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Merkezi istasyonım aşağıdaki ünitelerden oluşması gerekmektedir. 

)Otomatik kontrol ve basınç düşOrme tablosu: 

Bu sistem kullanılan rampannı bas1ncı 5 bar-'a dliştüğü takdirde diğer 
rampayı otomatik alarak devreye almalıdır. /Ju şekilde birincil devrede 
70 m3/h yükleme miktarını derıgede tutarak ikinci/ devreye basınç ve yük 
değişimlerini asla yarıs1tmamalıdır·. Boşalan rampa tüplerinin 
değiştirilmesi esnasmda bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi 
müteakip işletmedeki rampan1n gerekli kapasiteyi sağlayamayacaği ana 
kadar yeni rampa devreye girmeme/idir. Eğer boşalan rampa tüpleri 
deği t i ril mez i se 24 V a 1 ternatif transformat ör ve kendi üzeri nde mevcut 
görsel alarm sistemi ile ayr1ca katlardaki görsel ve duysal alarm 
sistemlerini kumanda etme/i ve böylelikle oluşan alaı'm şebekesi daimi 
surette devrede kalmaiidır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği 
takdirdealarm sinyalleri kesilememelidir. 70+70m3jh yük kapasitesi ve 8 
bar'lık çıkış basıncını sağlamak üzere 2 adet 200 bar giriş basıncını 8 
bar sistem basıncına ayarlayJel birincil şebeke basınç düşürıJclilerf, 
1 adet 16 bar alçak basınç manometresi, 2 adet 315 bar yüksek basınç 
manometresi ve tüm yukarıda sayılan özellikil sistemleri bir arada 
toplayan fırın boya i ı saç kaset tablosu bulunmal 1d1r. 
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)Geri tepme ve nt i ll i tüp bağ 1 ant 1 rampas ı: 
----------------------------·---------
Tüplerin otomatik kontrol ve bas 1nç dilşilrme tablosu ile bağlantısını 
sağlayan fırın boyalı likten mamul kasa üzerine monte edilmiş herbir 
Wp girişi için geri l:epme vent i ll i duvar montaj ve tesbit parçalı, gümiiş 
alaşımla kaynaklı bakır borulaı·la bağlant1lar1 sağlanmış olmalıdır. 
Nihayetine ikinci bir rampa veya atmosfere tahliye vanası 
bağlanabi lmelidir. 

)TUp tespit profili~ 

TUplerin -gruplar halinde tespitini sağ./i]yan, emt:hi,yet zincir/i ayırıcıiarı 
taŞımak üzere, fırın boyal.ı çeliHen mamul duvar montaj ve tespit parçalı 
olmalıdır. 

)Eli/niyet zincir U tup ay 1 n c ı s ı: 

eri dü,zenli ve emniyet/i bir şekilde duvara monteli tespit profili 
üzerinde ta,tmaya yarayan frrın boyalı çelik yuva ~e emn!.Jf.e.t 
zincirlerinden 13hi.!§Jni!lidır. 

11.30 



5-)Rampa·-tüp ve rampa-otomatik kontrol tablosu arası esnek bağlantı: 

300 bar basınca dayanıklı, tavi ı çeki Imiş eiektrolitik bak ır borudan 
mamul, nikelaj kaplı, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için 
rakorlu 100 cm boyunda spira/ bükümlü ve 22-8 mm çapında olmalıdır. 

6- )Kombine kesme vanası ,emniyet va na s ı ve aci 7 durum pri zi: 

Bi ri nci basınç düşürücüde meydana ge 1 e bil ecek herhangi bir ak saklıktan 
dolayı sisteme aş.ırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren 
yüksek basınç emniyet vanası (bu sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz 
tahliyesini sağlamalıdır.) ve heı· iki rampa boşaldığı ve yenilenmediği 
takdirde devreye girecek olan tüpün sisteme direk bağlanmasını saglayan 
acil durum prizi ile tahliye vanası görevini sağlamaya yarayan kesme 
vanasından oluşan kombine bir grup olmalıdır. 
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7-)İlk dağılım ağı alçak ve yüksek basınç presostat panel!: 

Otomatik kontrol ve basınç düşürme tablosundan sonra meydana gelebilecek 
alçak ve yüksek basınç yüklenmesi durumlarını hisseden ve bunları 
elektrik sinyallerine dönüştürerek sisteme ileten iki adet vana bir 
alçak, bir yüksek basınç presostatlarından oluşmal ıdır. 

