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Girifl

HCPS 1995 y›l›nda kurulmufl genç ve dinamik
bir firmad›r ve resmi olarak PSB ad›yla da bilinir.
PSB'nin kurucusu ayn› zamanda itme etkili
(‹mpuls/Jet) fanlar›n›n kullan›m› temeline dayanan
otopark havaland›rma sistemini bulan kiflidir ve
HCPS'de ürün gelifltirme ve sistem tasar›m
yöneticisi olarak çal›flmaya devam etmektedir.

HCPS (Hollanda, Belçika, Portekiz, ‹ngiltere,
Almanya, Singapur, Endonezya, Katar ve
Dubai'de 1000 aflk›n otopark) çözümlerimiz
di¤er havaland›rma sistemleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daima rekabetçi ve yenilikçidir.

HCPS, her durum için bir çözüm oluflturmak
amac› ile sadece dünya çap›nda bilinen güvenilir
tedarikçiler ile çal›fl›r. Havaland›rma sistemine
ait di¤er bütün sistemler yüksek standartta
ürün garantisi için HCPS taraf›ndan imal edilir
ve teste tabi tutulur. HCPS, otopark
kullan›c›lar›n›n güvenli¤ini temel ald›¤›ndan
müflterilerine en üst kalitede ürün ve en üst
derecede ürün garantisi sunar.

Teknik Destek

Ürünlerin yüksek standarttaki kaliteyi sa¤lamas›
için kalifiye çal›flanlar, proje bafllang›c›ndan
bitimine kadar müflteriye destek verirler.

• Ön tasar›ma bafllan›rken, flaft pozisyonlar› 
tespit edilmelidir ve havaland›rma sistemi
ön tasar›m› gerçeklefltirilmelidir.

• Ön tasar›m, havaland›rma sistemi
alternatiflerinin taslaklar›n› içeren bir teklif 
haz›rlamam›za olanak sa¤lar.

• Ayn› zamanda, yetkili yang›n güvenlik 
departman› ve/veya ilgili devlet kurumlar› ile 
gerçeklefltirilen görüflmeler s›ras›nda size 
yard›mc› olabilir. Ayr›ca CFD
hesaplamalar›nda da size rehberlik yapabiliriz.

• Ön tasar›m s›ras›nda, bilgisayar ortam›nda 
haz›rlanan detaylara önem vermekteyiz. 
Müflteri ile teknik çizimler ve tasar›mda 
mutab›k olduktan sonra, HCPS üretime 
bafllar. Sistem kullan›m  alan›nda monte 
edilirken süpervizyon hizmeti verilecektir ve 
e¤er gerekiyorsa, so¤uk duman simülasyonu da
gerçeklefltirilecektir.

Kurulan sisteminizin süreklili¤inin garanti edilmesi
aç›s›ndan, bak›m ifllemlerinin tavsiye edilen biçimde
yap›lmas›na dikkat edilmelidir.

"HCPS: Gelecekteki otoparklara bugünden çözüm”
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Otoparklar

Önek olarak Hollanda'da 7.000.000 kiflisel araç
ve buna ek olarak 1.000.000 mini kargo arac›
bulunmaktad›r. Yollardaki araç say›s› her geçen
gün artmaktad›r.

Say›lar› her geçen gün artan al›flverifl
merkezlerine, ofis binalar›na, devlet dairelerine,
hastaneler ve apartmanlara kullan›c›lar›n park
etmelerini sa¤lamak için otoparklar infla
edilmektedir.

NEN 2443 standart›, kapal› ve aç›k olmak üzere,
iki tip otopark› tan›mlamaktad›r. Otopark›n yar›
aç›k veya kapal› olmas› durumunda, mekanik
havaland›rma sistemi kurulmal›d›r. Kurulacak
havaland›rma sistemi otopark›n türüne ba¤l›d›r.
Eski otoparklarda ço¤unlukla kanal sistemi
kullan›lmaktayd›. Fakat, kanal sisteminin
dezavantajlar› bulunmaktad›r:

• Alan› bölmelere ay›rmak gereklili¤i
• Havaland›r›lmayan köflelerdeki ölü hacimler
• Kontrol edilemeyen duman egzost sistemi
• Yüksek enerji tüketimi
• Park alan› kayb›

Bas›nçl› (itmeli) vantilatörlerin kullan›lmas› ile
çözümler de¤iflmifltir.

