


2004 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan firmamız Set Teknik 
Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.. sektöründe öncü, yenilikçi ve 
cesur yaklaımlarıyla; Teknik Emniyet, Çevre ve Yanma Teknolojileri 
konularında, yurt içinde ve yurt dıında müterilerine katma de¤erli 
profesyonel çözümler sunmaktadır. 

Demir & çelik, enerji, çimento, petrokimya, su & atık su, denizcilik, 
ambalaj vb. birçok sektörde ürün çeitlili¤i, satı sonrası teknik 
hizmetleri, çözüm odaklı yaklaımı ile fark yaratan, birikimleri 
ıı¤ında müterilerine yenilikler sunan bir firma olmanın gururunu 
yaamaktayız.

Set Teknik

MERKEZ OF‹S
‹STANBUL
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EGE
BÖLGES‹
‹ZM‹R

AKDEN‹Z
BÖLGES‹
ADANA

Türkiye'nin tüm bölgelerine en hızlı 
ekilde hizmet vererek, acil durum-
larda uzaktan destek veya yerinde 
hızlı çözümler sunarak müteri 
memnuniyetine öncelik ve önem 
vermekteyiz.

Kurdu¤umuz bölge ofisleriyle de, 
Türkiye’nin dört tarafına hizmet 
vererek a¤ımızı geniletmeye
devam ediyoruz.

Kalite ilkemiz; daha temiz bir çevre 
ve daha güvenli bir çalıma ortamı 
yaratmak için gerekli olan teknik 
emniyet ve çevre kirlili¤i analiz tekno-
lojileriyle, en uygun çözümleri, düük 
maliyet ve yüksek kalitede, tam 
zamanında, müterilerimizin beklenti-
leri do¤rultusunda sunmak ve toplam 
kalite hedeflerini yakalayarak sürdü-
rülebilirli¤ini temin etmektir.
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Çevre Teknolojileri bölümümüz; Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ve Proses Gaz Analiz Sistemleri tasarımında, 
alanında öncü dünya markalarının ortaklı¤ında en iyi çözümleri sunmaktadır. Uzman teknik kadromuz 
sayesinde, yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uygun SEÖS ve endüstriyel prosese özel gaz analiz 
sistemlerinin projelendirilmesi, entegrasyonu ve devreye alım ilemleri gerçekletirilmektedir. 

n Çevre ve ehircilik Bakanlı¤ı tarafından yayınlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)   
 Tebli¤ine göre, belirli artları sa¤layan iletmelerin emisyon kaynakları, sürekli olarak   
 ölçülerek kayıt altına alınmalı ve bu veriler bakanlı¤a düzenli olarak aktarılmalıdır. 
n Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kurulurken; iletmenin türü, yanma ısıl gücü, kütlesel debi   
 sınırları ve yerel yönetimin görüleri göz önünde bulundurularak sistem kurulum kararı verilir.  
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirlili¤i Yönetmeli¤i ve Atıkların Yakılması Yönetmeli¤i’nde belirlenmi   
 olan emisyon limit de¤erleri ve proses özellikleri dikkate alınarak sistem tasarımı ve    
 entegrasyonu yapılır.

Proses Gaz Analiz Sistemleri 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)

Proses Gaz
Analiz ve Sürekli
Emisyon Ölçüm 
Sistemleri

n Yaygınlaan sanayi ve enerji üretimi için kullanılan yakıt ihtiyacının gün geçtikçe artması  
 gibi nedenlerden dolayı proses kaynaklı açı¤a çıkan gaz türevlerinin kontrol altına
 alınması ayrıca önem kazanmıtır.
n Aynı ekilde bilimsel faaliyetlerin çeitlili¤i ve geliimiyle birlikte, analiz edilmesi gereken  
 gaz türevleri de paralel ekilde artı göstermektedir.  
n Tüm bu sektörel gereksinimler kapsamında ölçülecek olan parametreler belirlenerek,   
 proses artlarına özel analiz sistemi tasarlanır. Yetkin mühendis kadromuz ve
 deneyimlerimiz ile birlikte uygulamaya özel çözümler sunulmaktadır. 



Endüstriyel baca emisyonu, ortam hava kalitesi ve laboratuvar uygulamaları için kimyasal ııma (kemilüminesans) 
metodu ile NO, NO2, NOx, NH3 gibi kirleticilerin hızlı ve yüksek hassasiyette ölçülmesini sa¤layan analizörlerin 
üreticisi, ‹sviçre meneli Eco Physics firmasının Türkiye’deki tek yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz.

Sürekli toz-debi ölçüm cihazları ve yanma teknolojileri ekipmanları bata olmak üzere Durag Group ürünleri 
için Türkiye tek yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz. Durag Process & Systems Technology, Durag Data 
Systems, Smitsvonk, Verewa, Hegwein ve AP2E markalarını da bünyesinde bulunduran Durag Group, yüksek 
teknolojiye sahip ürünleri ile çevresel izleme ve yanma kontrolü taleplerini karılar.

