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Tək güclü baca sistemləriiki tək
Cüt güclü baca sistemləri

2014-cü ildə bütün maşın infrastrukturu öz Ar-Ge mühəndisləri ilə dizayn edilərək istehsal edildi və Çiğli
AOSB 2000 m 2 fabrikində yeni maşın parkı və məhsulları ilə xidmətinə davam etdi. Eyni illərdə, xüsusilə
Körfəz ölkələrində beynəlxalq bazar araşdırma fəaliyyətinə başladı. 2017-ci ildə Kapella, bütün məhsullarını
sertifikatlaşdırdı və beynəlxalq bazar payını artırdı və Ulukent OSB-dəki yeni 5500 m 2 istehsal sahəsinə
köçdü. Hal-hazırda avtomatlaşdırılmış tullantı kanalizasiyaları, tullantıların ayrılması bacaları, tullantı
ayırıcıları, zibil kompaktörləri, avtomatlaşdırma panelləri, yanğın söndürücüləri 11 fərqli ölkədə istifadə
olunur.
Bütün bu fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq 2019-cu ildə ilk xarici investisiya aldı, 3000 m2 fabrikini
Umman'da açan xaricdəki yeganə Türk istehsalçı şirkət olmuşdur.
Bütün bu işlərlə yanaşı, müxtəlif ölkələrin 'Mülki Müdafiə' qurumlarından marka təsdiqləri alaraq Kapella,
Avropalı və Amerikalı rəqibləri ilə qarşılaşdı.

2020-ci ilə gələndə iki Fərqli ölkələrdəki istehsal imkanları ilə 5 qitədə 35-dən çox ölkəyə məhsul ixrac edən
şirkətimiz, AR-GE-yə əhəmiyyət verərək, bilik və təcrübələrini artıraraq, səngimədən çalışmalarını davam
etdirir.
Başladığımız günün həyəcanı ilə bu uğurları sıfırdan əldə etməyimizə, məşğulluğumuzun artmasına,
böyüməyimizə, böyüməyimizə kömək edən bütün komanda yoldaşlarımız, tədarükçülərimiz və bizə etibar
edən müştərilərimizlə birlikdə çalışdıq. yenilik və dəqiqlik haqqında qürurumuz olmağa davam edəcəyik.

Las baca sistemi
Sənaye – Sərbəst baca sistemləri

Sektorunda dünyada lider marka olmağı hədəfləyən Kapella; Sıfır Tullantılar, Bərpa olunan Təmiz Enerji
Sistemləri və Yaşıl Ətraf mühit üzrə məhsullar istehsalına davam edir. İxracat hər gün artır.

Pallet vaca sistemləri
MƏHSUL MODELLƏRİ

Referanslarımız _______________
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ZAVOD ŞƏKİLLƏRİ

2009-cu ildə atelyesini 1000 m2 sahəyə köçürdü, yenə bu dövrdə zibil kanalizasiya sistemi əlavə edildi.

Eyni illərdə Sıfır Tullantı hərəkəti ilə əlaqəli məhsul çeşidini inkişaf etdirən Kapella, Şəhərsalma Nazirliyi
və Türk Standartları İnstitutuna müraciət edərək tullantı ayırma bacaları ilə əlaqəli TSEK 569
standartının Türkiyəyə və sektorumuza gətirilməsində öncül olmuşdur.

Yuma YÜKSƏK SİSTEMLƏRİ

PASLANMAZ BACA

Kapella 2006-cı ildə İzmirdəki kiçik bir atelyedə təbii qaz bacaları istehsal edərək sektora qədəm qoydu.
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DÜNYADA KAPELLA Baca

AR-GE
Sektorunda istehsalda lider olan şirkətimiz,'' Davamlı Ar-Ge ''
şüarı ilə modernləşdirdiyi İzmir müəssisəsində,hər yeni fikrə
əhəmiyyət verən mühəndis heyəti ilə insan,texnologiyasını və
məhsullarını zamana görə təkmilləşdirərək,parlayan bir ulduz
olmağa davam edir.

MƏMNUNİYYƏT
S Son istifadəçinin istifadə konfortuna və dayanıqlı məhsul
seçiminə verdiyimiz əhəmiyyət, daim yüksələn keyfiyyət
standartlarımız çərçivəsində müştərilərimizin məmnuniyyətini
üstün tutmağmızı təmin edir.

ZAVOD İSTEHSALI
Baca
sistemləri,
avtomatlaşdırma
paneli
sistemləri,
kompaktörlər, ayırıcılar, fırça sistemləri, baca sistemləri, xüsusi
istehsal maşınları hamısı digər məhsul çeşidimiz daxil olmaqla
Komponentləri daxili dizayn və istehsal edirik. Kəmərdən
enən məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti yüksək səviyyədə
həyata keçiririk və məhsullarımızı bütün dünyaya çatdırırıq.

Qlobal marka
5 qitədə 35-dən çox ölkədə dilerlər Şəbəkəsi ilə qürur duyuruq.
Yenidən 2019-cu ildə açdığımız 3000 m² qapalı sahəsi olan
fabrikimizlə Qətər, Küveyt, Oman, Bəhreyn, Səudiyyə
Ərəbistanı və Dubay kimi Körfəz ölkələrində sektorun ən çox
seçilən markası olduq.

