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SOYUNMA SEPET SİSTEMİNİ TERCİH
ETMENİZ İÇİN BİRÇOK NEDEN VAR
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Giriş
Endüstriyel alanda birçok yeniliği beraberinde getiren ve alanında son dönemde geniş
yankı uyandıran Askılı Soyunma Sepet Sistemi birçok farklı avantaja sahip olmasıyla dikkat
çekmekte ve yenilikçi yönleriyle elbise saklama alanında kendine olumlu yer edinmektedir.
Askılı Soyunma Sepet Sistemi maden ve endüstriyel soyunma odaları için profesyonel bir
çözüm sunmaktadır. Her türlü soyunma odasına uyarlanabilir ve istenilen kriterlere göre
tasarlanabilir olma özelliğine sahiptir. Hijyenlik, emniyet, güvenlik, pratiklik ve kullanışlılık
yönlerinden büyük avantajlara sahiptir. Askılı Soyunma Sepet Sistemi Çolakoğlu Makina
bünyesinde tasarlanmakta, imal edilmekte ve montajı gerçekleştirilmektedir.
Endüstriyel alandaki soyunma odalarında elbise saklama genellikle kilitli dolaplar
vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu anlayışı kilitli elbise saklama dolaplarına göre oldukça dikkat
çekici üstünlükleriyle ön plana çıkan Askılı Soyunma Sepet Sistemi değiştirmektedir. Kilitli
elbise saklama dolapları soyunma odasında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Bu yönden
dolaplar soyunma odasında faydalı hareket alanının kısıtlanmasına neden olmakta, ortamın
yeterince aydınlık ve ferah olmasını engelleyerek elbiselerin havasız kalmasına ve ortamda
kötü kokuların oluşmasına neden olmaktadır. Kilitli elbise saklama dolapları hijyenik olarak
daha kötü temizlik şartlarına sahiptir. Sıcaklığın, nemin, tozun, kötü kukuların ve kirletici diğer
etkenlerin yoğun bir şekilde mevcut olduğu soyunma odalarında tüm bu durumlar sağlık
ve rahatlık açısından elverişli değildir. Ancak diğer taraftan Askılı Soyunma Sepet Sistemi
sayesinde daha küçük alan ile daha geniş hareket alanı elde etme imkanı sunulmuş, aydınlık
ve ferah bir ortam oluşturulmuş, daha hijyenik elbise saklama şartları sağlanmış, havasız ve
kötü kokuların oluşması da önlenmiştir. Askılı Soyunma Sepet Sistemi sayesinde sepetlerin
askı vaziyetinde uygun aralıklarla durması gerek havalandırmanın gerek aydınlatmanın ve
gerekse hareket alanının en uygun seviyelerde olmasını sağlar. Bu sayede soyunma odaları
hava sirkülasyonunun rahatlıkla yapılabildiği, aydınlatmanın en uygun sevide olduğu ve
kullanıcıların soyunma odalarında hareket alanlarının çok daha rahat ve ferah olduğu bir ortam
olur. Askılı Soyunma Sepet Sistemi profesyonel tasarımı sayesinde her türlü bina yapısına
uygulanabilir ve üstün kullanım şartları sunar.
Çolakoğlu Makina soyunma sepet sistemi tasarımında her türlü hizmeti sunmaktadır.
Soyunma sepet sistemi tasarımı gerekli mimari standartlar dahilinde projelendirilmekte,
imal edilmekte ve montajı gerçekleştirilmektedir. Çalışanların soyunma odalarında her türlü
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli özel tasarımlar da sunulmaktadır. Ürün hakkında
daha detaylı bilgi için www.soyunmasepeti.com adresini ziyaret ediniz.
Askılı Soyunma Sepet Sistemi Çolakoğlu Makina tarafından her türlü teknik konuda
desteklenmektedir.
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Ürün Portföyü
Askılı Soyunma Sepet Sistemi kendi içerisinde birbiri ile
tamamen uyumlu en kullanışlı ve optimum ekipman özelliklerine
sahip teknik elemanların pratik bir şekilde montajı ile uygulanan
bir sistemdir. Endüstriyel alanda kilitli elbise saklama dolaplarının
yerine kullanılabilecek teknik bir elbise askı sistemidir. Bunun
için özel bir bina tasarımı gerekmemektedir. Soyunma sepet
sisteminin olduğu binanın mimari olarak tasarımı, imalatı,
montajı Çolakoğlu Makina tarafından yapılmaktadır. Sistem
dahilinde soyunma sepet sistemi, ısıtma-havalandırma sistemi,
duş kabinleri ve tuvalet-lavabolar gibi bütün bölümler mevcuttur.
Çolakoğlu Makina tarafından Askılı Soyunma Sepet Sistemini
kapsayan tesisi tamamen tedarik edebilir ya da mevcut bir bölüme
sadece Askılı Soyunma Sepet mekanizmasının adapte edilmesini
sağlayabilirsiniz.
Soyunma sepet sisteminde çoğu ekipman paslanmaz,
sıcak daldırma galvaniz / soğuk galvaniz kaplama, elektrostatik
boya veya krom kaplamadır. Bu yönüyle uzun vadede paslanmadan
veya eskimeden kullanım olanağı sağlanmaktadır. Sepetler ve
ekipmanların krom kaplama veya elektrostatik boya kaplanması
uzun süreli paslanmadan kullanımları için tercih edilmektedir.
Pratik kullanım şartları ile geliştirilmiş bir sistem olan Askılı
Soyunma Sepet Sistemi kullanışlı ve daha üstün avantajlara
sahip olması doğrultusunda endüstriyel alanda son zamanların
tercihleri arasında yerini almaktadır. Ürün endüstriyel alandaki
gereksinimlerin incelenmesi ile Çolakoğlu Makina bünyesinde ArGe çalışması olarak araştırılmakta ve geliştirilmektedir.
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YAY

