
GAZ ALGILAMA VE ÖLÇME COSMOS 
Cosmos  XP-3000 Serisi      
 
XP-3110    % LEL 
Gaz Dedektörü 
 
 
Örnek modeller: 
XP-3110-Metan(DG) 
XP-3110-Izobutan(LPG) 

 

- Metan ve diğer patlayıcı gazlar için kalibreli 
- 5 farklı yanıcı gaza kadar ayrı kalibrasyon 
- Katalitik yanma sensörlü 
- Otomatik emiş tipli 
- %0-10 LEL, %0-100 LEL ölçüm aralıkları 
- %20 LEL’de sesli ve ışıklı alarm 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
- 20 saate kadar pil ömrü(alkali pil) 
- PC’ye data aktarma (opsiyonel yazılım) 
 

   

  

Cosmos XP-3000 Serisi      
 
XP-3118   %LEL+%O2 
Gaz Dedektörü 
 
Örnek modeller: 
XP-3118-Metan+O2 
XP-3118-Izobutan+O2 

 

- Oksijen ve patlayıcı gazları aynı anda ölçer 
- Katalitik yanma ve galvanik hücre sensörler 
- Otomatik emişli 
- %0-100 LEL(gaz),%0-25 vol.(O2)ölçüm aralığı 
- Patlayıcı gazlarda %20 LEL, O2’de %18 hacimde alarm 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
- 20 saate kadar pil ömrü(alkali pil) 
- PC’ye data aktarma (opsiyonel yazılım) 

 

 

Cosmos XP-3000 Serisi      
 
XP-3140  Hacim gaz % 
Gaz Dedektörü 
 
Örnek modeller: 
XP-3140-Metan 
XP-3140-Propan 

 

- Metan, Propan, Argon, CO2 vs  gazlarını ölçer 
- %0-10vol  ve %0-100 vol. ölçüm aralığı 
- Termal iletken sensörlü 
- Otomatik emiş tipli 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
- 30 saate kadar pil ömrü (alkali pil) 
- PC’ye data aktarma (opsiyonel yazılım) 

      

 
 

Cosmos XP-3000 Serisi     
 
XP-3160  PPM 
Gaz Dedektörü 
 
 
Örnek model: 
XP-3160-Stiren 
 

- Yanıcı gazları PPM mertebesinde ölçer 
- 0-10.000 ppm ölçüm aralığı(değişik aralıklar) 
- 250 veya 500 ppm’de alarm 
- Özel tip Katalitik yanma sensörlü 
- Otomatik emişli 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
- 20 saate kadar pil ömrü(alkali pil) 
- PC’ye data aktarma(opsiyonel yazılım) 
- Örnek : L skala: 0-500ppm / H skala: 0-5000ppm 
 
 

  

   

Cosmos XP-3000 Serisi      
 
XP-3180   : Oksijen ölçer 

XP-3180E: Sıcak gaz içinde 
Oksijen ölçer(soğutuculu prob) 

- Oksijen gazını ölçer 
- %0-25 vol. ölçüm aralığı 
- %18 hacimde alarm 
- Galvanik hücre tipi sensör 
- Otomatik emişli 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
- 20 saate kadar pil ömrü(alkali pil) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GAZ ALGILAMA VE ÖLÇME COSMOS 
 
Cosmos  XP-702 II Z 
Kaçak Arama Dedektörü 
 
 
Örnek modeller: 
XP-702II Z-B(Metan) 
XP-702II Z-B(Izobutan) 
XP-702II Z-A(Met.+Izobutan) 

- Tek ya da iki tip patlayıcı gaz, CFC gazları algılar  
- Sıcak tel-yarı iletken, patentli sensör 
- Otomatik emiş tipli 
- Min. 10ppm algılama 
- Ex-proof yapı 
- 3 adet kalem pille 18 saat kullanım 
- DG sektörü için kaçak arama cihazı 
- LPG sektörü için kaçak arama cihazı 
- DG+LPG için kaçak arama cihazı 

 
 
Cosmos XP-707 II 
Yeraltı DG Kaçak Arama 
Cihazı 
 
 
 

- Yer altı doğalgaz kaçak arama dedektörü 
- 0-10.000ppm ölçüm aralığı 
- Otomatik emişli  
- Sıcak tel-yarı iletken sensör 
- Alkali pille 80 saate kadar kullanım 
 

 
 

 
Cosmos  XP-302M 
Kombine Gaz Dedektörü 
 
 
 
 
 
 

Aynı anda 4 gaz(O2,CO,H2S,yanıcı gaz) ölçümü 
- Sök-tak-çalıştır sensör kartuşu ile yüksek verim 
- 150 saate kadar veri depolama-transfer özelliği 
- Otomatik emişli ( 8 metre şamandıralı prob,vs) 
- Yanıcı gaz %0-100LEL, O2 %0-25vol, H2S ve CO     
0-150ppm ölçüm aralıklarında 
-Đki ayrı seviyede alarm verir 
- Işıklı ve sesli alarm 
- Ex-proof yapı(Exibd II BT3) 
 

 
 
 
 

 
Cosmos   XP-333II 
Yanma Atık Gaz ( CO) 
Dedektörü 
 

- Anlık ve ortalama CO ölçümü 
- Sabit potansiyel elektroliz sensörü 
- Otomatik emişli 
- Yanma atık gazlarının sızıntılarındaki CO ölçümü    
için ideal 

 
 

 

 
Cosmos XP-329IIIR 
Koku Gazları Dedektörü 
 
 