PRESTİJLİ LAYİHƏLƏR
Avropanın və Amerikalı rəqiblərimizlə dünyanın hər yerindəki iri
miqyaslı layihələrdə təklif siyahılarında Kapella kimi iştirak etməyi
bacardıq.

DÜNYADA KAPELLA LAYİHƏLƏRİ
Amerika Birləşmiş Ştatları - İNGILTERE - İSPANYA - MALTA - DUBAY - BƏHREYN - Səudiyyə Ərəbistan BƏƏ -
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TEXNİKİ XÜLASƏ

OMAN - QATAR - AVSTRALİYA - ÇEX CUMHURİYYƏTİ - DANIMARKA - MACARISTAN - MALAYZİYA -

Daim dəyişən və inkişaf edən sənayemizdə dizaynlar, layihələr
standartlara tam uyğundur.

ƏFQANISTAN - MALAYZİYA - TÜRKMƏNİSTAN - HİNDİSTAN - KENYA - KANADA - ÖZBƏKİSTAN –
AZƏRBAYCAN...
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Ayırma SİSTEMİ

BACA SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
AKSESUARLARI
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VƏ inteqrasiya olunmuşdur

Tullantıların ayrılması SİSTEMLƏRİ

MƏNZİL, AVM
AVM,
XƏSTƏXANA,
MƏKTƏB,

İnteqrasiya
KOMPAKTOR
Fırça yuyulur

Havalandırma fanatı
Yuxarı cavab

DOLUM SENSÖRÜ
SENSOR
QAPAQ AÇIQ QAPALI

Dozaj nasosu

İnteqrasiya
olunmuş yanğın

Türkiyə Respublikası Başçılığı və
Ətraf və şəhərsalma üzrə Nazirliyi
tərəfindən başladılan "Sıfır
Tullantı Layihəsi", Sənaye
Nazirliyinin "Geri Dönüşüm
Əməliyyatı “Plan” və
“Qablaşdırma Tullantılarının
Tənzimlənməsi” çərçivəsində,
tullantıların ayrılması bacaları,
Planlaşdırılan Bölgələr
Bölgələmə Reqlamentində
yerlərini alaraq həyata
keçirilməyə başlandı.
Şirkətimiz 2017-ci ildən bəri TSEK
569 standartını nəşr etdirir.
Bu müddətdə, ilk növbədə, Ətraf
Şəhərsalma
Nazirliyin rəhbərliyi ilə TSE ilə
prosesi, komissiyalarda
bir məsləhətçi olub, 2019
Aprel ayında TSEK 569
Kriteriyalarının nəşri ilə
sertifikatlaşdırma müddətində
sertifikat alan ilk şirkət oldu
Mənzil İnkişaf İdarəsi və
bələdiyyələrlə görüşlər, komissiya
iş və fikir mübadiləsi nəticəsində
hər şey davam edir
Layihələrdə tullantıların ayrılması
bacaları bunun reallaşması təmin
edilmişdir. Belə ki, sıfır
Tullantıların hərəkətinin başlanğıcı
olan mənbədə tullantıların
ayrılmasını asanlaşdırmaqla
təkrar emal sürətlənir..

Binalarda tullantıların ayrılması
üçün baca sistemi TSE-K 569
Criterion

UZUN
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Tullantıların ayrılması qapağı

Dezinfeksiya bölməsi

TSE K 569/2019 - Məqalə
3.8 Avtomatik Qapaq

Avtomatik dezinfeksiya sistemi, fırça və ya fırçasız yuma
Rejimdə, üst qapağın daxili səthindən sistemə aralığında
yuyucu və ya dezinfeksiya dozası verən sistem-dir.
Dozaj maşınının bir ucu təmizləyici maye, digər ucu üst
qapağın girişindən asılıdır. İdarəetmə paneli
vasitəsilə,yuma zamanı mayenin miqdarı, intervalı və
müddəti tənzimlənə bilər.

Hər dəfə yalnız bir qapaq açılır. Texniki
xidmət zamanı, elektrik kəsilməsi və ya
yanğın zamanı bütün qapıların kilidlənməsi
elektromexanik kilidləmə və
avtomatlaşdırma sistemi təchizatı var.
EN 1634-1:2014 standartında 4 saat
yanğına davamlılıq sertifikatına sahib,
gizli cüt piston sayəsində özü özünə
bağlana bilən və tamamilə paslanmaz
poladdan hazırlanmışdır.
Qapağında 3 göstərici var. Aktiv, Məşğul və
Təmirdədir. Həm də normal məişət
tullantıları xaricində tullantıların təkrar
emalı Üçün bir Tullantı düyməsi var Zibil
torbası Kanalda deyil, örtükdə olan zövq
piston sayəsində kanalın özünə düşür.

Vinç Fırça Sistemi
Kapella fırçası zibil qutusunun daxili səthini
tamamilə örtür. Fırçalar Təmizləmək üçün
optimallaşdırılmışdır. 10 sm ölçülü iki cüt qatlı
neylon fırça dözümü maksimum səviyyədə
saxlayır. Vinç motor mexanizmi ilə yuxarı nöqtədə
cəldliyi
məhdudlaşdırın
Başlanğıcda
panellə
uyğunlaşma
sayəsində
dayanma
nöqtələri
sayəsində işləyir.

