
Çok fonksiyonlu ve 
operatörler için kul-
lanması çok kolay 
bir SENSIT cihazıdır. 
“G2” cihazı hem ya-
nıcı ve patlayıcı gaz-
ların, hem de cihaza 
çeşitli sensörler ilave 
ederek toksit gazla-
rının ve oksijen ga-
zının varlığını PPM, 
LEL ve % yoğunluk 
olarak ölçebilmek 
için tasarlanabilir. 

SENSIT GOLD G2 cihazı özellikle erişilmesi zor alanlarda gaz 
kaçağını tespit edebilmek için tasarlanmış en mükemmel cihazdır.

Tüm SENSIT cihazları: Avrupa, Amerika, Kanada Standartlarına Uygun ve ATEX Belgelidir.

GÜVENLİ DOĞALGAZ İÇİN DOĞRU TEKNOLOJİ

PE Doğalgaz Borularını Birleştirmede devrim ni-
teliğinde yeni ürün. Klasik boru birleştirme me-
todlarına son. •Devamı 4. Sayfada

Metan gazını uzak mesafeden hassas ve doğru 
bir şekilde anında tespit edebilen özellikle erişil-
mesi güç alanlara yönelik taramalar için ideal bir 
el dedektördür.  •Devamı 3. Sayfada

ISIFLO SPRINT FITTINGS

GAS TRAC LZ-50
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Hızlı Örnekler Alabilen Dahili 
Pompa
Dijital “Tik” Kontrolü ile Hızlı 
Kaçak Tespiti
Düşük Maliyetli ve Uzun 
Ömürlü Sensörler
LED Uyarı Işıkları
Parlak ve Grafi k Ekran
Yüksek Sesli Alarm
Batarya Gücünü Gösteren 
İndikatör
Data Kayıt
Noktasal Tespit
Mükemmel Su Geçirmezlik
Ekranda Devamlı Olarak 4 
Ayrı Gaz Çeşidini Aynı Anda 
Gösterebilme Yeteneği

SPEKTROSKOPİ TEKNİĞİYLE 
TESPİT EDEBİLEN SON TEKNOLOJİ 

SENSIT IRED metan gazı örneklerin-
de etan’ın varlığını patenti onaylanmış 
infrared emilim spektroskopi tekni-
ğiyle tespit edebilen son teknoloji ürü-
nü eşsiz bir etan gazı dedektörüdür. 

Bu teknoloji 50ppm metan numu-
nesinde 250ppb gibi çok küçük 
oranları dahi tespit edebilir.En kü-
çük gaz numuneleri dahi sahada 
analiz edilebilir ve tespit edilen 

gazın doğalgaz boru hattından 
gelip gelmediğine karar verilebilir. 
Etan boru hatlarında %2-25 ara-
lığında bulunabilir ve varlığı gaz 
kaçaklarında önemli bir kanıttır. 
Avantajları; Etan Gazına hassas 
IRED fi ltreleri diğer gazları eler. 
Güçlü pompası ile hızlı bir algıla-
ma sağlanır. Düşük metan yoğun-
lukları için idealdir. •Devamı 2. Sayfada
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GOLD G2 ÖZELLİKLERİ
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Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Anka-
ra’daki servis hatlarında doğalgaz ka-
çaklarını tespit etmek amacıyla 187 acil 
mobil ekipleri için, DMS AŞ tarafından 
Türkiye’ye getirilen son teknoloji ürü-
nü Sensit PMD doğalgaz kaçak arama 
sistemi ile donatılmış 3 yeni aracı daha 

bünyesine kattı. Başkent Gaz geçmiş 
yıllarda aldığı 14 adet Sensit PMD 
gaz kaçak tespit dedektörlerinin 
personel üstünde kullanılan portatif 
modelini alarak Türkiye’de ilk defa 
bu teknolojiyi kullanan gaz şirke-
ti olmuştu. Şimdi de üç adet araç 

SENSIT PMD
GAZ KAÇAK TESPİT VE
ANALİZ DEDEKTÖRLERİ

üstü gaz kaçağı arama sistemini portföyü-
ne katarak Başkentte servis hatlarınında 
oluşabilecek gaz kaçaklarını daha da sıkı 
bir takibe aldı. Başkentlilere daha güvenli 
doğalgaz arzı sağlayabilmek için teknolo-
jik yatırımlara ağırlık veren Başkent Doğal 
Gaz Dağıtım A.Ş. mobil gaz kaçak arama 
sistemleri seçiminde Sensit markasını ter-
cih etti. SENSIT TECHNOLOGIES, 1980 
yılından günümüze başta Amerika olmak 
üzere dünya doğal gaz piyasasına, gaz 
detektör ve ekipmanları hususunda hiz-
met sunuyor. Gaz detektörleri konusunda 
uzmanlaşan SENSIT dünyada ve DMS AŞ 
nin distribütörlüğü altında Türkiye’de de 
en çok tercih edilen marka olma unvanını 
yıllardır koruyor. Ayrıca Türkiye doğal gaz 
piyasasına özel olarak Türkçe menülü ci-
hazlar da dizayn ediyor.

Doğalgaz kaçaklarının tespiti konusunda 
sürekli önemli teknolojik yatırımlar yapan 
Başkent Doğalgaz dağıtım AŞ. SENSIT 
teknolojisine güvenerek hem araç içerisin-
de, hem de portatif olarak kullanım kolay-
lığı sağlayan SENSIT PMD cihazı ve mobil 
araç üstü gaz kaçağı arama sistemini fi lo-
suna dahil etti.
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GAZ KAÇAKLARINI TESPİT VE 
İZLEMENİN EN GÜVENLİ VE HIZLI YOLU !

SENSIT Technologies’in son teknoloji ürünü LZ-50 metan gazını uzak mesa-
feden hassas ve doğru bir şekilde anında tespit edebilen özellikle erişilmesi 
güç alanlara yönelik taramalar için ideal bir el dedektördür. 

Hafi f ve kullanımı kolay bir cihaz olan LZ-50 TDLAS(tunable diode laser 
absorption spectroscopy-ayarlanabilir diodlu lazer emilim spektroskopi) 
teknolojisini kullanarak mevcut metan gazını 50 metreden algılar.LZ-50 
SENSIT Technologies’in gaz taramalarının can ve mal güvenliği altında 
yapılabilmesi konusunda geliştirdiği sistemlerin son aşamasıdır.

LZ-50’nin uzun mesafeden etkin olması sayesinde kullanıcı güvenli bir 
mesafede durur ve taramasını yapar.Kullanıcının boru hattına direk olarak 
ulaşmak için yüksek bölümlere tırmanmasına veya çevrili 
alanlara girmesine gerek kalmaz.Bina içlerini de pen-
cereden lazer ışınını yönlendirerek gaz kaçağı kontrolünü 
yapar.

LZ-50 ile gaz kaçaklarını 
uzak mesafeden tespit edip 

izleyebilirsiniz !

• Sadece Metana duyarlı
• Sürekli olarak okuma yapar
• Entegre GPS ve kamera
• Kalibrasyon Hücresi tașıma 
çantasına entegre
•Üç tip alarm(görsel-ișitsel-titreme)

• Șarz edilebilir pil
• Entegre veri toplama ve Wi-Fi veri
transferi
• Ergonomik dizayn
• Emniyetli Tasarım
• 2-yıl garanti (pil dahil)ST
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