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Kağıt, çöp ve yanıcı maddelerin kapalı 
veya açık alanlarda toplanmasında 
oluşacak yangın ve köz oluşumuna karşı 
güvenli yangın erken tanıma sistemlerinin 
kullanılması gereklidir. 

Depolanmış materyallerin ve bunlara 
daha sonradan eklenen sıcak 
meteryallerin içinde kendiliğinden tutuşma 
veya köz oluşumu söz konusu olabilir. Bu 
da çevre ve işletme için bir yangın 
oluşumu riskidir. 

Bu tür risklerin oluşumunun 
engellenmesi için firmamız termik 
fotoğraf analizli infrared kamera 
yardımıyla yangın erken tanıma 
sistemi kurmaktadır. 
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Termografik görüntüler siyah-beyaz 
bir skala üzerinde gösterilir. Koyu alanlar 
soğuk olan objeleri açık renk olanlar 
yüksek ısılı objeleri gösterir. 

Önceden programlanmış ısı sınır 
değerleri aşıldığında sistem otomatik olarak 
alarm durumuna geçer. 

Bir geri dönüşüm işletmesinde yangın oluşumu. 

İnfrared Kamera modelleri 
PYROVIEW FDS 380L ve 640L, kompak 
veye hava koşullarına uygun şekilde döner 
başlığıyla belirlenmiş sektörlerde  farklı 
açılarla sürekli sıcaklık  ölçümü yaparlar. 
İnfrared tekniği yardımıyla ölçüm sonuçları 
toz ve dumandan etkilenmez. 

Bir yangın durumunda sınır 
sıcaklık değerlerinin aşıldığı alanlar 
kırmızı olarak gösterilir. Sistem 
operatörü bu şekilde yangını tanır 
ve gerekli önlemleri almak için 
harekete geçer. 
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Alarm bildirimleri ve sistem anlık 
durumu monitör ve kullanıcı paneli 
üzerinde gösterilir. Alarm durumunda 
dış haberleşme kanalları (örneğin SMS 
üzerinden belirlenmiş ve sürekli çalışır 
durumdaki sektörler ve çalışanları) 
anında devreye girer ve yangın 
söndürme çalışmaları başlar. 

İnfrared sistem su püskürtmeli
söndürme sistemiyle kombine 
edildiğinde oluşacak yangınlara tam 
otomatik olarak müdahale edilecektir. 
Gözetlenen alanlar alt sektörlere 
bölündükten sonra her sektöre su 
püskürtmeli söndürme sistemiyle
birlikte alarm ventilasyon  bağlantısı 
yapılır.  

Kamera yangının çıktığı noktayı 
belirledikten sonra bu nokta üzerinde 
bulunan söndürme sistemi otomatik 
olarak devreye girer. Bu yolla 
söndürmede kullanılan su miktarı kısa 
zamanda yapılan müdahaleden dolayı 
minimum seviyede kalır. 

Buna paralel olarak aktive edilen 
söndürme sistemiyle birlikte çalışanlar 
da alarm durumuna geçerler ve 
makinalar da çalışmalarını 
durdururlar.

Yangınla mücadele sıcaklık takibi için 
tam donanımlı bir sistem VdS-
Normlarını 3189 IR-Kamera 
birimlerinin ön gördüğü bütün şartları  
karşılar. 

Buna ilave olarak T&B Electronic 
firması yangın erken uyarı sistemi ile 
entegre edilen su püskürtmeli 
söndürme sistemi dışında 
havalandırma, transport ve filtre 
sistemlerinde toz patlamalarına 
karşı kıvılcım tanıma ve söndürme 
sistemlerini de sunmaktadır. 

Kullanıcıya özel çözüm 

konseptleri de yapılmaktadır. 
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