Ayırıcı sistemi
Tullantıların ayrılmasının əsasını ayırıcı
sistemlər təşkil edir. Məişət tullantıları və
təkrar emalayrılma üçün istifadə olunur.
Örtüklərdən edilən seçimin nəticəsi sistem
1.8 saniyəlik cavab müddəti ilə hazır
olur.Üst baca sistemi ilə əlaqəsi yoxdur.
Sistemə səs və ya titrəmə göndərmir.

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

Ayırıcı tanıtımı
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TSE K 569/2019 - Maddə 3.10
Tullantıların Ayrılması Sistemi

Paltaryuyan sistem təsviri

Qapağın üstündəki seçimə görə baca
tullantılar müvafiq tullantı toplama qabına
yönəldilir.

Tullantıların ayrılması baca sisteminin təmizlənməsi və dezinfeksiya edilməsində istifadə etmək üçün fırça
yuyucusu sistem var. Sistemin yuxarı hissəsində, avtomatlaşdırılmış , tullantıların ayrılması bacasının bütün
daxili divarına təmas edəcək fırça sistemi vardır (şəkil 2). Yuma düyməsinə əsas paneldən basıldıqda,
qapaqlar avtomatik olaraq kilidlənir, dezinfeksiya edici maye tullantı ayırma bacasının daxili divarına
toxunataq bacanı təmizləyir. Bu vaxt fırça motorun və ipin köməyi ilə bacanın daxili səthinə toxunaraq enir,
yenidən zirvəyə qalxır və dayanır. Sistemin üst hissəsi yuma nöqtəsinə qoyulacaq hərəkət sistemi olan
sensor yuymanı bitirməli və tullantıların ayrılması bacası sistemini işlək vəziyyətə. Binalarda yanğın xətti
olmadığı təqdirdə hər mərtəbədə yuyulma üçün maye püskürən bir sistem olmalıdır. Binalarda yanğın xətləri
olduqda, bir mərtəbədə maye püskürücü, digər bir mərtəbədə yanğın sprinkleri olmalıdır.

TSE K 569/2019 - Maddə 4.4 Yuma Sistemi
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Elektromekanik İdarəetmə Paneli

Fire Damper

Mərkəzi idarəetmə paneli Ip65 standartlarına
uyğundur. Elektromexanik olduğu üçün sadə
nasazlıqlarda yerli ustalar müdaxilə edə bilər.
Qəza tezliyi digər sistemlərdən daha aşağıdır.
Proqram olmadığı üçün müvafiq işçilər problemi
aradan qaldıra bilər. PLC və ya kart
sistemlərindən daha ağır şərtlərdə (isti-soyuq,
toz, suvaq) işləmək üçün uyğundur.

Yanğına davamlılıq sertifikatımız 72 ° C sistemin
istiləşməsi və bağlanması ilə alovun üst mərtəbələrə
çatmasının qarşısını alır.
-

Yüksək temperaturda davamlı yüksək keyfiyyətli
galvaniz və paslanmayan polad materialdan
istifadə edilir

-

Çəkmə gücü minimum 35N çəkmə gücü olan iki
parça yay ilə işləyir. Yaylar AISI301 paslanmayan
poladdan istehsal olunur.

Xüsusi tələbə uyğun olaraq elektrostatik boya ilə
rəngli sifariş verilə bilər.
Fire Damper
TSE K 569/2019 - Maddə 4.11 Yanğın Qapağı

TEXNİKİ
XÜSUSİYYƏTLƏR
İzahat

PCB mərkəzli

PLC mərkəzli

Baxım anında bütün örtüklər
kütləvi

Bəli

Bəli

Interlock (Hər dəfə bir
qapaq)

Bəli

Bəli

Temperatur Siqnal
İnteqrasiyası

Bəli

Bəli

Ayrışma Bisortng

Bəli

Bəli

Mərtəbə istifadə göstəricisi

Bəli

Bəli

Seçilmiş qapaq giriş nəzarəti

Yox

Bəli

Kompaktör nəzarəti

Bəli

Bəli

Avtomatik Fırça İdarəetmə

Bəli

Bəli

Fan Nəzarət

Bəli

Bəli

Sterilizasiya bölməsinə nəzarət

Bəli

Bəli

İdarə paneli

Yanğın lyuku temperatur 72 ° C-dən yuxarı qaldıqda
istifadə olunur.yanğının mərtəbələrə çatmasının
qarşısını almaq üçün.avtomatik olaraq bağlanmalıdır.
Yanğın qapağı, TSEN 1634-1 + A1 uyğun olaraq test
edildikdə ən az 90 dəqiqə yanğına davamlı olmalıdır.

