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Multi-fonksiyon 
AMI 310 

AMI 310 

Mevcut 
Problar & moduller 

Problar 

S1cakllk 

Nern 

Pervane & S1cak Tel 

co; co2 

Gaz kac;:ak dedektoru 

Takometre 

AMI 310 ayrn anda 6 parametreyi olc;ebileceginiz 
c;ok amac;h bir cihazd1r. 

R Kablosuz a Problar 

p;m Degililtirilebilir 
~ Problar & ModOller 

- Grafik a Ekran 

Olc;Om arahklan 

±500 Pa I ±2,500 Pa I ±10,000 Pa 

±500 mbar I ±2,000 mbar 

Termokap1I: -200 ile + 1760°C 

P11 oo: -200 ile +600°c 

Nern: 3 ile 98 %RH 

CO: O ile 500 ppm 

C02 : 0 ile 5,000 ppm 

Plllll Veri analiz 
lilill yaz1hm1 

Cl Micro-SD 
Haf1za Kart1 

fllt Renkli = Geni~ ekran 

Hava h1z1 -5 ile 35 m/s 

Hava debisi 0 ile 99,999 m3/h 

Gaz kac;:ak dedektoru: O ile 10,000 
ppm 

Takometre 30 ile 60,000 rpm 

Veri analiz yaz1hm1 

Datalogger 

Moduller 
Bas1nc;: 

4 kanal termokup1I 

iklim ~artlan 

U katsay1s1 
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Bas1n9 
Class 50/110 

MP 50/ 51 
MP 50: ±1,000 Pa 

MP 51 : ±1,000 mmHp 

MP55 
Atmosferik basin<;: 

700 ila 1,100 mbar 

MP110/111 /112/115 
MP 110: ±1,000 Pa 

MP 111 : ±1,000 mmHp 

MP 112: ±2,000 mbar 

MP 115: ±500 mbar 

Hava h1z1 
Fonksiyonu 
Pitot tUpii 

MP 120 

S1cakhk ve atmosferik basin<;: 
dOzeltmesi 

Ayarlanabilir K katsay1s1 

±1,000 Pa 

0 ila 40 mis 

( KIMO®) 
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MP 130 
Tesisatlarda gaz s1zdirmazhk testi i9in ozel 
manometre 

±500 mbar 

Bas1n9 I Hava H1z1 I Hava Debisi 
MP 210 

Kablosuz 
Problar 

t 

I 
Opsiyonel problar 
Pervaneler & S1cak Tel 
S1cakhk 

co 
Gaz kai;:ak dedektoro 

Takometre 

Olcum Arahklar1 

±500 Pa I ±2,500 Pa I ± 10,000 Pa 

±500 mbar I ±2,000 mbar 

Termokup1I: -200 ila + 1, 760°C 

Pt 1 oo: -200 ila +600°C 

CO: 0 ila 500 ppm 

Hava H1z1: -5 ila 35 m/s 

Hava Debisi: O ila 99,999 m3/h 

Gaz ka9ak dedektorO: 0 ila 10,000 ppm 

Takometre: 30 ila 60,000 rpm 

ModOller 

4 kanal termokup1I 

Basini;: 

P'B De9i=?tirilebilir 
U Prob & ModOller 

3 



4 

[KIMO®] 
INSTRUMENTS 

Hava H1z1 I Debisi 
Class 50/11 0 

VT50 
S1cak Tel prob 

0.15 ila 30 mis 
o ila +50°C 

Pervaneli ve s1cak tel 
problar i9in geni~ ol9um 
arahkh koniler. 

LV50 
0100 mm dahili pervane prob 

0.3 to 35 mis 
o to +50°C 

LV 110 / 111 / 117 

014 mm, 070 mm, 0100 mm 
pervane problar 

Koniler ile hava h1z1 ve hava debisi 

Ortalama hesaplama 

Aki~ yonu tespiti (070 mm ve 0100 mm 
pervaneler) 

0.3 ila 35 mis 
o ila +50°C 

LV130 

0100 mm entegre pervane prob 

Koniler ile hava h1z1 ve hava debisi 

Ortalama hesaplama 

Aki~ yonu tespiti (070 mm ve 0100 mm 
pervaneler) 

0.3 ila 35 mis 
o ila +50°C 

VT 110/115 
S1cak Tel ve teleskopik hotwire 

Koniler ile hava h1z1 ve hava debisi 

Ortalama hesaplama 

0.15 ila 30 mis 
o ila +50°C 
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Tako metre 
Class 50/110 

CT 50/110 

Portatif takometre 

Optik ve temash 

Hold fonksiyonu (CT 50) 

Hold/Min/Max fonksiyonlan (CT 110) 

Optik: 60 ila 60,000 rpm 

Kontak 30 ila 20,000 rpm 

4 ila 2,500 m/min 

1 metre yans1t1c1 bant ile birlikte verilir 

• Aydmlatma 
Li.iksmetre 

LX50 
C s1mf1 luksmetre 

0 ila 10,000 lux 

0 ila 929 fc 

LX 100 

C s1mf1 luksmetre 

Anhk ol9um 

Zamana bagh 6l9um 

Bag1I 1~1k ~iddeti 
fonksiyonu 

0.1 ila 150,000 IUks 

0.01 ila 13,940 fc 

LX200 
B s1mf1 IUksmetre 

Anhk ol9um 

[KIMO®] 
INSTRUMENTS 

Bag1I 1~1k ~iddeti fonksiyonu 

Hava ~artlanna gore 1~1k ~iddeti 
evrimi 

l~1k haritas1 

0.1 ila 200,000 luks 

0.01 ila 18,585 fc 

• GUne~ Enerjisi 
Solarimetre I Piranometre 

SL 100 

Gune~ enerjisi 6l9um ve nokta kontrolU 

Enerji maruziyet hesaplanmas1 

Cihaz kapahyken 6l9um sonu9lanmn 
kaydedilmesi 

Hold/Min/Max fonksiyonlan 

1 ila 1300 W/m2 

1 Wh/m2 ila 500 kWh/m2 

Kalibrasyon sertifikas1yla beraber 

SL200 

Gune~ enerjisi ile sulamamn 6l9umu (anhk, ortalama, 
zaman-kay1t) ve noktasal kontrolu 

Enerji maruziyeti hesaplanmas1 

Depolama ve ortalama gu9 degerlerinin tasarrufu 

Kaydedilen verilerin ekranda okunabilimesi 
ve grafik fonksiyonu ile 6l9Ulen dosyamn h1zh 
yorumlanabilmesi 

Hold/Min/Max fonksiyonlar 

1 ila 1300 W/m2 

1 Wh/m2 ila 500 kWh/m2 

Kalibrasyon sertifikas1 ile birlikte 
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Ses Seviyesi 
Ses Seviyesi Olc;er 

DB 100 DB 300/2 & DB 300/1 

Tip 2 ses seviyesi ol9er 

30 ila 130 dB 

DB200 Tip 1 veya Tip 2 ses seviyesi ol9er, 
kaydetme fonksiyonu ile entegre
ortalama 

Frekans ag1rhg1 A 

Ses-Bas1n9 seviyesi LA 

Zaman ortalamah ses 
seviyesi LAeq 

Tip 2 ses seviyesi ol9er, kaydetme 
fonksiyonu ile entegre-ortalama 

30 ila 130 dB 

Frekans ag1rhg1 A, C, Z 

Ag1rhklh ses seviyesi L 

E~deger sOrekli seviye Leq 

Ses maruziyet dOzeyi LE 

Tepe bas1n9 seviyesi LpK 

Dinamik arahk: 30 ila 137 dB (fip 2), 
20ila137 dB (fip 1) 

Oktav bantlan ile ger9ek zamanh 
analizor: 31,5 Hz kHz 8 (fp 2), 16 
Hz 16 kHz (fip 1) 

Frekans ag1rhg1 A, C, Z 

Agirhkh ses seviyesi LXY 

E~deger sOrekli seviye Leq 

Ses maruziyet dOzeyi LXE 

Tepe basmc1 seviyesi LUpK 

B Ses maruziyet dUzeyi 
GurUltu dozimetreleri 

DS200 
GOrOltO bas1n9 seviyesi : LAF, LAS, max, min 

E~deger sOrekli seviye: LAeq, LCeq, max, min 

Tepe bas1n9 seviyesi: LCpk, LZpk 

Tespit ve tepe say1m1: 135 dB 137 dB 140 dB 

GOnlOk ses maruziyet seviyesi: Lex, d 

Ses Maruziyeti: EA, T: Pa2h ic;inde 

DOZ 

DS300 
Tek bir dinamik arahk : 40-140 dB 

GOrOltO basin<; seviyesi: LAF, LAS, max, min 

E~deger sOrekli seviye: LAeq, LCeq, LXeq 

GOnlOk ses maruziyet seviyesi: Lex, d 

Tespit ve pik say1m1: 135 dB 137 dB 140 dB 

Frekans analizi: 63 Hz - 8 kHz 

E~ikdeger ses kayd1 

iki kanalh ol90m 

DOZ 

Gaz kayak dedektOrU 
Class 110 

DF 110 

Sogutucu gaz ve hidrojen dedektorO (HFC, HCFC, 
Nidron 5 ... ) 

Gorsel ve sesli alarm 

Manuel ve otomatik kendini kalibrasyon 

FG 110 

Yamc1 I Patlay1c1 gaz ka9ak dedektorO 

Metan (CH4), LPG (izopropanol ve izobOtan) ve diger 
yamc1 gazlan alg1lama (hidrokarbonlar) 

Sesli alarm 



Kabosuz 
Dataloggerler 

~ mm ~,fii1 1 yada 2-satir ekran .. llll ~ veya ekrans1z ~ 

KISTOCKRF 
• Olc;um, kaydeyme ve verileri i~leme 
• Uzaktan konfigurasyon 
• 20,000 olc;ume kadar haf1za 
• 1 00 dataloggere kadar network 

I 
KIMO ayncahg1 
Basing dataloggeri 

Class 100 

~ 

KP 110-RF I KP 111-RF 
-1,000ile+1,000 Pa 

KT 110-RF/KT 150-RF/KP 110-RF 

-10,000 ile + 10,000 Pa 
1 harici prob giri~i 
-40 ile + 70°C 
0 ile20 mA/O ile 10V 
-1,000 Pa ile + 1,000 Pa 
-10,000 Pa ile +10,000 Pa 

