
Su ve Kanalizasyon İdareleri

Atıksu Arıtma Tesisleri

Koku Kontrol Danışmanları

İşletmeler

Gaz verileriniz

bilgisayarınızda!
Gaz verileriniz

bilgisayarınızda!

Servis ve Garanti
Odalog RTx kayıt cihazını, kalibrasyon ve
doğrusallık testi için her altı ayda bir yetkili servise
gönderiniz. İşletme ve bakım kılavuzuna uygun 
olarak kullanıldığında 1 yıl garantilidir.

Yazılım
Odalog RTx kayıt cihazı veri alma ve analiz için 
özel bir yazılım olan OdaStat-G yazılımı ile 
birlikte kullanılması gerekmektedir.

bilgisayarınızdan
veri ulaşımı

internet ve
veri sunucusu

GSM / GPRS
baz istasyonu

OdaLog® RTx Logger

OdaLog® RTx yeni nesil gaz kayıt cihazı,
OdaStat-G yazılım uygulamasını kullanarak

bir internet sunucusuna gerçek zamanlı
gaz konsantrasyonlarını GSM modem

aracılığıyla aktarmaktadır. Böylece
bu verilere uzaktan ulașılabilmektedir.
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GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI

ÖZELLİKLERİ
Kanalizasyon şebekesi içinde H2S verilerinin 
internet yoluyla kablosuz iletimi sağlar.
Lityum pil ile 12 ay batarya ömrü
PC tabanlı OdaStat-G yazılımı ile kablosuz
ağ kullanarak H2S verilerine kolay erişim
Yoğun kokulu atıksu ortamları için tasarlanmış
sağlam ve kanıtlanmış bir tasarımdır.
42.000’den fazla veri günlüğü kapasitesi
26 güne kadar kayıt imkanı
Cihaz konfigürasyon ve parametreleri uzaktan 
değiştirilebilir.
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GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI

Servis ve Garanti
Odalog L2 kayıt cihazını, kalibrasyon ve
doğrusallık testi için her altı ayda bir yetkili servise
gönderiniz. İşletme ve bakım kılavuzuna uygun 
olarak kullanıldığında 1 yıl garantilidir.

Yazılım
Odalog L2 kayıt cihazı veri alma ve analiz için 
özel bir yazılım olan OdaStat-E yazılımı ile 
birlikte kullanılması gerekmektedir.

OdaLog® Logger L2

OdaLog® Logger L2 özellikle
atık ișletmelerinde olușan

zorlu ortamlara dayanacak șekilde
tasarlanmıștır.

OdaLog® bașta H2S emisyonu
olușturan kanalizasyon, terfi istasyonları,

menholler vb. yerlerde kullanılır.

OdaLog®, OdaStat-E yazılım
uygulamasını kullanarak kanalizasyon

sistemleri ve arıtma tesislerindeki H2S gazının
çıkıș yoğunluğunu veri olarak kaydetmektedir.

Basit ve Etkili 
Gaz Kayıt Cihazı Basit ve Etkili 
Gaz Kayıt Cihazı 

Menholler, kanalizasyon, terfi merkezleri 

atık su ve katı atık işleme tesisleri ve

emisyon oluşturan tesislerde 

Menholler, kanalizasyon, terfi merkezleri 

atık su ve katı atık işleme tesisleri ve

emisyon oluşturan tesislerde 

GÜNLÜK GAZ KAYDI ve İZLENMESİ
GÜNLÜK GAZ KAYDI ve İZLENMESİ

ÖZELLİKLERİ
Kızılötesi veri birliği (IrDA) ile gerçek 
iletişim bağlantısı
Lityum pil ile 12 ay batarya ömrü
En tehlikeli ortamlarda kullanmak için 
güvenli ve sertifikalıdır.
Yoğun kokulu atıksu ortamları için tasarlanmış 
sağlam ve kanıtlanmış bir tasarımdır.
42.000’den fazla veri günlüğü kapasitesi
26 güne kadar kayıt imkanı
2 farklı sensör tipi 
(LL - Uzun Sensör, SL - Standart Sensör)


