın sağ üst köşesinde görünür. 

Bu mesaj oksijen seviyesi %18’e düşene kadar tam 20 saniye yanıp sönmeye devam eder. Zaten 
yapılması istenen testin doğru ölçülerle ve doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için oksijen seviyesi 
%18’in altında olmalıdır ve bu test ancak bu seviyede gerçekleşebilir. 

Eğer teste başladıktan 20 saniye sonra mesaj ekranda hala yanıp sönüyorsa test yapılması istenen 

alanı test yapılabilinmesi için elverişli değil demektir. Böyle durumlarda alınan test sonuçları 

geçerli değildir ve cihazın ekranında ve yazıcı ile yazınan mesajda CF seviyesi N/A (Geçersiz) 

olarak görünür. Geçersiz sonuçlanan test yeniden yapılmalıdır.  

Eğer yapılması istenen test şayet doğru ortamda doğru bir şekilde yapılırsa test sonucu ekranda sabit 

olarak  CO seviyesi , ölçülmüş CF seviyesi ve ölçülmüş en yüksek CF seviyesi görüntülenir. 

 

Ölçülmüş CF seviye sonuçları ve en yüksek CF seviyesi sonradan incelenebilmek için veya yazıcı ile 
yazdırılabilmek için cihazın hafızasına otomatik olarak kaydedilir.    



Doğru sonuçlanmamış testi yeniden yapmak için  TICK/MENU  (B) düğmesine basıp bırakın.  Doğru 
sonuçlanan testten sonrada başka bir işlem yapmak için ekranda tekrar başlangıç noktasına gelebilmek 
içinde POWER/MUTE  (A) düğmesine basıp bırakın. 
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CALIBRATION (KALİBRASYON) 
 

Kalibrasyon işlemi ne demek: Cihazı test yapmak için kullandığımız gazların cihaz ayarları ile eşit ve 

aynı yoğunluklarda olması için yapılan işlem  demektir.  Kalibrasyon işlemini gerçekleştirmeden önce 

cihazı atmopsferinde  CO ve H2S gibi yanıcı veya patlayıcı gazlar var olmayan temiz havada en az 5 

dakika çalıştırmalısınız.  

Ayrıca cihazı kalibre etmeden önce (Kalibrasyon işlemine başlamadan önce) cihazı manuel olarak 
sıfırlamalısınız. 

NOT: Kalibrasyon işlemlerini yalnızca firmamız tarafından onaylanmış kalibrasyon kitleri ile 

yapın yoksa alacağınız sonuçlar doğru olmayabilir. 

Bozulmuş veya doğru çalışmayan sensörler yanlış sonuçlar verir. Böyle durumlarda cihazı tamir 
etmek veya konu hakkında daha detaylı bilgiler alabilmek için lütfen DMS A.Ş. ‘ ne başvurun. 

NOT: Kalibrasyon işlemi esnasında gördüğünüz ölçü birimleri cihazın içinde yer alan 
mikroprosesör tarafından algılanan anlık birimlerdir yani  dikkat edin işlem bitene kadar 
ekranda gördüğünüz birimler doğru kalibrasyon gaz seviye sonuçları değildir. Bu birimler ayrıca 

kalibrasyon işlemi esnasında her 5 saniyede bir ekranda kendini yenilenir. 

 

     AÇIKLAMALAR 

• AUTO CAL:  Otomatik kalibrasyon işlemi.  

• 2.5% V/V:  100% yoğunluk sensörü için en düşük kalibrasyon seviyesi. 

     • 50% LEL:  LEL ve PPM sensörleri için kalibrasyon işlemi. 

 

• 100 PPM CO: Karbon monoksit sensörünü kalibre edebilmek  için kalibrasyon seviye noktası. 

• 25 PPM H2S: Hidrojen sülfür sensörünü kalibre edebilmek için kalibrasyon seviye noktası. 

• 10 PPM HCN: Hidrojen siyanit sensörünü  kalibre edebilmek için kalibrasyon seviye noktası. 

 

• SMART-CAL (OTOMATİK - AKILLI KALİBRASYON SİSTEMİ): IR komünükasyonunu 
kullanarak gerçekleştirilen otomatik kalibrasyon işlemi. 