[KIMO®] 
INSTRUMENTS 

S1cakhk - Nern - Basm~ - Akim - Voltaj - Puls 

Pl ilefi$im baz 
istasyonu 

~ Kablosuz 
datalogger 

' 
C/ass200 

KH 210-RF I KTU 210-RF 

2 harici prob giri~li 
Standart veya kablolu prob 
-40 ile + 1 ao0 c Io ile 1 oo %RH 
0 ile20 mA/O ile 10V 
0 ile 20 A I 0 ile 600 A 

c Alarm 

!ii Network 
sinyal kuvvetlendirici 

Class 300 

KTR 310-RF I KTT 310-RF 

2 harici prob giri~li 
Pt 100 kablolu prob veya 
K, J, T, S ls1lgift 
-200 ile + 1, 760°C 
0 ile 20 mA I 0 ile 10 V 

Veri i~leme yaz1hm1 

KILOG RF 

Konfigure et 
019/kaydet 
Verileri indir 
Analiz et/kaydet 
100 dataloggere kadar gerc;ek zamanll izleme 

9 
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Data ogger er 

m 1 yada 2-satir ekran M veya ekrans1z 

Kl STOCK 
• Ol9um, kaydeyme ve verileri i~leme 
• 1 'den 5 parametreye kadar e~ zamanll ol9um 
• 1 00,000 ol9ume kadar haf1za 
• Kullamc1 dostu KILOG yaz1hm 
• 1 veya 2-satmr ekranh veya ekrans1z 

HVAC 

KH 110/21 0 - KT 110/21 0 
KTT 310 

G1da Endustrisi 

4 harici prob giri~i 
NTC veya K, J, T ls1lc;ift 

-200 ile + 1,000°c 
5 ile95 %RH 

0 ile 10,000 lux 

KT 150/250 - KH 250 

4 harici prob giri~i 
-40 ile + 120°c 
5 ile95 %RH 

0 ile 10,000 lux 

KT20 G, L, T 
-40 ile +125°C 
Haf1za: 8, 192 olc;Om 

A~rm 

On 

(_) \ 
OK 

Kl STOCK 
KT ISO 

S1cakllk - Nern - Akim - Voltaj - l91k 

Laboratuvar 

KTH 350 - KTR 350 

2 harici prob giri~i 
Pt 100 s1cakhk problan 
-1 oo ile +400°C 
0ile100 %RH 

Veri i~leme yaz1hm1 

KILOG I KILOG 21CFR 

kTH 350 

KonfigOrasyon, veri kayd1 ve veri raporlama 



Manometreer 

S1v kolon manometreler 

• Egik veya dik tipte 

• Hava veya notr gazlardaki dO~Ok basmc; farklarmm 

olc;OmO 

• Havalandirma endOstirisi, temiz odalar ... 

Di key 

0-100 mm Hp ile 0-2.6 bar 

Olc;Om birimi : mbar, Pa, DaPa ... 

ECM 

0-1 O ile 300 mmHp 
Manuel ayarlanabilir limitler 

Egik 

0-5 ile 0-80 mmHp 
Olc;Om birimi : Pa, DaPa ... 

Uygun baglant1 ~ekilleri ile her tOrlO uygula

maya uygun: 

- Manometre s1v1lan 

- Hortumlar, dirsekler 

- Bas1nc; baglant1lan, 

duvar gec;i~ baglant1lan ... 

[KIMO®] 
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Bas1nc;; - Hava h1z1 - Hava debisi 

, 
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5enscirer 
Transmiterler 

• Ayarlanabilir • RCR 
c;1k1!?lar role 

R Su gec;:innez ii 1 veya 2 analog 
ABS govde c;1kl!? . 

Sanayi, servis, g1da endustrisi 
• Havalandirma ic;in 

•Dip switch ve software konfigurasyonu 

• Besleme: 24V/115 V / 230 V 

• <;1k1!?: 4-20 mA/0-20 mA veya 0-10 V/0-5 V 

TH llO 

°' 

_J 

Class 110 

12 

Bas1nc;; - Nern - S1cakllk - Hava H1z1 -
Hava Debisi - Hava Kalitesi - Gune9 l91rnm1 - l91k 

YENi0R0NLER 
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On 

--' 

YENiLiK 

Basitle~tirilmi~ kalibrasyon 

Olc;um elemarn ve elektronik devre 
sensorun on k1smma baghd1r. Bu 
sayede cihaza herhangi bir hasar 
vermeden ayarlanabilir ve kalibre 
edilebilir. 



Monostatlar 

PST I HST I TST I COST I C02ST 

1 RCR role 
±100 Pa ile ±2,000 mbar 

5 ile95 %RH 

-1 oo ile +400°C 

CO: O ile 500 ppm 

C0
2

: O ile 5,000 ppm 

Alarm On • • 
() 

CO/C02 sensorleri 

KIMO, hava kalitesi ile ilgili yeni normlan 
ve dOzenlemelerin gerekliliklerini kar~1la
mak ic;in CO/C02 transmiterleri dizayn 
etmi~tir. 

Cok fonksiyonlu 
Class 210 

CP I TH I TM I CTV I COT 

2 analog 91k1~ 
Hesaplama fonksiyonlan 

Otomatik s1f1rlama 

±100 Pa ile ±2,000 mbar 

5 ile95 %RH 

-1 oo ile +400°C 

0 ile 30 mis 
CO: O ile 500 ppm 

C0
2

: O ile 5,000 ppm 

[KIMO®] 
INSTRUMENTS 

Class 110 - Tek fonksiyonlu 

CP I HM I TH I TM I CTV I CR I LR I CO 

1 veya 2 analog ~1k1~ 
±100 Pa ile ±2,000 mbar 

Atmosferik Bas1nc;:: 800 ile 1, 100 hPa 

5 ile95 %RH 

-1 oo ile +400°C 

CPllO 

318'-fPPm 
19.5~ 

O ile 30 mis 
O ile 1,500 Wlm2 

0 ile 10,000 lux 

CO: O ile 500 ppm 

C0
2

: 0 ile 5,000 ppm 

CTV 110 

SQR/3 opsiyonu 
GP 210 fark bas1nc;: transmiterlerine DEBI

MO olc;:um b19aklan baglayarak, fark bas1nc;: 

olc;:umu ile kanallarda hava h1z1 ve hava debisi 

kontrolu yap1labilir. 

13 
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ecom-D Kompak Eller Serbest Olc;um 

Termal yaz1c1 modUlu yada WiFi-baglant1s1? Kondensat tutucu yada 

elektrikli gaz sogutucu? Eide yada ganta iginde analiz ? 

0 W EN 50379-2 and 1st BimSchV onayll 

Hatas1z NOx, 502 olvumleri ve suda vozUlebilen 

diger gazlar ivin : 

100% kalibrasyon (iklim kabini ivinde) 

lotus etkisit (gaz ivin ozel PTFE hortum) 

kuru sogutma (mini Peltier sogutucu ile 

kusursuz gaz haz1rlama) 

Wi-Fi (kablosuz) veri transferi ile elleriniz serbest !.. 

• • I 

ecom'R 

• • • • 
YENi: ecom-R kablosuz aynlabilir ekran, 

uzaktan kaydetme I yazdirma ozellikli 

ecom-D - Easy (Wi-Fi opsiyonlu) 

Ak1lh telefonlar aveya Laptop PC veri aktanm1 ve analizi (Ocretsiz uygulamalar + yaz1hm) 

ecom-D 
Orun ozellikleri 

- 4 gaz sensorune kadar (Uzun omurlU sensor) 

- ± 100 hPa fark basmv olvumu (opsiyonel) 

- Termal h1zh yaz1c1 (opsiyonel modul) 

- islilik pompas1 ile islilik olvumu (opsiyonel) 

- Aydmlatmah ekran 

- Kondensat izleme 

- Mini gaz sogutucu ile profesyonel gaz ,artland1rma 

- 3-yollu hortum, koaksiyel olvum probu 

- NOx ve 502 olvumleri ivin teflon kaph ozel hortum 

(opsiyonel) 

- MM haf1za kart1 ivin cihaza entegre yuva (Kart 

opsiyonel) 

- Bluetooth veya Wi-Fi veri transfer modUlu (opsiyonel) 

- ecom PC yaz1hm1 

- Geni' aksesuar seyenegi 

OlvUlen degerler 

- 02 (0-21%) 

- CO (0-4000 ppm) 

- Gaz s1cakhg1 (0-500°C) 

- Hava s1cakhg1 (0-99°C) 

- Basmv (± 100 hPa) 

- Fark basmv (± 100 hPa) 

Opsiyonlar: 

- CO geni' olvum arahg1 (0-10.000 ppm) 

- CO% (0-63.000 ppm) 

- NO olvumu (0-5000 ppm) 

- N02 olvumu (0-1000 ppm) 

- 502 olvumu (0-5000 ppm) 

- H25 olvumu (istege bagh) 

- Fark s1cakhg1 

Hesaplanan Degerler 

co2, co(seyreltilmemi9)' NOX, kay1p, verim (0-120%), 

viglenme noktas1, mg/kWh, mg/m3, ayarlanabilir 0 2 ref. 

Ornekleme Probu 

- Tabance kabzas1 stili numune probu 250 mm 

- 3-yollu hortum 2.6 m 

- Baglant1 konisi 

Olvum gaz1 haz1rlama 

- Filtreli kondensat tutucu 

- H1zh gaz emi'i (olvum degerleri amnda ahmr) 

- Elektrikli gaz sogutucu (opsiyonel) 

Kullamm guvenligi ozellikleri 

- Baca merkezi tespiti ivin s1cakhk trend gostergesi 

- Ayarlanan CO degerini a,mca olvumu durdurma 

- CO limit degerini a,mca otomatik sensor y1kama 

- Olvum sonras1 temiz hava ile temizleme 

- Filtre fonksiyonlu optik kondensat izleme 

- Elektronik kondensat izleme (opsiyonel) 

- Uzun omurlu sensor 

Veri Kaydetme 

- MM haf1za kartma veri kaydetme ozelligi 

- ecom-AK unitesinde kablo ile veri indirme ve kay-

deyme 

- Bluetooth veya Wi-Fi baglant1s1 (opsiyonel) 

- ecom PC yaz1hm1 

- ecom-R ile uzaktan olvumler izleme, kaydetme ve 

yazd1rma 

Bes le me 

- Batarya (Li-Ion) /Besleme Adaptoru 

Ag1rhk 

- Yakla,1k 2 kg (yaz1c1 ve gaz sogutucu olmaya baz 

versiyonu) 



ecom-CLV Kompak ve esnek 

Bacagaz1 analizine ilk ad1m 

M1knat1sh arka govde (deri ta~1ma c;antas1 ic;in) 

ecom-CLV 

Orun ozellikleri 

- 2 gaz sensoru 

- ± 20 hPa fark basmc; olc;OmO (opsiyonel) 

- Entegre termal yaz1c1 

- islilik pompas1 ile islilik olc;Omu (opsiyonel) 

- Aydmlatmah ekran 

€COm® 
by rbr 

- Metal yuzeylere tutturulabilen m1knat1sh T-oda s1cakhk sensoru 

- ecom-LSG gaz kac;ak dedektoru baglant1s1 

Olc;Olen degerler 

- 0 2 (0-21 %) Uzun omOrlO sensor 

- CO (0-2000 ppm, H2-d0zeltmesiz) 

- Gaz s1cakhg1 (0-500°C) 

- Hava s1cakhg1 (0-99°C) 

- Basmc; (± 20 hPa) 

Opsiyonlar: 

- CO geni' olc;um arahg1 (0-10.000 ppm) 

- Fark basmrir (± 20 hPa) 

Hesaplanan Degerler 

co2, co(seyreltilmemi,)' NOX, kay1p, verim (0-120%), 

c;iglenme noktas1, mg/kWh, mg/m3 , ayarlanabilir 0 2 ref. 