B-)Duysal ve görsel alarm: 

Alarm sistemleri iki devreden oluşmal ıdır. Bunlardan birincisi alarm 
devresi diğeri ise sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren 
devrelerdir. Görsel alarm renk içerikleri şu şekilde olmalıdır: Besleme 
gerilimi 24 V'un sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası, 
sol rampan ın boşaldığını gösteren yanıp sönen kırmızı ik.az lambas1, sağ 
rampanın boşaldığını gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası, herhangi 
bir hata vuku bulduğunda acil önlem alınması gerektiğini bildiren yanıp 
sönen kırmızı ikaz lambası, birincil şebekede yüksek basınç duı·umunu 
gösteren yanıp sönen kırmız.ı ikaz lambası, birincil şebekede alçak basınç 
durumunu gösteren yanrp sönen kırmızı ikaz lambası. Tüm alarm iku 
lambalarının baği ı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yan1p 
sönmesine bağlı olarak çalmal ıdır. Duysal alarm işaretini rahatsız 
ettiğinde Iptal ederek hiç bir ses duyu/mamasını sağlayan (Fakat ikaz 
lambaları yanıp sönmeye devam etmelidir.) kesme anahtarı bulunmal 1d1r. 
Kesme anahtarı arıza giderilmediği takdirde her 20 dakikada bir alarmın 
devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresine haiz olmal1d1r. Alarm 
tamamen elektronik olmalı,alçak gerilim 24 V ile çalışmalı ve ikaz 
ışıkları akkor flamanlı olmayıp LED olmalıdır. Ayrıca alarm kendi 
kendisini denetiiyecek elektronik test sistemine ve test düğmesine haiz 
olmalıdır. 

" n 

547 



9-)Baswç düşürme ve ikinci kısrm kontrol paneli: 

6-12 atm arailgındaki besleme basıncını a1ami ani yUk/emesi 250 Lt/dak. 
(15 m3/h) değerinde olan 3 atm'den 6 atm'e kadar ayarlanabilir, gaz çıkış 
basıncını g6steren bir adet 12 bar'/ ık manometre, filtre/i valf ve vakum 
için membran/ı vana lle teçhiz r•dilmiş olmalıdır. Bu sistem gaz çıkış 
prizlerinl besleyen ikincil şebeke yani a/çak basınç devresinde 
basmcı,nominal basıncın± tJO 'u kadar· hir değerde tutabilmelidir. Bir 
yabancı madde veya çapağın gerek hasuıç dusurıicu gerekse gaz çıkış 
prlzlerine ulaşmasını engellemek açısından ısı ve basınç ile 
yapiŞtJrılmış bronz metal parçacık/arından aluşan aşırı g6zenekli ve 
asgari parça geçirgenlik/i filtre valf sisteminde bulumnalıdır. Bu 
filtre valf, sistemdeki gaz boşalt ı lmadan senkron çal ı şan obtürat6r ve el 
çarkı vasıtası ile filtrenin bulunduğu yuvadan ayrilarak kolayca değişme 
veya temizlenmesine masade edicek şekilde olmalıdır. Sistemi oluşturan 
tUm parçalar birbirine ve boru şebekesine konik rakor/ar ile hağ1antılı 
olmalidir. DolayJsJy/a bakım işlemi son derece kolay olmalıdJr. Sistem 
diğf'r ikinci gaz basınç dUşUrUcüleı"i ile birlikte yerdenyaklaşık 150 cm 
yükseklikte duvara monteli fırın boya/J, çelikten mamul kilitlenebilir 
kapaklı ve manometrelerdekf değerlerin rahatça okunabilecegi ilzeı~fnde 
faı"klı gaz tiplerinin Wrkçe isimleri ile kimyasal sembollerinin yazıli 
oldugu şeffaf materyalden pencere/i panel içine monte edilebilir 
olmalıdır 
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10-)Priz: 

Gaz çıkışları için geri dönüşsüz akma vanalı ve ısı-basınç altında 
yapıştırılmış bronz metal parçacıklardan oluşan aşırı gözenekli ve asgari 
parça geçirgeniikii filtreye haiz olmalıdir. Prizler metal destek 
levhalı anti-şok plastik kutularda ve sicak prinç baskı olmalıdır. 
Ankastre olarak duvara yerleştirilecek priz kutularının ön yüzü anodize 
alüminyumdan olmalı ve üzerinde beynelmi/el gaz rengi, kimyasal 
sembolü, ve türkçe adı yazılı olmalıdır. Yanyana gelen diğer gaz 
prizleri ile birlikte birbirine montaj yapilmasini sağlayan montaj 
elemanina sahip ol mal ıd n·. Diğer gaz prizleriyle birarada kullanma 
hatalarma sebep vermemek üzere priz-fiş bac)lantı kavrama dizaynı 
standart 4 tırnaklı tipte olmal1d1r. 

11-)Bağlantı fişleri: 

Fişler sıcak prinç baskı olma/ 1d1r. Bağlanti s1ras1nda işlemi 
kolayiaştırma açısından üzerinde parmak kaymasilli engelleyici yüzey 
arttirıcı yivler bulunmalıdir. Di~er gAz fişleriyle karışmasını 
engellemek için ise üzerinde gann beynelmilel kimyasal rengine göre 
renk/endirilmiş lastik bir çevı·e halkasi bulunmalı ve bağlantı kavrama 
dizaynı standart 4 tırnakil tipte bast 1rarak çevirme li şekilde olmalıdır. 
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Merkezi istasyonunaşağıdaki ünite}erden oluşması gerekmektedir. 

