YANGIN KONTROL PANOLARI
ÜRÜN KATALOĞU

OTO TESTLİ YANGIN PANOLARI
Y.OT ser s otomat k testl yangın kontrol panosu yangın s stemler nde
pompaları devreye almak ve çıkarmak ve otomat k test yapılması
amacı le özel olarak tasarlanmıştır.
Kontrol panosu otomat k - manuel çalışma seç m ne sah pt r.
Manuel çalışma ç n pano üzer nde bulunan man-oto sw tch anahtar
man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem basınç şalter üzer nden alınan b lg ye
göre pompaları devreye alır ve çıkartır.
Bu şlemler yapmak ç n özel olarak tasarlanan PLC kullanılır.
Ön panelde bulunan PLC ün tes ekranında s stem n hazır-devrede ve
arıza durumları zleneb l r. PLC ekranında tüm arıza b lg ler göster l r.
PLC üzer nden otomat k test ve pompa gec kme süreler ayarlanab l r.

Yangın pompası kontrol panoları, yangın tes satlarının kalb görev n gören yangın pompalarının elektr kl
veya d zel motorlarını yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak uzun yıllar sorunsuz b r şek lde
kontrol etmek ve zlemek ç n tasarlanmıştır.
Yangın pompası kontrol panoları genel olarak hattın durumunu zler ve basınç anahtarından b r s nyal
aldığında yangın pompasını başlatırlar. Bulundukları tes s n d ğer su ht yaçlarını karşılamak üzere
kullanılamazlar.
Uzun süre çalıştırılmadan beklemeler neden yle pompa sıkışmaları, elektr k veya mekan k aksamlarda
meydana geleb lecek arızalı göreb lmek ve zamanında müdahale edeb lmek öneml d r. Bu nedenle haftada b r
kez çalıştırılarak test ed lmel d rler. Test s stem tüm yangın panolarımızda mevcuttur.

Genel B lg ler
M kro şlemc tabanlı tasarım.

Susuz çalışmaya karşı ﬂatör koruması.

48 Mhz çalışma frekansı.

Flatör koruma akt f-pas f seçeb lme.

64 Kb Program memory.

Pompa akım değerler n göreb lme.

3936 byte SRAM

Uzak start le pompayı çalıştırma.

.

1024 byte EEPROM.

Hata gec kme süres ayarlama mkanı.

1.000.000 okuma/yazma ver kapas tes .

Otomat k Manuel seç m anahatarı.

100 yıl ver saklama ömrü.

Geçm şte oluşan 20 olay kaydı.

Nanowatt teknoloj l tasarım.

Tüm hata durumlarını ekranda göreb lme

Otomat k test özell ğ .

Hata durumlarını röle kontağı le b ld rme.

Otomat k test seleno d valf çıkışı.

5 Adet zole ed lm ş d j tal nput.

Ger l m koruma akt f- pas f seçeneğ .
Ger l m koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.
Pompa durma gec kme ayarı.
Türkçe-İng l zce d l desteğ .

4 Adet zole ed lm ş output.
4X20 karakter LCD ekran.
Pompa şalt sayısını ekrandan zleyeb lme.
Pompa çalışma saat n ekrandan zleyeb lme.
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OTO TESTLİ YANGIN PANOLARI

Kumanda S gortaları
Kontrol Panel

Kontaktörler

Otomat k/Manuel
Seç m Anahtarı

Ana Kes c
Term nal Bağlantıları

Şek l 1: Y.OT Ser s Pano İç Görünüm

Bağlantı Şeması

Y.OT-01 KONTROL PANOSU

U V W

X Y Z

2

3

4

5

6

7

8

UZAK
START

ŞEBEKE L1
380V AC L2
50-60Hz. L3

1

N

DEPO
FLATÖRÜ
U V W
X Y Z

DEPO
DÖNÜŞ
HATTI

SELENOİD
VALF

BASINÇ
ŞALTERİ

Şek l 2: Y.OT Pano Bağlantı Şeması
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OTO TESTLİ YANGIN PANOLARI
A

A

B

C

C
R

Electr c F re Pump Control Panel

Man

Auto

B
Tekn k Detay

IP-55

Tekn cal Data

Şek l 3: Y.OT Pano Dış Görünüş

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V – 380VAC

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<10VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Ger l m Ölçüm Aralığı

