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Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə “Sıfır Tullantı 

Layihəsi” “Təkrar emalı üzrə Tədbirlər Planı” və “Qablaşdırma Tullantı-

larının Tənzimlənməsi” Tullantıların ayrılması ilə bacaların yenidən 

qurulması planlanan sahələrdə tətbiq edilməyə başlanmışdır.

- Xidmət zamanı bütün qapaqların 
  bağlanması
- Interlock ( hər dəfə yalnız bir qapağın 
  istifadə edilməsi )
- Yanğın və temperatur alarm inteqrasiyası
- Ayırma Bisorting/Trisorting
- Mərtəbənin sistemdə göstərilməsi
- Seçilmiş qapaq girişinə nəzarət
- Kompaktor nəzarəti
- Avtomatik fırça nəzarəti
- Fan nəzarəti
- Sterilizasiya bölməsinə nəzarət

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

TULLANTILARIN AYRILMASI
SİSTEMLƏRİ

Mərkəzi idarəetmə paneli və bütün operator panelləri IP65  stan-

dartlarına uyğundur. Mərkəzi idarəetmə paneli 7 PLC paneli ilə bir-

likdə qorunmalıdır. PLC nəzarət bölməsi fərqli ayrılma sistemləri və 

operator panelləri ilə birləşdirilə bilər. Operator panelləri internet 

bağlantısı ilə uzaqdan idarəetmə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna 

görə istənilən nöqtədən sistemə müdaxilə etmək mümkündür.
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Sensor vasitəsilə toxunmadan açılan və bağlana
bilən qapaqlar 304 keyfiyyətli paslanmaz poladdan

hazırlanmışdır.

Qapaqlar bir düymə ilə açılır və bağlanır. Qapaqlardan
biri açılanda digərlərində məşğul LED sistemi aktiv olur
və qapaqlar bağlı vəziyyətdə qalır. Qapaqlar - hər hansı

bir müdaxiləyə qarşı sistem qorunmasına sahibdir.

Operator paneli uzaqdan giriş üçün hazırlanmışdır. Bu
şəkildə həm bizim həm, də bina rəhbərliyinin müəyyən

etidiyi istənilən nöqtədən sistemə nəzarət etmək və
müdaxilə etmək olar.

Qapaq 45 saniyə ərzində istifadəçi tərəfindən bağlan-
mazsa, sistem tərəfindən avtomatik olaraq bağlanır.

Bütün bu prosesləri operator panelindən izləmək olar.

Qapaqlar - 240 dəqiqə yanğına davamlılıq sertifikatına 
sahibdir.

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ
TULLANTI AYIRMA QAPAĞI
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Ölçülər
450*500mm Qapaq

570*630mm Çərçivə

240 dəqiqə yanğına davamlılıq

Efectis sertifikatlı / EEA-1600-0017-REV-EN

INTERLOCK
TULLANTI AYIRMA QAPAĞI

Hər dəfə sadəcə bir qapağın açılmasına və tə-
miri zamanı bütün qapaqları kilidləməyə imkan

verən bir elektromexaniki kilidləmə və avtomat-
laşdırma sistemi mövcuddur. Hər qapağın üzə-

rində - məşğul - uyğun - texniki xidmət vəziy-
yətini göstərən LED lampalar var.



Sistem - servis zamanı bütün qapaqları 
elektromexaniki kilidləmə və avtomat-
laşdırma sisteminə sahibdir. Bununla
yanaşı sistem, hər istifadə zamanı yalnız 
bir qapağın açılmasına icazə verir. Hər 
qapağın üzərində uyğun - məşğul -
xidmət rejimlərində olub-olmadığını 
göstərən 3 fərqli LED lampa mövcuddur.

Ölçülər 
500*450mm Qapaq 
630*570mm Çərçivə 
240 dəqiqə yanğına davamlılıq 
Efectis Sertifikatlı / EEA-1600-0017-REV-EN

INTERLOCK - ÇAMAŞIR AYIRMA QAPAĞI

TOXUNMALI ( SENSORLU ) MULTİ-SORTER
TULLANTI ÇEŞİDLƏMƏ QAPAĞI

Ağıllı strukturlar inşaat - tikinti sektorunun
gələcəyinə çevrilir. Məhsulları inkişaf etdir-

mək üçün istehsal etdiyimiz PLC sistemi 
ilə multi-sorter qapaqlarında internet əla-
qəsi var. Fərdiləşdirilə bilən sensor ekran

və multi-sorter sistemi ilə 8 konteynerə
qədər çeşidləmə təmin etmək mümkün-

dür.