Havalandırma Fanı
Avtomatlaşdırılmış və Manual sistemlərdə havalandırma
bacası mütləq olmalıdır, baca içərisində olan zəhərli
qazlar və qoxu avtomatik və ya mexaniki olaraq dama
çatmalıdır. İstəyə uyğun olan fan, Bacanın yuxarı
hissəsində yerləşir.Qapılardan biri açıldıqda və ya qapalı
vəziyyətdə dayandıqda fan eyni zamanda istifadə edilə
bilər. İş sürəti yavaş, orta və ya sürətli rejimlərdə olaraq
operator tərəfindən müəyyən edilir. İstifadə olunan
fanlar səssiz və titrəmədən işləyir.

TSE K 569/2019 - Maddə 4.14 Nəzarət Cədvəli
İdarəetmə paneli IP 65 qoruma sinfinə aid olmalıdır. Bağlı olmayan avadanlıqlar TS EN 6067024 uyğun
olaraq bir korpusa (masa / panel) yerləşdirilməlidir. Bu korpus, TS HD 60364-5-54 uyğun olaraq
seçilmiş topraqlama ötürücüsü ilə binanın əsas torpaqlama bağlantısına birləşdirilərək torpağlanmalıdır.
Ümumi ayrılma, keçid, nəzarət və nəzarət ilə əlaqəli funksiyaları yerinə yetirmək üçün təmin edilən
cihazların seçilməsi və quraşdırılması (yanğın riskindən qorunma cihazları, aşırı cərəyandan qorunma
cihazları, qalıq cərəyan cihazları, elektrik açarları, kontaktorlar və s.) TS HD 60364-5 53-ə görə
hazırlanmalıdır. Avadanlıqların yığılması, məftillər və aparat arasındakı əlaqələr istehsalçının
təlimatlarına uyğun olaraq aparılmalıdır ki, avadanlıqların təyinatı üzrə istifadəsi nəticəsində yaranan
həddindən artıq gərginliyə məruz qalmasınlar.
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Havalandırma Fanı
TSE K 569/2019 - Maddə 4.3 Havalandırma Baca
4.1-də sadalanan materiallardan birindən hazırlanmalıdır.
Havalandırma bacası və fan ən azı diametri 200 mm
olmalıdır.
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Yavaş Dirsək

Döşəmə Dəstəyi Konsolu

Zibil qutuları binalarda tullantıları bir mərkəzdə yığmaq
üçün dizayn olunmuşdur. Baca sistemlərindəki zibil
birbaşa sıxıcıya və ya konteynerə düşərkən zədə
verməmək üçün yavaşlatma dirsəyindən istifadə
olunur. Süspansiyon açılan dirsək zədələnməni,
istənməyən səslərin qarşısını alır. Süspansiyon dirsəyi
tərəfindən təmin edilən 2 qat yavaşlama
xüsusiyyətindən və zibil qutusunun digər hissələrindən
asılı olmayaraq
Mexanik sistemi ilə zərbə anında şoku udur və şokun
zibil qutusunun digər hissələrinə keçməsinin qarşısını
alır.

Zibil qutusunu əhatə edən 50 mm x 5 mm dairəvi
çərçivə,40mm x 40mm x 4mm ölçülü yan konsollar və
40mm x 40mm x 4mm diametrli kanal dayaqları ilə
dəstəklənir. Antikorozif paslanmayan polad çərçivə səs
izolyasiyasını təmin etmək və korroziyanın qarşısını almaq
üçün 5 mm rezinlə örtülmüşdür. Hər mərtəbədə milə açılan
mərtəbə zəmini ilə mil arxa divarına sabitlənərək, tullantı
bacasının iç və çöl təsirlərdən qorunmasını təmin edir.
-500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm

Yavaşlama Dirsəyi
TSE K 569/2019 - Maddə 4.9 Yavaşlama Dirsəyi
Bir yavaşlama dirsəyi varsa, səs və
Titrəməni ötürməmək üçün yuxarı sistemdən asılı
olmalıdır. Ən azı 1,5 mm divar qalınlığı ilə 4.1-də
sadalanan materiallardan birindən hazırlanmalıdır.
Tullantıların zərbələrinə davamlı olmaq üçün alt
Bir dəstək tərəfindən dəstəklənmiş olmalıdır. Tullantılar
yavaşlama dirsəyinə yığılmasının qarşısını almaq üçün
üfüqi istiqamətdə ən az 45 dərəcə olmalıdır. Tullantıların
ayrılması baca hündürlüyü 60 metrdən yüksək olduğu
halda yavaşlama braketi dayandırılmalıdır.

TSE K 569/2019 - Maddə 4.7 Tanımı
Dəstək konsolu
Divar qalınlığı ən azı 4 mm TS EN olan döşəmə dəstəyi
konsolu 10279-a uyğun isti yayılmış polad profildən
hazırlanmış olmalıdır. Zibil ayırma bacası zəmin dəstək
konsolunun diametrinə uyğun olmalıdır. Tullantılar
atılarkən təsir və səsin udulması üçün konsolların tullantı
ayırma bacası ilə təmasda olduğu səthlərə rezin əsaslı
contalama tətbiq edilməlidir.