Ornekleme Probu 

- Koaksiyel prob 220 mm ve baglant1 konisi 

- 3-yollu hortum 2.2 m 

- Veri Kaydetme 

- 300 olrirumlOk haf1za ve dahili termal yaz1c1 

- ecom PC yaz1hm1 

Ta,1ma 

- Arkas1 m1knat1sh ta,1ma ile metal yuzeylere tutturma ve eller serbest 

,ekilde kullanabilme 

Boyutlar I Ag1rhk 

- Yakla,1k 350 x 200 x 135 mm (B x Y x G) 

- Yakla,1k 4 kg (komple) 

ecom-CL Guvenilir performans i~in iki farkh gorunum 

ecom-CL alOminyum kenarh sert 
ta,1ma c;antas1 

ecom-CL 

Orun ozellikleri 

- 3 gaz sensorune kadar (Uzun omurlu sensor) 

- ± 100 hPa fark basmrir olrirumO (opsiyonel) 

OlritOlen degerler 

- 0 2 (0-21 %) Uzun omurlu sensor 

- CO (0-4000 ppm) 

- Gaz s1cakhg1 (0-500°C) 

- Hava s1cakhg1 (0-99°C) 

- Basmrir (± 100 hPa) 

Opsiyonlar: 

- CO geni' olrirum arahg1 (0-10.000 ppm) 

- NO olritOmO (0-5000 ppm) 

Hesaplanan Degerler 

co2, co(seyreltilmemi,)' NOX, kay1p, verim (0-120%), 

c;iglenme noktas1, mg/kWh, mg/m3 , ayarlanabilir 0 2 ref. 

Olc;um gaz1 haz1rlama 

- Nern ve toz tutucu filtreli elektronik kondensat tutucu 

Ta,1ma 

- Arkas1 m1knat1sh deri ta,1ma rirantas1 veya alOminyum rireryeveli sert 

ta,1ma c;antas1 

(Diger tum teknik ozellikler ve aksesuarlar ecom CLY ile aymd1r.) 
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€COm® 
by rbr 

ecom-EN2 

Orun ozellikleri 

- 4 gaz sensorune kadar (Uzun omurlU sensor) 

- ± 100 hPa fark basmc;; olc;;umu (opsiyonel) 

- Termal h1zh yaz1c1 (opsiyonel modUI) 

- islilik pompas1 ile islilik olc;;umu (opsiyonel) 

- Aydmlatmah ekran 

- Elektronik kondensat izleme 

- Otomatik su bo,altma ozellikli mini gaz sogutucu 

ile profesyonel gaz ,artland1rma (opsiyonel) 

- 3-yollu hortum, koaksiyel olc;;um probu 

- NOX ve 802 olc;;umleri ic;;in teflon kaph ozel hortum 

(opsiyonel) 

- Emisyon, s1cakhk ve c;;eki'i aym anda olc;;me 

- MMC haf1za kart1 ic;;in cihaza entegre yuva - Blue-

tooth veya Wi-Fi veri transfer modUlu (opsiyonel) 

- ecom PC yaz1hm1 

- Geni' aksesuar sec;;enegi 

Olc;;Ulen degerler 

- 02 (0-21%) 

- CO (0-4000 ppm) 

- Gaz s1cakhg1 (0-500°C) 

- Hava s1cakhg1 (0-99°C) 

- Basmc;; (± 100 hPa) 

- Fark basmc;; (± 100 hPa) 

Opsiyonlar: 

- CO geni' olc;;um arahg1 (0-10.000 ppm) 

- CO% (0-63.000 ppm) 

- NO olc;;umu (0-5000 ppm) 

- N02 olc;;umu (0-1000 ppm) 

- 502 olc;;umu (0-5000 ppm) 

- Fark s1cakhg1 

Hesaplanan Degerler 

co2, co(seyreltilmemi1)' NOX, kay1p, verim (0-120%), 

c;;iglenme noktas1, mg/kWh, mg/m3, ayarlanabilir 0 2 
ref. 

Ornekleme Probu 

- Koaksiyel prob 220 mm 

- 3-yollu hortum 2.6 m 

- Teflon koruma parc;;ah baglant1 konisi 

Olc;um gaz1 haz1rlama 

- Filtreli kondensat tutucu 

- H1zh gaz emi'i (olc;;um degerleri amnda ahmr) 

- Otomatik su bo,altmah elektrikli gaz sogutucu 

(opsiyonel) 

Kullamm guvenligi ozellikleri 

- Baca merkezi tespiti ic;;in s1cakhk trend gostergesi 

- Ayarlanan CO degerini ~mca olc;;umu durdurma 

- CO limit degerini a,mca otomatik sensor y1kama 

- Olc;;um sonras1 temiz hava ile temizleme 

- Filtre fonksiyonlu optik kondensat izleme 

- Elektronik kondensat izleme (opsiyonel) 

- Uzun omurlu sensor 

Veri Kaydetme 

- MMC haf1za kartma veri kaydetme ozelligi 

- ecom-AK unitesinden veri indirme ve kaydetme 

- Bluetooth veya Wi-Fi baglant1s1 (opsiyonel) 

- ecom PC yaz1hm1 

- ecom-R ile uzaktan olc;;umler izleme, kaydetme ve 

yazd1rma 

ecom-EN2-F 
Uc;akla seyahat edenler ic;in yeni dizayn 

Yaz1c1 

- Termal h1zh yaz1c1 58 mm 

- Nokta vuru,lu matrix yaz1c1 (Zamanla silinmeyen 

yaz1c1 c;;1kt1s1) 

Baglantllar 

- <;ok fonksiyonlu arayuz 

- Veri transferi ic;;in U8B arayuz 

Besleme 

- Batarya /Besleme Adaptoru 

Ta,1ma 

- AIUminyum kenarh ve t~1ma ask1h sert c;;anta 

- <;anta alt1 ekstra t~1ma bolmesi (opsiyonel) 

Boyutlar I Ag1rhk 

- Yakl~1k 400 x 260 x 175 mm (B x Y x G) 

- Yakl~1k 6 kg (yaz1c1 ve gaz sogutucu olmaya baz 

versiyonu) 

E:com R 

YENi: WiFi kablosuz veri 

transferi 

• • • • 
YENi: ecom-R kablosuz aynlabilir ekran, 

uzaktan kaydetme I yazd1rma ozellikli 

Hatas1z NOx, 802 olgumleri : 

100% kalibrasyon (iklim kabini ic;;inde) 

Lotus etkisi (gaz ic;;in ozel PTFE hortum) 

Kuru sogutma (Mini Peltier sogutucu ile 

kusursuz gaz haz1rlama) 

EN 50379-2 and 1st BimSchV onayh 



ecom-J2KNpro 
ecom-J2KNpro Easy: Baflangu; modeli 

Oriin ozellikleri 

- 50 m. mesafeye kadar kablosuz ileti§im saglayan ay

nlabilir kontrol miidiilii. Uzaktan yazd1rma ve kaydetmeyi 

saglayan kontol. Arkas1 m1knat1sh dizaym sayasinde 

metal yiizeylere tutturabilme ve eller serbest c;:all§abilme 

- 6 gaz sensoriine kadar (Uzun omiir1ii sensor) 

- ± 100 hPa fark basmc;: olc;:iimii (opsiyonel) 

- Termal h1zll yaz1c1 

- Dahili islilik olc;:iimii 

- Aydmlatmah ekran (Giin l§lgmda net goziiken) 

- Elektronik kondensat izleme 

- Otomatik su bo§altma ozellikli Peltier gaz sogutucu ile 

profesyonel gaz §artland1rma (opsiyonel) 

- Tabance tipi kabzah 300 mm boyunda prob ve 3m 

3-yollu hortum 

- NO. ve S02 olc;:iimleri ic;:in teflon kaph ozel hortum 

(opsiyonel) 

- Emisyon, s1cakhk ve c;:eki§i aym anda olc;:me 

- Cihaz ic;:i 1s1tma (ls1tmah gaz yolu plakas1) 

- MM haf1za kart1 ic;:in cihaza entegre yuva 

- Bluetooth veya Wi-Fi veri transfer modiilii (opsiyonel) 

- ecom PC yaz1hm1 

- Gani§ aksesuar sec;:anegi 

Olc;:iilen degerler 

- 0 2 co-21%) 

- CO (0-4000 ppm) 

- Gaz s1cakhg1 (0-500°C) 

- Hava s1cakhg1 (0-99°C) 

- Basmc;: (± 100 hPa) 

- Fark basmc;: (± 100 hPa) 

- ic;: hava basmc;: olc;:iim sensorii (300-1100 hPa) 

- Pompa emi§ debisi olc;:iimii 

Opsiyonlar: 

- NO olc;:iimii (0-5000 ppm) 

- N0
2 

olc;:iimii co-1000 ppm) 

- so. olc;:iimii (0-5000 ppm) 

- CO geni§ olc;:iim arahg1 (0-10.000 ppm) 

- CO% (0-63.000 ppm) 

- c.H, olc;:iimii (0-4 vol.% catalytic) 

- H2S olc;:iimii co-1000 ppm) 

- Fark s1cakhg1 

Hesaplanan Degerler 

co,. co(..,...Hlmem~)· NO •• kay1p, verim (0-120%), 

c;:iglenme noktas1, mg/kWh, mg/m3, ayarlanabilir 0 2 ref. 