Teknik Bilgiler
SEPET
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde elbise saklama bölümü olarak kullanılan
özel çelik tel sepet ekipmandır. Çelik tel sepet krom kaplama, galvaniz kaplama
veya elektrostatik boya kaplama gibi birçok farklı şekilde tercih edilebilir. Sepetlerin
tasarımının tel kafes yapıda olması öncelikle hafif bir yapıya sahip olmasını
sağlarken soyunma odasındaki havalandırmadan faydalanılarak rutubet, koku ve
kirletici etkenlerin önlemesi için optimum bir çözüm sunar. Sepetin alt kısmında 6
adet askılık kanca ve 1 adet ara askılık bulunmaktadır. Kullanıcılar kıyafetlerini askılık
ve kancalara asarak sepetten neredeyse 100% verim alabilmektedir. Çalışanların
kıyafetleri iş bitiminde her defasında kirli olmasa da terli ve rutubetli olabilmektedir.
Askılığa ve kancalara asılan terli ve rutubetli kıyafetler bir sonraki iş başlangıcına
kadar askı pozisyonunda olmasından dolayı soyunma odasındaki ısıtma ve
havalandırma sisteminden faydalanılarak kurutulmakta ve havalandırılmaktadır.
Sepetlerin kullanım kolaylığı ve ısıtma-havalandırma sisteminden uygun şekilde
faydalanma açısından duruş yüksekliklerinin ve ara mesafelerinin optimum
seviyelerde tutulması tercih edilir.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde sepet ile çelik halat
arasında kullanılan yay, yay çeliğinden özel olarak üretilen
sönümleme ekipmanıdır. Galvaniz kaplı olarak tercih edilen
yay kauçuk bir muhafaza ile korunmaktadır. Gerekli yük altında
çalışabilecek kriterlere sahip yay gerekli kuvvetleri absorbe
edebilecek özellikte dizayn edilmektedir. Yayın daha mukavemetli
olmasını sağlamak için tavlanmış, sertleştirilmiş ve temperlenmiş
malzeme tercih edilmektedir.

