
                                                                    TRAK-IT IIIa 

                                   KULLANIM KILAVUZU 

 

!DİKKAT: Ortamdaki olabilecek gazları ateşleme tehlikesine karşı tedbir olarak pilleri gazsız 
olduğundan emin olunan ortamlarda söküp takınız.Farklı tip ve kullanım süreli pilleri aynı anda cihaza 
takmayınız. 

!DİKKAT: Alevlenme ve patlama kazalarına tedbir olarak cihazın bakımına başlamadan önce cihazı  

prizden çekiniz. 

!DİKKAT: Üretici tarafından onaylanmayan parçaların cihaza takılması halinde cihazın güvenlik 
özellikleri zarar görebilir. 

!DİKKAT: Cihazın güvenlilik hususiyetini muhafaza edilmesi için bu cihazın bakım ve onarımı sadece 
yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

Bu cihaz %21 den yoğun oksijen bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. 

UYULMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR 

!DİKKAT: Bu cihaz günlük kullanımdan önce mutlaka hassasiyetini ölçmek üzere %25-50 tam ölçekli 
LEL yoğunluğuna eşit ve yoğunluğu bilinen metan gazı ile test edilmelidir.Cihazın doğruluğu 
kalibrasyon prosedürüne uyularak sağlanır. 

Halojen,sülfür,kurşun ve silikon ihtiva eden gazlara maruz bırakılması halinde LEL sensörünün 
zehirlenmesi meydana gelebilir.Bu durum meydana gelirse veya ihtimalinden şüphe duyarsanız cihazı 
uygun bir şekilde test etmek için kalibrasyonun kontrolu prösedürüne bakınız. 

Diğer gazların algılanması esnasında metan gazının kalibrasyon değeri algılanan gazın gerçek LEL 
değerinden düşük olabilir. 

LEL Çapraz Hassasiyeti Hesaplama Çizelgesi 

Örneğin %100 LEL değeri olan propan ekranda %70 LEL olarak görünebilir. 
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Aşağıdaki çizelgede algılanması için bu cihazın kullanıldığı en yaygın gazların %50 LEL’e maruz 
kaldığında tespit edilen LEL  değerlerini görebilirsiniz.  

%50 LEL Propan = %35                                   %50 LEL Butan = %35 

%50 LEL Hexan = %22.5                                  %50LEL Pentan = %25 

%50 LEL Toluen = %22.5                                 %50 LEL Metanol = %50 

%50 LEL Etanol = %35                                      %59 LEL MEK = %25 

%50 LEL Isopropil Alkol = %30 

!UYARI: LEL sensörü silikonlu,yüksek miktarda sülfürlü gazlara,yüksek yoğunluklu propan ve yüksek 
yoğunluklu CO(1000ppm üstü) veya egzost gazlarına maruz kalırsa her seferinde sensörün doğruluğu 
kontrol edilmelidir.Sürekli düşük kalibrasyon snuçları veya sıfırlama değerlerinin değişimi sensörün 
ömrünü kısaltabilir veya hatalara neden olabilir. 

En iyi sonuçları alabilmesniz için sıfırlama işlemlerini daima temiz hava ortamlarında ve cihazın 
kullanılacağı ortamlardaki ısı ve nem değerlerine benzer ortamlarda  yapmalısınız. 

Cihazın %100 LEL’in üzerinde gaz yoğunluklarına  maruz kalması durumunda otomatik sıfırlama 
yapılması tavsiye edilir. 

Bu cihaz %21 den fazla  oksijen yoğunluğundaki ortamlarda kullanıma uygun değildir. 

Bu cihazın performansı sadece yanıcı ve patlayıcı gazların algılanmasıyla ilgili değerlendirilmiştir. 

   Standart Aksesuarlar(Cihazla birlikte gelen) 

CİHAZIN PARÇA VE AKSESUARLARI 

Taşıma Çantası 

Fiberglass Bar-Hol Probu ve Filtresi 

Harici Su Filtresi 

Alkalin”C” tipi Piller 

Başvuru Sayfası 

Kullanıcı Kılavuzu 

Yedek Parça ve Aksesuarlar 

873-00018  Hidrokarbon Filtresi(6) 

873-00020 Harici Fitre Takımı 

883-00045 Yüksek Bsınç Prob Takımı 

883-00039  32” Pirinç Bar Hol Probu ve Filtresi (PJN0110 yedek sensör ca, O ring,filtre) 



883-00037     Prob Adaptörü 

883-00015     Kapalı Alan Probu ve Filtre    

870-00004     Yazıcı(sadece tehlike arzetmeyen ortamlarda kullanılmalı) 

873-00005      Toprak ve Su Filtre Takımı 

Kalibrasyon Kitleri-Size uygun doğru kalibrasyon kitleri için bize danışınız. 

TRAK- IT IIIa yanıcı ve patlayıcı gazların LEL ölçeğinde(yüzdelik hacimsel yoğunluk opsiyonel) tespit 
edimesini için tasarlanmış bir cihazdır.Ayrıca ihtiyaç duymanız halinde ilave olarak oksijen ve iki toksik 
sensör de donanıma ilave etme opsiyonu da mümkündür.Toksik sensör yapılandırmasına karbon 
monoksit,hidrojen sülfür veya hidrojen siyanür gaz sensörleri de dahildir. 

TANITICI GENEL BİLGİLER 

Tüm TRAK-IT IIIa cihazları patlayıcı yanıcı gazların LEL(en düşük patlama miktarı) cinsinden ölçümünü 
yapan bir alçak güç katalitik sensör ve ayrı olarak da hacimsel yoğunluğu(%v/v) ölçmek üzere  bir ileri 
düzey ısı iletken sensörü ile donatılmıştır. 

Otomatik olarak arka plan ışığı ile aydınlanan ekran cihazdaki tüm sensörler için gaz yoğunluklarını 
ekranda gösterir.Kurulu alarm seviyeleri aşıldığında bir LEd işığı ve korna sesi ile uyarı verir.Cihazın 
içindeki bir pompa vasıtasıyla cihaz devamlı olarak ortamdan örnek almayı sürdürür. 

Ortamda tehlikeli bir gaz seviyesi varsa cihaz, sesli ve görsel alarmlar vasıtasıyla kullanıcıyı 
uyarır.Alarm esnasında kırmızı yanıp sönen bir LED ışığı,alarm sesi ve aynı zamanda da ekrandaki 
gösterge uyarı verir.Sadece LEL cinsinden sonuç gösteren modellerde yanıcı ve patlayıcı gaz alarmları 
%10 LEL seviyesine ayarlanır.Donanımda hacimsel yoğunluk sensörü varsa alarm seviyesi %50(2.5 
metan)-%17  arasında hacimsel metan yoğunluğuna ayarlanır. 

Karbon monoksit(CO) alarmı 35ppm seviyesine ayarlanır.Oksijen(O2) alarmı ise %19.5 altında ve 
%23.5 üstndeki seviyelere ayarlanır.Hidrojen sülfür(H2S) alarmı 10 ppm seviyesine ayarlıdır.Hidrojen 
siyanür(HCN) alarmı 4.7ppm seviyesinde ayarlıdır. 

TRAK-IT IIIa cihazı ATEX’e ve IECEx Zone 1 Ex dia IIB T4 standartlarına uyumludur. 