1- )Otomatik kontrol ve basınç düşürme tabi o su: 

Bu sistem ku77anı7an rampanın basincı 5 bar'a duştüğü takdirde.diğer 
rampayı otomatik olarak devreye almalidır. Bu şekilde birincil devrede 
10 m3/h yükleme miktarını dengede tutarak ikincil devreye basınç ve yük 
değişimlerini asla yansıtmamalıdır. lloşalan rampa tüplerinin 
değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi 
müteakip işletmedeki rampanl!l gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana 
kadar yeni rampa devreye girmrmclidir. lql'r hoşalan rampa tOpleri 
değitirilmez ise 24 V alternatif transformatör ve kendi üzerinde mevcut 
görsel alarm sistemi ile ayrıca katlardaki görsel ve duysal alarm 
sistemlerini kumanda etme/i ve böylelikle oluşan alarm şebekesi daimi 
surette devrede kalmal ıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği 
takdirdealarm sinyalleri kesilememelidir. 10t70m3jh yük kapasitesi ve 
8 bar'lık çıkış basıncını sağlamak üzere 2 adet 200 bar giriş basıncını 8 
bar sistem basıncına ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücü/eri, 
1 adet 16 bar alçak basınç manometresi, 2 adet 315 bar yüksek basınç 
manometresi ve tiim yukarıda sayılan öze71ikli sistemleri bir arada 
toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu bulunmalıdır. 
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2-)Geri tepme ventilli tüp bağlantı rampası: 

Tüplerin otomatik kontrol ve basınç düşürme tablosu ile bağlantısını 
sağlayan fırın boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş herbir 
tüp girişi için geri tepme ventilli duvar montaj ve tesbit parçalı, gümüş 
alaşımla kaynaklı bakır borularla bağlantıları sağlanmış olmal.ıd.ır. 
Nihayetine ikinci bir rampa veya atmosfere tahliye vanası 
bağlanabi lmelidir. 

S70 

3-)Tüp tespit profili: 

Tüplerin gruplar halinde tespitini sağlayan, emniyet zincir/i ayırıcıları 
taşlmak üzere, fırın boyall çelikten mamul duvar montaj ve tespit parçalı 
olmalıdır. 

4-)Emniyet zincir/i tüp ayır1cisl: 

Tüpleri düzenli ve emniyeti! bir şekilde duvara monteli tespit profili 
üzerinde tutmaya yarayan fırın boyalı çelik yuva ve emniyet 
zincirlerinden oluşmalıd1r. 
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5-)Rampa-tüp ve rampa-otomatik kontrol tablosu arası esnek bağlantı: 

300 bar basınca dayanıklı,tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan 
mamul, nlkelaj kaplı, her iki ucundan tüp ve rampa bağiantiları için 
rakorlu 100 cm boyunda spiral bükümlü ve 22-8 mm çapında olmalıdır. 

i 
.1 
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6-)Kombine kesme vanası,emniyet vanasi ve acil durum prizi: 

Birinci basınç düşürücüdemeydana gelebilecek herhangi bir aksak/ıktan 
dolayı sisteme aşırı miktarda basrnç yüklenmesi halinde devreye giren 
yüksek basınç emniyet vanasi (bu sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz 
tahllyesfni sağlamalıdir.) ve her Iki rampa boşaldrği ve yenilenmediği 
takdirde devreye girecek olan tüpün sisteme direk bağlanmasini sağlayan 
acil durum prlzi ile tahliye vanasr görevini sağlamaya yarayan kesme 
vanasından oluşan kombine bir grup olmalıdır. 
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7-)İik dagılım ağı a/çak ve yüksek basınç presost:at paneli: 

Otomatik kontrol ve basınç düşürme tablosundan sonra meydana gelebilecek 
alçak ve yüksek basınç yüklenmesi durumlannı hisseden ve bunları 
elektrik sinyalierine dönüştürerek sisteme ileten iki adet vana bir 
alçak, bir yüksek basınç presostatlarından oluşmal ıdır. 