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde sepetlerin ani düşüş
ile herhangi bir kazaya ya da yaralanmaya neden olmaması için
düşüş kontrol cihazı kullanılmaktadır. Bu mekanizma sayesinde
çalışanlara daha emniyetli ve kontrollü bir kullanım sunulmaktadır.
Düşüş kontrol mekanizmasında kullanılan cihaz mevcut soyunma
sepet sistemine rahatlıkla uyarlanabilmektedir. Ani frenleme
yapabilecek şekilde tasarlanan cihaz sepetin hızlıca düşmesine
müsaade etmemektedir. Bu sistem sepet düşerken meydana gelen
kinetik enerjiyi absorbe ederek sepetin güvenli bir şekilde aşağı
inmesini sağlar. Bu cihaz sepetin normal bir şekilde aşağıya indiği
durumlarda yani herhangi bir ani düşüşün söz konusu olmadığı
durumlarda devreye girmez.

ÇELİK HALAT
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde Sepetler için emniyetli
taşıma kapasitesine sahip birçok ince çelik liflerden oluşan çelik
esaslı halattır. Üzeri isteğe bağlı olarak PVC kaplama, galvanizli
veya paslanmaz olarak yapılabilmektedir.
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OTURAK

KİLİT SİSTEMİ

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde kilit
mekanizmasının, zincirin ve kod plakalarının bağlantı
sağlandığı ve kullanıcıların sepetleri kullanım
esnasında oturmalarına olanak sağlayan sökülürtakılır olarak tasarlanmış ekipmandır. Şasesi galvaniz
kaplı veya boyalı olarak kutu profil malzemeden tercih
edilmektedir. Oturak için özel alüminyum profil tercih
edilmektedir.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde bir sepetin
numaralandırma sistemi ile belirli bir kişiye ait olması için kilit
sistemi kullanılır. Bu kilitleme mekanizması sepet sistemine
adapte edilmiş olarak çalışmaktadır.

ZİNCİR
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde sepetin kullanıcı
tarafından el ile aşağı- yukarı hareketi için makarada hareket
eden çelik halat haricindeki bölümde çelik esaslı zincir ekipman
kullanılmaktadır. Üzeri PVC kaplama, galvanizli veya paslanmaz
olarak tercih edilebilmektedir. Zincirin dayanımı sistem güvenliği
açısından tüm şartlar düşünülerek en uygun şekilde seçilmiştir.

MAKARA
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde Soyunma Sepet Makarası
Askılı Soyunma Sepet Sistemi için özel olarak tasarlanmıştır.
Sepet sisteminde halatın kolaylıkla hareketini sağlamak ve C
korniş bağlantısının sağlanması için kendine özel bir dizayna
sahiptir. Bağlantı plakaları paslanmazdır. Makaranın kendisi özel
bir döküm kalıp ile teflon esaslı malzemeden üretilmektedir. Sepet
kullanımında sepetlerin aşağı-yukarı hareketlerinin en uygun
şekilde sağlanması için optimum özelliklere sahiptir.

KOD PLAKASI
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde
kod plakası ile her bir sepet bir kişiye aittir.
Kodlama yöntemi ile sepetler belirli kişilere
zimmet edilmiş olur ve vardiyalı çalışmalarda
yapılan planlı bir kullanım sıralaması soyunma
sepetlerinin kullanımındaki sıkışıklık ve
karışıklığı önler.

C KORNİŞ
UYARI ETİKETİ

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde kesinlikle
dikkat edilmesi gereken konuların açıkça yazıldığı
sistemde kalıcı olarak kalması gereken etiketlerdir.
Uyarı etiketinin görülebilir bir yerde olması önemlidir.
Üzerinde yazılı bilgilere kesinlikle uyulması zorunludur.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde soğuk haddeleme
yöntemi ile üretilen çift taraflı slot deliklere sahip galvaniz kaplı
çelik esaslı malzemedir. Sepet sisteminin tavan bağlantısı ve
halat makarasının bağlantısı için tercih edilmiş özel bir C profil
ekipmandır. Malzeme yapısı olarak esnek bir yapıya sahiptir. Akma
dayanımı sepet sistemi için uygun bir değere sahiptir. Çelik, ahşap
ve beton çatıların tamamına kolaylıkla uygulanabilir özelliktedir.
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ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ STANDARTLAR

ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ STANDARTLAR
450

600
SS.11.C KORNİŞ

850

SS.10.MAKARA

600

3398

SS.04.KİLİT PLAKASI

SS.05.ZİNCİR

4000

4850

SS.03.HALAT

SS.02.YAY

220

SS.07.KOD PLAKASI

SS.01.SEPET

SS.08.UYARI ETİKRTİ

SS.06.KİLİT APARATI

1300

1455

SS.09.OTURAK

440

ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ STANDARTLAR

530
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ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ EKİPMANLARI