Atık yakma tesislerinde kullanılan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebli¤ gere¤i ölçülmesi zorunlu olan 
HF ve HCl gazları ile birlikte 50 adet parametreyi analiz edebilen, FTIR gaz analiz sistemleri üreticisi Finlandiya 
meneili Gasmet firmasının Türkiye tek yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz. Laboratuvar ve saha 
testlerinde kullanılabilir portatif FTIR gaz analizörü, sürekli civa ve dioksin ölçüm sistemleri de Gasmet ürün 
portföyümüzde yer almaktadır.

Gaz ölçüm teknolojisinde küresel bir yaklaıma sahip Almanya merkezli cihaz ve sistem üreticisi Union 
Instruments’ın, Türkiye tek yetkili satı ve servis distribütörü olarak biyogaz analizörleri ve kalorimetre 
cihazlarını mühendislik çözümlerimiz ile birlikte müterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Çözüm
Ortaklarımız

Endüstriyel sektörlerde; sürekli emisyon ölçüm sistemleri tebli¤i kapsamında CO, SO2, NO ve O2 gibi 
parametrelerin sürekli ölçümünü sa¤layan gaz analizörleri ve prosesin kalitesini artırmak amacıyla yanma 
verimlili¤i, proses kontrolü, gaz saflık tespiti gibi uygulamaların proses gaz analiz sistemlerini, mühendislik 
hizmetlerimiz ile Siemens çözüm orta¤ı olarak sunmaktayız.

Endüstriyel alanlarda; emisyon kontrolü ve yanma verimi uygulamaları için kullanılan zirkonyum oksit ölçüm 
teknolojisine sahip In-situ oksijen ve COe (yanmamı gazlar) analiz cihazlarının üreticisi Enotec firmasının Türkiye 
tek yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz. Enerji optimizasyon teknolojileri üzerine yo¤unlaan Enotec 
firması, çimento proseslerinde kullanılan fırın intikal noktası numune alma prob teknolojisinde dünyanın önde 
gelen firmalarından biridir. 



Gaz örnekleme ve artlandırma ekipmanları konusunda dünyanın en tecrübeli irketlerinden biri olan 
M&C Tech Group ile en zorlu ve karmaık yapılı uygulamalara, mühendislik çözümlerimiz ile markanın,  

Türkiye yetkili satı ve teknik servis distribütörü olarak hizmet vermekteyiz. Yüksek sıcaklık, toz ve
korozif gaz bulunan proseslerde gaz analizi yapabilen,yeni nesil multi lazer teknolojisine sahip Airoptic’in 

teknik uzmanlı¤ı ve M&C’nin uygulama bilgisi ile prosese özel en uygun çözümler sunmaktayız. 

Emisyon ölçümünde güvenilir ve uzun ömürlü prob, so¤utucu, nem filtresi ve sensörü gibi 
örnekleme ve artlandırma ekipmanları üreten Avusturya meneili JCT Analysentechnik

firmasının Türkiye yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz.

Hava kalitesinin sürekli olarak takip edilmesi için gerekli olan tüm modülleri bir pano içerisinde
toplayan Airpointer, kompakt yapısı sayesinde açık alanlardaki hava kalitesini izleyebildi¤i gibi,

kapalı alanlar için de uygun çözümü sunmaktadır. EN ve US EPA tarafından onaylı,
MLU-Recordum bünyesinde yer alan Airpointer firmasının Türkiye çözüm orta¤ıyız.

Çözüm
Ortaklarımız

Durag Group bünyesinde yer alan AP2E analizörleri, benzersiz lazer teknolojisi sayesinde rafineriler, kimyasal 
üretim tesisleri, jeotermal enerji santralleri, biyogaz ve LNG üretim tesisleri, MDF üretim tesisleri ve 

bir çok farklı proses uygulamasındaki, spesifik gaz ölçümleri için uygun çözüm sunmaktadır.

SEÖS Tebli¤i kapsamı dahil olmak üzere çevre koruma uygulamalarında ve endüstriyel alanlarda 
kullanılan, Alman teknolojisi ile üretilmi portatif ve sabit Thermo-FID toplam organik karbon 

analizörleri üreticisi SK Elektronik firmasının Türkiye tek yetkili satı ve teknik servis distribütörüyüz.