Ekran 

- LC ekran, 78 x 58 mm, 320 x 240 piksel 

- Grafik ve giin 1§1gmda okunabilir ekran 

- Karanhk alanlarda rahat okuma ic;:in arka aydmlatma 

Olc;:iim gaz1 haz1rlama 

- H1zh gaz emi§i (olc;:iim degerleri amnda ahmii 

- Cihaz ic;:i gaz emi§ yollannda yogu§may1 onlemek ic;:in 

1s1tmah gaz plakas1 

- ince toz filtreli kondensat tutucu 

- Daha c;:ok partikiil ditrasyonu ic;:in islilik filtresi 

- Otomatik su bo§altmal1 elektrikli gaz sogutucu (opsiyonel} 

€COm" 
., rbr 

Hatas1z NOx, S02 olc;:iimleri : 

YENi: W-LAN ile kablosuz veri transferi 

100% kalibrasyon Oklim kabini ic;:inde} 

Lotus etkisi (gaz ic;:in ozel PTFE hortum) 

Kuru sogutma (mini Peltier sogutucu ile 

kusursuz gaz haz1rlama) 

Kullamm giivenligi ozellikleri Baglant1lar 

- Pompa performans1, prob 1s1tmas1, kablosuz - Cok fonksiyonlu arayiiz 

ileti§im kalitesi - Veri transferi ic;:in USB arayiiz 

ve hata mesajlan ic;:in ana govde iizerinde kiic;:iik Besleme 

ekran - Batarya /Besleme Adaptorii 

- Baca merkezi tespiti ic;:in s1cakl1k trend gostergesi - Harici giic;: besleme kutusu (opsiyonel) 

- Ayarlanan CO degerini a§mca olc;:iimii durdurma Yaz1c1 

- CO limit dagarini a§mca otomatik sensor y1kama - Tarmal h1zh yaz1c1 58 mm 

- Olc;:iim sonras1 temiz hava ile temizleme - Nokta vuru§lu matrix yaz1c1 (Zamanla silinmeyen 

- Dahili elektronik pompa performans1 olc;:iimii ve yaz1c1 c;:1kt1s1) 

kontrolu Baglant1lar 

- Elektronik kondensat izleme - Alfaniimerik klavye baglant1s1 portu 

- Uzun omiirlii sensor - El kontrol miidiiliinde veri transferi ic;:in USB 

Vari Kaydetma arayiiz 

- Data logger ozelligi Ta§ima 

- MM haf1za kartma veri kaydetme ozelligi - Aliiminyum kenar11 ve ta§1ma ask1h sert c;:anta 

- Alfaniimerik veri giri§i ozellikli kontrol modiilii - Canta alt1 ekstra ta§1ma bolmesi (opsiyonel) 

- ecom-AK iinitesinden kablosuz veri aktarma - Tekerlekli ta§ima c;:antas1 (opsiyonel) 

- Bluetooth veya Wi-Fi baglant1s1 (opsiyonel) - Uc;:ak ic;:in koruma c;:antas1 

- ecom PC yaz1hm1 Boyutlar I Ag1rhk 

Yaz1c1 - Yakla§lk 440 x 300 x 255 mm (B x Y x G) 

- Termal h1zh yaz1c1 58 mm - Yakla§1k 12 kg (komple) 

- Nokta vuru§lu matrix yaz1c1 (Zamanla silinmeyen 

yaz1c1 c;:1kt1s1) Ci) EN 50379-2 and 1st BlmSchV onayh 
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Isıtmalı örnekleme sistemi

YENİ: Wi-Fi ile kablosuz veri transferi

Dış ortam koruma çantası
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ecom Gaz Detektörleri Gaz kaçaklarının tespiti için

Ücretsiz Uygulamalar 



Özellikler FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8
Ölçüm aralığı -20ºC ile +250ºC

Termal görüntü kalitesi 80x60 piksel 120x90 piksel 160x120 piksel 320x240 piksel

Görüş alanı 45º x 34º

Termal hassasiyet 0,15º C 0,10º C 0,06º C 0,06º C

Ölçüm modları Merkezde tek 
ölçüm noktası

Merkezde tek ölçüm noktası, ölçüm alanı kutusu, otomatik sıcak/
soğuk nokta tespiti

Görsel kamera 640 x 480

Ekran boyutu 3” TFT LCD

Fokus Fokus gerektirmez

Özellikler FLIR TG165
Ölçüm aralığı -25ºC ile +380ºC

Termal görüntü kalitesi 80x60 piksel

Görüş alanı 50º x 38.6º

Termal hassasiyet 0,15º C

Ekran 2” TFT LCD

Hafıza 8 GB SD kart



Özellikler FLIR E40 FLIR E50 FLIR E60
Sıcaklık aralığı -20 ile 650°C  -20 ile 650°C -20 ile 650°C

Termal hassasiyet  <0.07°C <0.05°C <0.05°C

Termal görüntü kalitesi 160 x 120 piksel 240 x 180 piksel 320 x 240 piksel

Resim-İçinde-Resim (P-i-P) Sabit P-i-P Ölçeklendirelebilir P-i-P Ölçeklendirelebilir P-i-P

MPEG 4 video kaydı Evet Evet Evet

Işıklı video kamera & lazer 3.1MP/LED ışık/lazer işaretleyici 3.1MP/LED ışık/lazer işaretleyici 3.1MP/LED ışık/lazer işaretleyici 

Dijital zoom 2X sürekli 4X sürekli 4X sürekli

Resim notu Ses (60 s.) / yazılı not Ses (60 s.) / yazılı not Ses (60 s.) / yazılı not 

Hareketli ölçüm noktası 3 ölçüm noktası 3 ölçüm noktası 3 ölçüm noktası

Ölçüm alanı kutusu 3 ölçüm kutusu (min/max/avg) 3 ölçüm kutusu (min/max/avg) 3 ölçüm kutusu (min/max/avg)

Ekran 3.5” dokunmatik LCD

Veri iletişim arayüzü USB-mini, USB-A, komposit 
video, Bluetooth, Wi-Fi

USB-mini, USB-A, komposit 
video, Bluetooth, Wi-Fi

USB-mini, USB-A, komposit 
video, Bluetooth, Wi-Fi

Ölçüm frekansı 60 Hz



Özellikler FLIR T620 FLIR T640
Sıcaklık aralığı -40°C to 650°C 

(2000°C opsiyonel)
-40°C to 2000°C 

Zoom 4X sürekli 8X sürekli 

Termal hassasiyet  <0.04°C @ 30°C <0.035°C @ 30°C

Termal görüntü kalitesi 640 x 480 pixels

Ölçüm frekansı 30 Hz

Görüş alanı /min. fokus mesafesi 25° x 19° / 0.25m

Opsiyonel lensler 6°, 15° Tele , 45° & 90° Geniş, Yakın : 100 µm , 50 µm

Fokus Manuel/otomatik

Ekran Dokunmatik 4.3” renkli LCD

Ölçüm modları 10 ölçüm noktası, 5 kutu alanı, izoterm, oto sıcak/soğuk nokta, delta T

Video kaydı ve video aktarımı Radyometrik olmayan IR-video kaydı (MPEG-4 hafıza kartına), Radyometrik 
IR-video aktarımı (USB veya Wi-Fi ile PC’ye), ve Radyometrik olmayan IR-

video kaydı  (Wi-Fi ile MPEG-4 ve USB ile sıkıştırılmamış renkli video)

Özellikler FLIR T420 FLIR T440
Sıcaklık aralığı -20°C to 650°C -20°C to 1200°C 

Zoom 4X sürekli 8X sürekli 

Termal hassasiyet  <0.045°C @ 30°C

Termal görüntü kalitesi 320 x 240 pixels

Ölçüm frekansı 60Hz

Görüş alanı /min. fokus mesafesi 25° x 19° / 0.4m 

Fokus Manuel/otomatik

Ekran Dokunmatik 3.5” renkli LCD

Opsiyonel lensler 6°, 15° Tele , 45° & 90° Geniş, Yakın : 100 µm , 50 µm

Resim notu Ses (60 s.) / yazılı not, IR resim üzeri işaretleme

Ölçüm modları 5 ölçüm noktası, 5 kutu alanı, izoterm, oto sıcak/soğuk nokta, delta T

Video kaydı ve video aktarımı Radyometrik olmayan IR-video kaydı (MPEG-4 hafıza kartına), Radyo-
metrik IR-video aktarımı (USB veya Wi-Fi ile PC’ye), ve Radyometrik 
olmayan IR-video kaydı  (Wi-Fi ile MPEG-4 ve USB ile sıkıştırılmamış 
renkli video)



~FLIR 
FLIR Test ve Olc;u Cihazlar1 

FLIR'in termal goruntUlemedeki 50 y1lhk Dunya liderliginden gelen guvenle, yeni test ve olc;um cihazlanm sunar. 

Ozellikle bak1m ve elektrik sektorunde anza tespiti ic;in kullamlan test ve olc;um cihazlan art1k FUR markasmm guvencesi ve kalitesiyle kullamc1 
ile bulu~maktad1r. 