- Muhtelif koku ve koku komponentleri ölçümü 
- Sıcak tel-yarı iletken sensör 
- Kokulandırıcı cihazlar ve hava temizleyicilerin 
performans kontrollerinde, fabrikaların atık su, 
drenaj ve eksoz koku kontrollerinde kullanılabilecek 
pratik bir cihaz 

 
 

 
Cosmos SDM-72 
Yatak Yağları Metal 
Partikül Ölçme Cihazı 
Modeller: 
SDM-72 
SDM-73 

 

- Yağlama gresindeki çelik tozu ölçen bir cihazdır 
- Rulmanlardaki aşınmanın önceden tespiti 
- Elektromanyetik indüksiyon metodu ile ölçüm 
- 0-5% ağırlık ölçüm aralığı 
- Alkali pillerle 30 saat çalışma süresi 
- Gres içinde ölçüm 
- Sıvı yağ içinde ölçüm 
 
 
 
 

 



GAZ ALGILAMA VE ÖLÇME COSMOS 
 
Cosmos XPS-7 
Hassas Gaz  Dedektörü 
 
Modeller: 
XPS-7 
PS-7 

- Yarı-iletken üretimlerindeki gazlar,vb gazların 
hassas algılama ve ölçümü  
- Kaset tipi, tak-çıkar sensör değiştirme kolaylığı 
- Elektrokimyasal  sensör   
- Alkalin pillerle 12 saat çalışma süresi 
- Elle taşınır tip 
- Laboratuar tipi 

 
 

 
Cosmos XC-2200      
Yaka Tipi  Gaz Dedektörü          

- CO ölçümü 
- 0-2000ppm ölçüm aralığı 
- Elektrokimyasal hücre, difüzyon metodu 
- Đki kademeli alarm 
- Alkalin pil, 5000 saate kadar pil ömrü 

 

 
Cosmos XOC-2200    
Yaka Tipi  Gaz Dedektörü          

- O2 ve CO2 ölçümü 
- %0-50 hacim O2, 0-2000ppm CO ölçüm aralığı 
- Difüzyon metodu 
- Đki kademeli alarm 
- Alkalin pil, 5000 saate kadar pil ömrü 
 

 

 
Cosmos XS-2200        
Yaka Tipi  Gaz Dedektörü          

- H2S ölçümü 
- 0-30ppm ölçüm aralığı 
- Difüzyon metodu 
- Đki kademeli alarm 
- Alkalin pil, 5000 saate kadar pil ömrü 
  

 
Cosmos XOS-2200    
Yaka Tipi  Gaz Dedektörü          

- H2S ve O2 eşzamanlı ölçümü 
- 0-30ppm H2S, 0-25% hacim O2 ölçüm aralığı 
- Difüzyon metodu 
- Đki kademeli alarm 
- Alkalin pil, 5000 saate kadar pil ömrü 
  

 
Cosmos KD-12 Serisi 
 
EKRANLI GAZ 
DEDEKTÖRLERĐ 
(PPM/LEL/%VOL) 
  

- Sıcak tel yarı iletken/katalitik yanmalı/termal 
iletken/infrared/elektrokimyasal sensör tipleri 
  (Yanıcı-parlayıcı, toksik gazlar, CO2, O2…) 
 - LCD ekran 
- Programlı alarm rölesi 
- Bakım modu, açmadan kalibrasyon 
- 4-20mA doğrusal çıkış 
- IP65 koruma 
- Küçük, hafif ve kullanışlı yapı 
- ATEX belgeli 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GAZ ALGILAMA VE ÖLÇME ESP 
ESP SSS-903 SABĐT 
GAZ DEDEKTÖRÜ 

- Infrared, fotoiyonize, elektrokimyasal sensörler 
  (Yanıcı-parlayıcı, toksik gazlar, CO2, O2…)  
 - LCD ekran 
- Programlı alarm rölesi 
- Data logging özelliği 
- Korozyona dirençli paslanmaz çelik gövde 
- 4-20mA analog, RS-485 Modbud RTU digital 
çıkışlar 
- Kuru kontak röle  
- IP66 koruma 
- Ex-proof 

 

ESP SGOES SABĐT GAZ 
DEDEKTÖRÜ 

- Open path optik sensör(IR) 
- Ortamda oksijen varlığına gerek duymaz 
- Yanıcı-parlayıcı gazlar için programlanabilen üç 
ayrı alarm seviyesi 
- Programlı alarm rölesi(kuru kontakt) 
- Paslanmaz çelik gövde 
- 4-20mA analog, RS-485 Modbus RTU digital 
çıkışlar 
- Kuru kontak röle  
- IP66 koruma 
- Ex-proof 

 

 
 
 

ESP TGA OPEN PATH 
GAZ DEDEKTÖRÜ  
( Işın Çiti Tipi)  

- Infrared sensör 
- 5-200 metre aralıklarda, 0-5 LEL/m Yanıcı-
parlayıcı gaz izlemesi  
- Paslanmaz çelik gövde 
- 4-20mA analog, RS-485 Modbus RTU digital 
çıkışlar 
- Kuru kontak röle 
- IP66 koruma 
- Ex-proof 
 

 

 

 

ESP ALEV 
DEDEKTÖRLERĐ 
IR3 - IR/UV – IR - UV 

- Multi-spektral infrared dedeksiyonu  
- En üst seviyede alev hassasiyeti 
- Hatalı alarmları eliminasyon özelliği 
- Üç renkli LED ışıması sayesinde görsel algı 
kolaylığı 
- Düşük güç tüketimi 
- Uzun ve güvenilir kullanım ömrü(5 yıl garanti)  
- 4-20mA analog, RS-485 digital çıkışlar 
- IP66 koruma 
- Ex-proof 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