                                                                                    SENSÖR ÖZELLİKLERİ                                           

                                                                                    TEMEL ÖZELLİKLER 

     TİPİ                        SONUÇLANDIRMA                              SEVİYE                                         DOĞRULUK                                                                  

PPM*                                  50ppm                                       0-2,000ppm                                        ± %10 

LEL                             %0.1** - %2                                         0 - %100 LEL                                        ± %10 

% DOĞ. GAZ                 %0.1                                              5.0 - % 100 GAZ                                  ± %5 

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                                       ± 2ppm veya %5*** 

*ppm opsiyonlu;            **% gaz göstergesinin LEL değeri %0.01;       ***Hangisi daha büyük ise 

                                                                

Ebat :                                                    167 x   109 x 102mm                              

CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Ağırlık                                                   1.27 kg 

Çalışma Sıcaklığı                              -20C -  +40C 

Alarm                                                 98 db @ 30cm 

Pil Ömrü                                            4 “C” Alkalin pil; 25 saat devamlı çalışma 

                                                                         

TRAK-IT IIIa cihazları zor saha şartlarına uyum sağlaması için dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

Tüm TRAK-IT IIIa cihazları 4 adet Duracell MN 1400 pil ile çalışır ve bu piller 25 saat devamlı çalışma 
imkanı sağlar. 

Uyarı vazifesini galarmlar cihazın ön kısmındaki seslendiriciden rahatlıkla duyulabilir. 

Cihazın sağ tarafında bulunan infrared bağlantı noktası cihazın hafızasına kayıtlı kalibrasyon verilerini 
ve kullanıcının daha önce kaydettiği verileri indirme olanağı sağlar. 

Grafik özellikli ekran kullanıcıya ortamda mevcut tüm gaz yoğunluklarını ve gerektiğinde kurulu 
seviyelerine göre harekete geçen alarm uyarılarını ve aynı zamanda pil ömrü, hava akımı gibi cihazın 
dahili fonksiyonlarını sürekli olarak izleme imkanı sunar.Alarm durumunda ayrıca cihazın sağ 
tarafında bulunan kırmızı LED ışığı da devamlı olarak yanıp sönerek uyarı yapacaktır. 

TRAK-IT IIIa cihazının ön yüzünde cihazın işlemlerini yapmanıza yarayan 3 adet düğme vardır. 

• POWER/MUTE DÜĞMESİ(A): Güç düğmesi fonjsiyonunu görür ve gerektiğinde alarm 
esnasında cihazı sessize alabilirsiniz. 

• MENU/BH TEST DÜĞMESİ(B): Bar hol testi ve kullanıcının seçeceği kalibrasyon,veri 
kontrolu,zaman ayarı vb. fonksiyonlara erişimi sağlar. 

• ZERO/SAVE DÜĞMESİ(C): Verileri hafızaya kaydetme fonksiyonunu çalıştırır ve sensörlerin 
manuel olarak sıfırlanması işlemini yürütmeye yarar. 

Cihazın herhangi bir düğmesine bastığınızda bir klik sesi duyarsınız. 



                                                             

Yanıcı ve Patlayıcı Gaz Sensörü 

SENSÖR TİPLERİ VE POMPALAR 

Tüm TRAK-IT IIIa cihazları toksiklenmeye dirençli, katalitik hava kabarcığı sensörlerleri ile 
donatılmıştır.Sensörlerin fonksiyonları ve doğrulukları özel bir devre ve bir mikro cip ile izlenir.Sensör 
50ppm den %100LEL ‘e kadar olan yoğunlukları ölçme kapasitesine sahiptir.Eğer donanımda var  ise 
son derece mükemmel ısı iletken sensörleri(TC SENSÖR) sayesinde %70 LEL’in üstündeki yoğunluklar 
da izlenir ve aynı zamanda ölçümü yapılabilir.Bu sensörler yüksek gaz yoğunluklarını hızlı ve doğru bir 
şekilde ölçme kapasitesine sahiptirler. 

Tüm sonuç değerleri otomatik olarak LEL ve hacimsel % olarak değişimli olarak ekranda izlenebilir. 

Elektrokimyasal Sensörler(Opsiyonel) 

Tüm TRAK-IT IIIa cihazlarında opsiyonel olarak amaca uygun sensörler,mikrocipler ve uyumlu 
devrelerin donanıma ilave edilmesiyle 0-%25 arasındaki oksijen seviyeleri,0-2000ppm arasında 
karbonmonoksit(CO), seviyeleri veya 0-100ppm seyiyelerinde hidrojen sülfür (H2S) ölçümleri 
yapılabilir.Tüm gazlar eşzamanlı olarak ekranda izlenebilir. 

The Pump 

TRAK-IT IIIa cihazları güçlü ve etkili iki hızda diyaframlı bir pompa ile donatılmıştır.Probun ucundaki 
filtre sistemi sayesinde pompaya istenmeyen yabancı maddelerin sızması engellenmiştir.Herhangi bir 
nedenle birincil filtre eksikse veya hasar görmüş ise ilave harici veya dahili filtreler pompaya zarar 
verebilecek maddelerden korur.Pompa bir şekilde tıkanmış veya muntazam çalışmıyorsa kullanıcının 
uyarılması için sesli ve görsel ikazlar mevcuttur. 

Ekranın sağ alt köşesinde pillerin yaklaşık olarak güç durumunu gösteren bir simge 
mevcuttur.Ekranda BAT LOW yazısını gördüğünüzde pillerin değiştirilmesi gerekir.Pil ömrünün 
bitmesi halinde sesli bir alarm ve yanıp sönen yeşil LED lambası da ikaz verir.Cihaz BAT LOW 
durumunda iken cihaz kendiliğinden kapanmadan önce ekranda 300 saniye(5 dk) den başlayan bir 
geri sayım ekranda izlenebilir. 

PİLLERİN SÖKÜLÜP TAKILMASI 

!DİKKAT: Pillerin sökülüp takılma işlemini daima temiz hava ortamlarında yapınız. 

Kasanın alt kısmındaki pil kapağının üstündeki tutma vidasını sökerek kapağı çıkarınız.Her iki tarafında 
bulunan ve kapağı cihaza takılı kalmasını sağlayan dillerden kurtarmak için kapağı çekiniz ve kapağı 
çıkarınız. 

Pil yuvasına 4 adet “C” tipi alkalin Duracell MN  1400 cinsi pil koyduktan sonra pil kapağını yerine 
takınız ve vidasını sıkıştırınız. 

!DİKKAT: Muntazam ve güvenli sıfırlama için TRAK-IT IIIa cihazınızı daima temiz hava ortamında 
çalıştırarak başlatınız. 

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI 



1. POWER/MUTE(A) düğmesine basınız ve cihazdan bip sesini işitinceye ve ekran aydınlanıncaya 
dek basılı tutunuz.Aşağıdaki olayları sırasıyla ekranda göreceksiniz: 

a. Sensit Technologies Logosu 
b. Aşağıda belirtilen olayların sırasıyla sistem  kontrolü: 

i. LED kontrolu 
ii. Arkaplan ışığı kontrolü 
iii. Hafıza kontrolü 
iv. Pompa kontrolu 
v. Pil kontrolü 
vi. Mikroçip kontrölü 
vii. Basınç sensörü kontrölü 
viii. Saat kontrölü 
ix. Otomatik Kayıt defteri kontrölü(50 kayıtlık yer kaldığındaiıkaz verir) 

c. Aktif olan tüm sensörleri ekrana getirir. 
d. TRAK-IT IIIa cihazınızın yapılandırma numarasını ve yazılım reviztonunu ekrana getirir. 
e. Tarih ve zaman 
f. Gaz Tipi(Kalibrasyon gazının tipini belirtir) 
g. Seri numarası 
h. CAL Due(Kalibrasyon edileceği zamanı) veya CAL Past Due 
i. Sensor Warm Up ve PLease Wait (Sensör ısınıyor Lütfen bekleyiniz) 
j. Autozero(basınç sensörü ve tüm gazlar için otomatik sıfırlama) 
k. Auto Bump Test(İsteğe bağlı olarak ) 
l. Ortamda algılanan tüm gazları ve pil ömrünü gösteren ana ekran. 