r-~-~-------- --,ı 

8--)Duysal ve görsel alar1n: 
------~--·--·---

Alarm sistemleri iki devreden oluşmal.ıdlr.IJımlardan birincisi alarm 
devresi diğeri i.>e sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren 
devrelerdir. Götsel alatm renk içerikleri şu şekilde olmalıdır: Besleme 
gerilimi 24 V'un sistemde mevcut oldugunu gösteren yeşil ikaz lambası, 
sol rampanın boşaldıgını gösteren yanıp sönen kırmızı ikaz lambası, sağ 
rampanın boşaldiğını gostenm yanrp sönen kırmın ikaz lambası, herhangi 
bir hata vuku bulduğunda acil önlem alınmas 1 gerektigini bildiren yanıp 
sönen kırmizı ikaz lambası, birincil şebekede yüksek basınç durumunu 
gösteren yanıp sönen kırmrzr ikaz lanıbasr, b,irincil şebekede alçak basınç 
durumunu gösteren yanıp sönPn kırmızr ikaz l'alirbası. Tüm alarm ikaz 
lambalarınin bağlı olduğu duysal al,aı;/JI ikgız lambalarının yanıp 
sönmesine bağ! ı olarak çalmal ;dır. [)uysal işaretini tahats ız 
ettiğinde iptal ederek hiç bir ses duyıilmamasmı saglayan (Fakat ikaz 
lambaları yanıp sönmeye devam etmelidir.) kesme anahtarı bulunmalıdır. 
Kesme anahtarı anza gideı·ilmediğf takdirde her 20 dakikada bir al armın 
devteye girmesi sağlayacak zamanlama devresine hiıiz olmalıdır. Alarm 
tamamen elektronik olmall, alçak gerilim 24 V ile çalışmalı ve ikaz 
ışıkları akkot flam.wlı olmayrp L[{) olmalıdır. Aynca alarm kendi 
kendisini denetiiyecek elektronik test sistemine ve test düğmesine haiz 
ol mal ıdır. 
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9-)Basınç düşilrme ve ikinci kısım kontrol paneli: 

6-12 atm arai ığındaki besleme basıncın ı azami ani yük/emesi 250 Lt/dak. 
{15 m3/h) değerinde olan 3 atm'den 6 atm'e kadar ayarlanabilir, gaz çıkış 
basıncın ı gösteren bir adet 12 bar' lık manometre, filtre li valf ve vakum 
için membran lı vana ile teçhiz edilmiş ol mal ıdır. Bu sistem gaz çıkış 
prizlerini besleyen ikincil şebeke yani alçak basınç devresinde basıncı, 
nominal basıncın± %10 'u kadar bir değeı·de tutabilmelldir. Bir yabancı 
madde veya çapağın gerek basınç düşürücü gerekse gaz çıkış prizlerine 
ulaşmasını engel1emek açısından ısı ve basınç ile yap.rştırı7mış bronz 
metal parçacık/arından oluşan aşırı gözenekli ve asgari parça 
geçirgenlik/i filtre valf sisteminde bulunmal ıdır. Bu filtre valf, 
si sterndeki gaz boşalt ı lmadan senkron ça 1 ı şan obtüratör ve el çark ı 
vasıtası ile filtrenin bulunduğu yuvadan ayrılarak kolayca değişme veya 
temizlenmesine müsade edicek şekilde olmalıdır. Sistemi oluşturan tüm 
parçalar birbirine ve boru şebekesine konik rakorlar ile bağlantılı 
o7malıdır.Oo7ayısıyla bakım işlemi son derece kolay olmalıdır. Sistem 
diğer ikinci gaz basınç düşürücüleri ile birlikte yerden yaklaşık 150 cm 
yükseklikte duvara monteli fırın boyali, çelikten mamul kilitlenebilir 
kapaklı ve manometrelerdeki değerlerin rahatça okunabileceği üzerinde 
farklı gaz tiplerinin türkçe isimleri ile kimyasal sembo17erinin yazılı 
olduğu şeffaf materyalden pencere/i panel içine monte edilebilir 
olmalıdır . 
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10-)Priz: 

Gaz çıkışları ıçın geri dönüşsüz akma vanalı ve ısı-basınç altında 
yapıştırılmış bronz metal parçacıklardan oluşan aşırı gözenekli ve asgari 
parça geçirgenlik/i filtreye haiz olmalıdır. Prizler metal destek 
levhalı anti-şok plastik kutularda ve sıcak prinç baskı olmalıdır. 
Ankastre olarak duvara yerleştirilecek priz kutularının ön yüzü anadize 
alüminyumdan olmaTı ve üzerinde beynelmi/el gaz rengi, kimyasal 
sembolü, ve türkçe adı yazılı olmalıdır. Yanyana gelen diğer gaz 
prizleri ile birlikte birbirine montaj yapılmasını sağlayan montaj 
elemanına sahip olmalıdır. Diğer gaz prizleriyle birarada kullanma 
hata/arına sebep vermemek üzere priz-fiş bağlantı kavrama dizaynı 
standart 3 tırnak/ı tipte olmalıdır. 

11-)Bağlantı fişleri: 
-------------· 
Fişler sıcak prinç baskı olmalidır. Bağlantı sırasında işlemi 
kolayiaştırma açısından üzerinde parmak kaymasını engelleyici yüzey 
arttırıcı yivler bulunmalıdır. Diğer gaz fişleriyle karışmasını 
engellemek için ise üzerinde gazın beynelmi/el kimyasal rengine göre 
renk/endirilmiş lastik bir çevre halkasi bulunmalı ve bağlantı kavrama 
dizaynı standart 3 tırnakli tipte lıastırarak çevirme/i şekilde olmal.ıdır. 

556 



NERKEZİ V!IKUN SİSTEM! 

557 



Merkezi istasyonun aşağıdaki ünitelerden oluşması gerekmektedir. 