Otomatik kalibrasyon işlemine başlamadan önce lütfen sensörleri konfigürasyon yapmak için lazım 

olucak gazları tedarik edin. 

Normal çalışan cihazın ekranında USER/MENU SHOW TİME mesajı görüntülene kadar  TICK/MENU  
(B) düğmesine basın ve bekleyin. Sonrada USER/MENU CAL mesajı ekranda görüntülene kadar 
SAVE/ZERO  (C) düğmesine basıp bekleyin. Sonra TICK/MENU  (B) düğmesini kullanarak çeşitli 



kalibrasyon modlarından birini seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra ekranda  CAL AUTO CAL mesajı 
görünecektir. 

SAVE/ZERO  (C) düğmesi ekranda size var olan bütün kalibrasyon mod seçeneklerini sunacaktır. 

 

AUTO CAL (OTOMATİK KALİBRASYON): Cihazın içine monta edilmiş sensörlere göre cihazın 

algılayabildiği gazların tamamını doğru bir şekilde algılayabilmek için gerçekleşen otomatik kalibrasyon 

işlemi. Önce ekranda görünen AUTO CAL menüsünden TICK/MENU  (B) düğmesine basın ve bırakın. 

Ekranda görünen listede görünen gaz çeşitini (Yoğunluğunu) cihaza monta edin. Gazı monta etmek için 

tanınan süreyi ekranda geriye sayım yapan birim olarak görebiliriz.  Gazı eğer cihaza verilen süre içinde 

monta edemezsek ekranda FAİL mesajı görüntülenir ve cihazdan alarm sesi çıkar. İşlemi yeniden 

yapmak veya devam etmek için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.  
 

Test esnasında cihazın ekranında algılanan gazın cinsi , elde edilmek istenen gaz yoğunluk seviyesi ve 
dijital sensör hassasiyet ölçü birimleri ekranda görüntülenir. 

Test edilen her gazın testi geçip geçmediği ekranda  PASS veya FAILED mesajları sayesinde 
anlayabilir.  Test esnasında eğer istersek  her an  manuel olarak  POWER/MUTE (A) düğmesine 
basarak yapılan testi işlemini durdurabilirsiniz . 

Yapılan test sonucunda ekranda  BUMP TEST PASS veya FAILED mesajı görünür.  Test sonunda 
ayrıca tekrar  POWER/MUTE  (A) düğmesine basarak  test sonuçlarını  cihazın hafızasına kaydedebilirr 
ve USER MENU ekranına dönebiliriz. 

SAVE/ZERO  (C) düğmesini kullanarak  SENSİT GOLD G2 cihazımızın diğer sensör konfigürasyon 
sonuçlarına isteğe göre teker teker erişebiliriz. 

İstediğimiz sensörü seçtikten sonra TICK/MENU  (B) düğmesine basarak seçtiğimiz sensörü onaylarız. 
Seçeneğimizi yaptıktan ve onayladıktan sonra test için ihtiyaç olan gazı cihaza monta eder ve ekranda  
PASS veya FAILED mesajı görünene kadar bekleriz. 

Eğer kalibrasyon işlemi doğru yapılmamış yani ekranda FAİL mesajı görürsek işlemi tekrarlamak veya 
diğer sensörü seçmek için tekrar  POWER/MUTE  (A) düğmesine basın.  Kalibrasyon işlemi doğru 
yapılmışsa o zaman güncellenmiş yeni kalibrasyon tarihini hatırlama mekanizması devreye girer ve 
otomatik olarak yeni güncellenmiş kalibrasyon tarihini hafızaya kaydeder.                                          
Aynı menüden  SAVE/ZERO  (C) düğmesine basarak tekrar  SMART-CAL otomatik kalibrasyon 
sistemine ulaşabiliriz.  Tekrar  TICK/MENU  (B) düğmesine bastıktan ve  SMART CAL seçeneğini 
yaptıktan sonra cihaz otomatik kalibrasyon işlemine başlar.  SMART-CAL sistemine ait daha detaylı 
bilgiler  almak için lütfen firmamız DMS A.Ş. ‘ne baş vurun. 