ASKILI SOYUNMA
SEPET SİSTEMİNDE SEPET DİZİLİM MODELİ
ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ SEPET DİZİLİM MODELİ
500

500

600
SS.06.KİLİT APARATI

160

600

ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ EKİPMANLARI

SS.01.SEPET

220

SS.10.MAKARA

H7

220

H6

220

600

SS.11.C KORNİŞ

SS.07.KOD PLAKASI

600

SS.04.KİLİT PLAKASI

SS.02.YAY

SS.02.GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU

220

H8

600

SS.08.UYARI ETİKETİ

220

H5

SS.05.ZİNCİR

SS.03.HALAT

600

SS.09.OTURAK

SS.03.HALAT

220

SS.02.YAY

H4

SS.04.KİLİT PLAKASI
SS.01.SEPET

600

SS.07.KOD PLAKASI

SS.08.UYARI ETİKRTİ
SS.06.KİLİT APARATI

220

SS.10.MAKARA

H3

600

H3

SS.09.OTURAK

385

SS.11.C KORNİŞ

530

385

H1

220

H2

SS.05.ZİNCİR
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DÜŞÜK MALİYETLER

Neden Soyunma Sepeti?

Askılı Soyunma Sepet Sistemi, sistemin bütün teknik ekipman ve elemanları ile duş
kabinleri, tuvaletler, havalandırma sistemi, aydınlatma sistemi, ısıtma sistemi ile sistemin
kurulacağı mimari bina tasarımı birlikte düşünüldüğünde daha ekonomik yatırımlarla
daha teknolojik ve modern elbise değişim ve saklama sistemleri uygulanabilmektedir.
İlk yatırımda daha düşük maliyetler ile kurulumu gerçekleştirilebilen sistem kullanım
süresince de daha düşük enerji sarfiyatları sağlamaktadır. Soyunma odalarının optimum
mimari standartlara göre tasarlanması inşaat ve yapı maliyetlerinde yaklaşık olarak
%40’ lık bir tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca yine sepetlerin askı pozisyonunda olmasından
dolyı soyunma odalarında aydınlık bir ortam oluşturularak aydınlatma için de kullanılan
enerji tüketimini azaltmaktadır. 								

AYDINLIK VE FERAH SOYUNMA ODALARI
KULLANIŞLILIK
Askılı Soyunma Sepet Sistemi, endüstriyel alanda çalışanların daha düzenli ve
daha sistematik bir biçimde pratik ve temiz saklama koşulları dahilinde elbiselerini
saklama olanakları ile üstün kullanım şartları sunmaktadır.						
														

ÜSTÜN HAVALANDIRMA ŞARTLARI
Askılı Soyunma Sepet Sistemi, soyunma odaları ve elbise saklama sistemi
için daha üstün havalandırma şartları sunmaktadır. Askılı Soyunma Sepet Sistemi
sepetlerin askıda olması ve askı pozisyonlarının hava sirkülasyonunun rahatlıkla
olabilmesi için uygun şekilde dizaynı ile havalandırma için uygun koşullar sağlamaktadır.
Hava sirkülasyonunun rahatlıkla sağlandığı bir soyunma odasında daha uygun hijyen
şartlarının sağlanması ve çalışanların kıyafetlerinin rahatlıkla kurutulma imkanı
söz konusudur. Ayrıca yapılan tasarım sayesinde soyunma odalarında kullanılan
havalandırma sisiteminin ihtiyaç duyduğu enerji de azaltılmıştır.					
														

PRATİK KULLANIM VE KOLAY MONTAJ
Askılı Soyunma Sepet Sistemi bütün teknik ekipmanları ile tamamen bir uyum
içerisindedir. Askılı Soyunma Sepet Sistemi elbise saklama anlamında pratik kullanım
olanakları sunmaktadır. Kolay ve sistematiktir. Bütün ekipmanlarıyla kolaylıkla ve gayet
ekonomik bir şekilde kurulumu gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda Çolakoğlu Makina
tarafından montaj ve kurulum dahil sistem için teknik olarak gerekli tüm hizmetler
verilmektedir.												
														