İdarəetmə panelimiz internet bağlantısı
və uzaqdan giriş üçün nəzərdə tutulmuş-

dur.  Bu şəkildə sistemin müəyyən edil-
məsi üçün təyin olunacaq istənilən 

nöqtədən müdaxilə etmək mümkündür.

Avtomatik kilidləmə sistemi binalarda
mövcud yanğın və tüstü sensorlarına

bağlana bilər.

Ölçülər 
450*500mm Qapaq 
570*630mm Çərçivə
240 dəqiqə yanğına davamlılıq 
Efectis sertifikatlı / EEA-1600-0017-REV-EN
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DÜZ MODEL

BOĞAZLI MODEL - SƏS İZOLYASİYASI

- Düz modullar davamlı olaraq TIG qay-
  nağı ilə mükəmməl şəkildə istehsal olu-

  nur. Özəl dizayn ilə hazırlanmış flanş ağzı 
  açılaraq sıx birləşmə təmin edilir və xüsu-

  si sızdırmaz sıxaclarla məhsul hazırlanır.

- Bolt - qayka pərçimləmə və s. istifadə 
  olunmur.

Texniki parametrləri
Paslanmaz polad

O 500 - O 800

Tullantıarın qapaqlar vasitəsilə mərtəbələrə 

çatdırılması. Qapaqlar boğazlı modellərə qu-

raşdırılır. Boğazlı model - sisteminin xususiy-

yətlərinə uyğun olaraq hazırlanmış xüsusi 

bucağı sayəsində tullantıların qapaqdan ka-

nala asanlıqla atılmasını təmin edir.

- Boğazlı modelin ağzının uzunluğu 

  180 mm-dir.

- Boğazın üst hissəsində spinkleri və 

  yuma nozulunu bağlamaq üçün

  1/2 maşon nəzərdə tutulmuşdur.

- Modelin xarici səthi tullantı prosesi 

  zamanı yaranan səsləri qarşısını al-

  maq üçün 1.7kg/m və 2 mm qalınlı-

  ğında səs izolyasiya vasitəsilə örtül-

  müşdür.

www.freshair.az

Texniki Parametrləri:
- 304 keyfiyyətli paslanmaz polad
- Su əsaslı, ekoloji cəhətdən təmiz

  səs izolyasiyası materialı
- Əla akustik xüsusiyyətlər

- Temperatur müqaviməti +120 C,
   +160 C / 1 saat



MANUAL FIRÇALI VİNÇ
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Texniki Parametrlər ( VİNÇ )
Motor Növü : JUNPOWER YT-125/250, 
DC FREN
Motor : 230V / 50 Hz / 0,5 kW / 32 R.P.M.
Mühafizə sinfi : IP 54
Mənşə : P.R.C

Kapellanın əl fırçası tullantı qutusunun 
daxili səthini tam təmizləmək üzrə opti-
mallaşdırılmışdır. 10 sm qalınlığındakı
ikiqat sərt neylon fırçalar, təmizliyi və 
davamlılığı maksimum səviyyədə saxlayır.

500mm   -600mm   -700mm   -900mm

KONSOL

Tullantı qutusunu əhatə edən 
50 mm * 6mm dariəvi çərçivə, 

50 mm * 50 mm * 4 mm, 75 mm * 40 mm * 4 mm
ölçüsündə yan konsollar kanal dayaqları 

vasitəsilə dəstəklənir. Səs izolyasiyasını 
təmin etmək üçün antikorofiz paslan-

mayan polad çərçivə və korroziyanın
qarşısını almaq üçün 5 mm rezinlə örtül-

müşdür.

Hər mərtəbədə şaxtaya açılan mərtəbə 
döşəməsi ilə şaxtanın arxa divarına sa-

bitlənərək tullantı bacasının, daxili və xa-
rici təsirlərdən qorunmasını təmin edir.

- 500mm    -600mm   -700mm   -800mm   -900mm



YANĞIN DAMPERİ

STERİLİZASİYA BÖLGƏSİ

Zavod istehsalı olan avtomatik təmizləmə 

və dezinfeksiya sistemi elektrik mühərrik 

ilə işləyir. Selonoid klapan hər mərtəbədəki

qapaqların yuxarı hissəsinə quraşdırılmışdır. 

Dezinfeksiya çəni və elektrik şəbəkəsində 

sterilizasiya kimyəvi suyu müəyyən nisbətdə

qarışdırıb göndərməklə bacadakı pis qoxu 

və çirklənməni aradan qaldırır.