 

NOT: AKalibrasyon işleminin geçip geçmediğini kalibrasyon işlemi sonunda cihazın ekranında 
görebileceğimiz  PASS veya FAİL mesajları ile anlayabiliriz. Kalibrasyon işlemi eğer doğru bir 
şekilde sonuçlanmazsa lütfen işlemi tekrarlayın. İkinci bir kalibrasyon işlemi sonu cihazın 
ekranında eğer hala FAİL mesajı görürseniz derhal cihazı servisten çıkarın ve cihazı tamir 

ettirmek için lütfen firmamız DMS A.Ş.’ne baş vurun. 
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EXPERTMENU FEATURE DEFINITIONS  

(UZMAN OPERATÖRLER İÇİN TASARLANMIŞ AYARLAR VE ÖZELLİKLERE AİT 

AÇIKLAMALAR) 



 

CONTRAST: Ekran çözünürlüğü  

TICK: Ayarları yaparken tik sesinin normal durumlarda süre aralığının ayarı. 

%LEL MODE: Ekranda  LEL ayarı yapabilme özelliği.  Durum eğer  %V/V yoğunluk seviyesi dışında 
ise. 

100% LEL: LEL ayar seviyesini  %4-5 metan seviyesine göre ayarlamak 

LEL RESOLUTION: Algılanmış seviyelerin ölçü birimlerini ekranda gösteren bilgilerin ayarı. 

N COMP: Özel sensör dengeleme (uyum sağlayıcı) işlemci programı. 

CAL DUE REMINDER: Kalibrasyon zamanını operatöre haber verme sistemi. 

DUE ACK: Kalibrasyon işleminin tarihi geçtiği zaman operatör tarafından bir düğmeye basılması lazım 
demektir. 

PROPANE 100%: 100% propan gazı ile kalibrasyon yapılması lazım demektir. 

N2 for O2:  N2 Kullanarak oksijen testi yapılması lazım demektir. 

SHOW SES LOG: Ekranda tarama raporunu göster demektir. 

SHOW BH LOG: Ekranda bar hole test kayıdını göster demektir. 

SHOW CF/CO LOG: Ekranda CO ve CF test kayıtlarını göster demektir. 

ALARM SETTINGS: Alarm seviye ayarları. 

LOW LED: LED ışık ilk yandığında algılanan yoğunluk seviyesi demektir. 

POWER OFF: Otomatik kapanış demektir. 

PURGE TIME: Cihaza çalışmayı durdur ve kapan komutu verdikten sonra cihazın kapanması için belli 
bir süre geçer. İşte bu süreye PURGE TİME  denir. 

BH TIME: Bar hole testi yapmak  için isteğe göre test süre ayarı. 

CO TIME: CO testi yapmak için isteğe göre test süre ayarı.  

ERASE AUTO: Hafızaya otomatik olarak kaydedilmiş kayıtları sil demektir. 

NG FACTOR: Metan gazı için ayarlanmış  100% doğal gaz yoğunluk ayarı. 

NSR: Gaz çeşitlerini birbirinden ayırt edebilen işlemci programını devre dışı bırak demektir. 

NSC: Yanıcı veya patlayıcı gazları tanımlayan özelliği devre dışı bırak demektir. 

NSC LEL: NCS kontrol özelliğini aktif duruma getirmek için gereken yoğunluk.  

AUTO BUMP: Cihaza bump test işlemi  yaptır. 

TICK FIRST: Tick seçeneğinin menüdeki pozisyonu. 

MUTE LATCH: Cihaza çalışmaya başla komutu vermeden evvel sessiz ve hazırda bekle komutu 
vermek demektir. 

ERASE LOG: Hafızaya kaydedilmiş  bütün  BH, CO ve CF kayıtlarını sil. 

CAL RQD:  “Cal Past Due”  (Kalibrasyon tarihi gelmiş cihazı yeniden kalibrasyon yapana kadar 
servise kapat.) 



 

BİLDİRİ:   ▲UYARI: Bu sembolun manası atmosferde tehlikeli (Patlayıcı/yanıcı) madde var 
demektir. Kendizi korunmak için emniyete almazsanız zarar görebilirsiniz. 