Boğaz modulu

Üst müdaxilə örtüyü

Zibil bacasını qapaqlı mərtəbələrə çatdıran
moduldur.Qapaqlar boğaz moduluna quraşdırılmışdır.
Boğaz modulu altı sistem xüsusiyyətinə uyğun olaraq
hazırlanmışdır. Xüsusi bucaq zibilin örtükdən kanala
asanlıqla atılması təmin edir. Boğaz modulunun ağzı 180
mm uzunluqdadır. Boğaz ətrafı da daxil olmaqla tamamilə
möhürlənmiş və qaynaqlanmışdır.Yan və üst tərəfdəki
pistonlar və düymələr üçün əlavə qorunma vərəqləri
mövcuddur.

Vinç fırçaları bütün sistemlərdə istifadə olunmalıdır,sistem
təmirdə və qəza vəziyyətlərinə ən yüksək nöqtə müdaxiləsi
məqsədi üçün istifadə olunan örtükdür. Üst nöqtədə kran
sistemi, dozaj vahidi, yuyucu vasitə dəyişikliyi, fan, vinç
motoru, elektrik müdaxiləsi, xidmət və təmir üçün istifadə
olunur. Normal döşəmə örtükləri 240 dəqiqə yanğına
davamlıdır.

Boğaz modulu

TSE K 569/2019 - Maddə 4.5 Tərif

TSE K 569/2019 - Maddə 4.2 Boşaltma sahəsi

Üst müdaxilə qapağı, şaft sistemindəki vinç, yuyulma,
sistemdəki cihazlara və müdaxilə üçün istifadə olunur, 4.1-də
göstərilən materiallardan birindən və ölçüləri ən az 600 mm x
600 mm olmalıdır.

4.1-də sadalanan materiallardan birindən hazırlanmalıdır.
Boşaltma bölməsinin qapağının alt kənarı yerdən
hündürlüyü 900 mm ± 50 mm olmalıdır.
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Üst müdaxilə örtüyü
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Zibil qutusu sistemləri

Boru axını

Zibil Borusu Örtüsü

TƏLİMAT Zibil qutusu

AVTO TULLANTI ATMA SİSTEMİ

Günümüzdə otel, ticarət mərkəzi,
iqamətgah, iş mərkəzləri, fabrik,
restoran, villa və s. bütün
binalarda isitafə olunan
tullantıların ötürüldüyü sistemdir.

Günümüzdə otel, ticarət mərkəzi,
iqamətgah, iş yerimərkəz, fabrik,
restoran, villa və s.bütün binalarda
istifadə olunur, nərdivan-damar
salonlarından bir valve və
kanaltullantılar vasitəsilə tullantı
kamerasına ötürülürdigər sistemdir.

3 mərtəbədən çox köhnə və yeni
binalarda tətbiq oluna bilər.
Əl sistemlərindəki xərclər digər
sistemlərlə müqayisədə aşağı,
istifadəsi asandır və
avtomatlaşdırılmış sistem
inteqrasiya edilə bilər.
Bütün binalar üçün asan və praktik
həll təklif edir.

Yavaşladan Dirsək

Bütün modellərimiz
aksesuarlaİnteqrasiya olunmuş işləyə
bilər. Panoyavasitəsilə bütün sistemi
idarə etməkvə ağıllı bina
otomasyonuizləyə bilərsiniz.
Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə;
Bir
qapı
açıldıqda,
digər
mərtəbələristifadə
üçün
bağlanır.Panel vasitəsi ilə istismarı
əhatə edir. Bu vəziyyətdə kilidlənə
bilər.
•İstəyə
görə
yuma,
fan,
fırça,dezinfeksiya sistemləri əlavə
edilə bilər.
• Bina avtomatlaşdırmasına qoşula
bilər.
•Elektrik
kəsilməsi
və
təcili
vəziyyət halındaŞayiələrə əl ilə
müdaxilə imkanı var.

Fire Damper

14
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Zibil qutusu İnteqrasiya olunmuş sistemlər
Interlock Zibil Borusu Örtüsü

Fırça və Dezinfeksiya Sistemi

Qapaq bir dəfəyə yalnız bir qapağın açılmasına imkan
verir.təmir zamanı bütün qapıların verilməsi və
kilidlənməsiElektromekanik bir kilidləmə və
avtomatlaşdırma sisteminə malikdir.Hər qapaqda,
məşğul, təmirdə mövcuddurMövcud olub olmadığını
göstərən lampalar var.

Əsas paneldə yuyulma əmri olan bütün örtüklərBaxım
rejiminə keçərək fırça motoru yuxarı hissədədirişə
düşür və fırça aşağıya doğru hərəkət edir. Eyniüst
hissədə və yuyucu sistemə qoşulmuşdur.dozaj vahidi,
üst qapaqdan təyin olunmuş miqdardeterjan
dozalanmağa başlayır. Yuma vaxtı və yuyucu
vasitədərəcəsi isteğe bağlı olaraq tənzimlənə bilər.

Ölçülər: 450x480mm Örtük, 590x640mm Çərçivə.
• 240 dəqiqəlik yanğına davamlılıq Efectis təsdiqlənmişdir
/ AEA-1600-0017-REV-EN

Kompaktör

Avtomatlaşdırma Elektromekanik Panel

Kapella kompaktör sistemiYerin həcmindən, şaquli və
ya üfüqi olaraqSıxılma prinsipinə əsaslanan qabda
80%Sürətlə sıxaraq yerdən qənaət edir. EhtirasHündürdən kiçik olan zibil otaqları üçün idealdır.