FLIR DM93 
Dijital Multimetre 

FLIR CM83 
Dijital Pens Ampermetre 

FLIR CM78 

• VFD (Degi~ken Frekans SOrOcO} modu ile geli~mi~ tespit 
• LoZ modu 
• Parlak c;ift-LED 1~1k 
• Bluetooth® baglant1 
• METERLiNK® ile FUR kameralara baglant1 
Teknik Ozellikler 
AC I DC I VFD Voltaj : 1000.0 V 
AC I DC Akim : 10.000 A 
Direnc;: 40.00 MQ 
Devamhhk e~ikdegeri :30 Q 
Frekans: 100.00 kHz 
Kapasitans: 40.00 mF 
S1cakhk: -200 to 1200°c 
Diyot Testi: 2 V 
Bluetooth Mesafesi: 10 m 
Ekran: 40,000 say1m 
Veri Kayd1: 20,000 Nokta (125 gun} 

FLIR MR77 

• Geli~mi~ gOc; analizi fonksiyonlan 
• Parlak c;ift-LED 1~1k 
• Bluetooth® baglant1 
• METERLiNK® ile FUR kameralara baglant1 
Teknik Ozellikler 
AC/DC Akim: 599.9 A Max 
AC/DC Voltaj: 999.9 V Max 
Harmonik: 1. - 25. S1ra 
Toplam Harmonik Distorsiyon: 0.0 to 99.9% 
Aktif Goe;: 9.999 kW ila 599.9 kW, 
Diyot Testi: 0.4 to 0.8 V 
Kapasitans: 3.999 mF Max 
Direnc;: 99.99 kQ Max 
Devamhhk e~ikdegeri: 30 Q 
Frekans: 20.00 Hz to 9.999 kHz 
Qene Ac;1khg1: 37 mm 
Bluetooth Mesafesi: 10 m 

Dijital Pens Ampermetre Dijital Nern ve Rutubet Olc;er 

FLIRVM52 
Voltaj Dedektoru 

FLIRVS70 
Video Boroskop 

• AC/DC (1 OOOA veya 1 OOOV) 
·IR Termometre 
• Type K Termokap1I 
• Bluetooth® baglant1 

• Dahili ignesiz rutubet sensorO 
• Harici rutubet probu 

• METERLiNK® ile FUR kameralara baglant1 
Teknik Ozellikler 

• Degi~tirilebilir Nem/S1cakhk sensorO 
·IR termometre ozelligi 
• YOksek/DO~Ok Rutubet ve Nern Alarm1 
• Bluetooth® baglant1 

AC/DC Akim: 1000 A 
AC/DC Voltaj: 1000 V 
Kapasitans: 4000 mF 
Direnc;: 40 MQ 
Frekans: 4000 Hz 
S1cakhk (IR:} -50 to 270°C 
IR Mesafe/Nokta Oram: 8: 1 
S1cakhk (Tip K): -20 to 760°C 
Qene Ac;1khg1: 42 mm 
Bluetooth Mesafesi: 10 m 

• Titre~imli uyan 
• El feneri ozelligi 

24 ila 1000 V 

Teknik Ozellikler 
ignesiz Rutubet: 0 ila 99.9 
Bag1I Rutubet Olc;Om Derinligi: Max 19mm 
igneli Rutubet: 0 ila 99% WME 
Bag1I Nern: 0 ila 99% RH 
Sensor S1cakhg1: -28 to 77°C 
IR S1cakhk: -20 to 200°c 
IR Mesafe/Nokta Oram: 8: 1 
IR Emissivite: 0.95 (sabit} 
Buhar basinc1: 0 ila 20.0kPA 
Bluetooth Mesafesi: 10 m 
Drop Test 6.5 ft (2 m} 

• Ac;ma/Kapama dOgmesi 
Voltage Arahg1: 90 ila1000 V, 

Mesafe: 0 ila 5 cm 
Frekans Arahg1: 45 - 65 Hz 

VS70 Videoskop saglam, su gec;irmez ve darbelere dayamkhd1r. 
Kablolu I Kablosuz el seti sayesinde, ula~1lmas1 gu9 dar alanlarda 
rahatc;a hareket etmenizi ve 5.7" renkli ekram ile canh ve keskin 
video ve resim almamz1 saglar. Geni~ kamera sec;enekleri ve ekstra 
aksesuarlan ile bir 9ok farkh uygulama i9in uygundur. 
• Kauc;uk koruma ile guc;lendirilmi~ IP67 su gec;irmez govdesi 

sayesinde, 2 metreye kadar yukseklikten du~meye dayamkhdir. 
• El seti, 180° veya 90° kamera ac;1lanyla kontrol etmeyi saglar. 
• USB baglant1s1 veya SD haf1za kart1 ile video ve resimleri PC'ye 

aktarabilirsiniz. 
• Mikrofon baglant1s1 ile videolanmza sesli not ekleyebilirsiniz. 
• Guc;lu bataryas1 ile tUm gun kullamm sunar 
•USB ~arj1 ile evde, arabada veya i~te kolayhkla ~arj edebilirsiniz. 
Teknik Ozellikler 
Ekran c;ozunurlUgu: 640 x 480px 
Ekran Boyutu: 5.7" 
Pil Omru: 6 ila 8 saat 
Kamera c;ap1: 3.9mm ila 28mm 
Kamera fodaklama opsiyonlan : Uzak veya yak1n makro goru~ 
Kamera uzunlugu : 0.3m ila 30m 
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Tum olc;umler ic;in tek bir cihaz ! .. 
Patentli ALMEMO® teknolojisi ile dogru sensoru sec;, bagla ve olc;um degerlerini oku, kaydet ve analiz et 

• •• -.! ·~· 

Analog ve dijital sensorler : 

mutlak basing 

havadebisi 

barometrik basing 

karbon dioksit miktan 

karbon monoksit miktan 

komfor endeksi olgOmO 

itme kuweti 

iletkenlik 

ak1m, AC veya DC ALMEMO® konnektorun avantajlan : 

giglenme noktas1 ./ Her bir ALMEMO® konnektorOn i<;indeki 
elektronik kart sayesinde tom sensor bilgileri 

fark basing konnektor haf1zasmda saklamr. 

deplasman ./ ALMEMO® konnektor ile tom sensorlerdeki 
sapmalan s1firlayabilir ve skalalandmlabilirsiniz. 

debi 

infrared radyasyon 

./ ALMEMO® konnektordeki veriler, kilitleme 
fonksiyonu ile koruma altmdad1r. 

ALM EMO® Teknolojisi : 

./ Tek bir cihazla tom fiziksel ve kimyasal 
degerleri olgebilir ve kaydedebilirsiniz. 

./ Tamamen tak gah~t1r bir sistemdir. 
Herhangi bir on ayar ve programlama 
gerektirmez . 

./ TOm sensorler kalibre edilebilir, sapmalar 
dOzeltilebilir ve skahlandmlabilir. 

./ Kendi mevcut sensorlerinizi sisteme 
entegre edebilirsiniz. 

./ 100 cihaza kadar network kurulabilir . 

./ Ocretsiz AMR Control yaz1hm1 ile tom 
ayarlar yap1labilir ve haf1zadaki verile 
PC'ye aktanlabilir. 

malzeme nemi 
./ ALMEMO® konnektor sayesinde, mevcut 

sensorleriniz zahmetsizce sisteme baglayabilirsiniz . 

optik radyasyon 

oksijen miktan 

ozon miktan 

pH degeri 

gOg tOketimi 

radyasyon 

yagmur miktan 

red ox 

bag1I nem 

donme devri 

s1cakhk 

gekme kuveti 

termal iletkenlik 

voltaj, AC veya DC 

rOzgaryonO 

rOzgar h1z1 

./ TOm s1cakhk sensorleri, analog ve dijital sinyaller 
igin konnektor tipi mevcuttur. 

ig Hava Kalitesi ve 
Komfor ~artlan 

Meteorolojik OlgOm 
Sistemi 

Infrared S1cakhk Transmitterleri 
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VERi TOPLAMA SiSTEMLERi VE DATALOGGERLER 

ALMEMO® geniletme kartlan ve 
ek giri:;;/91k1:;; modOlleri 

ALMEMO® 5690-1 
ALMEMO® 5690-1CPU 
Bu universal ALMEMO® bilgisayar arayOzO veya 
data logger, on-line c;ah:;;ma ic;in idealdir. Sundugu 
modOler teknoloji sayesinde, ek kartlar ile geni:;;le
tilebilir ve ki:;;isel amaca uygun hale getirilebilir. 

ALMEMO® 5790 

~ 

"' =1~~i Ml :.:.:: •= 
M2 :.:.:: : 

-:"" .,.. ;.;.;; "':' 
U5 :.;.:: .. ;.;.;: ':' . ~ :~~: ~ .. !...~.I 

ALMEMO® 8590-8 ve 8690-9 

ALMEMO® 5690-2 
ALMEMO® 5690-2CPU 
Bu kendinden ekranh ALMEMO® veri toplama sistemi, 
ekram ve Ozerindeki kontrol tu:;;lan sayesinde, bilgisaya
ra ihtiyac; duymadan kullamlabilir. ModOler dizaym ile ek 
kartlarla geni:;;letilebilir. 

Zorlu endOstriyel ortam ko:;;ullannda 
olc;Om ve kay1t alma ic;indir. Bu ALM EMO® 
olc;Om cihaz1 dayamkh aluminyumdan 
yap1lm1:;; IP 65 govdelidir. 

Ekram olmayan bu ALMEMO® data logger, 
ozellikle merkezi veri toplama sistemlerinde 
kullamm ic;in uygundur. Aym zamanda tek 
ba:;;ma veri toplama modulo olarak ta kul
lamlabilir. 

ALMEMO® panel tipi cihazlar 
ve transmitterler 
ALMEMO® transmitterler ve panel tipi 
cihazlar, network veri toplama sistemi 
veya sinyal c;evirici veri toplama modOIO 
olarak kullamm ic;in idealdir. On-line izle
me ic;in sisteme dahil edilebilirler. 

Simulator KA 7531 
S1cakhk sensorlerini ve proses sinyallerini 
simOle etmek ic;indir. Olc;Om cihazlanmn, 
regOlatorlerin ve diger ekipmanlann testle
rinde kullamlabilir. 



,~ 

YAZILIMLAR, NETWORK TEKNOLOJiSi VE GiRi~/<;IKI~ MODULLERi 

Fiziksel, elektriksel, dijital, analog veya kimyasal degi~kenleri izlemek, kaydetmek, degerlendirmek ve dokumante etmek ve 
alarmlarm yonetimi 

I I 

PC'ye baglant1 

- RS 232 

- RS 422 

- Ethernet 

-USB 

- Bluetooth 

Veri iletimi 

- kablo ile 

- fiber optik ile 

- modem ile 

- radio sinyali ile 

Networkleme 

- Ethernet 

- Bluetooth 

- Internet 

Alarmlar 

- Olc;Um cihaz1 Uzerinden 

- Software ile 

- PLC ile 

- SMS ile 

- Role c;1k1~ modUIU ile 

Dijital giri~ler 

- Diger Uretici cihazlanrnn 

entegrasyonu 

Bluetooth Network 

Mobil Internet Eri~imi 

AMR Control ucretsiz yaz1hm 

TOm ALMEMO® olgum cihazlan, TCP/IP protokolu 
kullanarak ethernete baglanabilir. 
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@ceotech 

BiYOGAZ ANALiZORLERi 

BIOGAS 5000 Portatif Biyogaz AnalizorO 

CH. : 0-100 % 

C02 : 0-100% 

02 : 0-25% 

H2S : 0-5000 ppm veya 0-10000 ppm 

ATEX s1mf II 2G Ex ib llA T1 Gb (Ta= -1 o•c ve +50°C) 

GA 5000 Portatif <;opgaz1 AnalizorO 

CH. : 0-100 % 

C02 : 0-100% 

02 : 0-25% 

H2S : 0-50 ppm, 0-200 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10.000 ppm 

CO : 0-500 ppm, 0-2000 ppm 

ATEX s1mf II 2G Ex ib llA T1 Gb (Ta= -1 o•c ve +50°C) 

GEM 5000 Portatif <;opgaz1 AnalizorO 

CH. : 0-100 % 

C02 : 0-100% 

02 : 0-25% 

H2S : 0-50 ppm, 0-200 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10.000 ppm 

CO : 0-500 ppm, 0-2000 ppm 

ATEX s1mf II 2G Ex ib llA T1 Gb (Ta= -10°C ve +50°C) 

TDL-500 Portatif Lazer Diyot Metan AnalizorO 

Lazer spektroskopi teknolojisini kullanan TDL-500, 1 ppm 
yuksek hassasiyette olc;;:um yapan Metan detektorudur. 
ATEX Zone 1 sertifikasma sahiptir. 