1-)Vakum sistemi rotatif elektropompa grubu: 

Çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile 760 mmjhg 
vakum basmcın.ı sağlıyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Sistem 
birisi yedek iki adet krank biyel mekanizmasi içermeyen emme tnçakli 
rotalif elektrapompalardaıı oluşma/ıdır. Elektropompaları işletecek 
elektrik motorları hesaplama/ili' sonucu /unacak kapasiteye bağlı olarak 
yeterli güçte ve amperde 380 V alternatif akım ile çalışma/ıı1ır. 
İsteni/en nominal vakum değeri 760 mmfhg vakum bas zncwa ayarlı iki 
vakumostat, 0-760 mm(hg aras ı giistergel i bir adet vakummetre, bir 
tank kondense su boşaltma valfi sistemi tamamlayıcı diger unsurlar olarak 
bulunmalidir. Rezerv tankı hesaplamalar sonucubulunacak hacimsel 
kapasiteye uygun iizel top çe liğinden mamul olmalıdır. Emme b1 ları ile 
rotatif elektropompa arası transmisyon parçaları, ii?el hastane 
kullantınmda çok sık devreye girip çtf,ması ısından dayanıklı 
malzemelerden olma/ 1d1r. Eiektropompaların çıkışwda bir adet yoğuşmuş 
su ve atık yağ boşaltma tankı bulunmalıdır .. 

·.ı.· 

2-)Elektrik konnektör paneli: 

İki ,ıdet vakumostat ve yağ seviye şalterinden kumanda alarak iki adet 
yeterli güç ve arnperdeki 380 V elektrik motor/arın; işletmeye alıp 
çıkarabilmelidir. Bunun yanısıra, kendi üzerindeki elektrik kentakl ı 
vakummetreden kumanda alarak vakum giirsel ve duysa/ alanıuna ikaz sinyali 
göndermelidir. Arıca kendi üzerinde de yetersiz vakum ikaz lamhası 
yanma/ıdır. İki adet e/ektropompa/ardan birini seçmeye yarayan ana 
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ceryan şalteri (0--1--2 konumlu) ile seçilen elektropompaların ceryan 
şaltederi (0-1) olmak üzere 3 adet şalter tablo üzerinde bulunmalıdır. 
şalterler üç adet ikaz lambasr ve herbir elektropompa için bir adet 

lışma saati sayacı bulunmalidir. Bir asıl bir yedek çalışma şekli 
saatlerden kontrol edilmek suretiyle her 50 saatte bir yedek--asil pompa 
konumları de_ğiştirilebilmelidir. Elektrik konnektör panelinin çalişma 
şekil aşağıdaki şekilde çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıd;r: 
Testsattan vakum kullanildıkça basınç artmas1nı vakumostatlar hisseder ve 
seçilmiş olan elektropompa otomatik olarak devreye girer, istenilen vakum 
seviyesini sağlar, gene otomatik olarak devreden pkar. Ancak aşırı 
veya harcama durumlarında veya rezerv tank.ı dolu iken ilk çal1ştırma 
dun;m/arında vakum aşın miktarda az ise ana seçici şalter hangi konumda 
olursa olsun sistem !ıer iki elektropompayı da işletmeye alarak süratle 
gerekli vakum seviyesini sağlar. Bu seviye be7li bir değere ulaştığı 
anda seçilmiş as1l elektropompa devrede kalarak yedek olanı otomatik 
olarak devreden ÇTkartılır. Böylelikle, tek pompa maksimum vakum 
gereksinmesini sağlıyarak daha sonra devre dışı kalır. Ayrıca panel 
üzerinde bakım kapağına bag/ ı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. 
şalter bakım kapağının aplmas111a ancak kapat:ıldığı sürece imkan verecek 
özelliğe sahip olmalı ve bakim tehlikelerini oı·tadan kaldırmalıdtr. 
Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. Yukarıda saJ!ları bütün bu 
özellikler, kontaktör/er termikler ve diğer elektrik devreleriylı? 
otomatize edilmiş olmalıdır. 

ll 
1' 

ll E~,mu L' .// U------- ---·-~----

3-) Bakteri önleyici filtre sistemi: 

Sistem iki tilterden oluşma/ıdır. Bunlar: 0,03 mikrona kadar mikro 
orgarıizmaları tutabilecek kabi/iyette bakteri önleyici filtr·e, ön 

i kül tutucu f'iltre. Filtreler değiştirme ve bakım kolayi ı ğı 
açısından birbirine konik rakorlarla bağlanmiŞ olmalıdır. rntr·e by
pass' .ı oluşturabilmek için sistemde ikisi giriş çıkışta, biri by-pass 
hattında olmak iizen? 3 adet membran valf bulunmalıdır. Bakteri önleyici 
filtrenin altwda sterilize edilebilen bir cam erlenmeyer bulunmalıdır. 
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4-)Duysal ve görsel alarm: 

