
 
ÜÜrrüünn  BBiillggiissii  

 
Sewerin RMLD 
30 m’ye kadar bir mesafeden gaz sızıntılarını kontrol etmek için 
devrimsel lazer tekniği. 

 
Sewerin RMLD (Uzaktan Metan Sızıntı Detektörü) kullanıcıya tamamıyla yeni bir 
işletim yöntemi için imkân tanıyan lazer sızıntı detektörleri kuşağındaki ilk 
enstrümandır. 
 
RMLD ulaşılması zor alanlara ve zorlu arazilere erişim temin etmektedir. Lazeri bir 
metan kümesi boyunca geçip güvenli bir mesafeden gaz sızıntısını kullanıcının 
belirlemesine imkân vererek kızılötesi ışığın özel bir alanını soğurmaktadır. 
 
Enstrüman sadece metan gazını belirlemek için geliştirilmiş olup diğer 
hidrokarbonlara karşı herhangi bir çapraz hassasiyet sergilememektedir. Gaz 
konsantrasyonu gaz tarafından soğrulan kızılötesi ışığın miktarı vasıtasıyla 
hesaplanmaktadır. Örnek olarak, gaz kümesi 1 m genişlemeye ve 100 ppm 
konsantrasyona sahipse, 100 ppm*m’lik bir değer sergilenmektedir. 100 ppm’lik gaz 
kümesi sadece 0.5 m genişliğinde ise, ölçülen değer 50 ppm*m’dir. 



 
RMLD iki etkileşimli bileşenden meydana gelmektedir: 
 

• Đletici ve alıcı 
• Kontrolör 

 
Alıcı-verici iki lazere sahiptir; kızılötesi lazer görünmez olup birim açıkken sürekli aktif 
haldedir. Đşaretleyici lazer açıkça görünür yeşil frekans aralığında çalışmakta olup 
isteğe bağlı olarak aktif hale getirilebilir. 
 
RMLD, gerecin doğru çalışmasını garanti eden entegre kendinden test ve ayarlama 
fonksiyonları içermektedir. Kullanımdayken RMLD sürekli olarak enstrümanın doğru 
şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak için pek çok parametreyi 
gözlemlemektedir. Bu parametrelerin herhangi birisi belirtilen işletim sınırlarını 
aşacak olursa, sesli bir alarm duyulacak olup bir hata / uyarı mesajı gösterge üstünde 
gösterilecektir. 



Teknik Veriler 
 
Belirleme yöntemi:  TDLAS (Ayarlanabilir Diyot Lazer Soğurma Spektroskopi) 
 
Ölçüm aralığı:  0 ilâ 99,999 ppm*m 
 
Hassasiyet:   0 ilâ 15 m mesafede 5 ppm*m 
    15 ilâ 30 m mesafede asgari 10 ppm*m 
 
Belirleme aralığı:  30 m (nominal) 

Gerçek mesafeler arka plan ve diğer koşulların türüne 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

 
Demet boyutu:  Konik demet, 30 m’de genişlik 56 cm 
 
Uyulan standartlar:  EMV (EN 61000 – 6 – 2, EN 61000 – 6 – 4) (bekliyor) 
 
Lazer güvenliği  IR belirleme lazeri 
(göz koruması):   * Sınıf I 
(CDRH, ANSI  Yeşil işaretleyici lazer 
ve IEC): * Sınıf IIIa: Sınıf IIIa: demetin içerisine bakmayınız 

 veya optik enstrümanlar kullanarak 
 doğrudan görüntülemeyiniz. 

 
Gösterge:   Arka plan ışıklı LC gösterge (0.75 inç, sayısal) 
 
Đşletim sıcaklığı:  - 17 0C ilâ + 50 0C 
 
Nem:    % 5 ilâ 95 (yoğunlaşmayan) 
 
Kaplama:   IP 54 (su spreyi ve toza karşı korumalı) 
 
Gerecin ağırlığı:  4 kg (alıcı-verici 1,3 kg., kontrolör 2,7 kg.) 
 
Güç kaynağı:   Dahili lityum iyon şarj edilebilir pil 
    5 “C” tipi hücre tutan harici yedek pil paketi 
    (tercihi) 
 
Pil işletim ömrü:  arka plan ışığı açık olmaksızın 0 0C’de 8 saat (dahili pil) 
 
Pil şarj aleti: Harici universal şarj aleti 110 – 240 V / AC, 50 / 60 Hz şarj 

göstergeli (tam şarj için azami 8 saat) 



Teslimat içerikleri 
 

• RMLD (alıcı – verici ve kontrolör) 
• Entegre referans gaz hücreli taşıma çantası 
• Şarj adaptörü 
• Kulaklıklar 
• Taşıma kemeri 
• Ergonomik taşıma sistemi 

 

 
 

        
 

 