10-500V AC

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

4X20 LCD ekran ve ledler

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

5A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrt fası

<2000metre
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NFPA-20 YANGIN PANOLARI
NFPA ser s yangın kontrol panosu yangın s stemler nde pompaları
devreye almak ve çıkarmak ve otomat k test yapılması ve tüm durumların
zleneb lmes amacı le özel olarak tasarlanmıştır.
Kontrol panosu otomat k - manuel çalışma seç m ne sah pt r.
Manuel çalışma ç n pano üzer nde bulunan man-oto sw tch anahtar
man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem basınç şalter üzer nden alınan b lg ye
göre pompaları devreye alır ve çıkartır.
NFPA panolar basınç sensörü le kullanılab l r. Bu durumda hat basıncı
ekran üzer nden zleneb l r ve devreye g rme-çıkma basınçları
ayarlanab l r. NFPA panolar tüm arıza ve çalışma durumlarını röle le
b ld r .Bu şlemler yapmak ç n özel olarak tasarlanan PLC kullanılır.
Ön panelde bulunan PLC ün tes ekranında s stem n hazır-devrede ve
arıza durumları zleneb l r. PLC ekranında tüm arıza -çalışma-akım ve
gerl m b lg ler göster l r.
PLC üzer nden otomat k test ve pompa gec kme süreler ayarlanab l r.
NFPA (Nat onal F re Protect on Assoc at on) ABD’de uygulanması zorunlu olan yangın ve yangın
güvenl ğ n etk leyen konuların standartlarını bel rleyen ve yayınlayan b r kuruluştur. D ğer ülkeler n benzer
standart kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, ülkem z de dah l olmak üzere, dünyada en fazla kaynak
göster len, t bar ed len ve hazırladığı standartlar en yaygın şek lde kullanılan kuruluştur.
Türk ye’ de yangın söndürme s stem tasarımını yapan tekn k elemanlar NFPA standartlarına göre
tasarım yapmaktadırlar.
S gorta ş rketler NFPA 20 standartlarına uygun tasarlanmış çözüm stemekted rler.
Krk Elektr k (BLACKSTN) 30 yılı aşkın üret m tecrübes , uzman satış kadrosu le ulusal ve uluslararası
taleplere cevap vereb lmek adına NFPA 20 standardına uyumlu yangın pompa panoları üret m
gerçekleşt rmekted r.
Yangın pompası kontrol panoları, yangın tes satlarının kalb görev n gören yangın pompalarının elektr kl
veya d zel motorlarını yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak uzun yıllar sorunsuz b r şek lde
kontrol etmek ve zlemek ç n tasarlanmıştır.
Yangın pompası kontrol panoları genel olarak hattın durumunu zler ve basınç anahtarından b r s nyal
aldığında yangın pompasını başlatırlar. Bulundukları tes s n d ğer su ht yaçlarını karşılamak üzere
kullanılamazlar. Uzun süre çalıştırılmadan beklemeler neden yle pompa sıkışmaları, elektr k veya mekan k
aksamlarda meydan geleb lecek arızalı göreb lmek ve zamanında müdahale edeb lmek öneml d r. Bu nedenle
haftada b r kez çalıştırılarak test ed lmel d rler. Test s stem tüm yangın panolarımızda mevcuttur.
Yangın pompa kontrol panolarının öneml görevler nden b r durum/arıza b lg ler n n sesl & görsel olarak
let lmes d r. Bu şlem yangın veya hatalı pompa başlama durumlarında operatörün b lg lend r lmes n
sağladığı g b olası arıza durumlarında erken müdahaleye mkân tanır.
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NFPA-20 YANGIN PANOLARI

Genel B lg ler
M kro şlemc tabanlı tasarım.

Susuz çalışmaya karşı ﬂatör koruması.

48 Mhz çalışma frekansı.

Flatör koruma akt f-pas f seçeb lme.

64 Kb Program memory.

Kapalı-açık t p basınç şalter seç m .

3936 byte SRAM

Uzak start le pompayı çalıştırma.

.

1024 byte EEPROM.