Bu fanlar tünellerde kullan›lan tünel fanlar›na
benzer. Tasar›m do¤ru bir flekilde uygulan›rsa
konvansiyonel kanal sistemlerinin dezavantajlar›
ortadan kald›r›l›r.

‹mpuls / Jet fan›

Kanal tesisat›
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Otopark Havaland›rma Sistemi

Bas›nçland›rma fan›n›n duvarlar bölünmeden
ya da kullan›m alan› bölümlere ayr›lmadan
güvenle otoparka yerlefltirilmesi mümkündür.
Ç›kan hava, ana flaft fanlar› kullan›larak d›flar›
at›labilir. Hava de¤iflimi, NEN 2443, NPR
(hacmin on kat›) veya yerel uygulamalar ile,
(örne¤in, al›flverifl merkezi otoparklar› için
12 m3/saat/ m2 olarak) tespit edilebilir.

HCPS ç›kan havan›n dikey olarak ± 10 m/s
h›zda ve cadde seviyesinden + 5 m
yiksekli¤inden d›flar› at›lmas›n› önerir. Garaj›n
binaya birleflik (binan›n bir parças›) olmas›
gerekti¤i durumlarda, hava ak›m› mümkünse
çat›dan verilmelidir. Giren ve ç›kan hava ak›m›n›n
aç›kl›klar› menfezler ile sa¤lan›r. Yang›n
durumunda, yang›n›n güçlenmesine sebep

Yang›n bafllad›ktan sonra, görüfl mesafesinin
en az 30 metre olmas›n›n garanti edilmesi
gerekti¤i durumda, ilk 45 dakika çok önemlidir.
Bu, s›k olarak tasar›m aflamas›nda CFD
kullan›larak test edilir. E¤er uygun ise, giren
hava, bina/inflaat aç›kl›¤› veya girifl rampas›
vas›tas› ile sa¤lanmal›d›r. E¤er bu, pratik bir
uygulama olam›yor ise, giren havan›n taze hava
girifl flaft› fanlar› ile karfl›lamas›na ihtiyaç vard›r.

Bas›nçl› havaland›rma, bir itme sonucu ile bir
kütleye ivme veren do¤al olgular› kullan›r.
Bu kuvveti Newton olarak tan›ml›yoruz.

Sonuçta, hareket edecek havan›n, fanlar vas›tas›
ile ç›kan hava ak›m› oldu¤unun göz önünde
bulundurulmas› önemlidir. Buna ‹ndüksiyon
Kuvveti diyoruz.

olacak hava ak›m›n›n h›zla yang›n yerinden
uzaklaflt›r›larak tahliye edilmesi için baz› girifl
ve ç›k›fl aç›kl›klar›n›n yang›n perdeleri ile
kapat›lmas› gerekebilir. Bas›nçland›rma fanlar›
(itme veya indiksiyon) otopark içinde hareket
eden havay› do¤ru ak›fl yönünde düzenler ve
bu düzenleme ile havaland›r›lmayan noktalar›n
oluflmas› engellenir.

fiaft fan› Damper

Yap› / Bina ç›k›fllar› Çat›dan hava girifli
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Otop arklardaki bas›nçland›rma fanlar›n›n yeri
sistemin genel verimlili¤i için fazlas›yla önemlidir.
Bu verimlik "coanda etkisi" ile fan›n girifl ç›k›fl
durumundan etkilenir. Pratikte, fanlar tavanda
sabitlenecektir ve bu yüzden daima bir “coanda
etkisi” olacakt›r.