Ürünlerimiz

n Sürekli Emisyon Ölçüm   
 Sistemleri Tebli¤ine uygun
 Gaz Analiz, Debi ve Toz Ölçüm  
 Sistemleri
n EN 14181 ve EN 15267   
 standartlarına uygun kurulum  
 ve servis hizmetleri
n Emisyon ölçümü verilerinin  
 Çevre ve ehircilik Bakanlı¤ı’na  
 aktarılmasını sa¤layan Veri  
 ‹zleme ve Raporlama Yazılımı
n EN14181 QAL1 Sertifikasyonu 

Sürekli Emisyon
Ölçüm Sistemleri

n NDIR, FTIR, FID, Elektrokimyasal,   
 Paramanyetik, Kemilüminesans   
 (CLD), Laser (TDL), Zirkonyum
 -Oksit, Termal Kondüktivite ve UV   
 ölçüm teknolojileri ile sürekli ölçüm
n CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O,   
 NOx, O2, H2O, HCI, HF, CI, H2 …
n Prosese özel sistem tasarımları
n Tehlikeli ortamlara uygun    
 exproof sistem kurulumu 

Proses Gaz
Analizörleri

n Saçılan ıık, transmisyon ve  
 triboelektrik ölçüm metodları  
 ile sürekli toz ölçümü
n Düük ve yüksek toz   
 ortamları için uygun kurulum
 ekli ve teknoloji seçimi
n Otomatik sıfır ve span check  
 özelli¤i 
n EN 14181 ve EN 15267   
 standartlarına uygun kurulum  
 ve servis hizmetleri
n EN14181 QAL1 Sertifikasyonu 

Sürekli Toz Ölçüm
Cihazları



Ürünlerimiz

n Fark basınç ve Ultrasonik ölçüm  
 prensipleri ile sürekli debi   
 ölçümü
n Baca çapına özel sistem   
 tasarımı
n Korozif gazlar ve yüksek sıcaklık  
 içeren ortamlar için özel   
 malzeme seçenekleri
n EN 14181 ve EN 15267   
 standartlarına uygun kurulum
 ve servis hizmetleri
n EN14181 QAL1 Sertifikasyonu

Debi - Hız Ölçüm
Cihazları

n Isıtmalı baca gazı numune   
 alma probları
n Yüksek toz, korozif gaz ve   
 yüksek sıcaklık içeren   
 proseslere özel örnekleme   
 sistemleri 
n Isıtmalı numune taıma hatları
n Gaz artlandırma ekipmanları 
n Numune alma ve tahliye   
 pompaları 
n Prosese uygun örnekleme ve
 artlandırma sistem tasarımı

Numune Alma ve
artlandırma Ekipmanları

n SEÖS çevrimiçi izleme genelgesi  
 ve yeni WEB-API duyurusuna
 tam uyumluluk
n Anlık izleme ve web tabanlı   
 uygulama
n Parametrik alarm konfigürasyonu
 Grafik raporlama, ölçüm   
 raporları (tablo ve grafik formatı),  
 olay raporu (tablo formatı),   
 emisyon raporu (tablo formatı)
 ve KGS 3 raporu (tablo, excel,
 pdf formatı)
n Servis - bakım girileri
n Dosya yükleme menüsü ve geriye  
 dönük raporlama
n Opsiyonel IOS ve Android tabanlı  
 mobil uyumluluk

PASSIN ENVIRO 5.0
SEÖS Veri Toplama ve
Raporlama Yazılımı



Birikimlerimizin ve tecrübelerimizin ıı¤ında, 
kaliteli ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile yıllardır 
müterilerimizin yanında yer alıyoruz. Firmamız 
temsil etti¤i ürünler ile ilgili ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Sertifikası, TSE Hizmet Yeri 
Yeterlilik Belgesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı 
Satı Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip 
olup, satıını yapmı oldu¤u tüm cihaz ve 
sistemlerin kalibrasyon ve bakım hizmetlerini, 
kendi bünyesinde bulunan uzman teknik servis 
kadrosu ile sa¤lamaktadır.

Teknik ekibimiz ex-proof ekipman montaj ve bakım 
e¤itimi almı olup, TÜV AUSTRIA TURK tarafından 
baarılı bulunarak sertifikalandırılmıtır.
Çalımalarını ‹ Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i mevzuat ve 
gerekleri do¤rultusunda yürütmekte olan firmamız, 
bu do¤rultuda OHSAS 18001 ‹ Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i 
Yönetim Sistemi Standardı sertifikasına da sahip 
olup 6331 sayılı ‹ Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i Kanunu 
bata olmak üzere ilgili mevzuattaki tüm yasal 
ve teknik gerekleri yerine getirmektedir.
Tüm birimlerini yenilikçi düünceyle organize 
eden firmamız, satıını ve entegrasyonunu yaptı¤ı 
ürünlerle ilgili satı sonrası hizmetleri yürüten 
Teknik Hizmetler ekibiyle de rakipsiz hizmetlerini 
sürdürmektedir.

  n Projelendirme & Danımanlık 
n Devreye Alma & Montaj 

n Uzaktan Destek 
n Bakım & Servis 

n Kalibrasyon
n E¤itim
n KGS3     

Teknik
Hizmetlerimiz