HİJYENİK
Askılı Soyunma Sepet Sistemi ile gerek havalandırmanın gerekse aydınlatmanın
en uygun şekilde sağlandığı bir soyunma odası ve bunun yanında tüm bu etkenlere
uyum sağlayacak sepet tasarımıyla havasız bir ortamın, kötü kokuların ve zararlı bakteri
oluşumunun, bunaltıcı ve basık bir ortamın tamamen engellendiği sağlıklı ve hijyenik
soyunma odaları sağlanmış olur.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi kendine özel dizaynı ile daha aydınlık ve ferah bir
ortam sağlar.												
														

AÇIK HAREKET ALANI
Askılı Soyunma Sepet Sistemi ile soyunma odasında hareket alanı çok daha
faydalı olarak kullanılabilmektedir. Sepetlerin tavanda askı vaziyetinde olması ile
ortamın daha geniş bir hareket alanına sahip olması sağlanır.					
														

GÜVENLİ
Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nde her kullanıcının kendine özel numarası ve
sepetlerde kilit sistemi olmasıyla çalışanların özel eşyaları tamamen güvendedir.
Kilitleme sistemi ile çalışanların özel eşyalarını çalıntı durumuna karşı koruma altına
almaktadır. Sepetlerin kişiye özel olması ve sepetlerin tavanda askı vaziyetinde
bulunmasından dolayı sepetlere herhangi bir diğer şahsın ulaşması imkansız hale
gelmektedir. Kilitleme sistemi ile sepeti sadece elbiselerini saklayan kişi kontrol edebilir
ve böylece elbiselerin kaybolması sorunu ortadan kalkar.						
														

EMNİYETLİ
Askılı Soyunma Sepet Sistemi kendi teknik dizaynı ile emniyetli bir sistemdir. Geri
sarımlı düşüş durdurucu ile her bir sepet emniyette tutulmaktadır.
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MADEN VE ENDÜSTRİYEL ALANDA
YENİLİKÇİ BİR SİSTEM
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BİZ TEKNİK OLARAK ÇALIŞALIM
SİZ DEĞERLENDİRİN
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Soyunma Sepet Sistemi Tesisi

Maden ve endüstriyel alanda Soyunma Sepet Sistem Tesisi için mimari
standartlar dikkate alınmaktadır. Tesis ve sistem tasarımlarında öncelikli olarak
gerekli standartlar olmak üzere müşteri talepleri ve memnuniyetlerine oldukça önem
verilmektedir. Soyunma Sepet Sistemi Tesislerinde çelik yapılar, betonarme kısımlar,
çatı, havalandırma sistemleri, aydınlatma ve elektrik sistemleri, tesis bölümleri,
lavabolar, tuvaletler ve duşlar teknik olarak çalışılmakta ve uygulanmaktadır.
Çolakoğlu Makina müşteri talepleri doğrultusunda iç-dış dizayn ve bütün
zemin uygulamalarıyla birlikte mimari bina, soyunma sepet sistemi ve odaları, ısıtmahavalandırma sistemleri, duşlar, tuvaletler ve lavaboları kapsayan rahat, modern,
ferah, hijyenik ve sağlıklı tesis tasarımları yapmakta ve tüm bu sistemleri tesislerde
uygulamaktadır.
Tasarım standartlarında sağlanan çözümlere göre gereksinimler ve proje
uygulama yerleri dikkate alındığında değişiklikler olabilmektedir. Maliyetler ve güvenlik
yönlerinden optimum çözümler sunulması için Çolakoğlu Makina teknik konularda
her türlü desteği sağlamaktadır. Soyunma Sepet Sistemi Tesislerinde İSG standartları
dikkate alınmaktadır. Maden ve endüstriyel tesislerde iş sağlığı ve güvenliği standartları
göz önünde bulundurulmaktadır.
Kullanılan ekipmanlar, malzemeler ve teçhizatların seçimi ve uygulanması
Çolakoğlu Makina kalite anlayışı doğrultusunda yapılmaktadır. Malzeme kalite
standartları ve üretim standartları uygulanmaktadır.
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SOYUNMA SEPET SİSTEMİ YERALTI TESİS YERLEŞİM PLANI

