
KABLOSUZ GAZ ALGILAMA
ARTIK TESİSE KABLO DÖŞEMEYE GEREK YOK



NEDEN KABLOSUZ 
GAZ ALGILAMA?
Modern endüstriyel tesis kurulumları çok uzun yıllar boyunca tüm üretim ve güvenlikle ilgili cihazlar için 
klasik kablolu alan cihazları kullanmıştır. Modern endüstriyel tesislerde daha fazla esnekliğe ve daha düşük 
maliyetlere olan talebin artması, tesisin sabit gaz algılama sistemi dahil tüm endüstrilerde kablosuz teknolojinin 
yükselmesine neden olmuştur. 

Dräger kablosuz gaz algılama size kablolu sistemle aynı güvenilirliği sunarken, daha fazla esneklik ve daha 
düşük maliyetler sağlar. Üç önemli avantaj sunar: 

• Son derece hızlı sistem kurulumu
• Özgün geliştirme esnekliği: kablosuz ağa kolayca daha fazla dedektör ekleyerek sistemler 
 daha sonra genişletilebilir.
• Her sensör için sahada kablo tesisatı gerekmediğinden maliyetlerde önemli düşüş sağlanır



KABLOLU SİSTEM

KABLOSUZ SİSTEM

KONTROL SİSTEMİ

GÜÇ BESLEME KABLO TESİSATI
SİNYAL KABLOSU TESİSATI

KONTROL SİSTEMİ



K A BLOSUZ GA Z ALGIL AM A 
SİZE GÜV ENLİK V E 
GÜV ENİLİRLİK SUNAR
Modern, endüstri sınıfı kablosuz iletişim protokolleri ultra güvenilir, 24 saat boyunca gerçek zamanlı iletişim sağlayabilmelidir. 
İşte bu yüzden Dräger, kablosuz gaz dedektörlerinden tam SIL2 derecelerinin SIL2 onaylı bir kontrol sistemine aktarılmasını 
sağlayan özel tasarlanmış ISA100 kablosuz veri iletişim protokolünü kullanmaktadır.

ISA100 kablosuz iletişim endüstri protokolü, zorlu endüstriyel güvenlik uygulamaları (örn. alev ve gaz algılama) için özel 
olarak tasarlanmıştır. Birden çok veri yolu sayesinde gaz dedektöründen erişim noktasına daima bir yolun olduğu, böylece 
gaz konsantrasyonu ölçümünün maksimum beş saniye içinde verilmesinin garanti edildiği gelişmiş örgü teknolojisini kullanır.





DRÄGER K A BLOSUZ GA Z DEDEKTÖRLERİ 

150’DEN FA ZL A FARK LI 
GA ZI ALGIL AR 
YANICI GA ZL AR V E TOKSİK GA ZL AR İÇİN
Dräger’in kablosuz gaz algılama sistemlerinde kullanılan gaz sensörleri, Dräger’in çok iyi tanınan Polytron 8000 ve 5000 
klasik kablolu gaz dedektörleri serisinde ve ayrıca Dräger’in yanıcı gazlara yönelik endüstri lideri Kızıl Ötesi teknolojisinde 
kullanılanlarla aynı sensörlerdir. 

Bu yüzden Dräger kablosuz gaz algılama teknolojisini, kıyıdan açık denizlere kadar endüstriyle ilgili tüm uygulamalarda 
kullanmak mümkündür.





DRÄGER EKSİKSİZ BİR 
K A BLOSUZ GA Z ALGIL AM A 
ÇÖZÜMÜ SUNAR
Yüksek miktarda alan kablo tesisatı döşemek, kablo tavaları ve bağlantı kutuları takmak artık gerekmediğinden, bir kablosuz 
gaz algılama sistemi planlamak ve uygulamak ekibiniz için çok daha kolay bir göreve dönüşür. 
Başlangıçtan bitişe kadar uygulama aşamaları, normalde şu şekilde gelişir:

• Tesiste hangi gazların tespit edilmesi gerektiğini belirleme
• Potansiyel kaçak konumlarını tanımlama ve bu şekilde kaç kablosuz dedektör takılması gerektiğini tespit etme
• Tüm kablosuz gaz dedektörlerine optimum kablosuz iletişim için merkezi antenin (antenlerin) optimum konumunu belirleme
• Tüm kablosuz gaz dedektörlerinin kurulum kalibrasyonunu ve merkezi Regard 7000 kontrol sisteminin kurulumunu 
 veya başka tedarikçinin PLC tabanlı güvenlik sistemine arayüz kurulumunu gerçekleştirme.
• Nihai hizmete alma ve son kullanıcıya sistemi devretme.