2. Ekran arka plan işğini görmez iseniz veya ekranda BAT LOW yazısını görürseniz pilleri 
değiştiriniz. 

Herhangi bir sensör teayin edilen kalibrasyon periyodunu geçerse cihazın başlama süreci esnasında 
CAL PAST DUE ekrana gelir.Cihaz aynı zamanda hangi sensörün kalibrasyon edilmesi gerektiğini de 
aynı zamanda gösterir. 

3. “Auto Zero” süreci içinde tüm sensörlerin sıfırlanma sonuçları ekranda “testi geçti veya 
geçemedi “(passed or failed) şeklinde gösterir.Isınma süreci içinde herhangi bir düğmeye basılı 
tutarsanız o andaki işlemi daha uzun süreli izlemenizi sağlar. 

4. Isınma süreci sonunda cihaz herhangi bir sensörün muntazam çalışmadığına karar verir ise bu 
sensörle ilgili bir “ERROR”(hata) mesajı ekranda yanıp sönecektir.Daha sonra da sözkonusu 
sensörle ilgili olarak ekranda “FAIL” (çalışmıyor)mesajını alacaksınız.Bu durumda hatanın 
düzeltilmesi için ZERO/SAVE(C)düğmesine basarak auto zero işleminin tekrarlanmasını 
sağlayınız. 

5. Ekranda tüm diğer göstergelerin altında kalibrasyon gazının cinsini veya tespiti yapılacak gazın 
cinsini ölçüm birimini(LEL,PPM,%VOL) gösteren mesajları da  göreceksiniz.Yanıcı ve patlayıcı gaz 
göstergelerinin ekrana getirilmesi için gerekli yapılandırmayı yapmalısınız.Ekran PPM ölçü 
birimine göre yapılandırıldıysa 2000ppm aşılınca otomatik olarak LEL ölçümü ekrana 
gelir.Opsiyonel olarak Hacimsel yüzde sensörü de cihaza takılı ise ölçüm otomatik olarak 
%100LEL seviyesinde gerçekleşir ve ekrana gelir.Ekran otomatik olrak ölçü birimini değiştirerek 
sonucu “%v/v” göstergesinin altında gösterecektir. 



6. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanacağınız örnek alma algılama sisteminizin 
bütünlüğünü kontrol ediniz.Parmağınızla probun hava girişini 4-5 saniye süre için tıkayınız.Tam 
bir sızdırmazlık varsaekrana  FLOW BLOCKED mesajı  gelecektir.Pompanın tıkalı olduğu durumda 
2 saniyelik periyodlarla bir bip sesi duyulur ve bip sesi hava girişi düzenli hale gelene kadar 
devam eder. 

7. Çevre koşullarına ve şirketinizin çalışma kurallarına bağlı olarak cihazın manuel olarak 
sıfırlanması gerekebilir.Bu durumda cihazın daima temiz hava ortamında sıfırlanmasına dikkat 
ediniz. 

8. Yüksek sıcaklık arzeden bölümlerde veya araç havalandırma çıkışları ve bacalarında cihazı 
kullanmak istediğinizde mutlaka yüksek basınç probunu sensör cap’ın ucuna takınız ve cihazı 
öyle kullanınız.Çok sıklıkla gerekliliği hasıl olmazsa da bu durumlarda tavsiye edilen uygun prob 
kullanılmaması halinde cihazınız hasar görebilir ve bu ihmalkarlık aynı zamanda cihazınızın 
garanti kapsamı dışına çıkmasına da neden olur. 

!DİKKAT: Elinizi yakma tehlikesi bulunabileceğinden dolayı yüksek sıcaklık ortamlarında 
kullandığınız yüksek baınç poblarının çelik olan kısımlarını elle tutmayınız. 

9. Gaz kaçağı kontrolu yaparken ortamda farklı bir gaz bulunması halinde bu gaza uyumlu 
sensörler aktif hale gelip işlem yapacak ve ekrandaki göstergelerin değişmesine yol 
açacaktır.Ayrıca çalışma esnasında yanıcı ve patlayıcı bir gaz ile karşılaşmanız halinde gaz 
yoğunluğu önceden ayarlanmış seviyelere ulaşır ise cihazınızın ön kısmında bir seri LED ışığı 
belirecektir.Herhangi bir sensörün ayarlanmış alarm seviyeleri geçili ise LED ışığı yanıp sönerken 
sesli alarmda ortaya çıkacaktır.Kullanıcı isterse  (A) düğmesine basarak  alarm sesini 
susturabilir.Ayrıca alarm seviyesini geçen gazın göstergeleri de ekranda yanıp sönerek ikz 
verecektir.LED ve alarmların fabrikada standart ayar nokataları: 

a. Yanıcı ve patlayıcı gaz Metan gazının sesli ve görsel alarm noktaları %10 LEL - %100 LEL 
aralığındadır. 
METAN :%50 LEL metan ve  hacimsel yüzde sensörünün varlığı durumunda %17 volum metan 
LED görsel ikazları %17 volum metan seviyesi aşıldığında aktif olur. 

b. Oksijen: %19.5 altında ve %23.5 üzerinde  
c. Karbonmonoksit(CO):Her bir endüstri standardı için 35ppm 
d. Hidrojen Sülfür(H2S):Resmi yönetmeliklere göre 10 ppm. 

!DİKKAT: Bazı gazlar yanıcı ve patlayıcı gaz sensörüne çapraz hassasiyet oluşturabilir veya toksik 
etki yapabilir.BU bilgiler için yetkili servislerimize veya bu kitapçığa başvurabilirsiniz. 

10. Alarmı etkisiz hale getirmek için hemen POWER/MUTE(A) düğmesine basınız.Tekrar aktif hale 
getirmek için aynı düğmeye bir daha basınız.Bir alarm durumunda alarm noktasını geçen gaz 
göstergesi yanıp sönerken ALARM LED ışığı da yanıp sönerek mevcut tehlike arzeden durumdan 
kullanıcı haberdar edilecektir.Alarmı aktif eden gaz seviyesinde azalma olup tehlike durumu 
ortadan kalkarsa alarm kendiliğinden duracaktır. 

11. Kullanıcı istediği bir anda SAVE/ZERO(C) düğmesine basarak tespit edilen sonuçları hafızaya 
kaydedebilir.Kayıt edilen bu bilgiler daha sonra tekrar görülebilr veya PC ye indirilebilir.Fabrika 
ayarlarında hafıza 100 kayıt olarak ayarlanmıştır.Bu sayı fabrikada 1-100 kadar istenilen sayıya 
ayarlanabilir.En son kaydedilen veri indirme işleminde ilk sıraya girer.Opsiyonel bir otomatik 
kayıt yazılımı vasıtasıyla kayıt sayısı 1600’e kadar çıkarılabilir.(Bilgi için danışınız) 



12. Gaz kaçağı arama çalışmalarına başlarken ilgili resmi kanun ve yönetmelikler göz önünde 
bulundurularak takip edilmelidir.Erişilmesi güç dar alanlardan örnek almak için uygun parçalar 
hazır bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. 