SOYUNMA SEPET SİSTEMİ TESİS YERLEŞİM PLANI
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Mimari Yapı

Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde çelik
bina, iç ve dış dizayn, zeminler, lavabo, tuvalet, duş bölümleri, çatı
ve tüm soyunma sepet sistemi mimari standartlar doğrultusunda
tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Askılı Soyunma Sepet Sistemi’nin mimari yapısı genel olarak çelik yapı, betonarme
kısımlar, çatı ve kaplamalardan oluşmaktadır. Mimari yapı sistem tesisinde önemli bir
uygulamadır. Sistemin ve tesisin uygulanacağı bölgenin teknik olarak incelenmesi
uygulamalar için önem arz etmektedir. Bu teknik bilgiler ile müşteri talepleri birleştirildikten
sonra şekil kazanan uygulamalar, mimari yapının bölümleri ve iç-dış dizaynı teknik uygulama
standartlarının sınırlarını aksatmayacak şekilde tasarlanmaktadır. Mimari yapının çevresel
şartlar ve hava koşulları gibi etkenlere bağlı olduğu düşünülürse uygulamalarda tesis
tasarımı için tüm veriler toplanıp tasarımlara aktarıldıktan sonra uygulanması talep edilen
ihtiyaçların ve gerekliliklerin karşılanmasında önemlidir.

Çolakoğlu Makina modern soyunma odası tasarımında talep
eden firmaların tüm isteklerine karşılık verebilecek kapasitededir. Bu
doğrultuda rahat, modern, ferah, sağlıklı ve hijyenik soyunma odası
tesisleri inşa edebilmektedir.

Endüstriyel ve maden sektöründe işletmelerde soyunma odaları, iş elbisesi ve
ekipmanlarının saklanması veya temiz elbiselerin saklanması gibi konuların Türkiye’de
ihtiyaç görülen bir durum olduğu tespit edilmektedir. Bu konuda Çolakoğlu Makina
Türkiye’deki maden sektöründeki işletmelerle etkin bir şekilde iletişim sağlayarak bu
alandaki gereklilikleri ve eksiklikleri tamamlama anlamında önemli adımlar atmıştır.
Maden sektöründe çalışanlar için soyunma odalarının ve sistemlerinin yetersizliği
her zaman dikkat çeken bir durum olmuştur. Çalışma şartlarının maden işletmelerinde
zor olduğu bilinmektedir. Bu zor şartlarda mimari bir yapı ile Soyunma Sepet Sistemini
çalışanlar için sağlamak önemli bir adım olacaktır. Çolakoğlu Makina yıllardır maden
sektöründe işletmelere teknik hizmetler sağlamakta ve teknik çözümlerle ön plana çıkmak
için Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir. Alanında profesyonel teknik kadrosuyla maden
ve endüstriyel alanda problemlere ve gerekliliklere çözüm bulmak ve iyileştirmeler yapmak
için araştırmalar ve teknik çalışmalar yürütmektedir.

SEPET BAĞLANTI DETAYLARI

ERİ

SEPET

SEPET B
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ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ İÇİN CİVATALI MONTAJ

Çelik yapılarda askılı soyunma
sepet sistemi için civatalı montaj.

Sepet Bağlantı Detayları

Askılı soyunma sepet sistemi bütün ekipmanları ile her
türlü bina yapılarına kolaylıkla montaj edilebilecek sekilde
.
ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMLERİ
tasarlanmıstır.
.

Beton yapılarda askılı soyunma
sepet sistemi için dübelli montaj.

ASKILI SOYUNMA SEPET SİSTEMİ İÇİN KAYNAKLI MONTAJ
12

Çelik konstrüksiyona sahip olan
yapılarda askılı soyunma sepet sistemi
için kaynaklı montaj.

Beton yapılara sahip olan
binalarda betona gömülü metal plaka
ile askılı soyunma sepet sistemi için
kaynaklı montaj.

