RETROFIT UYGULAMARI IÇIN NEDEN DETECTOMAT
Retrofit : Mevcut kablo tesisatinin kullanilarak mevcut altyapi üzerine yeni bir
yangin algilama ve uyari sisteminin kurularak çalistirilmasi olarak açiklanabilir.
Karsilasilan Sorunlar:
1. Kablo tip ve kesitinin uygun olmamasi
Günümüzde bir çok yangin algilama ve uyari sisteminin saglikli ve sorunsuz
çalismasi için özellikli kablo ve altyapi ihtiyaci zorunluluktur. Bir çok sistem
1,5mm2 kesitli kablo ile kisitli loop hatti uzunlugunu desteklemekte ve bu
sartlar saglandiginda ancak sorunsuz çalisabilmektedir.
Detectomat ‘in Çözümü
Detectomat sistemi loop adres kapasitesi %100 dolu oldugu durumlarda dahi
0,8mm2 kesitli kablo ile 3000 metre, 0,5mm2 kesitli kablo ile 2000 metre loop
hatti uzunlugunu saglayabilmektedir.

2. Kablo altyapisi-topoloji
Günümüzde bir çok yangin algilama ve uyari sisteminin saglikli ve sorunsuz
çalismasi için kapali çevrim (Class A) loop yapisi zorunluluktur.
Bu nedenle kisa devre veya kopuk nedeniyle kapali çevrim yapilamayan
hatlarin tümü birer loop karti kapasitesini doldurmaktadir.
Detectomat ‘in Çözümü
Çevrim (loop) hatlari Class A (kapali çevrim, ring), Class B (açik çevrim)
olabilmektedir. Çevrim (loop) hatlarindan dal alinabilmekte ve böylece her türlü
kablo ve altyapi topolojisi desteklenmektedir.
Tesis durumuna bagli olarak kablo çekiminin ve tesisat yapiminin imkansiz
oldugu durumlarda Detectomat kablosuz elektronik adreslenebilir interaktif
dedektör, buton ve modüller kullanilarak kablosuz haberlesme modülleri ile
loop hattina baglanabilmekte ve bu kablosuz saha cihazlarinin her türlü alarm
ve ariza durumu kontrol panelinden izlenebilmekte, çevrim (loop) hattina
dogrudan bagli saha cihazlari gibi programlanabilmektedir.

Detectomat Yangin Algilama ve Uyari Sistemi Topolojisi

3. Adresleme Teknolojileri ve Devreye Alma
Adreslenebilir yangin alarm sistemleri manuel (elle) adreslenebilir ve otomatik
adreslenebilir sistemler olarak ikiye ayrilir.
Manuel (Elle) Adreslenebilir Sistemler : Bu tip sistemlerde çevrim hattina
dogrudan baglanan cihazlar dip-switch, rotary switch veya el tipi adresleme
üniteleri ile elle adreslenmektedir.
Kontrol paneli elle manuel olarak adreslenen saha elemanlarini taramakta ve
sorun olmamasi durumunda çevrim (loop) hatti tamamlanarak devreye
alinabilmektedir.
Çevrim hatti üzerinde hat kopugu, kisa devre, mevcut projeye uygun olmayan
tesisat-kablo alt yapisinin olmasi durumunda problemlerin çözümü uzun
zaman almaktadir.
Bu tip sistemlerin hatasiz-yanlissiz devreye alinabilmesi için mevcut tesisat
tümüyle kontrol edilmelidir. Bu amaçla tüm adreslenebilir çevrim (loop) hatti
cihazlarinin kablolari ölçülerek kablonun güzergahi belirlenir.
Bu islem çok uzun zaman almaktadir.
Otomatik Adreslenebilir Sistemler : Bu tip sistemlerde çevrim (loop) hattina
baglanan cihazlar yangin alarm kontrol panelinden otomatik olarak
adreslenmektedir. Panel tarafindan yapilan otomatik adreslemenin ve
sonradan yapilacak isimlendirmenin (cihazlara mahal isimlerinin atanmasi)
hatasiz olabilmesi için cihazlarin çevrim (loop) hatti üzerindeki yerlesim sirasi
bulunmalidir. Bulunan yerlesim sira ve cihaz tipleri kontrol paneline çesitli
yöntemler ile (barkod veya adres numarasi girilmesi vb) girilir.
Bu amaçla cihaz yerlesim siralarinin bulunabilmesi için mevcut tesisat
tümüyle kontrol edilmelidir. Tüm adreslenebilir çevrim (loop) hatti
cihazlarinin kablolari ölçülerek kablonun güzergahi belirlenir.
Bu islem çok uzun zaman almaktadir. Ayrica siralamada yapilacak bir hata
tüm çevrim hatti tesisatinin yeniden kontrol edilmesini gerektirmektedir.