Alarm sistemleri iki devreden oluşmal1d1r. Bunlardan birincisi alarm 
devresi diğeri ise sistemin normal çal ışma durumuna dair bilgi veren 
devrelerdir. Görsel alarm renk içeı·ikleri şu şekilde olmalıdır: Besleme 
gerilimi 24 V'un sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası, 
birincil şebekede az vakum durumunu gösteren yanıp sönen kirmızı ikaz 
lambası. Alarm ikaz lambasınin bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz 
lambasının yan1p sörımesine bağlı olarak çalmalıdtr. Duysal alarm 
işaretini rahatsiz ettiğinde iptal ederek hiç bir ses duyu/mamasını 
sağlayan (Fakat ikaz lambaları yanıp sönmeye devam etmelidir.) kesme 
anahtar ı bul u nma 1 ıdır. Kesme anahtan ar ı za gideri1 med i ği takdirde her 
20 dakikada bir alarmin devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresine 
haiz olmalıdır. Alarm tamamen elektronik olmalı, alçak gerilim 24 V ile 
çalışmalı ve ikaz .ışıkları akkor flaman/1 olmayıp LED olmalıdır. Ayrıca 
alarm kendi kendisini denetiiyecek elektronik test sistemine ve test 
düğmesine haiz olmalıdır. 
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5-)lkinci kısım kontrol paneli: 
-------------------------------

Sistemi oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine konik 
rakorlar ile bag/antılı olmalıdır. Dolayısıyla bakım işlemi son derece 
kolay o7ma7ıdır.Sistem diger ikinci gaz basınç dUşOrUcUleri ile birlikte 
yerden yaklaşik 150 cm yükseklikte duvara monteli fırın boyalı,çelikten 
mamul kilitlenebilir kapaklı ve manometrelerdeki ve vakummetredeki 
degerierin rahatça okunabilecegi azerinde farklı gaz tiplerinin tOrkçe 
isf"iiıler'i ile kimyasal sembollerinin yazılı olduğu şeffaf materyalden 
pencere/i panel içine monte edilebilir olmalıd1r. Sistem membran valf ve 
vakummetreden olvşmalıdır. 
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6-)Priz: 

Gaz çıkışları için geri dönüşs!Jz akma vanal.ı ve ısı-basınç altında 
yapıştırılmış bronz metal parçacıklardan oluşan aşırı gözenekli ve asgari 
parça geçirgenlik/i filtreye haiz olmalıdır. Prizler metal destek 
levhalı anti-şok plastik kutularda ve sıcak prinç baskı olmalıdır. 
Ankastre olarak duvara yerleştirilecek priz kutularının ön yüzü anadize 
alüminyumdan olmall ve üzerinde beynelmi/el gaz rengi, kimyasal 
sembolü, ve türkçe adı yazılı olmalıdır. Yanyana gelen diğer gaz 
prizleri ile birlikte birbirine montaj yapılmasını sağlayan montaj 
elemanına sahip olmalıdır. Diğer gaz prizleriyle birarada kullanma 
hata/arına sebep vermemek üzere priz-fiş bağlantı kavrama dizaynı 
standart 2 dar tırnakl ı tipte olmalıdır. 

o 
m 

7-)Bağlantı fişleri: 

Fişler sıcak prinç baskı olmalıdır. Bağlantı sırasında işlemi 
kolayiaştırma açısından üzerinde parmak kaymasını engelleyici yüzey 
arttırıcı yivler bulunmalıdir. Di~er gaz fişleriyle karışmasını 
engellemek için ise üzerinde gazın beynelmi/el kimyasal rengine göre 
renk/endirilmiş lastik bir çevre halkası bulunmalı ve bağlantı kavrama 
dizaynı standart 2 dar tırnak/ı tipte bastırarak çevirme/i şekilde 
olmalıdır. 
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Merkezi istasyonunaşağıdaki üniteleı'den oluşması gerekmektedir. 

1 ınçlı hava sistemi vidalı tip kompresör grubu: 

Çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli hava debisi ile 10 bar 
basıncı verebilecek ve nominal çıkış kalibre baswcı 8 bar' ı lıyacak 
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Sistem birisi yedek iki adet vidal ı 
rotatif tip elektrokompresöı'den oluşmal !dır. ektrokompresörleri 
işletecek elektrik motorları hesaplamalar· sonucu bulunacak kapasiteye 
bağlı olarak yeterli güçte ve amperde 380 V alternatif akım ile 
çalışmalıdır. Istenilen nomlnal basınç değeri 8 bar'a ayarlı iki adet 
presostat, 0-20 bar aras ı göstergeli va If/i bir adet manometre, boşta 
O yük ile kalkışı saglıyacak iki adet susturucu/u solenoid valf' 
tamamlayıcı diger unsurlar olarak bulunmalıdır. Rezerv tanki 
/ıesaplamalar sonucu bulunacak hacimsel kapasiteye uygun ve 20 bar basınca 
dayaniki ı özel tüp çellginden mamul olmalıdır. Kompresör grubu, hava 
soğutucusu ve elektrik konnektör paneli ile birlikte komple bir muhaf~za 
içerisinde ve ses tecrit/i olmalıdır. 
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2-)Eiektrik konnektör paneli: 