Bütün sistemin qoşulduğu elektron dövrə sistemidir.
PanelBütün sistemdə aktiv, passiv və təlimatlara sahib olmaq
-tadir. YAŞIL rəngli passiv sistemlərQırmızı rənglə
işıqlandırılır.Yerli əsasda xidmət ehtiyacını minimuma
endirməklə,Rel həllərinə imkan verir. Arızaların tezliyi daha
azdır.Hər hansı bir elektrik xidməti, lövhə təlimatları ilə təmir
və təmirqayğı göstərə bilər.Təhlükəsizlik bütün yanğın və
elektrik qaydalarına daxildirsistemlər paneldə mövcuddur.
Rütubət kimi, isti, soyuqhava şəraitindən daha az
təsirlənərək uzun ömür.Rune var.

• Təzyiq balanslı, xarici oval dişli tipi.
TEXNİKİ DETALLAR
İş Təzyiqi: 14 Lt./min Sıxılma
Gücü: 220 Kn
Motor: 5,5 Kw / 3 faz / 380V / 50 Hz.
Dövr müddəti: 75 san.
Sıxılma kamerasının ölçüləri: 500x500x600mm
Motor markası: Gamak - Volt (1450 rpm)

Asma yavaşlama dirsəyi
Zibil çöpləri, binaların zibilini bir mərkəzə toplayırÜçün
hazırlanmışdır. Əksər zibil çöplərikompaktora və ya
konteynerə
düşmək
və
onlara
zərər
vermək.Dökülməməsi üçün damcı dirsəyi var.
Kapella mühəndisləri hər hansı birinə
cavabdehdirlərzərərin qarşısını almaq üçün müstəqil
asma iləbir düşmə dirsəyi inkişaf etdilər. Baxmayaraq ki,
bu məhsul zərərin qarşısını alıristənməyən səslərin zibil
düşməsinin qarşısını alırvə çəkiliş müddətini uzadır.

Avtomatlaşdırma Plc Paneli
Bütün sistemin qoşulduğu elektron dövrə
sistemidir.Paneldəki bütün sistemdəki aktiv, passiv və
istiqamətləryerləşir. Daha kompakt və fiziki cəhətdənaz
yer tutur. Sistemdə istifadə ediləcək bütün
ssenarilərKompüter sistemi ilə proqramlaşdırılmış və
sistemə inteqrasiya olunmuşdurolunur.Rəqəmsal arızalara
uzaqdan müdaxilə təmin edir. Xətaaşkarlama çox asandır.
Proqram yeniləmə imkanı iləDonanım vəziyyətindən asılı
olaraq müxtəlif inteqrasiyalara açıqdır.Qiymət üstünlüyü
çox mürəkkəb ssenarilərdə təqdim olunur.

Süspansiyon dirsəyi tərəfindən təmin edilən 2 qat yavaşlama
xüsusiyyətivə zibil qutusunun digər hissələrindən asılı
olmayan mexaniki sistem.Temi ilə təsir zamanı
vətullantıların digər hissələrə ötürülməsinin qarşısını alır.
• Zərbənin təsirini minimuma endirmək üçün şaquli ox ralel.
• Şaquli oxda 2 qat daha çox udma.
• Xüsusi təsir və səs udma bölməsi.
Müstəqil özəl dəstək sistemi
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PALTAR ATMA SİSTEMLƏRİ

18

MANUAL ÇAMAŞDIRMA ÇATALARI

Avtomatlaşdırılmış çamaşırxana seçimi sistemi

Xüsusilə otel və restoran kimi
müəssisələrdəşaft vasitəsilə bir örtük və
kanal, istifadə olunurpaltar yuma
otağına.ötürüldüyü sistemdir.

Xüsusilə otel və restoran kimi
müəssisələrdəşaft vasitəsilə bir örtük və
kanal, istifadə olunurpaltar yuma
otağına.ötürüldüyü sistemdir.

Xüsusilə otel üçün və s. Evdə saxlanılan
müəssisələrSistem otaqlar içərisində,çirkli
çamaşırxana kanalı və örtüyü
toplandıVasitəsi ilə paltar otağına ötürülür.

Bütün modellərimiz aksesuarları ilə
birləşdirilmişdirişləyə bilər. Hamısı bir
paneldənsistemi və ağıllı bina avtomatik idarə
edə bilərOnları izləyə bilərsiniz.

Çamaşır yivlərindəki paslanmayan
səthlərtamamilə hamar. Hər hansı bir
qırıqvə geyilmədən təhlükəsiz istifadə edilə
bilər.ma uyğundur.

Bir örtük açıldıqda, digər qapaqlar avtomatik
olurbir gənə kimi kilidlənir.