‹mpuls fanlar› ise çap›na ba¤l› olarak park etmifl
araçlar›n üzerinde konumland›r›l›rlar. Bu durum
verim kayb›na yolaçar.

‹ndiksiyon Fanlar›, “coanda etkisi” ile tesir alt›nda
iken, hacimsel verimlili¤in maksimum olaca¤›
araç yolunun üzerine direkt olarak
sabitlenebilecek flekilde dizayn edilir ve oldukça
ince profile sahiptir. Bu, indiksiyon fan›n›n,
‹mpuls fan›na göre büyük bir avantaj›d›r.

CO/LPG seviyeleri ve otopark içersindeki
duman›n izlenmesi bir ana bilgisayar (PLC) veya
otopark havaland›rma sisteminin kalbi olan bir
kontrol panosu taraf›ndan sürekli flekilde kontrol
edilecektir. Bas›nçland›rma fanlar› tek tek monte
edilir. Bu montaj esnekli¤i sa¤lar. Fanlar yine
tek tek izlenebilir. ‹stenmeyen gaz yo¤unlu¤u
azalt›l›r.

Yang›n s›ras›nda, indiksiyon fanlar›, genifl
hacimlerde duman ve ›s› tahliyesine imkan
tan›yacak gerçek bir duman koridoru oluflturur.
Bu uygulamalar tamam›yla geçerli standartlar
do¤rultusunda gerçeklefltirilir.

Hava kalitesinde bir de¤ifliklik olursa, bu bilgi
alg›land›¤›nda ana bilgisayara gönderilir (PLC).
Hava de¤iflikli¤inin yeri ve durumuna ba¤l›
olarak bilgisayar havaland›rma sistemini
programlanm›fl ak›fla göre faaliyete geçirir.

Mevcut iflletim pozisyonlar›:
1. Sürekli havaland›rma
2. CO/LPG-alarm: Fanlar geçici olarak daha
h›zl› çal›flacakt›r.
3. Yüksek CO/LPG-alarm›: Havan›n h›z› ve
hava ak›fl› miktar› artar.
4. Yang›n/duman havaland›rma: Yang›n›n
bulundu¤u yere ba¤l› olarak, ›s› ve duman
indüklenecek ve ç›k›fl flaftlar›na yönlendirilerek
tahliye edilecektir.

Yang›n / Duman dedektörü

Elektrik panosu
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‹ndüksiyon Fanlar›

2003'te HCPS, ‹ndüksiyon fan›n› buldu, patent
hakk›n› (patent 1018285) ald› ve gelifltirdi.
 Bu bulufl toplamda, uygulama olanaklar›,
maliyet düflüflü ve teknik anlamda birçok
avantaj›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lanm›flt›r. Özel
ve patenti al›nm›fl ç›k›fl difüzörü ve ultra düz
santrifüj fan çark› kullan›m› ile, yeni ‹ndüksiyon
fan› afla¤›daki temel avantajlar› sa¤lar:

• Oldukça alçak bina yüksekliklerine izin verir.
Her bir kat için maksimum 250-350 mm aras›
yükseklik kazan›l›r.

• ‹mpuls etkisi, ‹ndiksiyon prensibi kullan›larak
%300 oran›nda artar.

• Gerekli fanlar›n say›s› %65 varan oranda
azal›r.

• Özel gelifltirilmifl HCPS frekans de¤ifltiricisi
elektrik kablosu ile kablo koruyucu, ask›,
tafl›y›c› tava maliyeti %85 oran›nda düfler.

• Ortalama enerji tüketimi %50 oran›nda düfler.
• Daha küçük güç kayna¤› ile güç yedeklemesi

yeterli olur.
• Kurulum maliyetlerinde önemli düflüfl sa¤lan›r.
• Bak›m maliyetlerinde önemli oranda düflüfl

sa¤lan›r.