Sterilizasiya qurğusu və təmizləyici başlıq 

bloku mərkəzləşdirilmiş kontrol panelindən 

idarə edilir. Interlock və elektrik şəbəkəsi 

mərkəzi kontrol panelindən uzaqdan idarə-

etmə üçün uyğundur.
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Texniki Parametrləri:
- Dezinfeksiya çəninin

tutumu: 5 Lt
- Gərginlik: 220 V

- 1/2” Paylama kanalı

- UL sertifikatlı yanğın damperlərimiz 72

  C-də əriyir və sistemi bağlayır. Yanğının

  yuxarı mərtəbələrə çatmasının qarşısını alır.

- Yüksək temperatura davamlı, yüksək key-

  fiyyətli sinklənmiş və ya paslanmayan po-

  lad material istifadə edilərək istehsal olu-

  nur.

- Damper minimum 35N gərginlik qüvvəsi

   olan iki ədə yay ilə işləyir. Yaylar AISI301

   paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.

-  Yüksək keyfiyyətli 1,2 mm sinklənmiş po-

   laddan istehsal edilmişdir. Xüsusi tələbata

   əsasən elektrostatik boya ilə istədiyiniz rəng-

   də sifariş verilə bilər.
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MÜDAXİLƏ ( SERVİS ) QAPAĞI

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ FIRÇA
Patentli, avtomatlaşdırılmış fırça qurğusu Kapella

tullantı ayırma sisteminin təmizlənməsi üçün xüsusi
olaraq dizayn edilmişdir. Təmizləmə başladığı anda

avtomatik olaraq bütün qapaqlar bağlanır və üzərin-
də servis işıq siqnalı aktiv olur. Fırça üzərində yerlə-
şən dezinfeksiya çəni sterilizasiya kimyəvi maddələ-
ri ilə birlikdə tullantı ayırma sisteminin səthinə bəra-

bər şəkildə püskürdülür. Fırça öz oxu ətrafında şa-
quli istiqamətdə hərəkət edir. Avadanlığın səthinə

təzyiq tətbiq etməklə təmizliyi yüksək səviyyədə
saxlayır. Operator panelindən fırçanın hərəkət isti-

qamətini izləmək mümkündür.

Təmizləmə tamamlandıqdan sonra sistem avtomatik
olaraq özünü yeniləyir və qapaqlar təkrar istifadə 

üçün yararlı olur.

Təmizləmə sisteminin müddətinə operator paneli
vasitəsilə nəzarət etmək mümkündür. Hər təmizlə-

mə prosesindən sonra qutunun ən üst hissəsində
yerləşən cihaz batereyaları yenidən doldurur.

Fırça motoru maye kauçuk materialı ilə izolyasiya
edilərək IP65 standartlarına uyğunlaşdırılmışdır.

İstifadə olunan materiallar və ölçülər orta sinif binalar
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hündür binalar, yüksək

tutumlu tullantıların ayrılma sistemləri üçün ölçülər,
 standartlar və dizayn elementləri dəyişməz 

tətbiq oluna bilər.

-Naqilsiz, tam avtomatik
-Birdəfəlik enerji ilə 3000 metr fırçalama

-Dəyişən təmizləmə sürəti.
-Daxili dezinfeksiya qurğusu.

Texniki para ( Yuma motoru ) 
Gərginlik - 24V / 8A
Period - 105 dəqiqə
R.P.M - 32
Növ - EAJA2-4A

Texniki ara ( Mühərrik )
Gərginlik - 230V / 50 Hz
Gücü - 0.5 kW
R.P.M - 32
Növ - YT-125/250

Müdaxilə qapağı - şaxtanın yuxarı iç his-

səsində ( sterilizasiya qurğusu ,yuma və 

ventilyasiya ) müdaxilə üçün istifadə olu-

nur.

Seçimdən asılı olaraq, tutacaq kilidli, qulp-

lu və ya normal hazırlana bilər.

- 600mm*600mm

- 304 Keyfiyyət Paslanmaz Polad

- 1.5mm qalınlıq
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İKİLİ NÖV

Tullantıların çeşidləndirilməsinin əsasını

ayırma sistemləri təşkil edir. Tullantıların 

ayrılması sistemlərini təkmilləşdirmək prin-

sipini üzərinə götürən şirkətimiz bu məq-

səddə qətiyyətlə irəliləyir. 

Məişət tullantılarının ayrılması və təkrar 

emalı üçün istifadə olunur. Mərkəzi nöqtədə 

qapaq mövcuddur. Qapaqlardan edilən 

seçim nəticəsində sistem 1.8 saniyə müddə-

tində hazır olur. Baca ilə heç bir əlaqəsi 

yoxdur. Sistemə səs və ya titrəmə göndər-

mir.

Ekonom sistemə uyğundur.