Hata gec kme süres ayarlama mkanı.

1.000.000 okuma/yazma ver kapas tes .

Otomat k Manuel seç m anahatarı.

100 yıl ver saklama ömrü.

Geçm şte oluşan 50 olay kaydı .

Nanowatt teknoloj l tasarım.

Tüm hata durumlarını ekranda göreb lme

Otomat k test özell ğ (gerçek zaman saat ).

Hata durumlarını röle kontağı le b ld rme.

Otomat k test seleno d valf çıkışı.

8 Adet zole ed lm ş d j tal nput.

Ger l m koruma akt f- pas f seçeneğ .
Ger l m koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.
3 faz ger l m değerler n ekranda zleme.

6 Adet zole ed lm ş output.
10 Adet analog nput.
10 Adet zole ed lm ş BMS ç n röle kontağı..

Akım koruma akt f- pas f seçeneğ .
Akım koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.
Akım değerler n ekranda zleme.
Türkçe-İng l zce d l desteğ .

Pompa şalt sayısını ekrandan zleyeb lme.

4X20 karakter LCD ekran.
Pompa çalışma saat n ekrandan zleyeb lme.
Basınç transm tter le kullanab lme.
Basınç değerler n ekranda zleyeb lme.
Popma devreye g rme ve çıkma basınçlarını
ayarlayab lme mkanı.
Kumanda
S gortaları

Akım
Trafosu

Kontrol Panel

Ana Kes c

Kontaktörler
Kontrol Ün tes

Şek l 4: NFPA 20 Elektr kl Yangın Panosu İç Görünüm
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NFPA-20 YANGIN PANOLARI
Bağlantı Şeması

NFPA KONTROL PANOSU

U V W

1

2

3

4

5

6

19 20

UZAK
START

ŞEBEKE L1
380V AC L2
50-60Hz. L3

X Y Z

N

DEPO
FLATÖRÜ
U V W
X Y Z

DEPO
DÖNÜŞ
HATTI

SELENOİD
VALF

BASINÇ
ŞALTERİ

Şek l 5: NFPA Pano Bağlantı Şeması

Şek l 6: NFPA Kart Bağlantı Şeması
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GENEL HATA

SU YOK

OTO TEST

P. ARIZA

P. HAZIR

P. ÇALIŞMA

FAZ SIRA HATA

FAZ HATA

NFPA-20 YANGIN PANOLARI

Şek l 7: BMS Kart Bağlantı Şeması

A
C
R

Electr c F re Pump Control Panel

Man

Auto

15

15

B
Tekn k Detay

IP-55

Tekn cal Data

Şek l 8: NFPA Pano Dış Görünüş

Şek l 9: NFPA Pano İç Görünüş
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NFPA-20 YANGIN PANOLARI

NFPA-20 PANO ÖLÇÜLERİ
A

B

C

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V – 380VAC

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<6VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Akım Ölçüm Aralığı

1A - 300A

Ger l m Ölçüm Aralığı

10V - 500V

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

4X20 hane LCD ve ledler

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

5A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Kablo Çapı

1.5mm²

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrtİfası

<2000metre

Ölçüler

310X230X130
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TRF SERİSİ TRANSFER PANOLARI

TRF ser s transfer panosu şebeke ve jenaratör beslemes n
zleyerek yangın panolarının sürekl çalışır durumda olması
amacı le özel olarak tasarlanmıştır.
Transfer panosu otomat k - manuel çalışma seç m ne sah pt r.
Manuel çalışma ç n pano çer s nde bulunan man-oto sw tch
anahtar man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem şebeke ve jeneratör voltajlarını
sürekl kontrol eder ve uygun ger l m değerler n sağlayab len
kaynağı çıkışa yönlend r r. Şebeke ger l m değerler uygun
olduğu sürece öncel k şebeke hattının çıkışa aktarılmasıdır.
Şebeke ve jeneratör geç şler ç n ayarlanab len gec kme süres
mevcuttur.

