BiZ KiMiZ?
FİRMA TANITIMI

ISO & Atex
sertiFiKALARIMIZ

D

ağgaz aynı zamanda gaz kokulandırma 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

gaz kokulandırıcıları

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

GAZ KOKU
KİMYASALLARI
Yetkili Distribütörü
DAĞGAZ Ltd. Arkema’nın Tükiye, Orta Asya ve Bangladeş
yetkili gaz kokulandırıcıları distribütörüdür.

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

www.daggaz.com

T

Komple Çözüm

tiPiK GAZ KOKULANDIRICILARI

HT: En yaygın koku kimyasalıdır. Thiophane, Tetrahydrothiophene
ve THT olarak anılır. THT, 13734 ISO gaz kokulandırma yönetmeliğine
mükemmel uyum sağlar. Arkema, THT’yi Lacq (Fransa) şehrinde bir gaz
sahasına yerleşik tesisinde, H2S kaynağına doğrudan erişritiği bir noktada
üretir. Önce Güvenlik: THT’yi özel ambalajında, kokulandırma ihtiyacınıza
en etkin yöntemi, gerekli teknik destek ile beraber sunmaktadır.

E

THYL MERCAPTAN : EM en çok LPG (propane, butane) kokulandırmada
yaygın olarak kullanılır. EM’nin erime noktası -148°C ve kaynama
noktası 35°C’dir. Bu nitelikler EM’yi LPG kokulandırma için en iyi seçenek
yapar.

T

BM: Bir çok gaz karışımı için baş bileşendir. Genellikle, görece
yüksek kaynama noktasından dolayı (−0.5 °C , 31.1 °F), dimetil sulfid,
metil etil sulfid, tetrahydrothiophene ve isopropil merkaptan, sec-butil
merkaptan ve/veya n-butil merkaptan gibi diğer merkaptanlar ile biraber
değerlendirilir. Bu karışımlar, kaynama noktlarındaki büyük faktan dolayı,
propan için değil de sadece doğal gaz için kullanılırlar. Propan sıvı olarak
dağıtılıp kullanılacağı cihaza gaz olarak iletildiğinden sıvı gaz dengesi gaz
içindeki kokulandırıcı karışım oranını çarpıcı bir çekilde düşürecektir.

Dünya Lideri

V

IGILEAK® Z: Yüksek saflıkta merkaptanlar ve sülfür bileşikleri ile
oluşturulmuş LPG için geliştirilmiş bir üründür. MES ve TBM yüzde
25 ile 50 arası yoğunluklarla bu karışımda kullanılır. Detaylı ürün bilgisi ve
güvenlik bilgisi için satış ekibimizle irtibata geçiniz.

Tek kullanımlık varillerin yanı sıra
çeşitli kaplarda odorant satışımız
vardır. Nakliye için mevcut bütün
taşıma kapları için saha hizmetlerini
sunmaktayız.

S

POTLEAK® Z: Doğalgaz için üretilmiş düşük THT ve yüksek saflıkta
sülfür bileşiklerine sahip bir üründür. SPOTLEAK® Z yüksek emniyet
standartlarını düşük sülfür oranıyla sunar. Detaylı ürün bilgisi ve güvenlik
bilgisi için satış ekibimizle irtibata geçiniz.

Saha
hizmetlerimiz
by-pass
kokulandırma sistemleri için, sensörlü
cihazlarla,
koku
konsantrasyon
doğrulamasını da içermektedir.

K

arışımlar: 30%TBM - 70% THT, %50TBM - %50THT ve diğer karışımlar,
farklı iklim koşulları, alışkanlıklar ve ticari kaygılardan dolayı farklı
ülkelerde tercih edilmektedir. Lütfen sizin için sunduğumuz uygun
karışımlar için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Soldan sağa kimyasal taşıma ortamları:
1- Dökme konteyner
2- Yarı dökme konteyner
3- Çok kullanımlı varil
4- Dik By-Pass Kokulanıdrma Tankı
5- Yatay By-Pass Kokulandırma Tankı

daggaz HiZMETLERiNiN GETiRiLERi

sunduGumuz hiZMETLER

Gaz kokulandırma alanındaki çok disiplinli deneyimimizi tasarım ve uygulama süreçlerimizle birleştiririz. Sürekli iyileştirme ve
geliştirme etkinlikleri ile müşterilerimize pazardaki en son teknloji ve servisleri en yüksek kalite ile sunmayı teminat altına alırız.

GENİŞ ÜRÜN GAMI VE Sİze özel hİZMETLER

Dağgaz sadece koku kimyasalları tedarikçisi değil aynı zamanda her seviyede bir
hizmet sağlayıcısıdır.
- Uluslararası standartlarda kara ve deniz taşımacılığına uygun dökme konteynırlarda
koku kimsayalları satmaktayız
- Aynı zamanda orta tüketim ihiyaçları için yarı dökme konteyner (SBC) ile de
satışımız mevcuttur. SBC’ler ihtiyaca göre uzun periyotlar için kiralanabilir veya
satın alınabilir.
- Daha küçük hacimli ihtiyaçlar için tek kullanımlı ve çok kullanımlı variller satın
alınabilir veya uzun süreli kiralanabilir.
- Dağgaz, geniş alana yayılmış LPG, CNG, LNG(gaz fazı) dağıtım ağları için, sahada
(tüketici noktasında) kokulandırma hizmeti sunmaktadır.
- Taşıma, elleçleme ve saha teknik hizmetlerini ihtiyacınıza binaen ve her ölçekteki
tüketim hacmine uygun olarak sunmaktayız.

Çok kullanımlık varil
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