Dräger tüm bu görevlerde onlarca yıllık deneyime sahiptir ve ilk planlamadan hizmete almaya ve sistemi devretmeye kadar 
mühendislik desteğinin yanında komple kablosuz gaz algılama sistemi paketi sunabilir.



Kablosuz Yanıcı Gaz 
Dedektörü GS01

Kablosuz Toksik Gaz 
Dedektörü Polytron 6100

DRÄGER K A BLOSUZ GA Z DEDEKTÖRÜ SİSTEMİ
Bir Dräger kablosuz gaz algılama sistemi, aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur

Polytron 6100   Toksik gaz dedektörü 
GS01    Yanıcı gaz dedektörü
Regard 7000   Gaz algılama kontrol sistemi
Dijital Ağ Geçidi   Sahada tüm kablosuz iletişim ağını kontrol eden dijital yönlendirici 

(grafiklerde gösterilmemiştir)
Erişim noktası (Anten)  Sahadan kablosuz iletişimi alan ve dijital ağ geçidine aktaran  

merkezi anten ünitesi (grafiklerde gösterilmemiştir)



ÖRNEK UYGULAMA 
gerçek bir kablosuz gaz algılama kurulumundan

Norveçli enerji şirketi Equinor, Yokogawa ve bir 
Dräger şirketi olan GasSecure ile işbirliği içinde 
Danimarka’daki Kalundborg Rafinerisine dünyanın  
en büyük SIL2 kablosuz gaz algılama sistemini  
başarıyla kurmuştur.

Projenin temel hedefi, risk analizi ile belirlenen  
üç işleme alanında gaz algılama kapsamını iyileştirmek 
idi. Equinor ekibi, zaten sıkışık olan tesis alanında 
kurulumun yanı sıra kapalı alanlarda gaz algılama ile 
ilgili sorunlar yaşamaktaydı. ISA100 kablosuz gaz 
algılama kurulumunun daha kolayca uygulanabileceği 
ve daha sonra eklemeler ya da uyarlamalar için 
esneklikle birlikte fiziksel ve lojistik engellerin kolayca 
aşılabileceği görüldü.

Dünyanın ilk bütünüyle kablosuz SIL2 gaz algılama 
güvenlik sistemi olarak SIL2 sertifikalı kablosuz 
GS01 gaz dedektörleri kullanıldı. Bu da alan cihazları  
ile kontrol sistemi arasında bir uçtan diğer uca güvenli 
iletişim ile başarıldı. 

Başlangıçta yüz yirmi iki GS01 kablosuz gaz dedektörü 
üç işleme alanı genelinde uygulanmıştı.

İlk çalışmalar, kablolu cihazlarla gerçekleştirilen bir 
projenin, birkaç milyona ulaşan bir yatırım gerektirdiğini 
gösteriyordu. Daha uygun maliyetli bir çözüm 
gerekiyordu, bu yüzden rafineride Equinor’un güvenlik 
disiplini uzmanları ile yan yana çalışacak Dräger 
uzmanlarından oluşan yerel bir ekip oluşturuldu.

Üç aylık bir süre zarfında ekibin yenilikçi ve ekonomik 
düşünce tarzı, kablosuz gaz algılamanın en iyi çözüm 
olduğu sonucuna vardı ve projenin orijinal maliyet 
tahminleri önemli oranda düşürülürken gereken 
seviyede gaz algılama kapsaması da sağlandı.

Maliyetlerin düşürülmesine ek ISA100 kablosuz 
sistemin tasarımı sadece mevcut kablosuz ağa dedektör 
ekleyerek kolay genişletmeye ve ilave cihaz kurulumuna 
da olanak tanımaktadır. Uygulanmasından sonraki yıllar 
içinde Equinor, ilave kabloya veya ön hazırlığa gerek 
kalmadan orijinal 122 cihaza ilave on yedi adet GS01 
kablosuz gaz dedektörü eklemiştir.

“K A BLOSUZ GA Z ALGIL AM A 
KURULUMU, GÜV ENLİ 

OPER A SYONL AR A DAİR HEDEFİMİZE 
ÖNEMLİ BİR K ATK I”

Jofrid Klokkehaug,
Kalundborg Başkan Yardımcısı



KURULUM AYRINTILARI

NİHAİ KULLANICI
Equinor

KONUM
Resim rafineri tipi bir tesisi 
göstermektedir, ancak resimler 
gerçek Kalundborg tesisine  
ait değildir.

KURULUM TÜRÜ
Kıyı Rafinerisi

KURULUM AYRINTILARI
122 adet GS01
8 adet GS01-EA
3 adet Kablosuz Ağ Geçidi
18 adet Kablosuz Erişim Noktası
Siemens S7

İLETİŞİM
ISA100 WirelessTM üzerinden 
PROFIsafe



Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi  
bulun: www.draeger.com/ 
iletişim

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel  +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com 91
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