13. Cihazın donanımında hacimsel yüzde sensörü var ise ve ortamda daha önce kalibrasyonu 
yapılmamış bir gaz ile karşılaşılırsa cihazın ekranında bir numara ve akabinde “NSR” veya “NSC” 
mesajları görünür.”NSR”(Non Standart Response-Standart Dışı Örnek) ise ağır bir yanıcı ve 
patlayıcı gaz mevcudiyeti  var demektir(örneğin havadan ağır  olan karbondioksit vb. 
olabilir.)Eğer mesaj”NSC”(Non Standart Combastible-Standart Dışı Yanıcı  ) ise muhtemelen 
benzin,propan,butan vb. ağır bir hidrokarbon mevcudiyetine işaret eder. 

14. Karanlık ortamlarda ekranın arka plan ışığı aktif hale gelir ve ekran aydınlanır. 
15. Cihazı kapatmak için POWER/MUTE(A) düğmesine basıp bip sesi durana ve ekranda POWER OFF 

mesajı görünene kadar basılı tutunuz.Parmağınızı düğmeden kaldırdığınızda  kapanacak ve 
cihazın boşalımı gerçekleşecektir 

Yer altı gaz kaçaklarının nokta olarak tespitini yapmak için cihazınızda Bar Hol Test özelliği 
mevcuttur.Bu özellik 15 saniyelik bir örnekleme yapar ve devamlılık arzeden ve en yüksek değerleri 
ekrana getirir. 

BAR HOL TESTİ(Hacimsel yüzde ölçüm birimli Donanımlar için) 

NOT: Bar hole yöntemi ile gaz kaçağı araştırması yaparken mutlaka onaylanmış bir prob ve filtre 
takımı kullanmanız cihazınızın zarar görmemesi için bir gerekliliktir. 

BAR HOLE Testinin Yapılması: 

Teste başlamadan önce uygun bir probu cihazınıza takınız.Probun üzerinde bir gaz kaçağının 
olmadığından emin olanız için cihaz çalışır vaziyette iken probun hava girişini parmağınızla 
tıkayınız.Probun sızdırmazlığı mükemmel durumdaysa ekran 10 sn. süreyle FLOW BLOCKED mesajını 
verir.10 saniye içinde bu mesajı alamazsanız probun bağlantı noktalarını ”O ring” lastiklerini kontrol 
ederek herhangi bir gevşeklik olup olmadığına bakınız.FLOW BLOCKED mesajı tüm kontrollerden 
sonrada ekrana gelmez ise cihazın bakım ve onarımı için servise müracaat etmeniz gerekir.Sızıntısız 
güçlü bir hava emişi doğru sonuçların alınması için son derece gerekli bir durumdur. 

Ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine basıp bırakınız.Ekranın üst satırında SELECT 
TEST(TESTİ SEÇİN)mesajı belirecektir.B düğmesine tekrar basarak Bar Hole testi menusüne giriş 
yapın.Cihaza taktığınız Bar Hole Probunu araştırma yapacağınız yerdeki deliğe sokunuz.(B) düğmesine 
bir daha basarak testi başlatınız.15 saniyelik bir geriye sayım başlayacaktır.Algılanan gazın mevcut 
hacimsel yüzdesi ekranın sağ tarafında gösterilecektir.Testin sonunda devamlılık arzeden en yüksek 
değerler ekrana gelecek ve kaydedilecektir. 

Yeni bir test yapmak isterseniz SAVE/ZERO(C) düğmesine basınız.Böylece pompa yeniden çalışacak bu 
arada bir önceki sonuçlar ekrandan silinecektir.Sonuç değerleri sıfır göstediğinde SAVE/ZERO(C) 
düğmesine sasınız.Geriye sayım başlayacaktır.Bu testler esnasında anlamları üst bölümde 12. 
Paragrafta açıklanan NSR ve NSC mesajlarını almanız muhtemeldir.Ortamda ağır hidrokarbon 
numunesinin varlığından şüphe ediyorsanız bir hidrokarbon filtre kitini hazır durumda tutmalısınız. 

Testin herhangi bir anında testi iptal edip ana ekrana dönmek isterseniz POWER/MUTE(A) düğmesine 
basıp bırakınız. 



TRAK-IT IIIa cihazınızın hassasiyetini teyit edebilmeniz için cihazınızdaki sensör kombinasyonunu test 
edecek yoğunluğu bilinen bir test gazını cihaza vermeniz gerekir. 

KALİBRASYONUN KONTROLU 

Fonksiyonlarını bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde muntazam yapmayan sensörler kalibre edilmeli veya 
onarılmalıdır.Kalibrasyonu kontrol etmekle son yapılan kalibrasyonun bitim tarihi değişmez.Bu tarih 
ancak ful kalibrasyon yapmanız halinde yenilenir. 

Şirketiniizin tayin ettiği periyodik zamanlarda kalibrasyon işlemi yapılmamış ise cihazınızın ısınma 
süreci içerisinde kalibrasyonun geçmiş olduğunu ifade eden bir mesaj ekrana gelecektir.Cihazınızın 
muntazam çalışmayacağından şüphe ettiğiniz her seferinde kalibrasyonunu kontrol ediniz. 

TRAK_IT IIIa cihazınızın işletim Menüsünde birkaç kategori mevcuttur.İlk dokuz bölüm tüm cihazlarda 
standartdır.Son üç bölüm ise sadece Geniş Hafıza opsiyonlu belli modellerde bulunur. 

İŞLETİM MENÜSÜ 

SHOW TIME: O anki tarih ve zamanı ekrana getirir.(Bu bölümden ayarlama veya değiştirme 
yapamazsınız) 

SET CLOCK: Tarih ve zaman ayarlarını bu bölümden yapabilirsiniz.24 saat zaman dilimine göre 
gösterilir. 

PRINT: Print Session Logs, Cal Log,Smart Cal Bağlantısına erişim,(gelişmiş hafızalı modellerde bu 
bölümde print CO testi veya print CF testi opsiyonları da vardır). 

BUMP TEST: Otomatik bir test ile 60 saniye içinde sensörlerin kalibrasyon gazına verdiği tepki görülür. 

CAL: Bütün sensörleri kalibre eder,AUTO CAL manuel kalibrasyona erişimi yapar. 

O2 TESTİ: 20 saniyelik bir test ile O2 sensörlerinin %100 metan gibi saf gazlar karşısında oksijen 
boşaltımı(tüketimi) kontrol edilebilir. 

POWER OFF: Cihazın Otomatik kapanma zamanı dakika olarak ayarlanır. 

CAL LOG: Sensörlerin en son kalibrasyonunu ekrana getirir. 

SES LOG: Hafızaya kayıt edilmiş gaz değerlerini tarih ve zamanı ile birlikte ekrana getirir. 

NOT: Extended Memory (Geniş Hafızalı) modellerde ilave olarak bulunan bölümler: 

AUTO LOG: 1600 farklı araştırma sonuçlarındaki yüksek gaz değerlerinin tümü otomatik olarak 
kaydedilebilir. 

SHOW CO TEST: Zamanlanmış testler esnasında kaydedilen CO seviyeleri ekrana gelir. 

SHOW CF TEST: Zamanlanmış test esnasında kaydedilen hesaplanmış AIR FREE CO(SAF CO) seviyeleri 
ekrana getirilir. 

PRINT 
Yazıcılar mutlaka tehlikeli gazların mevcut olmadığı temiz hava ortamlarında kullanılmalıdır. 



Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.Alt satırda SHOW TIME yazısı 
görünecektir.MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez daha basıp bırakarak menüye giriniz. 

Infrared(IR) yazıcıyı hazırlayınız.Cihazınızın sağ tarafında bulunan IR penceresini yazıcının üstündeki IR 
penceresine yaklaştırıp nişanlayınız. 