Mevcut b r şebekeye jeneratör eklenmek stend ğ nde, şebeke le jeneratörün uyumlu b r şek lde çalışması
ç n transfer panosu kullanılır. Pano, jeneratörden gelen enerj y yük çıkışını baz alarak yönlend ren ve
enerj n n anahtarlanmasını sağlayan b r s stemd r. Şebeke kontaklarını açarak 2 gücün çakışmasının önüne
geçer. Bu s stem le, şebeke ve jeneratör enerj s anahtarlar tarafından kontrol ed l r ve transfer güvenl b r
şek lde gerçekleşt r l r.
Şebekede henüz elektr k varken, yükler akt f şebekeden beslen r. Fakat şebeke elektr ğ kes nt ye veya düşüşe
uğradığında jeneratör devreye g rerek yükü beslemeye devam eder. Elektr k akımı normal seyr ne geçt kten
sonra bu enerj tekrar şebekeye aktarılır ve jeneratör devreden çıkar. T p k b r pano gücü, jeneratörün
gerçekleşt receğ güce göre, en az jeneratör kadar kuvvetl olmalıdır.

Genel B lg ler
220V Monofaze veya 380V Tr faze tasarım.
Tüm jeneratör modeller ne uyumludur.
Şebeke düşük ger l m ayarı.
Şebeke yüksek ger l m ayarı.

.

Şebeke gec kme zaman ayarı.
Jeneratör düşük ger l m ayarı.
Jeneratör yüksek ger l m ayarı.
Jeneratör gec kme zaman ayarı.
4 kutuplu transfer le nötr hattını ayırma.
DC besleme gerekt rmez.
Şebeke-jeneratör çıkış gösterges .
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TRF SERİSİ TRANSFER PANOLARI

Bağlantı Şeması
TRF TRANSFER PANOSU

L1 L2 L3 N

1

2

3

4

L1

L2

L3

N

L4 L5 L6 N

ŞEBEKE L1
380V AC L2
50-60Hz. L3
N

JENERATÖR L1
380V AC L2
50-60Hz. L3
N

TRANSFER
ÇIKIŞI

Şek l 10: TRF Transfer Panosu Bağlantı Şeması

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V – 380VAC

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<10VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Ger l m Ölçüm Aralığı

10-500V AC

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

22mm s nyal lamba

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

3A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrt fası

<2000metre
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TRF.OT SERİSİ TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI
TRF.OT ser s dah l transferl otomat k testl yangın kontrol panosu
yangın s stemler nde pompaları devreye almak ve çıkarmak ve otomat k
test yapılması ve şebeke jeneratör arası otomat k transfer şlemn n
yapılması amacı le özel olarak tasarlanmıştır.
Kontrol panosu otomat k - manuel çalışma seç m ne sah pt r.
Manuel çalışma ç n pano üzer nde bulunan man-oto sw tch anahtar
man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem basınç şalter üzer nden alınan b lg ye
göre pompaları devreye alır ve çıkartır.
Bu şlemler yapmak ç n özel olarak tasarlanan PLC kullanılır.
Ön panelde bulunan PLC ün tes ekranında s stem n hazır-devrede ve
arıza durumları zleneb l r. PLC ekranında tüm arıza b lg ler göster l r.
PLC üzer nden otomat k test ve pompa gec kme süreler ayarlanab l r.
Yangın pompası kontrol panoları, yangın tessatlarının kalb görevn gören yangın pompalarının elektr kl veya
d zel motorlarını yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak uzun yıllar sorunsuz b r şek lde kontrol
etmek ve zlemek ç n tasarlanmıştır.
Yangın pompası kontrol panoları genel olarak hattın durumunu zler ve basınç anahtarından b r s nyal
aldığında yangın pompasını başlatırlar. Bulundukları tes s n dğ er su htyaçlarını karşılamak üzere
kullanılamazlar.
Uzun süre çalıştırılmadan beklemeler neden yle pompa sıkışmaları, elektr k veya mekan k aksamlarda
meydana geleb lecek arızalı göreb lmek ve zamanında müdahale edeb lmek öneml d r. Bu nedenle haftada b r
kez çalıştırılarak test ed lmel d rler. Test s stem tüm yangın panolarımızda mevcuttur.

Genel B lg ler
Tam otomat k dah l kurulmuş şebekeJeneratör tranfer ün tes .
Pano çer s nde motorlu kompakt şalter
le kurulmuş s stem.
M kro şlemc tabanlı tasarım.
48 Mhz çalışma frekansı.