‹ndüksiyon kullan›larak oluflturulan otopark
havaland›rma sistemi kullan›m› ve avantajlar›,
‹mpuls fanlar ile kolayl›kla karfl›laflt›rabilir.
Bununla beraber, ‹ndüksiyon fan› kullan›ld›¤›nda
hareket eden hava miktar› afla¤›daki flekilde
tespit edilebilir (otopark havaland›rma sistemi
kapsam›nda aç›klanacakt›r).

a) ‹tme gücü Newton
b) Pozisyon verimlili¤i
c) ‹ndüksiyon kuvveti
d) Yönlendirici kanatlar olmaks›z›n ç›k›fl aç›kl›¤›

‹ndüksiyon fan›

‹mpuls / Jet fan›

Ç›k›fl modeli: ‹ndüksiyon fan› vs. ‹mpuls / Jet fan›
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Yeni indüksiyon fan› hem 50 hem 100 Newton
versiyonlar› ile temin edilebilir.

Fanlar›n ultra ince gövdesi, direkt olarak yolun
üzerine yerlefltirilmesine olanak verir. Park eden
arabalar, kolonlar gibi yap›sal unsurlar, hava
ak›m›n› engeller. Bu yüzden dolaflan hava en
yüksek fan kapasitesi ile havay› indükler.
Bu etki, park eden araçlar›n üzerine veya duvar
diplerine yerlefltirilmifl bir fan ile elde edilemez.

Ba¤›ms›z denetleme kurulufllar›n›n yapt›¤›
ölçümler ile indüksiyon fan›n›n fandan geçen
havan›n 18 kat›na kadar hava miktar›n›
hareketlendirebilece¤ini göstermektedir.
Bu, daha eski eksenel teknoloji tabanl› olan
‹mpuls veya Jet Fan'dan büyük ölçüde fazlad›r.

‹ndüksiyon fan›n›n hava tahliyesini sa¤layan
patentli difizörü hava ak›m›n› genellikle
engelleyen yönlendirici kanatlara ihtiyaç duymaz.
Bunun da ötesinde, yanl›fl alarm ve
aktivasyonlar› önleyici olarak ilgili alarm sensörü
üzerinde sabit h›z oluflmas›n› sa¤lar.

Bu üstün özellikler bas›nçland›rma fanlar›n›n
say›s›n›n önemli ölçüde azalt›lmas›na olanak
sa¤lar.

‹ndüksiyon fan›

‹ndüksiyon fan›
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Hesaplanabilir Ak›flkan Dinami¤i (CFD) Hesaplama

Müflteri ve/veya yang›n güvenlik servisleri ile
birlikte, ayr›ca bir CFD hesaplamas› yap›labilir.
CFD kullan›larak elde edilecek hava ak›m› simüle
edilir ve görsel olarak hem CO hem de
duman/›s› kontrolü yap›labilir. Simülasyonu
gerçeklefltirmek için otopark›n 3 boyutlu bir
modeli kurulmal›d›r. Matematik formülleri yard›m›
ile, teknik kurulum ve kontrol stratejisi model
içerisinde iflletilebilir. Otoparklar›n girifli ve kapal›
alanlar asl›na uygun olacak flekilde
tasarlanmal›d›r.

Model eflleflen fiziksel parametreler ile
donand›ktan sonra, simülasyon bafllayacakt›r.
Limitli hacim metodu kullan›larak, ak›fl ve enerji
dengesi zaman periyodunda çözümlenecektir.
Sonuçlar, belirli alanlar›n konsept e¤ilimine göre
ve analiz tan›mlamas›na uygun olarak detayl›
bir rapor ile sunulacakt›r. Bu tarz simülasyonlar,
projeyi tasar›m aflamas›nda, simülasyon ile test
etmeyi mümkün k›larak, uygulama ile iliflkisini
desteklemek için kullan›labilir.

CFD simulasyon sonuçlar›n›n sunulmas›, taraflar
aras›ndaki iletiflimi güçlendirir ve güveni tazeler
ve onlara nihai sistemin tasar›m›n› veya plan›n›
de¤ifltirmeye imkan tan›r.

