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ster havaalanlar nda olsun, ister otellerde, al veri  

merkezlerinde, hastanelerde veya bak m i letmelerinde

kalabal k insan toplulu unun bir araya geldi i objelerin 

bina yap lanmalar , gitgide daha kar k hale gelmektedir. 

Bununla ba lant l  olan tehlike riskine paralel olarak son  

y llarda, insan hayat n  daha iyi koruma zorunlulu unun bilinci 

de geli mi tir. Geçmi te sigorta hukuku nedenleriyle maddi 

de erlerin korunmas , yang n korumas n n odak noktas n   

olu turuyorken, bugün hemen hemen bütün in aat yönetmelik  

      lerinde, özellikle de özel in aat yönetmeliklerinde, binalardaki

ah slar n olaylara ba l  olarak uyar lmas yla ilgili bilgiler 

bulunmaktad r. Bu geli meyle ilgili önemli bir destek de, 

DIN VDE 0833 4'den gelmektedir. 

Güvenli tahliye için yeni yollar

Bugüne kadar olandan daha belirgin olarak bu yeni norm, 

ses alarm sistemlerinin yang n alg lama sistemleriyle 

birle iminin üzerine gitmekte ve yang n alg lama sistemleri 

taraf ndan kumanda edilen alarm donan mlar  hakk nda 

net talimatlar içermektedir. Mimarlar, ses alarm 

sistemlerinin planlay c lar  ve kurucular  için art k, kurulum ve 

kabul kriterlerini de anlatan, güvenilir uygulama talimatlar n  

kullan ma sunmu tur.

Yang n alg lama tekni i ve tahliye, gelecekte daima birlikte 

geli ecektir. Yang n alg lama sisteminin ve ses alarm sisteminin 

bir a a dahil edilmesi olana , burada belirgin bir avantaj 

sunmaktad r.

Mükemmel ortak ya am: Ses alarm ve 
yang n alg lama tekni i
Yang n alg lama sisteminin ses alarm sistemiyle entegrasyonu 

sayesinde, tehlike durumunda do rudan, bölgesel bir tahliyeyi 

mümkün k lan sinerjiler ortaya ç kmaktad r: Ba lant l  olan 

yang n dedektörleri taraf ndan bir alg lama gerçekle ti inde 

ve yang n alarm paneline  bildirildi inde, kendili inden 

ses alarm sistemine bir kumanda sinyali gider. Bunun 

üzerine tehlikeli bölgeler otomatik olarak seçilir ve ses alarm 

sistemiyle üzerinden bilgilendirilir, bu arada yang n alarm

paneline, buna paralel olarak, yang n koruma kap lar na, 

klima ve havaland rma sistemlerine, asansörlere veya duman 

koruma kapaklar na kumanda eder. 

Ses alarm ile yang n alg lama tekni inin ba lant s  sadece 

fonksiyonel de il, ayr ca ekonomik avantajlar da sunar: 

Alarm verilen bölgelerin otomatik seçimi, rölelerin ve 

transponder  kullan m n  gereksiz k lar ve bu sayede, 

donan ma duyulan gereksinimi de minimum düzeye indirger. 

Bölgesel, do rudan ve düzenli bir havaalan  örne inde tahliye süreci

1. Havaalan n n B bölümünde 1. temel  

katta bagaj ay rma ünitesinde, bir k sa 

devre meydana geliyor.

2. Yang n dedektörü duman olu umunu 

alg l yor ve bu bilgiyi yang n alarm

 paneline aktar yor.

3. Yang n alg lama sistemi ayn  anda 

güvenlik hizmetlerine ve ses alarm 

sistemine bildirimler gönderiyor.

4. Güvenlik görevlisi, olay yerinde 

kurulmu  olan bir video kamera 

yard m yla, durumla ilgili görüntü al yor 

ve bunu takiben bir dü meye basarak, 

personele kay tl  olan ara anonsu 

ba lat yor.

5. Artan duman olu umu nedeniyle 

yang n alg lama  sistemi, tehlike

bölgesindeki yang n koruma kap s n

otomatik olarak kapat yor.  

Sinerjilerin, kurulumlar n üstündeki 
seviyede kullan lmas
Ak ll  arayüzler, ses alarm n, yang n alg lama tekni inin ve 

bak mevi ileti iminin fonksiyonel ekilde birbiriyle birle imini 

mümkün k lar. Üstelik bunlar n üzerinden, karma k bilgilerin 

aktar m  da mümkündür. Di er üreticilerin kurulumlar na da 

Ses alarm bile enlerinin, yang n ihbar tekni i ve bak mevi ileti imi kurulumlar na ba lanmas  ile ilgili prensip devre olu umu

DOM Dijital Ç k  Modülü
UIM Üniversal Arayüz Modülü
BMZ Yang n Alarm Paneli

DCS15 Dijital Anons stasyonu
SCU Sistem leti im Ünitesi
AMP Güçlendirici

DAL (dijital ses hatt )
Ethernet
Direkt ba lant
Seri veri ba lant s

Oda veriyolu
Yatak veriyolu
esserbus® 

essernet®

6. Yang n alarm paneli, asansörlerin 

kumandas n  üstleniyor ve asansör 

kabinlerinin ya tehlike bölgesinde 

durmas n  engelliyor ya da asansörü 

önceden belirlenmi  ba ka bir kata 

gönderiyor. 