Susuz çalışmaya karşı ﬂatör koruması.
Flatör koruma akt f-pas f seçeb lme.
Pompa akım değerler n göreb lme.
Uzak start le pompayı çalıştırma.

.

Hata gec kme süres ayarlama mkanı.

64 Kb Program memory.

Otomat k Manuel seç m anahatarı.

3936 byte SRAM

Geçm şte oluşan 20 olay kaydı.

1024 byte EEPROM.

Tüm hata durumlarını ekranda göreb lme

1.000.000 okuma/yazma ver kapas tes .

Hata durumlarını röle kontağı le b ld rme.

100 yıl ver saklama ömrü.

5 Adet zole ed lm ş d j tal nput.

Nanowatt teknoloj l tasarım.

4 Adet zole ed lm ş output.

Otomat k test özell ğ .

4X20 karakter LCD ekran.

Otomat k test seleno d valf çıkışı.

Pompa şalt sayısını ekrandan zleyeb lme.

Ger l m koruma akt f- pas f seçeneğ .
Ger l m koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.

Pompa çalışma saat n ekrandan zleyeb lme.
Pompa durma gec kme ayarı.
Türkçe-İng l zce d l desteğ .
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TRF.OT SERİSİ TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI
Kumanda S gortaları

Kontrol Panel

Transfer Şalter

Term nal Bağlantıları

Şek l 11: TRF.OT Ser s Pano İç Görünüm

Bağlantı Şeması

Y.OT-01 KONTROL PANOSU

U V W

ŞEBEKE
380V AC
50-60Hz.

X Y Z

1

2

3

4

5

6

7

8

UZAK
START

L1
L2
L3
N
JENERATÖR L1
L2
380V AC L3
50-60Hz. N

DEPO
FLATÖRÜ
U V W
X Y Z

DEPO
DÖNÜŞ
HATTI

SELENOİD
VALF

BASINÇ
ŞALTERİ

Şek l 12: TRF.OT Pano Bağlantı Şeması
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TRF.OT SERİSİ TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI

R

Electr c F re Pump Control Panel

Man

Auto

Tekn k Detay

IP-55

Tekn cal Data

Şek l 13: TRF.OT Pano Dış Görünüş

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V – 380VAC

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<10VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Ger l m Ölçüm Aralığı

