
ENDÜSTRİYEL TİP
GAZ DEDEKTÖRLERİ

powered by



IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ
Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı 
ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti 
hayati derecede önem taşımaktadır.
 
IPACK otomasyon sistemleri olarak, bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz endüstriyel gaz dedeksiyon otomasyonu 
sistem çözümlerimizi dünyanın en büyük sensör üreticisi 
olan Henan Hanwei Electronics ile imzaladığımız stratejik 
teknoloji ortaklığı anlaşmasıyla son noktaya taşıdık.
 

“IPACK Powered By HANWEI “
 
Ürünlerimiz üzerindeki bu ifade Endüstriyel gaz algılama 
çözümleri için gerçekleşen işbirliğini de  gösteriyor. Her 
koşulda kusursuz hassasiyette ölçüm yapan, patentli 
yüksek  teknolojisi ile tam güvenli, tasarım ve imalattaki 
tüm süreçleriyle akredite, gaz dedektörleri ve kontrol 
panelleriyle IPACK Gaz dedeksiyon ihtiyaçlarınız 
noktasında da çözüm merkeziniz oluyor.
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BS03 Gaz Detektörü 

ÖZELLİKLER

KISA TANITIM

• Yüksek hassasiyet &Uzun ömür

• Düşük sapma oranı sayesinde güvenilir gerçek performans

• Otomatik sensör hatası kontrolü

• Düşük yüksek alarm seviyeleri için set role çıkışları

• LED display

• Sıcaklık kompanzasyonu

• Otomatik sıfır kalibrasyon fonksiyonu

• Tüm 4-20 mA kontrol sistemleriyle uyumlu 4-20mA analog sinyal çıkışı

• RS485 Uyumlu

• İnfrared uzaktan kumandsı  sayesinde kapak açılmadan yerinde kalibrasyon

• Yanıcı parlayıcı patlayıcı atmosferlerde kullanıma uygun ex proof design
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Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve toksik gazlar
Patlayıcı ortam gazları için : İnfrared ve katalitik sensör opsiyonları
Toksik gazlar için : Elektrokimyasal
Doğal Difüzyon 
İnfrared kontrollü
DC24V±25%
≤3W
Sürekli izleme
%LEL, ppm, %VOL
<15 s (LEL), 60 s (toksik)
<4 dakika
500Ω
-40℃~70℃ (LEL) / -20℃~50℃ (toksik)
<95% (yoğuşmasız)
Nemko 07ATEX1205 / II 2G ExdIICT6
IP65
86-106kPa (0.86 bar-1.06 bar)
4~20mA / RS485 (isteğe bağlı) ve çift seviye alarm setli kuru kontakt
G3/4"
≥1.5mm2×4 veya 1.5mm2×3 blendajlı kablo
maksimum 1000 m
yaklaşık 2000 gr

Hedef ölçüm
Sensör tipleri

Gaz örnekleme
Debug metodu
Çalışma gerilimi
Güç tüketimi
Çalışma yöntemi
Birim
T90
Stabilizasyon süresi
Yük direnci (4-20mA)
Çalışma sıcaklıkları
Bağıl nem
Explosion proof
Koruma sınıfı
Basınç aralığı 
Sinyal çıkışı
Bağlantı vida dişi
Kablo tipi
İletim mesafesi
Ağırlık



TC100N Sabit Gaz Detektörü 

ÖZELLİKLER

KISA TANITIM

• Mükemmel tekrarlanabilirlik tutarlılığı

• Sıcaklık ve neme karşı direnç

• Yüksek hassasiyet, uzun ömür

• Düşük sapma oranı sayesinde güvenilir gerçek performans

• Düşük/ yüksek alarm seviyeleri için set röle çıkışları

• Ergonomik ve küçük ölçüleri sayesinde kolay montaj

• 4-20mA /RS485 output

• Korumalı PCB dizaynı sayesinde düşük hata oranı

• Yanıcı parlayıcı patlayıcı atmosferlerde kullanıma uygun ex proof design
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Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve toksik gazlar
Patlayıcı ortam gazları için : Katalitik
Toksik gazlar için : Elektrokimyasal
Doğal Difüzyon 
DC24V±25%
≤2W
Sürekli izleme
%LEL, ppm, %VOL
<15 s (LEL), 60 s (toksik)
<4 dakika
500Ω
-40℃~70℃ (LEL) / -20℃~50℃ (toksik)
<95% (yoğuşmasız)
Nemko 07ATEX1205 / II 2G ExdIICT6
IP65
86-106kPa (0.86 bar-1.06 bar)
4~20mA / RS485 (isteğe bağlı) ve çift seviye alarm setli kuru kontakt
G3/4"
≥1.5mm2×4 veya 1.5mm2×3 blendajlı kablo
maksimum 1000 m
yaklaşık 1000 gr