19
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TLLANTI VƏ PALTAR ATMA İNTEQRASİYA EDİLMİŞ SİSTEMLƏR
Interlock Camaşırxana Borusu Örtük
Qapağın elektromekanik bir kilidləmə və
avtomatlaşdırma sistemi vardır ki, bir dəfəyə yalnız bir
qapının açılmasına imkan verir və texniki xidmət zamanı
bütün qapıları kilidləyir. Otel, ticarət mərkəzi,
iqamətgah, yataqxana və s. Binalardakı çamaşırların
atılması üçün istifadə olunur və yanğına davamlılıq
sertifikatına malikdir alternativ rəng seçimləri layihə
dizaynınıza uyğun olaraq mövcuddur.

Boru Tipi Cüt Ayırıcı
Zibil kamerasının xüsusiyyətlərinə görə Boru Tipi Ayırıcı,
sahə vəYer baxımından çətin olan yerlərdə üstünlük
verilir. Sisteminiçəridə yerləşən motor mexanizmi ilə
yuxarı sistemdənmüstəqil, istismara yararlı,
düzəldilməsi və nəqli asantəmin edir.

Döner Baş Ayırıcı

Başlıq tipli ikiqat ayırıcı (qapaqlı)
Bütün dünyada yüksək mexaniki dayanıqlığa sahib olan ən
çox seçilən ayırıcı sistemlərdir. Mərkəzi nöqtədə bir qapaq
var. Qapaqlardan edilən seçim nəticəsində sistem 5
saniyəlik cavab müddəti ilə hazır olur. Üst baca ilə əlaqəsi
yoxdur. Sistemə səs və vibrasiya göndərmir. Kompaktör
sistemiTemi ilə uyğundur.

Kapella ayırıcı sistemlərinin geniş bir çeşidi var. BinaZibil
otaqlarının dar olduğu fırlanan baş ayırıcıistifadənin
rahatlığını təmin edir. Aşağı hissədə yerləşirİstiqamət bir
dişli mexanizmi ilə təmin edilir. Yuxarı bacaXəttdən asılı
olmayaraq 360 dərəcə istifadəyə imkan verir.TSEK 569
Tullantıların Ayrılması Sistemlərinə uyğun olaraq tamamilə
paslanmaya davamlıdır.Qırılmaz polad gövdəyə malikdir.
Azıra vəziyyətlərində sistem əl ilə işləməyə davam
edir.Xidmət və təmir ayırıcı sökülərək edilə bilər.

Səs İzolyasiyası və İzolyasiya
Xəndək sistemlərində payız zamanı döşəmələrdən atılan
tullantılarboru səthlərinə vuraraq irəliləyir və budursəslərin
əmələ gəlməsinə səbəb olur. Səs kirliliyini minimuma
endirÇuqun sistemlərinin xarici səthlərinə 1.7kg / m².və 2
mm qalınlığında səs izolyasiya boyası tətbiq olunur.O bilir.

20

Başlıq tipli üçqat ayırıcı (qapaqlı)
Məişət tullantılarının ayrılması, təkrar emalı və Tip 3
tullantıları üçünistifadə olunur. Ən çox seçilən,
mexanikiBunlar yüksək gücü olan ayırıcı sistemlərdir.
Mərkəz nöqtəsiDadı 2 klapan var. Qapaqlardan edilən
üstünlük belədir -Sistem ilk 5 saniyəlik cavab müddəti ilə
hazır olur. Yuxarı bacailə əlaqəsi yoxdur. Sistemə səs və
vibrasiya göndərmir.Kompaktör sistemi ilə uyğundur.

21
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Cüt güclü baca sistemləri baca
sistemləri.

Tək güclü baca sistemləri
baca sistemləri.
Qatı, maye və qazla işləyən cihazlar üçün
şaft İçəridə istifadə olunan paslanmayan
polad baca sistemlər. Şaftdaxili
tətbiqetməBaca izolyasiya tətbiq edildiyi
təqdirdəEhtiyac yoxdur. Şaquli yük divar
dayağında və ya əsas daşıyıcı dayaqda
aparılır və modullar baca sıxacları ilə
birləşdirilir. Bacalarımız davamlı TIG /
TIG qaynağı ilə yüksək keyfiyyətli
istehsal olunur. Mənfi təzyiqli şərti
sistemlərdə, bellouth armaturları və
baca sıxacları ilə asan və təhlükəsizdir.
Quraşdırma imkanı təmin edir. Müsbət
təzyiqSistemlərdə sızdırmazlıq mufun
içərisində xüsusi olaraq istehsal olunan
bir conta ilə təmin edilir.

22

Kapella Cüt Divarlı Paslanmayan Polad Baca
Sistemi açıq və zəruri mili daxili / daxili
tətbiqetmələrdə istifadə olunur.İç divar ən
yüksək keyfiyyətli AISI 316 L paslanmayan
poladdan hazırlanır və divarın material
qalınlığı sistem xüsusiyyətlərinə görə
dəyişir. Əsas tullantı qaz modulları ilə xarici
divar arasında sistem xüsusiyyətlərinə görə
25mm və ya 50mm qaya yunu izolyasiyası
tətbiq olunur.
Xarici dəri kimi istifadə ediləcək sistem, tətbiq
yeri, Ətraf mühit şərtləri kimi dəyişənlərə
görə Galvaniz - Alüminium - 430 Polad 304 Paslanmayan polad kimi materiallar ilə
edilə bilər.
Kapella Baca, 100 mm və 1200 mm
diametrli 23 fərqli ölçüdə hamısını öz
müəssisələrində istehsal edir.