Bu durumda iken SAVE/ZERO(C) düğmesine muteaddid defalar basmak süretiyle basmak istediğiniz 
bölümü bulunuz.Bu veriyi bulunca MENU/BH TEST(B) düğmesine basarak yazdırma işlemini 
başlatabilirsiniz.Menünün bu bölümünden çıkmak için POWER/MUTE(A) düğmesine ana ekrana 
dönünceye kadar basıp bırakınız. 

GAZ TİPİ 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Alt satırda GAS TYPE yazısını  görüne dek 
SAVE/ZERO(C) düğmesine basıp bırakınız.MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez daha basıp birincil gas 
tipini görün.Gaz tipini değiştirmek için (B) veya (C) düğmelerinden herhangi birine basmanız 
yeterlidir.Cihazınız için birincil olacak gaz tipini NAT(metan) veya PRO(propan) seçeneklerinden birini 
seçerek belirleyebilirsiniz.Seçiminizi yaptıktan sonra POWER/MUTE(A) düğmesine basıp bırakarak 
seçiminizi kaydedebilirsiniz.Ana ekrana dönene dek POWER/MUTE(A) düğmesine tekrer tekrar basıp 
bırakınız. 

NOT: Cihazı kullanmadan önce cihazınızın gaz tiplerini değiştirirken doğru sonuçlar verip 
vermediğini kontrol ediniz.Bunun için Bump Testi veya Kalibrasyon işlemlerini yapmanız önerilir. 

SET CLOCK 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Alt satırda SET CLOCK ekrana gelene dek 
SAVE/ZERO(C) düğmesine basıp bırakınız.Bu menüye girmek için MENU/BH TEST (B) düğmesine bir 
kez basıp bırakınız.Ekranda gün bölümü yanıp sönen tarih satırını göreceksiniz.MENU/BH TEST(B) 
düğmesine muteaddid defalar basıp bırakarak istediğiniz günün tarihini ayarlayınız.Daha sonra 
SAVE/ZERO(C) düğmesine basarak tarih satırının bir sonraki bölümlerine ay,yıl ve saat sırasıyla geçiş 
yapabilirsiniz.Tüm ayarları yaptıktan sonra POWER/MUTE(A) düğmesine basarak ayarları 
kaydedebilirsiniz.POWER/MUTE(A) düğmesine tekrar basarak geriye doğru gider ve ana ekrana dönüş 
yaparsınız. 

SHOW / PRINT a CAL LOG 

Kalibrasyon Kaydını Ekrana Getirmek için 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Alt satırda CAL LOG ekrana gelene dek 
SAVE/ZERO(C) düğmesine basıp bırakınız.Bu menüye girmek için MENU/BH TEST (B) düğmesine bir 
kez basıp bırakınız.Kalibrasyon verileri ekrana gelecektir.Kalibrasyonu yapılan sensör üst satırda ve en 
son başarılı kalibrasyonun tarihi alt satırda ekrana çıkacaktır.Bir sonraki sensörün kalibrasyon 
bilgilerini görmek için SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basıp bırakarak menünün bu bölümü 



içerisinde gezininiz.En son sensörün bilgileri de ekranda göründükten sonra aynı düğmeye tekrar 
bastığınızda ekran USER MENU ekranına geri dönecektir.Buradan ana ekrana dönmek için 
POWER/MUTE(A) düğmesini basıp bırakarak kullanınız. 

Kalibrasyon Verilerini Basmak 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.Menüye giriş yapmak için MENU/BH TEST (B) 
düğmesine bir kez basınız.SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basarak seçenekler arasında CAL 
LOG mesajı ekranın alt satırında görünüz.IR yazıcınızı hazırlayınız.Cihazınızın sağ tarafındaki IR 
penceresini  yazıcının üzerindeki IR penceresine nişanlayarak yaklaştırınız.Yazdırmayı başlatmak için 
MENU/ BH TEST (B) düğmesine basınız.İşiniz bittiğinde mnuden çıkıp ana ekrana dönmek için tekrar 
tekrar POWER/MUTE(A) düğmesine basıp bırakınız. 

SHOW / PRINT a SESSION LOG 

Session Logu Göstermek İçin( Herhangi bir Oturum Kaydını) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar 
basarak seçenekler arasında SHOW SES LOG mesajı ekranın alt satırında görünüz.MNU/BH TEST (B) 
düğmesine basıp menüye girin.Ekrana SESSION 1 gelecektir.Bu kayıt edilen en son veridir.Arzu ettiğini 
SESSION numarasını görene dek SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basıp bırakarak bu bölümde 
gezinebilirsiniz.Aradığınız kaydı bulduğunuzda MENU/BH TEST(B) düğmesine bir kez basarak bu 
kaydın tarih ve zaman bilgilerine ulaşır bir kez daha aynı düğmeye basarak da kayıttaki ilgili 
çalışmanın gaz değerleri gibi sonuçlara bakabilirsiniz.Bu kayıtların içinde gezinmek için ise 
SAVE/ZERO(C) düğmesini kullanabilirsiniz.Başka bir SESSION numarasına geçmek için bu noktada 
POWER/ZERO(A) düğmesine bir kez basmanız yeterlidir.  

SESSION numaraları arasınada gezinmek için SAVE/ZERO(C)  düğmesini kullanmalısınız. 

Fabrika ayarlarında standart olarak kayıt edilebilir SESSION sayısı 6 olarak ayarlanmıştır ancak 
istenirse sayı 100 e kadar çıkarılabilir. 

Menuden çıkıp ana menuye dönmek için POWER/MUTE(A) düğmesine tekrar tekrar basıp bıakınız. 

Print a Session Log(Herhangibir Oturum Kayıtlarını Yazdır) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.Bu noktada MENU/BH TEST (B) düğmesine 
bir kez daha basarak kullanıcı menusune girdiğinizde ekranın alt satırında SESSION LOG ekrana 
gelecektir. .IR yazıcınızı hazırlayınız.Cihazınızın sağ tarafındaki IR penceresini  yazıcının üzerindeki IR 
penceresine nişanlayarak yaklaştırınız.Yazdırmayı başlatmak için MENU/ BH TEST (B) düğmesine 
basınız.İşiniz bittiğinde mnuden çıkıp ana ekrana dönmek için tekrar tekrar POWER/MUTE(A) 
düğmesine basıp bırakınız. 

 

 



BUMP TEST 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana BUMP TEST in geldiğini görünüz. 

Daha önceden hazırladığınız uygun gaz karışımını cihaza bağladıktan sonra MEBU/BH TEST (B) 
düğmesine basarak BUMP TEST’i başlatınız.Test edilen gaz değeri en üst satırda kayıtlı gaz değeri ve 
45-60 saniyelik geriye sayım en alt satırda ekrana gelecektir.Cihaz otomatik olarsak LEL sensörünü ve 
eğer donanımda mevcut ise CO ve H2S sensörlerini de kontrol edecektir. 

Eğer test edilen her bir sensör belirlenen süre içinde gaz değerinin %80’nini okuyabilir ise otomatik 
olarak USER MENU ye dönmeden önce  BUMP TEST PASS ifadesi ekrana yanıp sönerek 
gelecektir.POWER/MUTE (AS) dfğmesine basıp bırakarak ana ekrana dönebilirsiniz. 

Sensörlerden herhangi birinin başarısız olması durumunda ekran BUMP TEST FAILED mesajını 
verecektir.Bu durumda kalibrasyon gerekiyor demektir.Kalibrasyonun başarıosız olması durumunda 
ise cihazın bakım ve onarımı için servise gönderilmesi gerekir. 

O2 TESTİ 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TET(B) düğmesine ekranın üst 
satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz.Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine birkaç 
kez basarak alt satırda ekrana O2 TEST in geldiğini görünüz. 