Aksesuarlar

- Doldurma dərəcəli sensor

Texniki Göstəricilər

Mövqe sayı 
Mövqe dəyişmə vaxtı
Montaj növü 
İşləmə prinsipi
Mühərrik  
Hidrovlik tutum
İşləmə təzyiqi 
Yağ tankı həcmi
Silindir çapı  
Standart ölçülər

3
5 san
Ayaq, asma tavan, divar montaj
Elektro - Hidrovlik
220V/0.55Kw/450pm
2.5 Lt/min
100 Bar
5 Lt
32 mm
700*1350*1450 mm
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ÜÇLÜ NÖV

Texniki Göstəricilər

Mövqe sayı
Mövqe dəyişmə vaxtı
Montaj növü 
İşləmə prinsipi
Mühərrik
Hidrovlik tutum
İşləmə təzyiqi
Yağ tankı həcm
Silindir çapı
Standart ölçülər

3
5 san
Ayaq, asma tavan, divar montaj
Elektro - Hidrovlik
220V/0.55Kw/450pm
2.5 Lt/min
100 Bar
5 Lt
32 mm
700*1350*1450 mm

Məişət tullantılarının ayrılması və təkrar emalı 

üçün istifadə olunur. Mərkəzi nöqtədə qapaq 

mövcuddur. Qapaqlardan edilən seçim nəticə-

sində sistem 1.8 - 2.2 saniyə müddətində hazır 

olur. Baca ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sistemə 

səs və ya titrəmə göndərmir.

Ekonom sistemə uyğundur.

Aksesuarlar

- Doldurma dərəcəli sensor



HAVALANDIRMA BACASI
Avtomatlaşdırılmış və ya manual sistemdə
havalandırma bacası mütləq şəkildə olma-

lıdır. Bacanın içərisində əmələ gələn çirk-
lənmiş qazlar və qoxu sovurma mexaniki 
vasitələrlə dam örtüyündən xaric olunur.
Hər iki sistemdə istifadə oluna bilən fan

ventilyasiya sisteminin yuxarı hissəsində
yerləşdir. Fan, istəyə bağlı olaraq qapaqlar-

dan biri açıldıqda və ya bağlı vəziyyətdə
istifadə edilə bilər. İşləmə sürəti operator

tərəfindən yavaş, orta və sürətli rejimlərdə
müəyyən edilir.

Sistemlərdə istifadə olunan fan səssiz və tit-
rəmə olmadan işləyir. Havalandırma bacası

və fan ölçüsü 340 mm-dir.

KOMPAKTOR
Kompaktor sistemi - şaquli və ya üfüqi sıxıl-
ma prinsipi əsasında konteynerdə 80% yerə 
qənaət edir.
- Təzyiq balanslı
- Oval dişli tip
- Presləmə
- Tutum xəbərdalıq sensoru

Texniki Göstəricilər 
Gərginlik                      220/240 V 50Hz
Güc                                190 W
R.P.M                             1475
G.F.M                             1500

Texniki Göstəricilər
İşləmə təzyiqi 
Sıxma qüvvəsi 
Mühərrik 
Transmissiya vaxtı
Sıxlaşdırma ölçüləri
Mühərrik markası

14 Lt/dk
220 Kn
5.5 Kw 380/  V/50 Hz
75 sn
500*500*600
Gamak-Volt ( 1450rpm )
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YAVAŞLATMA DİRSƏYİ

Tullantı zamanı Kompaktor və konteyner-

lərin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün

yavaşlatma dirsəyindən istifadə olunur.

Həmçinin bu detal tullantı düşərkən yara-

nan səslərin qarşısını almaq və qutunun 

ömrünü uzatmaq üçün istifadə edilir.

Zərbədən qorunma və səsin izolyasiya sistemi

Müstəqil xüsusi dəstək sistemi

TULLANTI KONTEYNERİ
Gövdə 1.60 mm qalınlığında listdən hazırlan-
mışdır. Presləmə ilə şəkilləndirilərək müqavi-
məti artırılmışdır. Aşağı kənar hissələrə yuvar-
laq forma verilmişdir. Yan listin qalınlığı ən azı
20 mm-dir. Bütün əsas hissələr qaynaq vasitə-
silə birləşdirilmişdir. Güvdənin ağzı bütöv 
şəkildə profil boru ilə əhatə olunub. Qollar 2.50 
mm qalınlığındadır və əsas gövdəyə qaynaq 
edilib. Qapaq qolları 3 mm qalınlığındadır. 
Konteyner 4 ədəd təkər ilə təchiz edilmişdir. 
Standartlara uyğun şəkildə hazırlanır.

Texniki Göstəricilər

Tutum                        1100 Lt
Uzunluq                     1380 mm
En                                930 mm
Hündürlük                 1450 mm
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