10-500V AC

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

4X20 LCD ekran ve ledler

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

5A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrt fası

<2000metre
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TRF.NFPA-20 TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI
TRF.NFPA ser s yangın kontrol panosu yangın s stemler nde
pompalarını devreye almak - çıkarmak, otomat k test yapılması,
dah l transfer ün tes le şebke - jeneratör geç ş n sağlamak ve
tüm arıza çalışmadurumlarının zleneb lmes amacı le özel olarak
tasarlanmıştır. Kontrol panosu otomat k - manuel çalışma
seç m ne sah pt r. Manuel çalışma ç n pano üzer nde bulunan
man-oto sw tch anahtar man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem basınç şalter üzer nden alınan
b lg ye göre pompaları devreye alır ve çıkartır. NFPA panolar
basınç sensörü le kullanılab l r. Bu durumda hat basıncı ekran
üzer nden zleneb l r ve devreye g rme-çıkma basınçları
ayarlanab l r. NFPA panolar tüm arıza ve çalışma durumlarını
röle le b ld r r. Bu şlemler yapmak ç n özel olarak tasarlanan
PLC kullanılır. Ön panelde bulunan PLC ün tes ekranında
s stem n hazır-devrede ve arıza durumları zleneb l r. PLC
ekranında tüm arıza -çalışma-akım ve gerl m b lg ler göster l r.
PLC üzer nden otomat k test ve pompa gec kme süreler
ayarlanab l r.
NFPA (Nat onal F re Protect on Assoc at on) ABD’de uygulanması zorunlu olan yangın ve yangın
güvenl ğ n etk leyen konuların standartlarını bel rleyen ve yayınlayan b r kuruluştur. D ğer ülkeler n benzer
standart kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, ülkem z de dah l olmak üzere, dünyada en fazla kaynak
göster len, t bar ed len ve hazırladığı standartlar en yaygın şek lde kullanılan kuruluştur.
Türk ye’ de yangın söndürme s stem tasarımını yapan tekn k elemanlar NFPA standartlarına göre
tasarım yapmaktadırlar.
S gorta ş rketler NFPA 20 standartlarına uygun tasarlanmış çözüm stemekted rler.
Krk Elektr k (BLACKSTN) 30 yılı aşkın üret m tecrübes , uzman satış kadrosu le ulusal ve uluslararası
taleplere cevap vereb lmek adına NFPA 20 standardına uyumlu yangın pompa panoları üret m
gerçekleşt rmekted r.
Yangın pompası kontrol panoları, yangın tes satlarının kalb görev n gören yangın pompalarının elektr kl
veya d zel motorlarını yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak uzun yıllar sorunsuz b r şek lde
kontrol etmek ve zlemek ç n tasarlanmıştır.
Yangın pompası kontrol panoları genel olarak hattın durumunu zler ve basınç anahtarından b r s nyal
aldığında yangın pompasını başlatırlar. Bulundukları tes s n d ğer su ht yaçlarını karşılamak üzere
kullanılamazlar. Uzun süre çalıştırılmadan beklemeler neden yle pompa sıkışmaları, elektr k veya mekan k
aksamlarda meydan geleb lecek arızalı göreb lmek ve zamanında müdahale edeb lmek öneml d r. Bu nedenle
haftada b r kez çalıştırılarak test ed lmel d rler. Test s stem tüm yangın panolarımızda mevcuttur.
Yangın pompa kontrol panolarının öneml görevler nden b r durum/arıza b lg ler n n sesl & görsel olarak
let lmes d r. Bu şlem yangın veya hatalı pompa başlama durumlarında operatörün b lg lend r lmes n
sağladığı g b olası arıza durumlarında erken müdahaleye mkân tanır.
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TRF.NFPA-20 TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI

Genel B lg ler
Tam otomat k dah l kurulmuş şebekeJeneratör tranfer ün tes .
Pano çer s nde motorlu kompakt şalter
le kurulmuş s stem.
M kro şlemc tabanlı tasarım.
48 Mhz çalışma frekansı.

Susuz çalışmaya karşı ﬂatör koruması.
Flatör koruma akt f-pas f seçeb lme.
Kapalı-açık t p basınç şalter seç m .
Uzak start le pompayı çalıştırma.

.

Hata gec kme süres ayarlama mkanı.

64 Kb Program memory.

Otomat k Manuel seç m anahatarı.

3936 byte SRAM

Geçm şte oluşan 50 olay kaydı .

1024 byte EEPROM.

Tüm hata durumlarını ekranda göreb lme

1.000.000 okuma/yazma ver kapas tes .

Hata durumlarını röle kontağı le b ld rme.

100 yıl ver saklama ömrü.

8 Adet zole ed lm ş d j tal nput.

Otomat k test özell ğ (gerçek zaman saat ).

6 Adet zole ed lm ş output.
10 Adet analog nput.
10 Adet zole ed lm ş BMS ç n röle kontağı..

Nanowatt teknoloj l tasarım.
Otomat k test seleno d valf çıkışı.
Ger l m koruma akt f- pas f seçeneğ .
Ger l m koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.
3 faz ger l m değerler n ekranda zleme.

4X20 karakter LCD ekran.
Pompa şalt sayısını ekrandan zleyeb lme.
Pompa çalışma saat n ekrandan zleyeb lme.
Basınç transm tter le kullanab lme.
Basınç değerler n ekranda zleyeb lme.
Popma devreye g rme ve çıkma basınçlarını
ayarlayab lme mkanı.

Akım koruma akt f- pas f seçeneğ .
Akım koruma yüksek-düşük değerler n
ayarlayab lme mkanı.
Akım değerler n ekranda zleme.
Türkçe-İng l zce d l desteğ .

Kontaktörler
Kumanda
S gortaları

Kontrol Panel

Transfer Şalter

BMS Panel
Term nal Bağlantıları
Kontrol Ün tes

Şek l 14: TRF.NFPA 20 Elektr kl Yangın Panosu İç Görünüm
15
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TRF.NFPA-20 TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI
Bağlantı Şeması

TRF.NFPA KONTROL PANOSU

ŞEBEKE
380V AC
50-60Hz.