12
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AKILLI SİSTEMLER
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Soyunma odalarında havalandırma sisteminin çalısma
prensibi

Isıtma ve Havalandırma

Soyunma odalarında ısıtma ve havalandırma
Endüstriyel havalandırma sisteminin soyunma odalarında kullanılmasının temel
amacı taze hava sirkülasyonu ile temiz hava sağlanırken ortamın ısıtılması ve elbiselerde
bulunan nemin alınmasıdır. Bu sayede maden ve endüstriyel soyunma odaları optimum
ısıtma ve havalandırma koşulları sağlanarak çalışanlar için daha elverişli bir ortam
haline getirilmektedir.

Endüstriyel havalandırma sistemi, soyunma odalarındaki kirlenmiş nemli
havayı değiştirmek için havanın ısıtılmadan veya ısıtılarak, doğal akım, etkin basınç
ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dışarıya
atılması ve bu ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir.
İşyeri havalandırması, havadaki kirletici maddelere maruziyeti kontrol için oldukça
önlemlidir. Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde hava sirkülasyonunun sağlanması
yanında havanın istenilen düzeyde ısıtılması ve ayrıca nem alıcı kompakt ile ortamın
neminin düzenlenmesi komple bir sistem ile sağlanmaktadır. Endüstriyel havalandırma
sistemleri genel olarak, kirli havayı atmak için gerekli bölümlerden, sistemde havayı
taşımak için gerekli kanallardan, hava filtrasyon sistemlerinden ve havanın hareketinin
sağlanması için kullanılan fanlardan oluşmaktadır. Hava düzenleme işlemi bir ünite ile
sağlandıktan sonra hava özel olarak tesise göre tasarlanan kanal ağı ile bütün bölümlere
ya da kapalı ortamlara sevk edilir. Genel olarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
sağlamak amacıyla duman, toz, nem ve buhar gibi kirletici veya rahatsız edici etkenleri
ortamdan uzaklaştırmak temel bir prensiptir.

Endüstriyel havalandırma sistemi ile
Soyunma odalarına devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi,
Sıcaklık ve nemin optimum seviyelerde tutulması,
Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması,
Kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi,
Çalışanların kıyafetlerinde bulunan nemin alınması ve ortamın ferah tutulması
sağlanmaktadır.

Sepet Sisteminde doğru havalandırma uygulanmazsa
Ortamda nem ve havasızlıktan kaynaklanan kötü kokular oluşur,
Elbiselerin yeterli havalandırılması ve kurutulması mümkün olmaz
Hijyenik olarak kötü şartlarda olan odalarda hastalık riskleri oluşur ya da artar.
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Havalandırma sisteminin avantajları

Günümüzde mekanik havalandırma sistemleri gelişmiş teknik sistemlerdir ve
bu sistemler sayesinde havalandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Havalandırma
sistemlerinin tercihi ve profesyonel olarak uygulanması sistem verimi ve kalitesi
için çok önemlidir. Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde olmazsa olmazların arasında
havalandırma işleminin uygulanmasıdır. Tercih edilen havalandırma sisteminin birçok
avantajları vardır. Genel olarak;
Düşük ekipman ve kurulum maliyetler,
Az bakım gereklilikleri,
Düşük dozda toksik madde içeren kimyasallar için etkili olması,
Parlayıcı ve yanıcı gazlar ya da buhar ve nem için etkili olması,
Hareketli veya dağıtılmış kirleticiler için en iyi havalandırma şartlarının sağlanması,
Enerji verimliliği avantajları,
Kötü etkili gazların, kötü kokuların, nemin ve tozun ortamdan uzaklaştırılmasının
sağlanması, avantajlar olarak sıralanabilir.
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GÜVENLİ VE EMNİYETLİ :
İNSANA ÖNEM VERİYORUZ
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Lavabolar
Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde lavabolar bölümü
uygulanmaktadır. 100 kişilik bir vardiya için her 10 kişiye 1 lavabo düşecek
şekilde uygulama yapılmaktadır. Lavabolar yine tesiste hijyenlik açısından
ve kullanım ihtiyacı yönünden önemli bir bölüm olarak kabul edilmektedir.
Lavabolarda sıcak ve soğuk su sağlanmalıdır. Sabunluklar, havlu ya da
peçetelikler veya sıcak hava kurutucuları, aynalar gibi ekipmanların olduğu
modern standartlara uygun bir uygulama yapılmaktadır.