 
▲BİLDİRİ: Cihazın içinde bulunan LEL sensörü içinde silikon , yüksek miktarda sülfür , yüksek 
yoğunlukta propan , yüksek yoğunlukta CO (1000ppm’den daha fazla) veya egzos gazlarının var olduğu 
alanlarda tarama yapıldıktan sonra her defasında doğru çalışıyormu yoksa doğru çalışmıyormu kontrol 
edilmesi lazımdır. 
 

Sürekli düşük kalibrasyon kontrol ve değişik değişik sıfırlama işlem sonuçları sensör hayatının sona 

erdiğini haber verir. Daha detaylı bilgi almak için lütfen  DMS A.Ş. ne baş vurun. 

 

Doğru sonuçlar alabilmek için tarama yapmadan evvel her defasında cihazı daima tarama yapacağın 

alanın ısısına , nemine yakın ve atmosferinde temiz hava olan alanlarda sıfırla. Tarama esnasında cihaz 

eğer 5 dakikadan fazla normal LEL yoğunluk biriminden çok daha fazla yanıcı veya patlayıcı gaz 

yoğunluk birim algılarsa ; bir sonraki taramadan evvel muhakkak cihazın kalibrasyonunu kontrol 

etmelisiniz. 

 

▲UYARI: Cihazın bataryalarını mutlaka atmosferinde yanıcı veya patlayıcı gazların var olmadığı 

alanlarda değiştirin.  

 

▲UYARI: Hiçbir zaman cihaza değişik cins veya farklı yaşta bataryalar monta etmeyin. 

 

▲UYARI: Cihazı atmosferinde %21 den fazla oksijen bulunan alanlarda kullanmayın. 

 

▲UYARI: Cihazı yalnızca atmosferinde yanıcı veya patlayıcı gaz yoğunluğu olmayan alanlarda 

sıfırlayın. 

▲UYARI: Cihazı her zaman emniyetli kullanın ve bunu yapabilmek içinde cihaza bakım yaparken 

veya cihazı tamir ederken muhakkak fabrika tarafından onaylanmış parçalar kullan. Ayrıca cihaza 

bakım yapan veya cihazı tamir eden teknisyende firmamız tarafından onaylanmış ve özel eğitim görmüş 

olmalıdır. 
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GARANTİ BELGESİ 

 

 

Sensit®Gold G2 cihazınız parça ve işçilik bakımından satın aldığınız tarihten itibaren tam iki yıl 

(Bataryalar ve kalibrasyon işlemleri hariç) garantilidir. Cihazın içindeki circuit board ve % yoğunluk 

gaz sensörünün (TC) garantisi ise satın aldığınız tarihten itibaren 5 yıldır. Cihazınız eüğer yukarıda 

belirttiğimiz kurallar içinde hor kullanmadan doğru bir şekilde kullanır ve cihaz bozulursa fabrikamız 

cihazı ya tamir edecektir yada cihazı yenisi ile değiştirecektir. Garanti yalnızca normal şartlarda 

kullanılmış cihazlar için geçerlidir. Nakliye esnasında hasar görmüş cihazlar , kaza ile düşürülmüş , 

bakımı zamanında yapılmamış , hor görülmüş cihazlar garanti içine girmez. Fabrikamız garanti için 



cihazı satın aldığınıza dair faturayı görmek isteyebilir.  Garantisi bitmiş cihazların doğru bir şekilde 

tamir edilmesi veya bakım yaptırılması için müşterilerimize mutlaka fabrikamız tarafından onaylanmış 

teknisyenlere sahip mümessilimiz DMS A.Ş. ne baş vurmalarını tavsiye ederiz. Garanti süresi bitmiş 

cihazların tamiri veya bakım işlemleri için ücret alınır ; ilginize.  Tamir edilmesi gereken cihazlar 

garanti süresi içinde bile olsalar müşteri tarafından sigortalanmış bir şekilde firmamıza geri 

yollanmalıdır. Tamir edilmesi gereken cihazların nakliye ücretleride ayrıca  müşteri tarafından ödenir.  

Bu garanti belgesi size müşteri olarak bazı haklar tanır ve bu haklar ülkeden ülkeye değişebilir.  
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