Ozellikler 
• Geni~ LCD ekran 
• Gorsel ve sesli alarm 
• Sadece metan sec;;:imi 
• 8 saat surekli kullamm (20°C'de) 
• Kac;;:ak yerinin kayd1, guzergahm belirlenmesi ic;;:in GPS 
modUlu baglant1s1 mumkundur. 



AEMS 
Otomatik Biyogaz izleme Sistemi 

AEMS saglam guvenilir ve sahada kendini 
kamtlam1~ teknolojisi ile biyogaz ve c;opgaz1mn surekli 
izlenmesi ic;in kullamhr. 

Ozellikleri 
CH4 , C02, 02, H2S (opsiyon) ve CO (opsiyon) olc;umu 
5 olgum noktasma kadar geni~letebilme 
4-20 mA analog c;1k1~ 
8 4-20mA analog giri~. 4 s1cakhk probu giri~i 
Oto kalibrasyon opsiyonu 
GPRS eri~im 
Gaz ~artland1rma 
Opsiyonel kabin ic;i 1s1t1c1 

CH4 : 0-70% 

co2 : 0-40% 

02 : 0-25% 

H2S : 0-500 ppm veya 5000 ppm 

co : 0-500 ppm 

G100 C02 inkubatoru Analizoru 

@Geotech 
GA3000 Plus 
Otomatik Biyogaz izleme Sistemi 

GA3000 Plus saglam guvenilir ve sahada kendini kamtlam1~ 
teknolojisi ile Biyogazm surekli izlenmesi ic;in kullamhr. 

Ozellikleri 
CH4, co2 ve 02 olc;umu 
Opsiyonel H2S, H2 ve co olc;umu 
3 olgum noktasma kadar geni~letebilme 
4-20 mA analog c;1k1~ 
MODBUS ileti~im 
Opsiyonel PROFIBUS 
Gaz ~artland1rma 
Opsiyonel kabin ic;i 1s1t1c1 

CH4 : 0-100% 

co2 : 0-100% 

02 : 0-25% 

H2S : 0-50 ppm, 200 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 

5000 ppm, 10000 ppm 

H2 : 0-1000 ppm 

co : 0-1000 ppm 

G100, medikal ve ila<;: sektorlerindeki C02 inkibatorlerinin kontrolu ve 
dogrulamas1nda kullarnhr. 

Ozellikler 
• C02 0-20% 

Opsiyonlar : 
-02 0-100% 
- Nern sensoru 0-1 00% 
- Qift s1cakhk probu o -50°C 
- Veri kaydetme ve yukleme 
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Without measurement there is no control

Ölçüm kanalları 0.3, 0.5 ve 5.0µm

Emiş debisi 0.1 CFM (2.83 LPM)

Ekran 4 satır LCD

Standart raporlar (Harici yazıcı ile) Yazıcı çıktısı; Tekli, Çoklu veya sürekli ölçüm yazdırma ve hesaplama; 
ISO modu

Harici yazılım CSV (Excel’e aktarılabilir) dosyalar

Veri kaydetme                                   10.000 ölçüm. Hesaplamalar 2 ölçüm yeri kaplar.

Besleme ve pil                                          100 – 264 V, 50 – 60 Hz AC adaptör; 4 ad.AA NiMH harici şarj edilen pil;  3 saat 
kullanım süresi.
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Hatalı pozitifleri kolay tespiti

Rastgele petri yüzeyine 
dağılmış koloniler

Düz bir hat şeklinde olan örnekleme 
alanı sayesinde, çizgi dışında kalan 
hatalı 

Petri açma yöntemi Minicapt™ ile örnekleme

Basınçlı Hava Kiti

İzolatör Kiti
Uzaktan Numune Alma KitiBiocapt Bağlantı Kiti



Modeller 301 501/501A 510

Ölçüm kanalları 0.3, 0.5 µm. 0.5, 5.0 µm. 0.5, 5.0 µm.

Emiş debisi 0.1 CFM (2.8 LPM) 0.1 CFM (2.8 LPM) 1.0 CFM (28.3 LPM)

Dış yüzey                             Polikarbonat (PC)

Boyutları (y, g, d)                     5.3 x 3.6 x 3.8 in (13.5 x 8.9 x 9.6 cm)

Vakum kaynağı > 11 inHg harici vakum, 1/4” bağlantı; %15 debi değişiminde otomatik 
lazer kapama ve alarm 

Besleme                                         24 VDC (0.5 A) 100 – 240 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz, veya Power over Ether-
net 48 VDC  PoE router ile

İletişim              
Ethernet (veri aktarımı); Modbus TCP ve OPC; İletişim kopması duru-
munda 1440 verilik geçici hafıza 
Opsiyonel 4-20 mA çıkış (2x ölçüm kanalı, 1x durum)

Ölçüm kanalları 0.3, 0.5, 1.0 ve 5.0 µm. Pharmaceutical Mod ile 2 kanallı olarak kullanılabilir : 0.5 ve 5.0 µm

Emiş debisi 1.0 CFM (28.3 LPM) ± 5% 

Vakum kaynağı Uzun ömürlü, ısınma ve kirlilik yapmayan dahili çift taraflı fan. Hava çıkışında HEPA filtre mevcuttur.

Dış yüzeyi                             316 L paslanmaz çelik

Veri iletişimi              Ethernet (veri aktarımı); RS-232 (sadece konfigürasyon ve dignostik amaçlı);  Modbus TCP; OPC; 
Opsiyonel wireless (kablosuz) Ethernet
Opsiyonel 4-20 mA çıkış (2x ölçüm kanalı, 1x durum)
Opsiyonel 5 solid-state role çıkışı ve 3x 4-20 mA analog giriş



•

PARTICLE 
.. mERSURlnG 
~ SYSTEms 

www.pmeasurlng.com 

Pharmaceutical Net 
21 CFR Part 11 Uyumlu izleme Yaz1/1m1 

• Windows® XP, Windows 7 (32 and 64 bit) ve Windows Server™ 2003 ile 
uyumlu 
·TCP/IP kulanarak Ethernet ag1 ile ileti~im 
• SQL Server™ 2005 veya 2010 (Professional veya Express) veri aktanm1 
• H1zh cihaz konfigOrasyonu 
• Matematiksel ve istatistiksel hesaplamalar 
• Anl1k deger ve ya kay1t edilen verileri bir 9ok farkl1 formatta gosterme 
• E-mail veya SMS gonderebilme 
• Her kullamc1 ic;in kimlik, ~ifre ve yetkilendirme olu~turabilme 

Opsiyonlar : 
• BMS, SCADA, veya diger veri yonetim sistemleriyle OPC ileti~imi 
• Uzaktan verilere ula~abilmek ic;in Network istasyonlan 

Pharmaceutical Net yaz1hm1, ilac;r Oretim tesislerinde temiz odalarm izlenmesi, filtre testleri ve ortam ~artlan izlemesi ic;rin gerekli partikOI ve diger proses 
parametrelerinin kapsamh olarak takip edilmesini saglayan gOc;rlO bir programd1r. Operatorler aga bagh cihazlarclan gelen verileri gorOr, kaydeder, analiz 
eder ve raporlar. 

Facility Pro™ 
21 CFR Part 11 Uyumlu SCADA Sistemi 

• ModOler donamm yap1s1 sayesinde esnek ve kolay ~ekilde 
geli~tirilebilir 

• G09IO endOstriyel otomasyon yap1s1 
•GE Proficy iFix-tabanh SCADAyaz1llm paketi 
• H1zll ve kolay montaj ic;in 19" kabin konfigOrasyonu 
• Otomatik ornekleme I parti kontrolu 
• 21 CFR Part 11-uyumlu veri toplama ve raporlama 
• E-imza 
UYGULAMALAR 
• PartikOI izleme 
• Mikrobiyolojik ornekleme 
• Fark basm9, s1cakhk, nem, hava h1z1 ve diger analog ortam sensor
lerini izleme 

Re~ete Yonetimi 

FacilityPro SCADA, otomatik olc;rOm almay1 saglar. Sensor-
ler gruplamr ve derhal veya ileriki bir zamanda ba~lamak Ozere 
programlamr. ister sOrekli olc;rOm, istenirse kullamc1 tarafmdan ayar
lanan zaman arahgma gore olc;rOm almak Ozere konfigOre edilebilir. 

~~=Ji~ :=~r-~~;: 
- .. _ , .. ·~,. ~ ::.-=-.. ~==- --

i 1111 
Kullan1c1 Tamm/1 Parti Raporlan 
FacilityPro SCADA, Ori.in serbest b1rakmaya yard1mc1 raporlar ve diger 
raporlamalar ic;:in gi.ic;:li.i bir rapor olu~turucu ic;:erir. Tum raporlartarih/ 
saat, parti no. ve diger bir c;:ok parametreye gore filtre edilebilir. 

21 CFR Part 11 Giivenligi 

FacilityPro™ SCADA, 21 CFR Part 11 gereklilikleri dO~OnUlerek 
dizayn edilmi~tir. TOm veriler gOvenli veri tabamnda saklamr ve 
kullamc1 tarafmdan degi~tirilemez. Her kullamc1ya kendi kullamc1 
ismi ve ~ifresi verilir. Lokal veri tabam veya ~irket veri tabanma 
gore kullamc1 tammlamas1 gereklidir. 