L1
L2
L3
N
JENERATÖR L1
L2
380V AC L3
50-60Hz. N

X Y Z

1

2

3

4

5

6

19 20

UZAK
START

U V W

DEPO
FLATÖRÜ
U V W
X Y Z

DEPO
DÖNÜŞ
HATTI

SELENOİD
VALF

BASINÇ
ŞALTERİ

Şek l 15: TRF.NFPA Pano Bağlantı Şeması

Şek l 16: NFPA Kart Bağlantı Şeması
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GENEL HATA

SU YOK

OTO TEST

P. ARIZA

P. HAZIR

P. ÇALIŞMA

FAZ SIRA HATA

FAZ HATA

TRF.NFPA-20 TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI

Şek l 17: BMS Kart Bağlantı Şeması

R

Electr c F re Pump Control Panel

Man

Auto

Tekn k Detay

IP-55

Tekn cal Data

Şek l 18: TRF.NFPA Pano Dış Görünüş
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TRF.NFPA-20 TRANSFERLİ YANGIN PANOLARI

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V – 380VAC

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<10VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Ger l m Ölçüm Aralığı

10-500V AC

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

4X20 LCD ekran ve ledler

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

5A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrt fası

<2000metre
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DZY SERİSİ DİZEL MOTOR PANOLARI
DZY ser s d zel pompa kontrol panosu yangın s stemler nde
bulunan d zel motor pompasını kontrol etmek, zlemek ve
sürekl çalışır durumda olması amacı le özel olarak
tasarlanmıştır.
D zel panosu otomat k - manuel çalışma seç m ne sah pt r.
Manuel çalışma ç n ön panelde bulunan man-oto sw tch
anahtar man konumuna alınmalıdır.
Otomat k çalışma ç n s stem basınç şalter üzer nden alınan
b lg ye göre d zel motoru devreye alır ve çıkartır.
D zel panolar basınç sensörü le kullanılab l r. Bu durumda hat
basıncı ekran üzer nden zleneb l r ve devreye g rme-çıkma
basınçları ayarlanab l r. D zel panolar tüm arıza ve çalışma
durumlarını röle le b ld r r. Bu şlemler yapmak ç n özel
olarak tasarlanan PLC kullanılır. Ön panelde bulunan PLC
ün tes ekranında s stem n hazır-devrede ve arıza durumları
zleneb l r.
PLC üzer nden otomat k test ve pompa gec kme süreler
ayarlanab l r.

Genel B lg ler
M kro şlemc tabanlı tasarım.
64 Mhz çalışma frekansı.

D zel dev r (RPM) ölçme ve ekranda görme.
Gerçek zaman saat .

128 Kb Program memory.

Kapalı-açık t p basınç şalter seç m .

3936 byte SRAM

.

Uzak start le pompayı çalıştırma.

1024 byte EEPROM.

Hata gec kme süres ayarlama mkanı.

1.000.000 okuma/yazma ver kapas tes .

Otomat k Manuel seç m anahatarı.

100 yıl ver saklama ömrü.

Geçm şte oluşan 50 olay kaydı .

Nanowatt teknoloj l tasarım.

Gerçek zamanlı otomat k test.

128x64 p xel graﬁk ekran.

Otomat k test seleno d valf çıkışı.

Yetk s z müdahaleye karşı ş fre koruması.

Eşanjör (soğutma) çıkışı.

Bakım ayarları le bakım zamanı hatırlatma.
Programlanab l r d j tal nput.
Programlanab l r 1 veya 2 akü seç m .

Ayarlanab l r durma gec kme zamanı.
Devreye alım tar h n hafızaya alma.
Türkçe İng lzce d l desteğ .

Programlanab l r marş kesme ayarı.
Sıcaklık değer n ölçme ve ekranda görme.

D zel çalışma süres n göreb lme.

Yağ basıncı ölçme ve ekranda gösterme.
Yakıt şamandıra le yakıt durumunu ölçme.
Marş sayısını sınırlayab lme.
Düşük akü (şar hata) b ld rme.
Akü voltaj değerler n ölçme ve ekranda
görme.