 10 dakika sonra CFD- hesaplamas› (H=1,7 m) 10 dakika sonra CFD- hesaplamas› (H=2,2 m)
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Sistem Testi

‹leriki aflamalarda bas›nçl› havaland›rma
sisteminin farkl› yöntemler ile test edilmesine
olanak sa¤lar.

So¤uk Duman
Sistemin test edilmesinde en çok kullan›lan
so¤uk dumand›r. Duman makinesi en kritik
yerde konumland›r›l›r ve önceden ayarlanm›fl
bir zaman diliminde alan› kirletir. Havaland›rma
sistemi faaliyete geçirilip ve ayarlanan zamanda,
duman› tahliye etmesi de¤erlendirilir. So¤uk
duman testi ayn› zamanda sistem içindeki kör
noktalar› da ortaya ç›kar›r.

Küçük Çapta Yang›n Tatbikat›
Bu test, termodinamik etkileri hesaplayamaz
ama küçük çapta bir yang›n testi ile so¤uk
duman testi birleflti¤inde k›smi olarak yeniden
de¤erlendirmeye yard›m eder.

AraçYang›n›
En güvenilir test hiç flüphesiz, gerçek bir araç
kullan›ld›¤›nda gerçekleflir. Buna ra¤men bu
test, oldukça pahal› ve tehlikelidir, binaya zarar
vermesi de olas›d›r. Ancak termodinamik etkiler
ise tamam›yla gerçekleflecektir.

Simülasyonu desteklemek için küçük yang›n
tepsisi kullan›larak yap›lan yang›n testi veya
so¤uk test sonuçlar› ile gerçek araç yang›n›
k›yasland›¤›nda önemli farkl›l›klar olufltu¤u
görülebilir.

Araç yang›n› So¤uk duman

Araç yang›n›Küçük çapta bir yang›n tatbikat›
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S›cak Duman
Son olarak bir de s›cak duman testi mevcuttur.
Termodinamik etkiler tam olarak görülebilir.
Bu test temiz bir alkol kullan›ld›¤›nda binaya
zarar vermeyecektir.

Yang›n Testi
Afla¤›daki yang›n testi, HCPS havaland›rma
sisteminin yer alt›ndaki duman› tahliye etmesini
ve kontrol etme kabiliyetini göstermektedir.
Mavi ile gösterilen alanlarda duman kontrol
edilebilir durumdad›r. Yang›n tatbikat› süresince
ölçülen s›cakl›k yang›n›n yap›sal bir zarar
vermesine neden olmayacak seviyede oldu¤unu
ve 65,4ºC'yi aflmad›¤› gösterdi (ölçüm 5).

Maastricht'teki Noordknoop otopark›ndaki
gerçek bir araba yang›n›ndan, Amsterdam'daki
Museumplein ve Rotterdam'daki Zuidplein
yang›n›ndan da görülebilece¤i gibi binan›n hasar›
sadece zemin ve tavandaki boya atmas›ndan
ibaretti. Bu at›klar tamamen temizlendikten
sonra, binadaki gerçek zarar›n›n minimum
seviyede kald›¤› görüldü.

Amsterdam'da "Villa Arena" otopark›ndaki
yang›n tatbikat› s›ras›nda, birkaç araba yang›n
testi için kullan›lm›flt›r. Yüksek düzeydeki HCPS
havaland›rma sistemi, genifl alevleri bir yöne
döndürmeyi baflarm›fl, bununla birlikte, yang›n›n
yer ald›¤› yerin üst k›sm›nda ve garaj›n tavan›nda
yüksek düzeyde so¤utma etkisine sahip genifl
bir hava ak›m› da oluflturulmufltur.