Tavsiye edilen gaz karışımını örneğin %100 metan veya %100 nitrojen gazlarını cihaza uygulayınız ve 
MENU/BH TEST(B) düğmesine basarak O2 testini başlatınız. 

20 saniyelik bir gerisayım başlayacaktır.Eğer sensör bu süre içinde muntazam olarak  O2 yi tüketirse 
ekranda PASSED mesajını yanıp söner şekşlde göreceksiniz. 

POWER/MUTE(A) düğmesine tekrar basıp bırakarak ana ekrana dönebilirsiniz. 

Eğer sensör 20 saniye içinde istenen sonucu veremez ise ekrana FAILED mesajı gelir.Bu durumda 
cihazı kullanımdan çıkarıp yetkili servise danışmalısınız. 

SMART CAL 

Cihazınız ana ekranda iken POWER/MUTE(A) düğmesine 2-3 saniye kadar basılı tutunuz.Ekran SMART 
CAL communicating mesajını verecektir. 

Cihazı SMART-CAL istasyonundaki yerine yerleştiriniz.İstasyonun gaz borularını cihazınıza 
bağlayınız.Daha sonra MERNU/BH TEST (B) düğmesine basıp bırakarak ekrana SMART CAL 
communicating mesajının geldiğini görünüz. 

Smart-Cal istasyonu üzerinde CALIBRATE düğmesine basarak kalibrasyonun otomatik olarak 
başlamasını sağlayınız.İşlem başarılı ise ekran CALIBRATION PASSED mesajını,başarısız ise 
CALIBRATION FAILED mesajını vercektir. 



Kalibrasyonun başarısız olması durumunda cihazın kendini temizlemesini ve işlemin tekrar 
başlamasını sağlayınız.Cihaz kalibrasyonda tekrar başarısız olur ise yetkili servise muracaat ediniz. 

AUTO LOG(CF Test seçeneğine sahip tüm cihazlara otomatik olarak auto log dahil edilmiştir.) 

Bu özellik sayesinde cihaz ana çalışma ekranında iken tüm sensörlerin en yüksek sonuç değerlerini 
otomatik olarak hafızaya kaydeder.Bu sonuçlar 1600 vaka kapasitesine sahip VAKALAR bölümüne 
kaydolur.Sonuçlar her gün içerisinde maksimumkapasitesini doldurana kadar birikerek kaydolunur. 

SAVE/ZERO(C) düğmesinin kullanımında da manuel olarak bir vaka kaydı yapılmış olur. 

OTOMATİK KAYITLARIN GÖRÜLMESİ İÇİN 

Bir PCI-2s infrared Pc arayüzü kullanılarak gazdan arınmış bir ortamda AUTOLOG kayıtlarındaki veriler 
bir PC ye indirilerek görülebilir.(PCI-2s bir yazılımla birlikte gelir ve parça numarası:870-00008) 

CONDUCT/SHOW/PRINT CO TEST(CO testini yürüt ve yazdır) 

Sadece CO ve geniş hafıza seçeneklerine sahip cihazlar için mümkündür.  

CO TESTİ İŞLEMİ 

Cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine bir kez basarak SELECT TEST mesajını en üst 
satırda görünüz. 

SAVE/ZERO(C) düğmesini kullanarak CO seçeneğini bulun.CO mesajını görünce MENU/BH TEST(B) 
düğmesine basarak bu menüye giriş yapın.MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez daha basarak CO 
testini başlatınız. 

NOT: Cihazınızın versiyonuna bağlı olarak SAVE/ZERO düğmesini kullanarak başka bir test 
opsiyonuna da erişebilirsiniz. 

CO testi 180 saniye süren bir testtir.(Bu süre fabrika ayarlarında düzenlenir).Gerisayım şeklinde süre 
ölçücü sayesinde testin bitimine kalan saniyeleri izleyebilirsiniz.Bu test sürecinde algılanan CO 
seviyesi ppm olarak ekranın sol tarafında gösterilir.Aynı anda en yüksek CO ppm seviyeleri de ekranın 
sağ tarafında gösterilecek ve kayıt edilecektir. 

Yürütülen teste tayin edilen numara,tarih,zaman ve en yüksek ppm CO değerleri otomatik olarak 
kaydedilir ve daha sonra istenildiğinde bu veriler görülebilir veya basımı yapılabilir.MENU/BH TEST (B) 
düğmesine basılarak test tekrarlanabilir.POWER/MUTE(A) düğmesi kullanılarak ana ekrana dönüş 
yapılır. 

CO Testinin Görülmesi 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana SHOW CO TEST in geldiğini görünüz.MENU/BH TEST (B) 
düğmesine bir kez basıp bırakırsanız CO TEST 1 ekrana gelecektir.BU en son yürütülen CO testidir. 

Arzuladığınız herhangi bir numaralı CO testini bulmak için için SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar 
basmak süretiyle arama yaparak bulabilirsiniz.İstediğiniz numaralı testi bulunca MENU/BH TEST (B) 



düğmesine basarak bu testin tarih ve zaman bilgilerine ulaşabilirsiniz.Bu bilgilere TICK/MENU 
Düğmesine basarak da ulaşabilirsiniz. 

Bir önceki testin bilgilerine SAVE/ZERO (C) düğmesiyle arama yaparak ulaşabilirsiniz.POWER/MUTE 
(A) düğmesine barsak ana ekrana dönersiniz. 

CO TESTİ BİLGİLERİNİN YAZDIRILMASI 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana PRINT mesajının geldiğini görünüz.Bu noktada MENU/BH TEST 
(B) düğmesine bir kez basınız.Sonra SAVE/ZERO (C) düğmesine tekrar tekrar basarak en alt sırada CO 
TEST mesajını bulana dek arama yapınız. IR yazıcınızı hazırlayınız.Cihazınızın sağ tarafındaki IR 
penceresini  yazıcının üzerindeki IR penceresine nişanlayarak yaklaştırınız.Yazdırmayı başlatmak için 
MENU/ BH TEST (B) düğmesine basınız.Bu şekilde test numarası zaman ve tarih bilgisi, test esnasında 
elde edilen en yüksek CO ppm seviyeleri yazdırılmış olur. İşiniz bittiğinde menuden çıkıp ana ekrana 
dönmek için tekrar tekrar POWER/MUTE(A) düğmesine basıp bırakınız. 

CONDUCT/SHOW/PRINT CF TEST(CF testinin yürütülmesi,görülmesi ve basılması) 

Sadece geniş hafıza özellikli CO ve CF seçenekli cihazlara mahsus bir işlemdir.  

CF TESTİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

NOT: Bu testin yürütülmesi esnasında cihazınızın zarar görmemesi  ve doğru sonuç 
hesaplamalarının elde edilebilmesi için yüksek basınç baca  probunun kullanılması mutlaka önerilir. 

ÖNEMLİ: Saf CO seviyelerinin ve CF sonuçlarının cihaz tarafından hesaplanmasında gaz alevli  
araçların baca gazından alınan örneklerdeki CO ve CF seviyeleri esas olarak alınır. 

Cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basarak SELECT TEST mesajının en 
üst satırda ekrana gelmesini sağlayın.SAVE/ZERO (C) düğmesiyle tekrar tekrar basma süretiyle arama 
yaparak ekranda CF seçeneğini bulun.Bir kez MENU/BH TEST(B) düğmesine basarak testi başlatın. 

NOT: Cihazınızın versiyonuna bağlı olarak SAVE/ZERO (C) düğmesini kullanarak başka test 
seçeneklerine de erişebilirsiniz. 