7. Ses alarm sistemi otomatik olarak, 

yang n olan bölgenin terk edilmesiyle 

ilgili anons yay nl yor.

8. Bir sonraki bölgede (temel kat, Geli ), 

havaalan n n B bölümünün bagaj 

bantlar n n bir kat üzerindeki ah slar, 

do rudan bilgilendirmelerle ilgili ç k lara 

yönlendiriliyor. Bu arada canl  ses 

anonslar (örn. “403 numaral  Berlin 

seferinin yolcular na son ça r ) ara 

kayda al n yor ve tehlike bildirimi, daha 

yüksek öncelikli olarak bundan önce 

anons yap l yor.

9. tfaiye olay yerine var yor.

Kullan m alan Dedektör tipi Konu mal  alarm

Huzurevi/klinik O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

Al veri  merkezi O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

Havaalan /tren 
istasyonu

O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

Otel O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

Müze O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

Tiyatro/diskotek O2T, OTG VARIODYN® D1

Yeralt  garaj T VARIODYN® D1

Toplant  salonu O2T, OTG, OT blue VARIODYN® D1

ESSER'in çok kapsaml  ürün program  
ile, her türlü yap  için sipari e uygun ve 
güvenilir toplam yang n koruma sistemleri 
gerçekle tirilmektedir. 

ESSER ses alarm sistemleri, modüler 
yap lar  sayesinde seslendirme, alarm verme 
ve tahliye etme konular nda, hem küçük hem 
de büyük çözümlerin olu umunu mümkün 
k lmaktad r.

Ackermann clino sistemleriyle de, sa l k 
alan ndaki kurulu lar için esnek, entegre 
edilebilir güvenlik ve ileti im konseptleri 
gerçekle tirilmektedir.

Kullan m olanaklar :

Arka plan müzi i 
(müzik seslendirmesi)

Hastane kafeteryas

Bak mevi kafeteryas

Do rudan bilgi 
aktar m  / tahliye

Hastaneler/bak mevleri

Arka plan müzi i 
(müzik seslendirmesi)

Spor alanlar

Do rudan bilgi 
aktar m  / tahliye

Al veri  merkezleri

Havaalanlar

Tiyatrolar

Tren istasyonlar

Alarm ara anonslar
1000'den fazla ziyaretçinin 
bulundu u her türlü alanda

Reklam ara anonslar
Al veri  merkezleri

Spor alanlar

Ackermann clino bak mevi ileti im çözümleri 
ile ba lant l  olarak 

ESSER yang n alg lama tekni i ile ba lant l  olarak

Ses alarm sistemlerinin kullan m alan , sadece çok say da ziyaretçisi bulunan halka aç k binalar  de il,  aksine içinde binan n yap lanmas  
ve kaç  yollar  hakk nda bilgisi olmayan ah slar n yer ald  bütün yap sal kurulu lar  kapsamaktad r

ba lant n n uyum sa lamas  için, üniversal bir arayüz modülü 

(UIM) kullan lmaktad r. Bu sayede birbirine uyumlu ve tüm 

özellikleri sa layan çözümlerin gerçekle tirilmesi mümkün 

olmaktad r.  

Her ey tek elden

ESSER, yang n ihbar tekni i ve ses alarm ile ilgili entegre 

sistem çözümleri sunmaktad r. Müstakil bile enlerin birbiriyle 

uyumu, sistem planlamas n  kolayla t rmakta ve buradan 

yola ç karak, kolay kurulabilirli e ve ayr ca i letime almaya ve 

bak ma olanak sa lamaktad r. Yüksek oranda esneklik, hem 

sorunsuz geli tirilebilirlik, hem de ilave ba lant  olanaklar  

sayesinde elde edilmektedir. Projelendirme için, kullan c  

kolayl  veren windows tabanl  yaz l m ve kapsaml  bir e itim 

seçene i, gelece e endeksli konsepti tamamlamaktad r. 

Yang n alg lama ve ses alarm sistemlerinin projelendirmesi 

s ras nda, gerçek kullan m amac na yönelik do ru ürün 

seçiminin yap lmas  çok önemlidir. Yandaki tablo bir genel 

bak  sunmakta ve planlamada yard mc  olmaktad r.

CD çalar

DCS15

ZT ELA
birle tirme 
modülü

BMZ IQ8Control

Laptop 
üzerinden 
kon  gürasyon

SCU

Hasta el 
cihaz

Yatak elektroni i
Oda 
terminali

UIM

DOM

An  

Grup santral

tfaiye gösterge 
tablosu FAT3000

Ana istasyon

Bilgilendirme 
ekran

LAN (TCP/IP)

LAN (TCP/IP)

Seri essernet® 
arayüzü

Ses birle im 
arayüzü AKI

I kl  ça r  sunucusu

Yang n Alg lama Sistemi Ses Alarm Sistemi Hem ire Ça r  Sistemi