S›cak duman testi

S›cak duman testi
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Yenilikçilik

Yenilikçilik HCPS için kullan›lmas› çok uygun
bir sözcüktür. Tescillenen (Patent 1018285)
benzersiz ‹ndüksiyon fan› bunu kan›tlamaktad›r.
Bu fan, çeflitli otopark boyutlar›na uyum
sa¤lamas› için 50 ve 100 Newton olarak iki
versiyonda imal edilir.

HCPS kendini, devam eden araflt›rma ve
gelifltirme faaliyetlerini tamamlamaya adam›flt›r
ve 2006'da 2. nesil ‹ndüksiyon fan›n›
tasarlam›flt›r. Bu gelifltirme çal›flmalar› daha
yüksek bas›nç sa¤layabilen buna ra¤men daha
ince gövdeli bir fan tasarlama yolunda devam
etmektedir.

2. Nesil ‹ndüksiyon Fanlar›

Ak›fl› %100 geri çevrilebilir fan300 Newton fan

 Duman Alg›lama SistemiDuvar uygulamas› için
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Indüksiyon fanlar›n›n ürün gam›, %100 geri
ak›fla çevrilebilir model ve duvara monteli modeli
de içermektedir. Duvara monteli model özellikle
alçak tavan uygulamalar›nda kullan›l›r, böyle
olmas›na ra¤men bu model 300 Nevvton'luk
bir bas›nç kuvveti üretir. Bunlar›n d›fl›nda HCPS,
otopark duman egzostu için duman alg›lama
sistemini baflar› ile kullanan ilk firmad›r.

‹ndüksiyon fanlar›n›n çok hassas olarak
ayarlanmas› ve hava h›z›n›n kontrol edilmesi
için, HCPS özel bir frekans kontrol edici
tasarlam›flt›r. Bu frekans kontrol edici EN 12
101 NEN 1010 standard›na uygun kablolamada

kullan›l›r. Sistem daha az kabloya ve kablo
koruyucu kanala ihtiyaç duyar. Böylece daha
az at›k oluflturur.

HCPS ürün gam›na göre bir pazar lideridir.
Bu yenilikçi anlay›fl ve ileri düzeyde mühendislik,
test ve servis a¤›nda da mevcuttur.

2005 y›l›nda, 2,5 MW s›cak duman yang›n
tatbikat› yap›lm›fl ve bir otopark›n bütünü test
edilmifltir. Bu test yang›n güvenlik servislerine
ve otopark kullan›c›lar›na ürünün yüksek kalitede
oldu¤unu ve verilen garantilerin do¤rulu¤unu
göstermifltir.

Frekans kontrol edici

Sertifikasyon

HCPS EC bafllang›ç tipi test ve EC fabrika
üretim kontrol ile uyumlu (IDV-HC-50 v2 ve
IDV-HC-100 v2) yeni nesil ‹ndüksiyon fan
sertifikasyonunu elde eden ilk firmad›r.
Bu sertifikasyon Lloyd's Tescil kurumundan
al›nm›flt›r (Kay›tl› kurulufl numaras› 0038).

Sertifikaland›r›lma ile HCPS, üretim süreci ve
bitmifl ürün kalitesi ile buna destek olan
spesifikasyonlar›n›n garanti alt›nda oldu¤unu
göstermifltir. Ayn› zamanda, fanlar›n
EN 12101-3 standard› ile uyumlu oldu¤u
belgelenmifltir.

HCPS fanlar› 300ºC s›cakl›kta, 1 saatlik bir
periyot süresince fonksiyonuna devam edebilir.
2002 S›n›f F, test metot C3 bunu ifade
etmektedir.