Testin süresi 180 saniyedir.Gerisayımla çalışan bir süre ölçer testin sona ermesine kalan saniyeleri 
takip etmenize olanak verir.Yüksek CF sonuçları ekrana yanıp sönen “OPK” mesajını getirir.Bu mesaj 
20 saniye içinde oksijen seviyesi %18.5 seviyesinin altına düşene kadar yanıp sönmeye devam 
eder.Bu noktada şartlar geçerli bir test hesaplaması için kabul edilebilir durumdadır. 

Bu birimin yanıp sönerek mesajını sürdürmesi durumunda şartlar düzgün bir test için uygun 
değildir demektir.Ekran ve yazıcı çıktısı yüksek CF sonuçları için N/A mesajını verecektir.BU 
durumda testin tekrar edilmesi önerilir. 

Test esnasında algılanan ppm CO seviyesi ekranın üst satırında gösterilir.Aynı zamanda hesaplanan 
ppm CF sonucu ve hesaplanan en yüksek ppm CF sonucu da eş zamanlı olarak ekranın alt satırında 
gösterilecektir. 



CF sonuçları otomatik olarak cihaz tarafından kaydedilir ve istenildiğinde daha sonra bu bilgiler 
incelenebilir.Ayrıca  en yüksek CF sonuç değerleri de daha sonra raporu yazdırılmakl üzere 
kaydedilir.Testi tekrar etmek i 

Çin MENU/BH TEST (B) düğmesine tekrar basabilirsiniz.POWER/MUTE (A) Düğmesiyle de ana ekrana 
dönüş yaparsınız. 

BİR CF TESTİNİN GÖRÜLMESİ  

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana SHOW CF TEST mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine bastığınızda CF TEST 1 ekrana gelir.Bu kaydedilen en son CF testidir. 

İstediğiniz numaralı testi bulmak için SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basıp bırakmak süretiyle 
arama yapabilirsiniz.Aradığınızı bulduğunuzda MENU/BH TEST(B) düğmesine basarak bu test 
kayıtlarındaki tarih zaman bilgilrini görebilirsiniz. 

Bu testteki sonuç değerlerine göz atmak için SAVE/ZEDRO(C) düğmesine basıp bırakınız.Geçerli 
olmayan test verileri en yüksek CF değerleri için N/A mesajını verir.Bir önceki testin verilerine 
SAVE/ZERO(C) düğmesine basarak göz atabilirsiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönüş 
yapabilirsiniz. 

CF TESTİNİN YAZDIRILMASI 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CO mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST(B) düğmesine bir kez basıp bırakarak bu menuye giriniz.SAVE/ZERO(C) düğmesine 
tekrar tekrar basmak süretiyle arama yaparak en alt satırda CF TEST mesajını ekrana getirin. IR 
yazıcınızı hazırlayınız.Cihazınızın sağ tarafındaki IR penceresini  yazıcının üzerindeki IR penceresine 
nişanlayarak yaklaştırınız.Yazdırmayı başlatmak için MENU/ BH TEST (B) düğmesine basıp CF testinin 
verilerini yazdırınız. Geçerli olmayan test verileri en yüksek CF değerleri için N/A mesajını verir.Ana 
ekrana dönmek için POWER/MUTE(A) düğmesini kullanınız. 

Kalibrasyon cihazın sonuç değerlerinin sertifikalı kalibrasyon gazlarının değerlerine eşitleme 
işlemidir.Kalibrasyon işlemine başlamadan önce cihazı beş dakika kadar yanıcı ve patlayıcı 
gazlardan,CO ve H2S gazlarından arındırılmış bir ortamda çalıştırınız. 

KALİBRASYON 

Kalibrasyona başlamadan önce cihazı manuel olarak sıfırlayınız. 

NOT: SENSIT TECHNOLOGIES ve yetkili servislerinin önerdiği kalibrasyon kitlerinden başka kitlerin 
kullanılması doğru olmayan sonuçların alınmasına sebep verebilir.Sensörlerin kalibrasyonu 
başarısız olursa bakım ve onarım için yetkili bir servise başvurunuz. 



NOT: Kalibrasyon esnasında ekrana gelen sayılar mikroçip tarafından bulunan değerleri ifade 
edeceğinden gerçek gaz değerleri ile karıştırılmamalıdır.Bu sonuç değerleri her  5 saniyede bir 
yenilenecektir. 

AUTO CAL(Otomatik kalibrasyon) 

Kalibrasyonu yapmak için gerekli gazları,regulatörleri hazır ediniz. Kullanıcı menüsüne erişmeniz için 
cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın üst satırında USER MENU yazısını 
görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine birkaç kez basarak alt satırda ekrana 
CAL mesajının geldiğini görünüz.TICK/MENU(B) düğmesine bir kez basarak AUTO CAL mesajını ekrana 
getirin. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine basınız ve ekranda istenen gazı cihaza veriniz.Bu esnada cihaz bir 
sonraki gaz için algılama yapmaya başlamadan önce gaz bağlantısını yapmak için 30 saniyelik bir süre 
vardır. 

Sonuçlar sistemde olumlu olarak değerlendirildiğinde DATA SAVED mesajı ekrana gelir ve bir sonraki 
gazın kalibrasyonuna geçilir.Bu gaz algılanmaz ise cihaz yine bir sonraki gazın kalibrasyonuna 
başlar.İşlem tamamlandığında gazı kapatarak  bağlantısını sökünüz.POWER/MUTE(A) düğmesini 

Kullanarak ana ekrana dönüş yapabilirsiniz.Başarılı bir kalibrasyon işleminin sonunda kalibrasyonun 
bitim tarihi otomatikman ayarlanmış olur. 

Aşağıda verilen talimatlar TRAK-IT IIIa cihazının manuel kalibrasyonu içindir.Eğer otomatik bir SMART-
CAL İstasyonu kullanıyorsanız prosedür tamamen değişiktir. 

KARBON MONOKSİT(CO) KALİBRASYONU(100ppmCO/HAVA Karışımı) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CAL mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basınız.Alt satırda CO 100 ppm göstergesini 
okuyacaksınız.100ppm/Hava kalibrasyon gaz karışımını cihaza vererek MENU/BH TEST (B) düğmesine 
bir kez basıp bırakınız,kalibrasyon başlayacaktır. 

Sonuç değerleri sistem tarafından olumlu bulununca ekran söz konusu sensör için kalibrasyon 
işleminin tamamlandığı anlamına gelen DATA SAVED mesajını verecektir.Bu sensör için CAL PAST DUE 
ayarı da aynı anda düzenlenmiş olur.Başka bir sensörün kalibrasyonuna geçmek için SAVE/ZERO(C)  
düğmesini kullanarak sensörü bulunuz.İşlem tamamlandığında gazı kapatıp cihazın bağlantısını 
kesiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönünüz. 

HİDROJEN SÜLFÜR(H2S) KALİBRASYONU(H2S 25 ppm) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CAL mesajının geldiğini görünüz. 



MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basınız.Ekranın alt satırında CO/100ppm değerini 
okuyacaksınız.SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar bsmak süretiyle arama yaparak ekranın alt 
satırında H2S 25 ppm göstergesini bulunuz. 

25 ppm H2S/Hava  karışımını cihaza vererek MENU/BH TEST (B) düğmesine basınız.H2S kalibrasyonu 
başlar. 

Sonuç değerleri sistem tarafından olumlu bulununca ekran söz konusu sensör için kalibrasyon 
işleminin tamamlandığı anlamına gelen DATA SAVED mesajını verecektir.Bu sensör için CAL PAST DUE 
ayarı da aynı anda düzenlenmiş olur.Başka bir sensörün kalibrasyonuna geçmek için SAVE/ZERO(C)  
düğmesini kullanarak sensörü bulunuz.İşlem tamamlandığında gazı kapatıp cihazın bağlantısını 
kesiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönünüz. 