lki adet presostat şalterinden kumanda alarak iki adet yeterli güç ve 
arnperdeki 380 V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. 
Bunun yanısıra, kendi üzerindeki elektrik kontak/ı manometreden kumanda 
alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına Ikaz sinya/i 
göndermelidir. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz 
lambası yanmal ıdır. İki adet elektrokompresörden birinf seçmeye yarayan 
ana ceryan şalteri (1-2 konumlu) tablo üzerinde bulunmalıdır. Elektrik 
konnektör panelinin çal.ışma şekli ,1şağıdaki şekilde çalışmayı 
yönlendirecek özellikte olmalıdır: 
resisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar 
hisseder ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girer, 
istenilen basınçlı hava seviyesini sağlar, gene otomatik olarak devreden 
çıkar. Ancak aşırı yük veya harcama durumlarında veya rezerv tankı 
boşken ilk çalıştırma durumlarında hava basmcı aş.ırı miktarda az ise ana 
seçici şa7ter hangi konumda oluı·sa olsun sistem her iki kompresörü de 
işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlar. Bu 
seviye belli bir değere ulaştığı anda seçilmiş asıl kompresör devrede 
kalarak yedek olanı devrPden çrkartılır. Böylelikle, tek pompa maksimum 
hava basıncı gereksinmr$fni sağlıyarak daha sonra devre dışı kalır. 
Ayrıca panel üzeri•· bakım kapağrna bag/ı olarak ana giriş şalteri 
bulunmalıdır. Bu şalter bakım kapağının aç.ılmasına ancak kapatıldığı 
sürece imkan verecek özelliğe sahip olmalı ve bakım tehlikelerini ortadan 
kaldırma/ıdır. Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. Ozerinde 
ayrıca kurutucu ikaz lambası ve şalteri bulunmalıdır. Yukarda sayılan 
bütün bu özellikler, kontaktör/er termikler ve diğer elektrik 
devreleriyle otomatize edilmiş olmalıdır. 



3-)Karşılama memeli otomatik kondense boşaltıcı: 

Sogutucuda sıcaklıgın dUşmesi sonucu hava içinde yoguşan nemin otomatik 
olarak basınç altında tahliyesini saglıyabilmelidir. 

4-)Hava kurutucu: 

SAC/ 2 O 
~· 

~ 

Sistem kendi elektrik kumanda devresine haiz, ekovat tipi sogutma 
kompresörü, kondenser, eşanjör tipi evaporatör, expansion valf, presostat 
ve solenoid valf ile teçhiz edilmiş tam bir sogutma çevrimi olmalıdır. 
Hesaplamalar sonucu belirlenecek kapasiteye uygun olmalıdır. 
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5-) Filtre sistemi: 

Sistem dört adet filtreden oluşmal ıdır. Bunlar: 10 mikrona kadar 
nl~n p~rr~c••ları +u+•n paclanm~7 ra1i~ ~n ÇiJ+~n n 0' m;~~o~~ 'ad·M ~.~ ..... ,:rcı • ._, •. "' ....... ., .,, "''-'"- '.;''-''" ""' '''"''-; v, J. ,,r;.., 110: r.. ar 
parçacıkları tutan yağ ayırıcı filtre, 0,003 p.f.m'r kadar olan artık 
yağı emici filtre, bakteriyolajik testlerde %100 verimlilik sağlayan 100 
k ereye kadar st er il ize ed il e bil en st er il filtre. Ayrıca si st em 
içerisinde filtreleri n t ıkanmil durumunu kontrol edebilmek açısından 
diferansiyel manometre bulunmalidir. Filtreler değiştirme ve bakım 
kolaylığı açısından birbirine konik rakorlarla bağlanmış olmalıdır. 
Filtre by-pass' ı oluşturabilmek için sistemde ikisi giriş çık.ışta, biri 
by-pass hattında olmak t1ze1·e 3 adet küresel vana bulunmalıdır. Sistem 
komple fırın boyalı ve diferansiyel manometrenin dısardan görtilebilmesine 
izin verecek şekfide cam pencere/i kapağa sahip bir kaset içerisine 
yerleştirilmiş olacaktır. 

-' 
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6-)Duysal ve görsel alarm: 

Alarm sistemleri iki devreden oluşma/ıdır. Bunlardan birincisi alarm 
devresi diğeri ise sistemin normal çalışma durumuna dair bilgi veren 
devrelerdir. Görsel alarm renk içerikleri şu şekilde olmalıdır: Besleme 
gerilimi 24 V'un sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası, 
birincil şebekede alçak bas1nç durumunu gösteren yanip sönen kırmlZI ikaz 
lambas1. Alarm ikaz lambasının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz 
lambasının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmal ıdır. Duysal alarm 
işaretini rahatsız ettiğinde iptal ederek hiç bir ses duyu/mamasını 
sağlayan (Fakat ikaz lambaları yan1p sönmeye devam etmelidir.) kesme 
anahtarı bulunmalıdır. Kesme anahtarı arıza giderilmediği takdirde her 
20 dakikada bir alarmın devreye girmesi sağlayacak zamanlama devresine 
haiz olmalıdır. Alarm tamamen elektronik ol mal ı, alçak gerilim 24 V ile 
çalışmalı ve ikaz ışıkları akkor flamanlı olmayıp LED olmalıdır. Ayrıca 
alarm kendi kendisini denetiiyecek elektronik test sistemine ve test 
düğmesine haiz olmalıdır. 
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1-)Basınç düşürme ve ikinci kısım kontrol panel!: 

