BiZ KiMiZ?
FİRMA TANITIMI

ISO & Atex
sertiFiKALARIMIZ

D

ağgaz aynı zamanda gaz koku kimyasalları ve ölçme
sistemleri üreticisi ve dağıtıcısıdır. Bu çok işlevlilik Dağgaz
ekibinin niteliğini ve hizmet kalitesini arttırmaktadır.
Dağgaz koku etkisizleştiriciler dağıtıcılığını ve ilgili servislerin
sağlayıcılığını yapmaktadır. Bu ilave yetkinlikler, alanında
ender bulunan hizmet kalitesini ve kapsamını
sunmamıza olanak verir.

O

rta Doğu’nun ve Orta Asyanın
girişinde ve İstanbul şehrinin
yanı başında yerleşik Dağgaz,
gaz kokulandırıcı ürünleri ve servisleri
almak için en akılcı ortaktır.

Arslanbey
OSB’de
kurulu
olan
Dağgaz
kokulandırma; doğalgaz, LNG, LPG, CNG ve
petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Firmamız, ürünlerini gerek üretici olarka gerekse
Türkiye ve komşu ülkelerdeki müşterilerine yetkili
satıcı olarak tedarik etmektedir. Firmamızın ürün
portföyü, kokulandırma kimyasalları (Türkiye ve
komşu ülkeler, Orta Asya ve Bangladeş yetkili
satıcısı), kokulandırma ölçüm sistemleri (üretici
olarak), kokulandırma enjeksiyon sistemleri
(üretici olarak), kimyasal enjeksiyon sistemleri
(üretici olarak), koku nötürleştiriciler (Türkiye
distribütörü olarak), özel kimyasallar (katalizör
ve absorbentler – Türkiye ve komşu ülkeler
yetkili satıcısı) ve özel kimyasalları Türkiye’de
taşıma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Müşteri
portföyümüz;
şehiriçi
doğalgaz
dağıtım
firmaları,
LNG-LPG
Distribütörleri,
LNG
Tesisleri, petrokimya tesisleri ve rafinerilerden
oluşmaktadır.

MİSYONUMUZ
Doğru zamanda doğru yerde uygun fiyata,
müşteri beklentilerini karşılayarak Türkiye ve
komşu ülke enerji sektörlerine gerekli teknik
desteği sağlamak.

vİZYONUMUZ
Faaliyet gösterdiği alanlarda; saygın, güvenilir,
tercih edilen lider firma olma.
Misyonumuzu sürdürürken gaz kokulandırma
için ISO 9001 kalite yönetim sistemi ilkelerini
takip etmekteyiz.
İyi yetiştirilmiş takım arkadaşlarımızın tamamı
patlayıcı ortamlarda hizmet yeterliliği sertifikasına
sahiptir.

BiZiMLE iRTiBATTA KALIN
meRKEZ:
Arslanbey OSB Mh.
8. Sokak, No:7
Kartepe Kocaeli, TÜRKİYE

LPG kokulandırma sistemleri

Eposta: info@daggaz.com
WEB: www.daggaz.com

en geliŞMiŞ

LPG kokulandırma
Sistemleri DO-LPG Serisi
DAĞGAZ Ltd. pazarda bulunan en gelişmiş LPG kokulandırma
sistemlerinin tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir.

telefon: +90- 262 332 03 42
faks: +90- 262 332 03 90

www.daggaz.com

T

Özel, komple çözüm

Ana Nitelikler

eknik özellikler Dağgaz LPG kokulandırıcları (DO-LPG) endüstri standartlarında hizmet vermek için deneyim
ve hassas mühendislikle üretilmiştir. Boyutlar: 100cm×100cm×45cm paslanmaz çelik pano, tamamı exproof iç
bileşenler, 1mg/m3 hassa debimetre, paslanmaz çelik bağlantı elemanları ve solenoid valfler (opsiyonel)

A

na Özellikler;
• Kolay işletme ve kolay bakım,
• Sadeleştirilmiş pompa tasarımı,
• Dağgaz imalatı elektrik ve pnömatik pompa seçenekleri,
• otomatik kontrol sistemi,
• Sistem hata ve aksaklıkları için anlık geri besleme ve uyarılar,
• ATEX sertifikalı pnömatik panel,
• CE işaretli LPG-NG Kokulandırma Sistemi,
• Opsiyonel d sınıfı exproof kontrol paneli.

pnömatik ve
elektrikli pompalar

E

LPG kokulandırma sistemlerimizi müşteri ihtiyaçlarına göre sunmaktayız. Sabit tanklar (altta) veya kiralık yarı dökme
konteynerler (üstte) koku kimyasalı kaynağı olarak kullanılabilirler. Aynı zamanda skid (altta) veya taşma tavalı entegre
sistemler üretmekteyiz.

Atex d ve Güvenli Ortam
Kontol Panoları

M (ETHYL MERCAPTAN) ve LPG kokulandırma için uygun diğer koku kimyasalları, LPG’ye benzer davranış
ihtiyacından dolayı, yüksek hava basıncına sahiptirler. Bu tür sıvıları dozajlamak hava problemi ile
karşılaşmaya sebep olur. Dağgaz LPG kokulandırıcıları, bakımdan öncesi, sonrası ve işletme sırasında pompa
borulamada sıkışmış koku buharını, hava kapanı ve aktif karbon filtre destekli, entegre hava atma sistemi ile
donatılmışlardır.

Hava atımı için
aktif karbon filtre

neden farklıyız?
Gemİden Küreye,
Küreden TANKERE

küreden

küreye,

Dağgaz, kokulandırma ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir şirkettir.
Koku kimyasalı satışı, koku kimyasallaı için lojistik ve teknik hizmetleri,
kokulandırma ölçüm çözümleri, koku enjeksiyon sistemleri, koku
giderme kimyasalları ve ekipmanları bizim hizmet alanımıza girer.
Dağgaz deneyimli ve güvenilir çözüm ortağı olarak kendine has bir yer
edinmiştir. Her hacimde, her kokulandırıcı türünde ve her zaman...

neden DO-LPG kokulandırıcılar?
Çünkü gaz kokulandırma alanındaki çok disiplinli deneyimimizi tasarım ve
uygulama süreçlerimizle birleştiririz. Sürekli iyileştirme ve geliştirme etkinlikleri
ile müşterilerimize pazardaki en son teknoloji ve servisleri en yüksek kalite ile
sunmayı teminat altına alırız.