PATLAYICI VE YANICI GAZ KALİBRASYONU(%50 LEL METAN) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CAL mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basınız.Ekranın alt satırında CO/100ppm değerini 
okuyacaksınız.SAVE/ZERO(C) düğmesine iki kere basmak süretiyle arama yaparak ekranın alt satırında 
%50 LEL NAT göstergesini bulunuz. 

%50 LEL METAN/Hava  karışımını cihaza vererek MENU/BH TEST (B) düğmesine basınız.%50 LEL 
kalibrasyonu başlar. 

Sonuç değerleri sistem tarafından olumlu bulununca ekran söz konusu sensör için kalibrasyon 
işleminin tamamlandığı anlamına gelen DATA SAVED mesajını verecektir.Bu sensör için CAL PAST DUE 
ayarı da aynı anda düzenlenmiş olur.Başka bir sensörün kalibrasyonuna geçmek için SAVE/ZERO(C)  
düğmesini kullanarak sensörü bulunuz.İşlem tamamlandığında gazı kapatıp cihazın bağlantısını 
kesiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönünüz. 

 YANICI VE PATLAYICI GAZ KALİBRASYONU(%100 METAN) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CAL mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basınız.Ekranın alt satırında CO/100ppm değerini 
okuyacaksınız.SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basmak süretiyle arama yaparak ekranın alt 
satırında %100 METHANE göstergesini bulunuz. 

%100 METAN/Hava  karışımını cihaza vererek MENU/BH TEST (B) düğmesine derhal basınız.%100 
METAN kalibrasyonu başlar. 

Sonuç değerleri sistem tarafından olumlu bulununca ekran söz konusu sensör için kalibrasyon 
işleminin tamamlandığı anlamına gelen DATA SAVED mesajını verecektir.Bu sensör için CAL PAST DUE 
ayarı da aynı anda düzenlenmiş olur.Başka bir sensörün kalibrasyonuna geçmek için SAVE/ZERO(C)  



düğmesini kullanarak sensörü bulunuz.İşlem tamamlandığında gazı kapatıp cihazın bağlantısını 
kesiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönünüz. 

YANICI VE PATLAYICI GAZ KALİBRASYONU(%1.1 PROPANE veya %50 LEL PROPANE) 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana CAL mesajının geldiğini görünüz. 

MENU/BH TEST (B) düğmesine bir kez basınız.Ekranın alt satırında CO/100ppm değerini 
okuyacaksınız.SAVE/ZERO(C) düğmesine tekrar tekrar basmak süretiyle arama yaparak ekranın alt 
satırında PROPANE göstergesini bulunuz. 

%1.1 PROPAN(%50 LEL PROPANE)  karışımını cihaza vererek MENU/BH TEST (B) düğmesine derhal 
basınız ve PROPAN kalibrasyonunu başlatınız. 

Sonuç değerleri sistem tarafından olumlu bulununca ekran söz konusu sensör için kalibrasyon 
işleminin tamamlandığı anlamına gelen DATA SAVED mesajını verecektir.Bu sensör için CAL PAST DUE 
ayarı da aynı anda düzenlenmiş olur.Başka bir sensörün kalibrasyonuna geçmek için SAVE/ZERO(C)  
düğmesini kullanarak sensörü bulunuz.İşlem tamamlandığında gazı kapatıp cihazın bağlantısını 
kesiniz.POWER/MUTE(A) düğmesi ile ana ekrana dönünüz. 

OKSİJEN SENSÖRÜ TESTİ 

Oksijen(O2) sensörünün muntazam çalıştığından emin olmak için %100 metan veya %100 nitrojen 
gazı gibi oksijensiz saf kalibrasyon gazlarını cihaza vererek sensörün tepkisini ölçünüz. 

Kullanıcı menüsüne erişmeniz için cihazınız ana ekranda iken MENU/BH TEST(B) düğmesine ekranın 
üst satırında USER MENU yazısını görene dek basılı tutunuz. Bu noktada SAVE/ZERO(C) düğmesine 
birkaç kez basarak alt satırda ekrana O2 TEST mesajının geldiğini görünüz. 

Uygun gazı verdikten sonra cihazın MENU/BH TEST (B) düğmesine basarak O2 testini başlatınız. 

Sensör 20 saniye içinde muntazam sonuçlarla tepki vermez ise ekrana FAILED mesajı gelecektir. 

Testin başarısız olduğu anlamına gelen bu durumda yetkili servise başvurunuz. 

NOT: Ekrana  gelen BAD CAL mesajı kalibrasyonun başarısız olduğuna işaret eder.Kalibrasyonun 
tekrarlanması tavsiye edilir. 

Kalibrasyonu reddeden her cihaz kullanım dışı tutulmalı ve bakım ve onarım için yetkili servise 
başvurulmalıdır. 

 

 

 

 



                                         UZMAN KULLANICILAR İÇİN İŞLEM ÇİZELGESİ 

İŞLEM AYARLAR VARSAYILAN 
CONTRAST 0-63 30 
%LEL Mode ON/OFF ON 
N COMP ON/OFF OFF 
AUTO BUMP 0-30 0 
MUTE LATCH ON/OFF OFF 
ERASE LOG ERASE ALL SESSIONS LOG PASSWORD GEREK 
CAL. REQUIRED 0-60 0 
CAL DUE REMİNDER 30,45,60,90,180,360 GÜN 30 
DUE ACK ON/OFF OFF 
PRO CAL %100 ON/OFF OFF 
N2 for O2 ON/OFF OFF 
SHOW SES LOG ON/OFF ON 
SHOW BH LOG ON/OFF OFF 
SHOW CF/CO LOG ON/OFF OFF 
SHOW AUTO LOG ON/OFF OFF 
ALARM SETTINGS   

• LOW O2 17.5-20.05 19.5 
• HIGH O2 21.5-23.5 23.5 
• CO 5-300 35 
• H2S 2-30 10 
• HCN 2-20 5 
• LEL 10-99.0 50-0 
• NATURAL 50-100.0 17.0 
• PROPAN 20-100.0 12.0 

PROPAN GAS TYPE ON/OFF OFF 
LOW LED 0.1-9.9LEL %5LEL 
POWER OFF 0-480 min. 60 min. 
PURGE TIME 0-120 sec. 0 sec. 
BH TIME 5-120 sec. 45 sec. 
CO TIME 0-300 sec. 180 sec. 
ERASE AUTO ERASE AUTO LOG ONLY PASSWORD GEREK 
NG FACTOR 50-100 100 
NSR OFF ON 
NSC OFF ON 
NSC LEL 1.0-50.0 2.0 

 

 

 

 

 

 



GARANTİ PRENSİPLERİ 

TRAK-IT IIIa cihazınızın satın alınma tarihinden başlamak üzere 2 yıl süreyle pilleri ve kalibrasyon 
işlemi hariç olmak üzere  malzeme ve işçilikden doğabilecek kusurları kapsayacak şekilde üretici firma 
tarafından garanti altına alınmıştır.Ana  devresi ve yüzdelik gas sensörü(TC Sensör) nün garanti süresi 
5 yıldır.Garanti süresi içinde malzeme ve işçilik kusurlarından dolayı çalışmayan işlevini görmeyen 
cihazlar üretici firma tarafından ücretsiz tamir edilir veya gerekirse yenisiyle değiştirilir. 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 üretici firmanın Servis 
Departmanına gönderildiği belirtilerek gönderilir. 

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

 