Detectomat ‘in Çözümü
Detectomat sistemi otomatik adreslenebilir sistemler sinifindadir.
Çevrim (loop) hattina dogrudan baglanabilen tüm cihazlar kontrol panelinden
otomatik adreslenmektedir.
I-Check Loop Diyagnostik yazilimi yardimiyla loop hatti topolojisi, tek hat
semasi otomatik olarak elde edilmekte ve tüm dedektör, modül, buton vb.
cihazlarin loop üzerindeki fiziki dizilis siralari, baglanti yollari, görsel ve text
olarak görülebilmektedir. Loop kablo tesisatinda fiziki olarak yapilmis olan tüm
dal ve agaç yapisi görülebilmektedir. Loop hatti üzerinde olasi tüm
problemlerin (kablo kopugu, kisa devre, hatali uç baglantisi vb.) ariza tipi ve
yerleri I-Check loop diyagnostik yazilimi yardimiyla noktasal olarak
görülebilmektedir. I-Check loop diyagnostik yazilimi ile tespit edilen bu arizalar
yazilim üzerinden görülen cihaz seri numaralari yardimiyla cihaz etiketlerinin
yapistirildigi proje üzerinden takip edilmesiyle arizalarin gerçek fiziki yerleri
bulunabilmektedir. I-Check loop diyagnostik yazilimi üzerinden loop hattina
bagli olan tüm cihazlarin tipi, seri numaralari, kirlilik, duman, sicaklik,
hassasiyet seviyeleri, son bakim tarihi, cihaz çalisma gerilimi ve cihaz durumu
görülebilmektedir. Bu sayede fiziki dizilise aykiri olarak adresleme veya
isimlendirme yanlisligi ortadan kaldirilmis olmaktadir.

I-Check Loop diyagnostik yazilimi yardimiyla çevrim hattindaki her türlü ariza
kolaylikla ve hizlica bulunmaktadir. Böylece sistemler hatasiz olarak kolaylikla
ve çok kisa sürelerde devreye alinabilmektedir.

4. Standartlara Uygunluk – EN54-14
Retrofit uygulamasi yapilacak olan tesislerde yeni kablolama olanagi
olmadigindan güncel standartlara genellikle uyulamamaktadir.
Örnegin EN 54-14 standardinin sesli sinyaller bölüm basligi altinda;
“……. Alarmin amacinin uyuyan insanlari uyandirmasinin da amaçlanmasi
halinde, minimum ses seviyesi yatak ucunda 75 dB(A) olmalidir. “
denmektedir. Yani otel, hastane ve benzeri binalarda uyuyan insanlarin
uyandirilmasi amaciyla yatak baslarinda 75 dB(A) ses siddeti istenmektedir.
Bu standardin saglanabilmesi için buzzer ‘li dedektör soketi kullanilmalidir.
Bir çok sistemde buzzer’li soket kullanimi için 2x2x1,5mm2 kablo kullanimi
zorunludur. Çünkü buzzer ‘larin çalismasi için ayrica besleme ihtiyaci
bulunmaktadir.
Detectomat ‘in Çözümü
Detectomat sistemi esnek, modüler yapisi ve gelismis loop topolojisi nedeniyle
retrofit proje uygulamalarinda dahi standartlara uygun sistem tasarim ve
uygulama olanaklari saglamaktadir.
Buzzer ‘li dedektör soket uygulamalari için ilave kablo ihtiyaci gerektirmez.
Buzzer’lar için gerekli besleme loop hattindan saglanir.

