detectomat kimdir?

detectomat: 30 Yillik arastirma-gelistirme deneyiminin verdigi güç
Detectomat firmasi yaratici mühendis kadrosu yeni jenerasyon elektronik duman
dedektörlerini FET transistörler ile gerçeklestirerek Avrupa çapinda yanki uyandiran
çarpici bir tasarim gerçeklestirmistir (1975-77).

Detectomat bu tecrübeler isiginda Esser, Eff Eff ve Hekatron firmalarinin
dedektörlerinin gelistirilmesi projelerini de üstlenerek basariyla tamamladi.

Detectomat GmbH, Bosch-Group ve Telenorma firmalari için OEM üretim yapmaya
1995 yilindan 1999 yilina kadar devam etmistir.Asagida siralanan ve daha bir çok
firmaya Oem dedektör üretmektedir.

Detectomat, dönemin en büyük projesi olan Frankfurt Havalimani projesinde teknik
üstünlükleri nedeniyle tercih edildi ve basari ile uygulandi. Yine ayni dönemlerde
Nükleer Enerji santrallerinde çok kritik uygulamalarda basari ile uygulandi.

1999 yilinda Detectomat GmbH, Alman JOB Group bünyesine katildi. JOB Group,
sprinkler nozularindaki termal cam tüpler konusunda dünya pazarinin büyük bir
kismini elinde bulunduran özellikle Avrupa’da çok iyi taninan, büyük bir firmadir.
Tyco, Viking, Victualic, Minimax, Jomos gibi dünya çapinda büyük cirolara sahip
firmalar, termal cam tüpleri JOB Group firmalarindan saglamaktadir.

Genç ve azimli mühendis kadrosu ile çok kisa sürede, su an halen uygulanmakta
olan detect 3000 serisi gelismis algoritma tabanli duman dedektörleri tasarlandi ve
uygulamaya sunuldu.

Kablosuz ve ev tipi pilli duman dedektörleri de gelistirilerek ürün gami tamamlandi.

Duman dedektörleri konusunda birçok çarpici bulusun patenti Detectomat firmasinin
elinde bulunmaktadir.
Kisa sürede büyüyen ve büyük basarilar elde eden Detectomat GmbH, uluslararasi
arenada dagitim agi kurmayi ve Dünya çapinda, yaygin olarak ürünlerini sunmayi
hedefledi. Avrupa, Asya ve Amerika kitalarinda, birçok ülkede partner firmalarla
anlasma yapildi.
Detectomat ürünlerinin Türkiye distribütörlügünü, sektörde 10 yili askin süredir
projelendirme ve uygulama tecrübesine sahip mühendisler tarafindan kurulmus olan
firmamiz üstlenmistir.

detectomat
Türkiye’de

2003 yili ortalarinda yangin kontrol paneli konusunda Dünya çapinda bir çok firmaya
OEM üretim yapan Alman DBM GmbH firmasi, JOB Group bünyesine katilarak
Detectomat ile bütünlesmistir.
Detectomat, tek elden tüm yangin algilama ekipmanlarini, tamami VDS sertifikali
olarak saglayabilmekte ve Dünya çapinda yüksek sürümü sayesinde, kendi sinifinda
rekabetçi fiyatla r sunmaktadir. VDS sertifikasina ilave olarak tüm ürünlerde Rusya
Gost sertifikasina, tüm dedektörlerde LPCB sertifikasina sahiptir.

Detectomat, yenilikçi ve dinamik ar-ge ekibi ile konusunda çalismalarina yogun
olarak devam etmektedir.
Neden detectomat?
•

Detectomat ürünlerinin tamami elektronik adreslenebilir, algoritma tabanli
(interaktif) adreslenebilir tipte olup, yangin alarm sistemlerinde teknolojinin
sundugu en gelismis sinifta yer almaktadir.

•

Sistem kablolu tesis edilebilecegi gibi, bir kisim ekipman veya sistemin tamami
kablosuz tesis edilebilmektedir. Kablosuz uygulamada kullanilan tüm ekipmanlar
yine ayni sekilde interaktif adresli olarak çalismaktadir.

•

Loop hattindan besleme alabilen adresli (Loop powered) siren kullanma olanagi
vardir.

•

Ex-proof mahaller için sisteme ex-proof (I.S.) duman dedektörleri, butonlar, siren
ve flasörler eklenmesi mümkündür.

•

Tüm buton ve modüllerde standart olarak çift yönlü dahili izolatör vardir. Bu
sayede zon bazinda kisadevre izolasyonu standart olarak saglanmaktadir.
Istenirse tüm dedektörlerin izolatörlü olmasi mümkündür.

•

Adresleme panelden otomatik olarak yapilmaktadir. Adresli ekipmanlar Plug&Play
(Tak&Çalistir) teknolojisi ile çok kolay devreye alinabilmektedir.

•

Tüm Detectomat ürünleri Bielefeld/Almanya’da bulunan fabrikada ileri teknoloji ile
üretilmektedir. Tüm ürünlerde VDS ve Gost sertifikasi, tüm dedektörlerde LPCB
sertifikasi vardir. 2005 sonu itibari ile UL sertifikasyonu da tamamlanacaktir.

•

Panel üzerine montaj printer kullanma ve modem ile uzaktan erisim olanaklari
vardir.

Sadece Detectomat’da Olan Üstün Özellikler:
•

Özel akilli loop iletisim protokolü sayesinde, 2x0.8mm kablo ile 3000m ye kadar
loop uzunlugu

•

Özel estetik dizayn dedektör kasa seçenekleri

•

Bakim-isletme-servis yazilimi I-Check ile hizli ve kolay tesisat arizalarinin tespiti.
Kolay ve Hizli kurulum.

•

Kontrol paneli ve loop kartlarinda 2. mikroislemci olanagi (redundant çalisma). Çift
mikroislemci kullanildiginda, 1. mikroislemci arizalansa dahi digeri otomatik olarak
devreye girerek sistemin %100 yedekli çalismasini saglar.

•

Optik duman + sicaklik artis hizi + sabit sicaklik + CO gaz kombinasyonunun tek
dedektörde multisensör kullanilma olanagi

•

Tek panelde 16 loop kapasitesine genisleme olanagi.

•

Isin tipi duman dedektörleri, kablo tipi lineer sicaklik dedektörleri, aktif hava
emmeli laser duman dedektörleri, VDS onayli güç kaynaklari ve aküler, ex-proof
veya harici su geçirmez cihazlar, interaktif adresli veya konvansiyonel dedektörler,
butonlar, sirenler, flasörler, modüller vb. her türlü ekipmanin tek marka altinda
temin edilmesi olanagi.