6-12 atm aralığındaki besleme basıncını azami ani yüklernesi 250 Lt/dak. 
(15 m3/hj değerinde olan 3 atm'den 6 atm'e kadar ayar1anabilir, gaz çıkış 
basıncını gösteren bir adet 12 bar'lık manometre, filtre/i valf ve vakum 
için membrani ı vanaile teçhiz edilmiş olmalıdır. Bu sistem gaz çıkış 
priz/erlni besleyen ikinci/ şebeke yani alçak basınç devresinde 
basıncı, nomlna/ basıncın± %10 'u kadar bir değerde tutabilmelidir. Bir 
yabancı madde veya çapağın gerek basınç düşürücü gerekse gaz çıkış 
prizlerine ulaşmasını engellemek açısmdaıı ısı ve basınç ile 
yapıştırılmış bronz metal parçacık/arından otuşan aşırı gdzenekli ve 
asgari parça geçirgenlik/i filtre valf sisteminde bulunmal ıdır. Bu 
filtre valf, sistemdeki gaz boşalt ı lmadan senkron çalışan obtüratdr ve el 
çarkı vasıtası ile filtrenin bulunduğu yuvadan ayrılarak kolayca değişme 
veya temizlenmesine müsade edicek şekilde olmalıdır. Sistemi oluşturan 
tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine konik rakorlar ile bağlantılı 
olmalıdır. Dolayısıyla bakım işlemi son derece kolay olmalıdır. Sistem 
diğer ikinci gaz basınç düşürücüleri ile birlikte yerden yaklaşık 150 cm 
yükseklikte duvara monteli fırın boyalı, çelikten mamul kilitlenebilir 
kapaklı ve manometrelerdeki ~eğer/erin rahatça okunabileceği üzerinde 
farklı gaz tiplerinin to~!.çe isimleri ile kimyasal sembollerininyazılı 
olduğu şeffaf materyalaen pencere/i panel içine monte edilebilir 
ol mal ıdır. 
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8-)Priz: 

Gaz çıkışları ıçın geri dönüşsüz akma vanalı ve ısı-basınç altında 
yapıştırılmış bronz metal parçac1klardan oluşan aşırı gözenekli ve asgarı 
parça geçfrgenlikli filtreye haiz olmalıdır. Prizler metal destek 
7evha1ı anti-şok plastik kutularda ve sıcak prinç baskı olmalıdır. 
Ankastre olarak duvara yerleştirilecek priz kutularının ön yüzü anadize 
alüminyumdan olmalı ve üzer·inde beynelmilel gaz rengi, kimyasal sembolü, 
ve türkçe adı yazılı olmalıdır. Yanyana gelen diğer gaz prizleri ile 
birlikte birbirine montaj yapılmasını sağlayan montaj elemanına sahip 
olmalıdır. Diğer gaz prfzleriyle birarada kullanma hata/arına sebep 
vermemek üzere priz-fiş bağlantı kavrama dizaynı standart 2 tırnak/ı 
tipte olmalıdır. 

9-)Bağlantı fişleri: 

Fişler sıcak prinç baskı olmalıdır. Bağlantısırastnda işlemi 
ko7ay7aşt ırma açısindan üzerinde parmak kayması nt engelleyici yüzey 
arttırıc1 yivler bulunmalıdır. Diger gaz fişleriyle karışmasını 
engellemek için ise üzerinde gaztn beynelmilel kimyasal rengine göre 
renklendirilmfş lastik bir çevre halkası bulunmalı ve baglantı kavrama 
dizaynı standart 2 tırnakl 1 tipte bastırarak çevirme li şekilde olmalıdır. 
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SONUÇ 

Hastane içindeki gerekli gazların tek bir merkezden Uretilmesini ve bir 
bakır boru ağı lle dağılımını sağlayan medikal gAZ sistemlerinde amaç 
anitelerde tüp, elektrikli aspiratörler vb. ekipman bulundurma ve nakletme 
gereği ile bundan dogabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak, hastanelerin 
bu ihtiyaçlarına modern ve kalıcı olmanın yanı sıra çok yüksek bir sistem 
emniyeti sağlayaı'ak en iyi şekilde cevap vermektir. Konunun insan 
saglığına yönelik olması faktörü de, sistemde ku71an.ılacak her tür 
ekiprnanın titizlikle seçiminin, hassas mühendisliğin ve eğitimin önemini 
bir kat daha arttırmaktadır. 
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