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Son derece basit 
Test. Sonuç. Rapor.

Yakıtta mikrobiyal kontaminasyonu 10 
dakikada tespit eden test

Pazar lideri FUELSTAT® daha da geliştirildi



FUELSTAT® Plus  yakıt testlerine YENİ 
immünoloji teknolojisini dahil etti
FUELSTAT® Plus ile anında ve yerinde test edin! 
FUELSTAT® mikrobiyal kontaminasyondan korunmada  standartları yeniden 
belirliyor. Çığır açan bu yeni yöntem diğer birçok test metodundan daha etkilidir. 

Numuneden 4 damla gerektiren son derece basit bir test 

4-7 gün arası seyreden testlerin aksine sadece 10 dakika sürer!

Çapraz kontaminasyon riski bulnmamaktadır!

Tıp alanındaki kayıtlarda basitliği, doğruluğu ve güvenirliği kanıtlanmıştır.

Tıkanmış yakıt sistemleri, hasarlı yakıt probları (seviye ölçer) ve tanklarda aşınma gibi ciddi 
sonuçlar doğurabilir.
Önüne geçilmediği takdirde onarım ve değişim maliyetleri milyonlarca USD’a kadar 
çıkabilir. Bozuk ekipmanların kullanımı ise önemli sorunlarına neden olur. 
Hayati tehlike ve çevresel etkileri tüm yakıt kullanıcı veya sağlayıcıları için büyük risk teşkil eder. 

Mikrobiyal kontaminasyon
beklenmedik ciddi maliyetlere ve aksaklıklara sebep 
olur



YENİ FUELSTAT® Result

Hızlı, kesin sonuçlar ekranda gösterilir

Sonuçlar uygulama tarafından sağlandığından  insan 
hatası riskinin önüne geçilir

Akıllı telefon tenolojisinden bağımsız çalışır

Uyumluluk takibi merkezidir

Hotspotların tanımlanması
Doğru test programının tanımlanması

Uygulama ücretsiz indirilir
Sonuçları anında verir

 FUELSTAT® 
Report İle test kontrolü
tamamiyle elinizde

Results straight into Excel



Test. Sonuç. Rapor.
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RESULT
FUELSTAT® Result Kolay Çözüm 

FUELSTAT® Report 

Basit Rapor Formatı 
Anında Merkezi Raporlama 
Tam Kontrol

10 Dakika Testi
4 numune damlası 
10 dakikada sonuç

immünoloji teknolojisi: 
çapraz kontaminasyon 
olmaz

FUELSTAT® Result 

Akıllı telefon teknolojisi

Yanlış yorumlama riski bulunmaz

Anında sonuç



Dünya çapında denenmiş ve güvenli bulunmuş
Eşsiz yenilikçi çözümler FUELSTAT® 'ın katlanarak büyümesini 

sağlamaktadır 

FUELSTAT®  uluslararası ATSM 
D8070-16  standartlarına uygundur.

FUELSTAT® JIG tarafından 
onaylanan ürünler listesinde 

yer almaktadır.

FUELSTAT® i IATA tarafından onaylı 
ürün listesindedir. Conidia 

Bioscience  IATA’nın stratejik 
ortağıdır.

Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Fokker FUELSTAT® 
OEM listesinde yer alanlardan sadece bazılarıdır

50%

maliyeti düşürür, 
daha az çaba ve 

zaman

tasarruf
+ 1,000,000
tasarruf edilen çalışma saati

120,000
Yılda satılan test

400
'den fazla 
havayolu

130
'dan fazla  
ülke

Dünya 
çapında

10
'dan fazla 

büyük 
petrol 
şirketi

FUELSTAT® KORUR

FUELSTAT® TASARRUF ETTİRİR



FUELSTAT®, FUELSTAT® PLUS ve FUELSTAT® Result Conidia Bioscience Ltd, Bakeham Lane, 
Egham, Surrey, TW20 9TY. CDB01-2017 adına tescilli markalardır.
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Biz Kimiz:

Conidia Bioscience Ltd. tarafından geliştirilen FUELSTAT® yakıt testlerinin
üretimi ve pazarlaması Conidia Bioscience Ltd.’e aittir. Testler ilk olarak devletlerarası araştırma organizasyonu 
olan CABI’ye bağlı olarak geliştirililmiştir. Günümüzde ise tedariği kolay olan bu testler, FUELSTAT® markasıyla 
pazarlanmaktadır.

Birleşk Krallık Egham, Surrey’de yerleşik olan Conidia Bioscience Ltd. 2000’li yılların başlarında immünoloji 
uzmanları tarafından kurulmuştur ve uluslararası patentli FUELSTAT®’ın fikri haklarına sahiptir.  

FUELSTAT®’ın yaratıcısı ve Conidia’nın Teknik direktörü olan Dr. Joan Kelley, 
Conidia Bioscience’ın kapsamlı ARGE çalışmalarının arkasındaki güçlü isimdir.

Nasıl Satın Alırım:

FUELSTAT® Dünya çapında geniş bir dağıtım ağına sahiptir. Lütfen 
size en yakın distribütör veya Conidia Bioscience Ltd. ile irtibata 
geçiniz, sizleri en doğru şekilde yönlendirelim.

© 2017 Conidia Bioscience Ltd. All rights reserved. 

Türkiye Temsilciliği:
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T: +90 444 4 730
F: +90 262 290 87 87 
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