Can/1 ve Cans1z Say1m1 
SCADA yaz1hm1, operatorlerin ve sOpervizorlerin ortam izleme 
sensorlerindeki gOncel durumu gormesini, partikOI ve mik
robiyolojik orneklemeyi ba~latma ve durclurmay1 ve alarmlan 
onaylamay1 saglar. Yetkili kullamc1lar kendi ortam ~artlarma 
gore alarm limitlerini ve kontrol parametrelerini kolayca ayarlay
abilir ve OrOn serbest b1rakma raporlan olu~turabilir. 

37 



BioLaz 504

Dedeksiyon 
metodu

Partikül için lazer dağılım metodu
Biyolojik ve inert aktivite ayrımı için Floresans 
emisyonu

Min. çözünürlük 1 Bio-Count (1 CFU’yu temsil eder)

Max. konsan-
trasyon 

25,000 Bio-Counts/saniye

Boyut aralığı 0.5 μm ile 50 μm

Ölçüm kanalları İki kanal



Partikül Sensörü LiQuilaz® E-20P LiQuilaz® E-15P

Bulunduğu yer SLS-1000 örnekleyicinin içinde SLS-1000 örnekleyicinin içinde 

Ölçüm aralığı 2 – 125 μm 1.5 – 125 μm

Kanal sayısı 15 

Emiş debisi 10 veya 20 ml/min 

Ölçülen hacim 100% 

Maksimum konsantrasyon 10,000 partikül/ml 

Numune sıcaklığı 50 – 122 °F (10 – 50 °C) 

Sıfır sayımı 10 ml için < 1 partikül 

Kapiler boyutu 0.5 x 0.7 mm 

Maksimum basınç 25 psi 

Lazer kaynağı Lazer diyot

Islak yüzey malzemeleri Birleşiik Silika, Siyah Quartz, Teflon, Kel-F®, Kalrez® 

Sıvı Örnekleyici SLS-1000

Şırınga hacmi 1, 5, 10, and 25 ml (10 ml is standard and included)

Örnekleme metodu Vacuum

Minimum numune hacmi 0.4 ml @ 20 ml/min, 0.2 ml @ 10 ml/min

Islak yüzey malzemeleri Glass, Teflon

Boyutlar (b, g, y) 15 x 9 x 17.1 in (38.1 x 22.9 x 43.4 cm)

Ağırlık 30 lb (13.6 kg) partikül sensörü dahil

Güç 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Ortam şartları 50 – 86 °F (10 – 30 ºC) ; 0 – 98% RH

Yazılım SamplerSight Pharma

Çalışma sistemi Windows® XP

Geliştirici Particle Measuring Systems

Test prosedürü Yazılım Validasyon Bilgi Kitabı
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<>> 
Bronkhorst® 

Bronkhorst High-Tech hakkmda 
Bronkhorst High-Tech B.V. 1981 y1lmda kurulmu§ olup, vok geni§ kapsamh termal ve coriolis kOtlesel debimetreler ve kontrolorler sunmaktad1r. 
Laboratuvar, endOstriyel ve tehlikeli ortamlardaki uygulamalar ivin standart ve ozel yap1m olarak vok ve§itli tipte OrOnleri vard1r. Cihazlarm 
olvOm arahklan gazlar ivin 0 ... 1 mln/dak ile 0 ... 11.000 m3n/saat aras1, s1v1lar ivinse 0 ... 30 mg/saat ile 0 ... 600 kg/saat arahgmda sevilebilmek
tedir. 
Aynca Bronkhorst firmas1, minimum 0 ... 100 mbar ile maksimum 0 ... 400 bar arahgmda basmv transdOserleri ve kontrolorleri de Oretmektedir. 

Laboratuvar ve enstriimantasyon 

Laboratuvar §artlan ivin uygun elektronik govdeye sahip gaz ak1§ uygulamalan ivin kOtlesel debimetreler ve 
kontrolorlerdir. EL-FLOW™ serisi cihazlar 0 ... 0,7 mln/dak ile 0 ... 1670 ln/dak debi arahgmda ve vakum ile 400 bar 
basm9 arahgmda ger9ekten e§siz kontrol saglarlar. 
> Czellikleri 
H1zh tepki sOresi 
En iyi hassasiyet : ± 0.5% okunan deger + ±0.1 % ful skala 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti§im 
Metal contah versiyonu mevcuttur 
Opsiyonel Coklu Ol90m Arahg1 I Coklu Gaz Se9im fonksiyonu 
> Debi Arahklan (Hava baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 0, 7 mln/dak, en yOksek 0 ... 1670 ln/dak 

Ex-Proof 

Endiistri • • • • • • • • 
IN-FLOW serisi KOtlesel Debi Metreler I Kontrolorler, endOstriyel ortamlarda gaz ak1§ uygulamalan ivin saglam 
dizayn edilmi§ Termal KOtlesel Debi Metrelerdir. 
> Ozellikleri 
IP65 Koruma( Toz ve su ge9irmez) 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti§im 
ATEX Zone 2 onayh (opsiyonel) 
700 bar'a kadar basm9 arahg1 
> Debi Arahklan (Hava baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 0, 7 mln/dak, en yOksek 0 ... 11.000 m3n/saat 

• • • • • • 
EX-FLOW serisi KOtlesel Debi Metreler I Kontrolorler patlay1c1 gaz ortamlannda gaz ak1§ uygulamalarma uygun ve 
saglam dizayn edilmi§ termal KOtlesel Debi Metrelerdir. 
> Ozellikleri 
ATEX Zone 1 onayh. 
Saglam IP65 govde 
> Debi Arahklan (Hava baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 7,5 mln/dak, en yOksek 0 ... 11.000 m3n/saat 

OEM Coziimler • • • • • • • • 
Standart uygulamanrnza ek olarak, Bronkhorst High-Tech OEM sistemler ivin size ozel eksiksiz ak1§kan kontrol 
9ozOmleri saglamaktad1r. Kompak manifold veya ray sistemi ile birden 9ok kOtlesel debi veya basm9 sensorO ile 
kontrol vanas1, kesme vanas1, kan§1m odalan, filtreler veya diger fonksiyonel modOller birle§tirilebilir. 
> Ozellikleri 
Kompakt, modOler yap1 
Ce§itli fonksiyon kombinasyonlan mOmkOndOr 
Onceden test edilmi§ "tak-9ah§t1r" Oniteler 
Kolay montaj I degi§tirilir modOller 

• • • • • • • • 
LOW-~P-FLOW serisi KOtlesel Debi Metreler I Kontrolorlerin sensor ve ak1§ k1s1tlay1c1rnn ozel yap1s1, bu seriyi dO§Ok 
basm9 dO§OmlO uygulamalar (sensor sadece 0,5 ile 5 mbar aras1 basm9 gerektirir) ivin uygun k1lar. 
> Ozellikleri 
Cok dO§Ok bas1n9 dO§OmO 
A§md1nc1 gazlar ivin uygun 
Tamamen paslanmaz 9elik yap1da 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti§im 
> Debi Arahklan (Hava baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 10 mln/dak, en yOksek 0 ... 200 m3n/saat 

Basmc; • • • • • • • 
EL-PRESS serisi elektronik basm9 ol9erler ve kontrolorler kendini ispatlam1§ kompak ak1§1 engellemeyen dizayrn 
ile 0 ... 100 mbar'dan 0 .. .400 bar' a kadar ol90m arahklanna sahiptirler. Ayrn zamanda 0 ... 15 bar aras1 fark basm9 
transmitteri de mevcuttur. Basm9 kontrolorleri yOksek kararhhk ve tekrarlanabilirlikle 9ah§1rlar. 
> Ozellikleri 
Gazlar ve s1v1lar ivin uygundur 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti§im 
Metal contah versiyonu mevcuttur 
> Basm9 Arahklan 
En kOvOk 0 ... 100 mbar, en yOksek 0 ... 400 bar 



S1v1lar 
0 ... 5 g/saat ile 0 ... 20 kg/saat (suya e!i'deger) arasmda s1v1 debisi ic;in KOtlesel Debi Metreler ve Kontrolorler. 
LIQUl-FLOW™ debimetreler 9ok dO!i'Ok fark basm9 gerektirir. Direk ol90m yapmasma ragmen (by-pass olmadan), 
ak1!i'kandaki 1s1 yOkseli!i'i minimumdur : yakla!i'lk 1 ... 5 °C. Bu buharla!i'ma tehlikesini ve bozulmay1 s1mrlandmr. 
> Ozellikleri 
H1zh ve dogru ol90m sinyali 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti!i'im 
Akl!i'I engellemeyen ol90m (by-pass's1z) 
Montaj pozisyonundan etkilenmez 
(IP65) EndOstriyel tipi mevcuttur 
> Debi Arahklan (Su baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 5 g/saat, en yOksek 0 ... 20 kg/saat 

Ultra dufuk debi • • • • • • • • 

<>> 
Bronkhorst® 

Bronkhorst High-Tech 0 ... 30 mg/saat ile 0 ... 2 g/saat (suya e!i'deger) 9ok dO!i'Ok debi arahklan ic;in ozel olarak µ-Flow 
serisini geli!i'tirmi!i'tir. Termal KOtlesel Debi Metreler sahmms1z kontrol ic;in LIQUl-FLOW™ kontrol valflerine akuple edile
bilirler. 
> Ozellikleri 
Onemsiz miktarda i<; hacim 
Analog ve dijital (fieldbus) ileti!i'im 
Montaj pozisyonundan etkilenmez 
HPLC uygulamalan ic;in uygun 
Alternatif: Ultra kompak LIQUl-FLOW™ mini kOtlesel debi metre 
>Debi Arahklan (Su baz ahnarak) 
En k090k 0 ... 30 mg/saat, en yOksek 0 ... 2 g/saat 

Evaporasyon-Buharlafma • • • • • • • 
CEM-Sistemi (Controlled Evaporation and Mixing - Kontrollu Buharla!i'ma ve Kan!i'tirma) geleneksel Bubbler (Nargile) 
Sistemlerinin yerine ge9ebilecek yenilik9i Ak1!i'kan iletim Sistemidir. Bir s1v1 debi 
kontrolorO, ta!i'1y1c1 gaz ic;in kOtlesel debi kontrolorO ve s1cakhk kontrollO kan!i't1rma ve buharla!i'tirma aletinden 
olu!i'ur. Sistem 0,25 ... 1000 g/saat kan!i'1m s1v1s1 ak1!i'1 ic;in uygundur ve 50 mln/dak ile 100 ln/dak aras1 doymu!i' buhar 
olu!i'turabilir. 
> Ozellikleri 
Hassas kontrollO gaz/s1v1 kan!i'1m1 (kOtlesel debi) 
H1zh tepki 
Cok stabil buhar ak1!i'1 
Su, solventler ve s1v1 kan!i'1mlan ic;in uygundur 

• • 
Ultra Kompak - Yonga Teknolojisi 

• • • 
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Cihaz Oreticileri gaz ak1!i'1 veya basmcm takibi ve kontrolu ic;in kompak 9ozOmler aramaktadirlar. Micro Solid State 
Technology (MEMS) sayesinde, Bronkhorst cihazlann boyutlanm yan yanya 0, 75" dO!i'Orebilmi!i'tir. Bu sayede IQ
FLOW™ serisi ultra kompak KOtlesel Debi ve Basm9 

0 

Kontrolorlerini ger9ekle!i'tirmi!i'tir 
> Ozellikleri 
Kompak montaj ile yer tasarrufu 
Termal balansh yonga sensor sayesinde 9ok stabil s1f1r noktas1 
YOksek kararhhk 
H1zh tepki zamam 
Opsiyonel: OEM uygulamalar ic;in mO!i'teriye ozel dizaynlar 
> Arahklar 
Debi arahklan: 10 mln/dakikadan 5 ln/dakikaya kadar, hava baz almarak 
Basm9 arahklan: 0 ... 5 I 0 ... 15 I 0 ... 30 I 0 ... 100 I 0 ... 150 psi (diger arahklar istek Ozerine mevcuttur.) 