Hedef ölçüm
Sensör tipleri

Gaz örnekleme
Çalışma gerilimi
Güç tüketimi
Çalışma yöntemi
Birim
T90
Stabilizasyon süresi
Yük direnci (4-20mA)
Çalışma sıcaklıkları
Bağıl nem
Explosion proof
Koruma sınıfı
Basınç aralığı 
Sinyal çıkışı
Bağlantı vida dişi
Kablo tipi
İletim mesafesi
Ağırlık



KAB (EN50194 Uyumlu Sabit Gaz Dedektörü)

ÖZELLİKLER

KISA TANITIM

EN50194 standardıyla uyumlu KAB tipi sabit gaz dedektörleri, dizaynında 
kullanılan yüksek teknoloji ürünü uzun ömürlü katalitik gaz sensörü ve mikro 
işlemci kontrollü akıllı PCB dizaynı sayesinde, yanıcı parlayıcı patlayıcı gazların 
tesbitini kısa sürede ve yüksek hassasiyetle yapmaktadır.

• Mikro işlemci kontrollü akıllı PCB dizaynı sayesinde yüksek 
   hassasiyet ve dayanım

• Görsel ve işitsel alarm fonksiyonu
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Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazlar, LPG, CH4 vb
Katalitik
Doğal Difüzyon 
AC220V±15% 50Hz-60Hz
≤3W
Sürekli izleme
%10 LEL
<30 sn (LEL)
0℃~55℃
<95% (yoğuşmasız)
Sesli ve ışıklı
≥85 dB
>5 yıl
yaklaşık 400 gr
L x W x H = 170mm x 100mm x 45 mm

Hedef ölçüm
Sensör tipleri
Gaz örnekleme
Çalışma gerilimi
Güç tüketimi
Çalışma yöntemi
Set alarm değeri
T90
Çalışma sıcaklıkları
Bağıl nem
Alarm
Alarm ses düzeyi
Sensör ömrü
Ağırlık
Ölçüler



IPACK Gaz Seviye Kontrol Panelleri

ÖZELLİKLER

KISA TANITIM

Ipack gaz seviye kontrol panelleri, dizaynında kullanılan yüksek teknoloji ve hızlı mikro işlemcisi sayesinde, saha gaz 
algılama ekipmanlarından gelen çıkış sinyallerini en kısa sürede işleyerek, işletme içinde oluşabilecek gaz kaçağı 
durumunda alınacak acil aksiyonları idare eder. Kontakt çıkışları sayesinde acil müdahale ekipmanlarını devreye sokar. 
Yüksek teknolojili TFT display sayesinde anlık ölçüm değerleri görsel olarak grafik ekranda rahatlıkla izlenebilir.
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AC220V / DC12-24V
ARM Cortex 32 bit 60 Mhz yüksek hızlı işlemci,
update edilebilir yazılım, 128 kB EEPROM
4.3’’ TFT ekran
DC12V, DC4V
6 adet analog giriş (4-20 mA, 0-10 V)
8 adet (max 256 digital input)
8 adet On/Off (Kuru Kontakt) kontrol
RS 232/485, Gprs, Sms, SPI genişleme portu, I2C genişleme portu,
ADSL haberleşme portu, Sms ile parametre değişikliği yapabilme
L x W x H = 233 mm x 130 mm x 83 mm

Güç Gereksinimi
İşlemci

Gösterge
Sensör Besleme
Analog Girişler
Dijital Girişler
Çıkışlar
Haberleşme
Opsiyonel seçenekler
Boyutlar

ÖZELLİKLER

AC220V / DC12-24V
8 bit 24 Mhz hızlı işlemci, 128 kB EEPROM
3.5’’ TFT ekran
DC12V, DC4V
8 adet analog giriş (4-20 mA, 0-10 V)
6 adet On/Off (Kuru Kontakt) kontrol (0.3 A 125VAC; 1A 30VDC)
RS 232/485
L x W x H = 96 mm x 96 mm x 76 mm

Güç Gereksinimi
İşlemci
Gösterge
Sensör Besleme
Analog Girişler
Çıkışlar
Haberleşme
Boyutlar

IPACK SENSEGUARD-MX

IPACK SENSEGUARD-BX



sahneye 
çıkmanın
zamanı 

geldi
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