Aydınlatma

Duşlar
Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde duş bölümleri
uygulanmaktadır. Endüstriyel alanda ve maden tesislerinde kirlilik
önde gelen bir problemdir. Sistem tesisleri bu problem dikkate alınarak
profesyonel çözümler sunmaktadır. Duş bölümleri ile çalışanlara hijyenik
ve modern bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
Her 5 işçiye en az 3 m2’lik bir duş düşecek şekilde bir tasarım yapılması
önerilen bir çözümdür. Duş zeminleri kaygan olmamalıdır. Duş bölümlerinin
modern ve kullanışlı olması için; eğimler su akışında %2 olacak şekilde,
kirli/temiz elbise askılıkları düşünülerek, sabunluklar, tutamaklar gibi
modern çözümlerin olduğu uygulamalar yapılmaktadır.

Tuvaletler
Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde tuvalet bölümü
uygulanmaktadır. Bir vardiyada her 10 kişiye 1 adet tuvalet düşecek şekilde
modern inşaat şartlarına uygun ekipmanlar düşünülerek uygulanmaktadır.
Temizlik açısından uygun şartların sağlanması dikkat edilen bir çözüm
olacaktır.

Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi Tesisinde aydınlatma ve
elektrik sistemi uygulanmaktadır. Aydınlatmanın gerekli standartlarda
olması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik tesisatı ve kablo
hatları tesis tasarımında dikkate alınan ve uygulanan bölümlerdendir.
Aydınlatma genel olarak endüstriyel tesislerde soyunma odası gibi
bölümlerde 20 Candles ve duş-tuvalet gibi bölümlerde 30 Candles
değerlerinde olmalıdır. Aydınlatma ışığın yeri çevresel duvarlarda
en az 2500mm-3000mm arasında olmalıdır. Standartlar dahilinde
yapılacak çalışmalar endüstriyel Soyunma Sepet Sistemi Tesislerinde
uygulanmaktadır.
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Genel şartlar ve tedbirler
Endüstriyel ve Maden Soyunma Sepet Sistemi mimari ve teknik standartlar
doğrultusunda uygulanmalıdır.
Seramik kaplama zeminler kaygan olmamalıdır.
Duvarlar ve zemin açık renklerde olmalıdır.
Duvar boyaları yanma riskine karşı dayanımlı olmalıdır.
Acil çıkışlar ve yönlendirici uyarılar uygulanmalıdır.
Yangın söndürme tesisatı uygulanmalıdır.
Havalandırma tesisi iç hacimler dikkate alındığında ihtiyaçları karşılar niteliklerde
olmalıdır.
Havalandırma ve ısıtma tesisatı Soyunma Sepetlerinin olduğu bölümlerde elbiseleri
uygun şekilde havalandırmalı ve ortamın nemini istenilen seviyelerde düzenlemelidir.
Ortam sıcaklığı optimum seviyelerde tutulacak şekilde uygulamalar yapılmalıdır.
Aydınlatma şartları sağlanmalıdır.
İş güvenliği levhaları ve sistem için talimatlar kullanılmalıdır.
Girişler istenmeyen böcek ve hayvanların girişi için engellenmiş olmalıdır.
İlan ve duyuru panoları olmalıdır.
Sepet sisteminde tavsiye edilen standart ölçülere dikkat edilmelidir.
Sepet sistemi odalarında tavsiye edilen çatı yüksekliklerine uyulmalıdır.
Vardiyalı çalışmalarda karmaşa olmaması için sepetlerin kullanım sıralaması
önemlidir ve sepet sıralamaları düzenleme ile kullanılmalıdır.
Sepet sistemi için ekipman seçiminde zorunlu tercih edilen malzemeler dikkate
alınmalıdır.
Sistemin kurulacağı tesis iyi analiz edilmelidir.
Sepet sistemi ve tesisteki diğer tüm ekipmanların bakımı standartlar doğrultusunda
yapılmalıdır.
Görüşleriniz ve değerlendirmeleriniz bizim için önemlidir.
Soyunma Sepet Sistemi için her türlü konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SOYUNMA SEPET SİSTEMİ
SİZE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER SUNAR
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSİN / TRABZON
TEL: 0462 - 711 11 24 / 0462- 711 28 74
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