Yenilenen uluslararas› standardlara uygun
sertifikasyon çal›flmalar› devam etmektedir.
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Sertifikalar
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Yapan : HC PS

Teknik Spesifikasyonlar (20°C)
Nominal Ölçülen Ölçülen

Yüksek Düflük
Bas›nç 50 47,6 12,2 Newton
Hava debisi 1,9 1,86 0,94 m3/s
Ak›m h›z› 22,0 21,4 10,8 m/s
Ses üretimi 69 69 51 dB(A) on 3 m.45°
Çekilen ak›m 2,8 2,5 1,1 Amper

Motor Spesifikasyonlar (40°C )
Tip : Standart motor
Güç : 1,3/0,22 kW
Çekilen ak›m : 3,0/1,15 A
H›z : 1420/720 r/min
Koruma s›n›f› : IP 55 / F300
Gerilim : 400 Volt (50 Hz)

Malzeme Spesifikasyonlar›
Gövde : Zincor, KTL + toz boyal› çelik sac
Motor destek : Toz boyal› çelik sac (RSt37-2)
Pervane : Steel plate (RSt37-2), s›cak dald›rma galvaniz
Girifl konisi : Galvanizli
Koruma ›zgaras› : Galvanizli, toz kaplamal›

Genel Spesifikasyonlar
Fan rengi : RAL 7032 (çak›l tafl› grisi) di¤er her RAL rengi

ek maliyet getirir.
Fan a¤›rl›¤› : Yaklafl›k 82 kg
S›cakl›k : EN 12101-3 ile uyumlu 300°C-60 dakika. (s›n›f F300)

‹kili Amaçl› IDV-HC-50 v2 Teknik Spesifikasyonlar›
(versiyon 1.2, 23-6-2006)

Aksesuarlar
- Asma kilit içeren çal›flma anahtar›
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Yapan : HC PS

Teknik Spesifikasyonlar (20°C)
Nominal Ölçülen Ölçülen

Yüksek Düflük
Bas›nç : 100 95 23,4 Newton
Hava debisi : 3,1 2,97 1,48 m3/s
Ak›fl h›z› : 28,0 26,55 13,2 m/s
Ses Üretimi : 75 75 57 dB(A) on 3 m.45°
Çekilen ak›m : 5,3 5,5 2,0 AmperAmper

Motor Spesifikasyonlar (40°C )
Tip : Standart motor
Güç : 2,2/0,37 kW
Çekilen ak›m : 5,0 / 2,0 A
H›z : 1425/720 r/min
Koruma s›n›f› : IP55/F300
Gerilim : 400 Volt (50 Hz)

Malzeme Spesifikasyonlar›
Gövde : Zincor, KTL + toz boyal› çelik sac
Motor destek : Toz boyal› çelik sac (RSt37-2)
Pervane : Steel plate (RSt37-2), s›cak dald›rma galvaniz
Girifl konisi : Galvanizli
Koruma ›zgaras› : Galvanizli, toz kaplamal›

Genel Spesifikasyonlar
Fan rengi : RAL 7032 (çak›l tafl› grisi) di¤er her RAL rengi
maliyet getirir.
Fan a¤›rl›¤› : Yaklafl›k 120 kg
S›cakl›k : EN 12101-3 ile uyumlu 300°C-60 dakika. (s›n›f F300)

‹kili Amaçl› IDV-HC-100 v2 Teknik Spesifikasyonlar›
(versiyon 1.2, 23-6-2006)

Aksesuarlar
- Asma kilit içeren çal›flma anahtar›
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Avrupa'daki Baz› Referans Projeler

Mahler 4 - Amsterdam, Hollanda Yüzey: 60.000 m2, Park Kapasitesi: 2000

Forum Almada - Lizbon Portekiz Yüzey: 147.400 m2, Park Kapasitesi: 4.380

Clemans Galerien - Solingen, Almanya Yüzey: 16.000 m2, Park Kapasitesi: 700

Yüzey: 12.800 m2, Park Kapasitesi: 377Airport Garden - Brüksel Belçika

JBR 2 & 7 - Dubai





ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAEL‹
Tel: (0 262) 648 60 00 • Fax: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 409 52 00 • Fax: (0 312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No.55 Kat 13, 35210 Pasaport-‹ZM‹R
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84

ANTALYA : M. Kasapo¤lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66

M. D. H. : 444 0 128

Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.
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