Coriolis Kutlesel Debimetreler 

Bronkhorst High-Tech 0 ... 600 kg/saat'e kadar yOksek hassasiyet sunan <;e!i'itli modellerde kOtlesel debi 
ol90m cihazlan dizayn etmi!i'tir. Bu cihazlar basm9, s1cakhk, yogunluk, iletkenlik ve vizkozite gibi degi!i'en 
9ah!i'ma !i'artlannda bile OstOn performans saglayan patentli, geli!i'mi!i' Coriolis tip kOtlesel debi sensorlerinden 
faydalanmaktadir. (mini) CORI-FLOW™ analog ve dijital ileti!i'im saglayan, kontrol valfli ve valfsiz veya 
pompah 9ozOmler sunar. 
> Ozellikleri 
Direk kOtlesel debi ol90mO 
H1zh tepki zamam 
YOksek hassasiyet (± 0.2% okunan deger) 
IP65 govde ve opsiyonel ATEX Zone 2 onay1 
Analog ve dijital ileti!i'im 
> Debi Arahklan 
En k090k 0 ... 20 g/saat, en yOksek 0 ... 600 kg/saat 

Gue; beslemesi ve gostergeler 
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A Tl l Air Techniques 
~· •• ;::::: INTERNATION A L 

~~.:; :~--:;:~~=]~:~· 

Aeresol Fotometreler ve Jeneratorler 

2i Dijital Aerosol Fotometre 

ATl--.,,~)i AirTechniques 
Ml .. ;.;.::IN T ERN A TI O N A L 

~~:=~~:.~~]~:~· 

2i Aerosol Photometer 

07M.ll201215:38 

0.0000 % 

• .. (,, 

GOnOmOzdeki mevcut fotometreler arasmda en ileri en yenilikc;;:i ve kullarnc1 dostu olamd1r. HEPA Filtre s1zd1rmazhk 
testlerinde kullarnm ic;;:in en ideal cihazd1r. iProb sayesinde cihazm tOm fonksiyonlan ana Oniteden uzakta kontrol 
edilebilir. 2i ayrn zamanda nOkleer ve diger riskli ortamlarda kullarnm ic;;:in de uygundur. 
• Dinamik arahk: 600 µg/l'ye kadar 
• Boyutlan : 25. 7 x 33 x 15.2 cm 
• Otomatik s1f1rlama 
• Kullarnc1 taraf1ndan sec;;:ilebilen sesli, gorsel ve titrel?imli alarm 
• Emil? debisi : 1 emf (28.3 litre/dak.) 
• Opsiyonel printer 
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60 Laskin-Nozzle 
Aerosol Jenerator 

II 

• Aerosol c;;:1k1l? arahg1: 50- 2000 cfm 
• Aeresol konsantrasyonu: 

100 µg/I @ 200 cfm 
1 O µg/I @ 2000 cfm 

• Boyutlan : 37 x 26 x 23 cm 
• Agirhk: 15 Kg 

SC 

f~l '""""'AATION I 

r~.:::.::~~~., 
"'""~""""' I USING THIS UNIT 

5C Termal Aerosol 
Jenerator 
• Aerosol c;;:1k1l? arahg1: 1500- 65000 cfm 
• Aeresol konsantrasyonu: 

100 µg/I @ 6500 cfm 
10 µg/I @ 65000 cfm 

• Boyutlan : 35 x 25 x 25 cm 
• Ag1rhk : 9.1 Kg 

TOA- 48 Laskin- Nozzle 
Aerosol Jenerator 
·Aerosol c;;:1k1l? arahg1: 50- 8100 cfm 
• Aeresol konsantrasyonu: 

100 µg/I@ 810 cfm 
10 µg/I@ 8100 cfm 

• Boyutlan: 28 x 28 x 2.45 cm 
• Ag1rhk : 7 .3 Kg 



Ultrasonik Debimetreler
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§ § § M+W Instruments'" 
= = = a Bronkhorsr company 

M+W Instruments TM 1988'de Almanya'da kurulmu~tur ve gazlar i9in termal kutlesel debi
metreler ve kontrolorler konusunda uzmanla~m1~t1r. Faaliyetlerine 1997'den beri Bronkhorst® 
9at1s1 altinda devam etnektedir. M+W Instruments™ 

a Bronkhors~ company 

MASS-STREAM™ 
D63XX Serisi 
Termal KUtlesel Debimetreler I Kontrolorler 

MASS-STREAM® 
Settings 

Re adout 

Alarm 

Setup 

0 
0 
[!] 
B 

M+Wlnst~ 

~ 411 

MASS-STREAM™ D-63xx serisi termal kutlesel debimetreler, gazlann in-line olarak ol9umunu ve kontrolunu saglar. 

Ol9um Arahklan : 
En du~uk standart arahk: 0.01 ... 0.2 ln/dak (Hava) 
En yuksek standart arahk: 100 ... 5,000 ln/dak (Hava) 

• Direk in-line ol9um prensibi 
• Her tUrlu gaz ve gaz kan~1m1 ile kullarnm 
• Flow-Bus, DeviceNet™, Profibus-DP®, ModBus-RTU ileti~imi i9in dijital pc kart1 
• Hassa kontrol ve h1zh tepki suresi 
• Kompak ve saglam dizayn 
• IP65 koruma 
• AIUminyum veya korozif gazlr icin AISI 316 paslanmaz celik govde 
• Paslanmaz celik sensor 
• Kire ve neme daha az duyarl1hk 
• Renkli TFT ekran 
• Hareketli parca i9ermeyen olcum 
• Cihaz uzerinde kullarnc1 tu~lan 
• Ozelle~tirilebilen cok fonksiyonlu ekran : anllk debi, haf1za ozellikli totalizer ve s1f1rlama, alarm, ayarlar ve daha bir cok ozellik 

D62XO ve D51XX Serisi 
Termal Kutlesel Debimetreler I Kontrolorler (Analog) 

VA debimetrelerin kullarnld1g1 her tUrlU endustriyel ve laboratuvar 
uygulamalannda kullarnlabilirler. 3 1/2 dijit ekranll veya ekrans1z modelleri 
mevcuttur. 

D-62x0 serisi, "through-flow" olcum prensibine gore call~ir ve 1 O ln/dakikadan 
6,000 ln/dakikaya (Hava) kadar olcum arallg1 vardir. (Tam Skala). 

D-51xx serisi daha du~uk debiler icindir ve "bypass" olcum prensibini kullarnr. 
MASS-STREAMTM D-5100 analog serisi, 0.1 ln/dakikadan 50 ln/dakikaya 
(Hava) kullarnlabilir. (Tam Skala). 

MASS-STREAM™ kutlesel debimetreler hareketli parca icermediginden, VA 
debimetrelere gore daha du~uk bas1nc du~umu saglar. Cihazlann basit dizayrn 
sayesinde her tUrlu pozisyonda monte edilmeye olanak tarnr. 

VA debimetreler, hacimsel olcum prensibine gore 9ah~t1g1ndan, ~artlaraki 
herhangi bir degi~iklikde olcum hatalanna sebep olurlar. 
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Ölçüm Prensibi
Ölçüm aralığı
Doğruluk
Min. ölç. alının çapı
Temel kritik kalınlık

Man. indüksiyon
0 ile 1250µm
(±3% = 1) µm

7 mm
0.5 mm

Edy akımı
0 ile 1250µm
(±3% = 1) µm

5 mm
0.3 mm

Teknik Özellikler

Max. Min. hafıza * *

Nem ölçüm aralığı 10 ile 90% RH -0 ile +100% RH

Sıcaklık ölçüm aralığı 
(Nem probu)

-0 ile +50ºC -30 ile +100ºC

Sıcaklık ölçüm aralığı 
(K tipi ısılçift)

* -20 ile +1000ºC

Çiğlenme noktası 
ölçüm aralığı (Td)

* -30 ile +100ºC

Islak termometre 
sıcaklığı ölçüm aralığı

* -0 ile +80ºC

DT-811 DT-8862 DT-8863 DT-619
Sıcaklık Aralığı -30 ila+380°C -50 ila+650°C -30 ila+800°C 0.40 ile 30.00 

m/s hava
hızı ölçüm aralığı,

0-9999 cfm 
hava debisi

ölçüm aralığı

Doğruluk ±2% ±1% ±1%

Optik Çözünürlük 8:1 12:1 20:1

Emissivite Sabit 0.95 0.10 -1.0 0.10 -1.0

DT-610B DT-3610B DT-130 DT-8890

Ölçüm Aralığı -50 ila+1300°C -200 ila+1372°C -40 ila+250°C Hava ve korozif 
olmayan gazlar 
için basınç ve 
farka basınç
±345 mbar

Doğruluk ±2% ±1% ±1%

DT-172 GD-3303
Hafıza : 32000 ölçüm
Ölçüm Aralığı : 0 ila 100% RH

Maks. Ölçüm hassasiyeti : 
10 ppm
%10 LEL için sesli ve ışıklı 
alarm, Yaklaşık 1 dak. ısınma 
süresi
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