Pompa çalışma saat n ekrandan zleyeb lme.

19

D zel şalt sayısını ekrandan zleyeb lme.
Basınç transm tter le kullanab lme.
Basınç değerler n ekranda zleyeb lme.
Popma devreye g rme ve çıkma basınçlarını
ayarlayab lme mkanı.

www.krkelektr k.com

DZY SERİSİ DİZEL MOTOR PANOLARI
Kumanda koruma
s gortaları

Kontrol ün tes

Kontrol ün tes
ön panel arayüzü

Akü şarj
ün tes

Şek l 19: DZY D zel Pano İç Görünüş

Şek l 20: DZY D zel Pano Bağlantı Şeması

20

www.krkelektr k.com

DZY SERİSİ DİZEL MOTOR PANOLARI

15cm

40cm

R

40cm

Auto

Man

D esel Eng ne Control Panel

Tekn k Detay

Techn cal Data

IP-55

Şek l 21: DZY Pano Dış Görünüş

Tekn k Detaylar
Çalışma Ger l m (Un)

230V AC – 12/24V dc

Çalışma Frekansı

50/60Hz.

Çalışma Gücü

<10VA

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC le 55ºC

Ger l m Ölçüm Aralığı

5-36V DC

Ölçüm Hassas yet

%±1

Gec kme Zaman Ayarı

1-30 sn.

Gösterge

128X64 P xel LCD ekran ve ledler

Bağlantı Şekl

Klemens bağlantı

Kontak

5A/250VAC Rez st f Yük

Bağlantı İzolasyonu

2.5kV

Montaj

Pompa üzer ne veya duvara

Koruma Sınıfı

Ip55

Çalışma İrt fası

<2000metre
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BPL-1T JOKER PANOLARI
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BPL-1T JOKER PANOLARI

Şek l 22: BPL-1T Pano Bağlantı Şeması

Şek l 23: BPL-1T Pano Dış Görünüm
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BPL-1T JOKER PANOLARI

Şek l 24: BPL-1T Pano İç Görünüş
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BKP-1T JOKER PANOLARI
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BKP-1T JOKER PANOLARI

Şek l 25: BKP-1T Pano Bağlantı Şeması

Şek l 26: BKP-1T Pano İç Görünüş
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BKP-1T JOKER PANOLARI

Şek l 27: BKP-1T Pano İç Görünüm
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BDY-01 DİZEL + YANGIN PANOSU
D zel+yangın kontrol panosu, yangın s stemler nde pompaların
çalışma durumlarını, hata detaylarını ekran üzer nden zlemeye
ve bu pompaları kontrol etmeye olanak sağlamak amacı le özel
olarak tasarlanmıştır. Pano üzer nde d zel motor ve elektr kl
yangın pompasını otomat k ve manuel çalışıma seçeneğ n vardır.
Manuel çalışma ç n oto/man tuşu le s stem manuel moda alınır.
Manuel mod seç m nde pano üzer nde bulunan test tuşu le
pompalar çalıştırılır. Otomat k mod seç m nde pano d zel ve
elektr kl yangın ç n ayrı basınç şalterler üzer nden aldığı
b lg le pompaları çalıştırır ve durdurur. Pano, elektr kl pompa
ç n özel olarak tasarlanmış b r ana kart, kontrol butonları, kaz
lambaları ve LCD ekran, d zel pompa ç n b r kontrol panel ,
otomat k manuel seçme butonu ve d ğer ek pmanlarından
oluşmaktadır. S stem çalışma durumları bu paneller üzer nden
görüntülenmekted r.
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BDY-01 DİZEL + YANGIN PANOSU

Şek l 28: BDY-01 Pano Bağlantı Şeması

Şek l 29: BDY-01 Pano Dış Görünüş
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BDY-01 DİZEL + YANGIN PANOSU

Şek l 30: BDY-01 Pano İç Görünüş
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BDY-01 DİZEL + YANGIN PANOSU

Tekn k Ç z m

Şek l 31: BDY-01 Pano Tekn k Ç z m
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KALİTE BELGELERİ
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KABLO KESİT SEÇİM CETVELİ
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YANGIN KONTROL PANOLARI
ÜRÜN KATALOĞU