23

www.kapellabaca.com

KASKAD BACA SİSTEMLƏRİ

HAVA - Tullantı qazı baca sistemi

Şəlalə Sistemi; Birdən çox divar növü və ya
qat tipli kondensasiya qazanının yan-yana
bağlanması
ilə baş verir. Bu sistemin məqsədi səmərəliliyi
artırmaqdır. Enerji tələbatından asılı olaraq qazanlar
ardıcıl olaraq aktivləşdirilir və maksimum
performans göstərir. Döşəmə tipli mərkəzi sistem
qazanları ilə müqayisədə qənaətcildir.
Kazan sistemləri kaskad kimi istifadə olunur
Ümumi bacalara Cascade deyilir.

LAS baca sistemi, üstündə və ya yan-yana yerləşdirilmiş
hermetik və yarı hermetik tənzimləmələrdə işləyən
birdən çox cihazın baca montajıdır. LAS; Hermetik
sistemlərdə baca iç-içə iki divardan ibarətdir. Baca qazı
birinci divardan atılarkən, yanma havası ikinci divar ilə
baca divarı arasında qızdırılıb sistemə verilir. Yarı
hermetik sistemlərdə tullantı qaz və yanma havası üçün
iki ayrı baca düzəlişi mövcuddur.

Kaskad Baca Sistemi; Birdən çox cihazın tullantı
qaz bacalarının üfüqi olaraq əmələ gələn
kollektorla tüstü kanalına qoşulduğu və şaquli
baca və baca qazlarının atmosferə atıldığı bir
sistemdir. Kaskad bacalardakı təzyiq sinfi
müsbətdirsə, baca möhürlənməli və 200 pa
təzyiq şərtinə cavab verməlidir.
Ən çox 9 cihazın bacaları ümumi baca qoşula
bilər. Şaft tətbiqlərində tək divar, xarici fasad və
buna bənzər hallarda cüt divarlı paslanmayan
polad baca sistemi tətbiq olunur.
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LAS Baca tətbiqində yanma havası ilk baca dəsti ilə xaricdən
alınarkən, baca qazı ikinci baca dəsti ilə ümumi tullantı qaz
bacasına köçürülür və oradan atmosferə ötürülür. LAS Baca
sistemində tullantı qazının keçdiyi daxili divarlar AISI 316L
paslanmayan polad təbəqədən, xarici dəri isə AISI 430
paslanmayan polad təbəqədən hazırlanır. Möhürlənmiş
sistem sayəsində + 250 Pa-ya qədər möhkəmlik və 280 ° Cyə qədər müqavimət
təmin edilmişdir. Lazımi sızdırmazlığı təmin etmək üçün bütün
modullarda və uyğun elementlərdə muf var. Yuvalamaiki hissə
arasında xüsusi sızdırmazlıq contası mövcuddur.
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Sənayedə sərbəst dayanan baca
sistmeləri.
Baca qaydalarında tullantı qazı bacası əsas
binadan uzaq və ya uyğun məsafələrdədir
quruluşa düzəldilmədiyi hallarda Sənayesiz
Daimi Flanşlı baca sistemlərinə üstünlük verilir.
Çox vaxt yüksək tutumlu cihazlarda və uzun ömürlü
strukturlarda üstünlük verilir. Baca müvafiq standartın
statik hesablanması, külək yükü, zəlzələ yükləri və s.
İlə müəyyən edilir. Hesablamalar aparılaraq dizayn
edilmişdir və hər baca öz hesabına xüsusi tətbiq
olunur. Kapella Baca olaraq sistemlərimiz belədirhəm
də səmimi dəstək Qaynaq prosedurlarına uyğun
olaraq flanşlı bir sistem olaraq istehsal edilə bilər.
25 m hündürlüyə və 2 m baca diametrinə qədər
tətbiq oluna bilər. O bilir.
Hesablama proseduruna uyğun olaraq təyin
olunan xüsusiyyətlər cihaz detallarına görə
artırıla bilər.
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PELLET BACA SİSTEMLƏRİ
Biokütlə dünyanın dördüncü böyük enerjisidir mənbəyi
təşkil edir.
Hərfi mənada qranullar, toplar, toplar, silindrlər,
mərmərlər olan yanacaq kimi qranullar; hər cür
ağac, odun tullantıları, meşə təsərrüfatı tullantıları,
kənd təsərrüfatı tullantıları, sənaye tullantıları
qurudulur və üyüdülür və sonrasıxılma basaraq
intensivliyi ilə
Enerjini artırmaq üçün istifadə olunan hissələrdir.
Sistem üçün xüsusi olaraq hazırlanmış qranit sobalar üçün
xüsusi hazırlanmış 80-100-120-130 və 150 diametrli Pellet
Bacaları istehsal edirik. Bütün materiallar standartından
asılı olaraq AISI 304 keyfiyyətli paslanmayan poladdır və
200 Pa təzyiqə davamlı bir contalı sistemdir. Bacalar uyğun
memarlıq rənginə boyana bilər və fırına boyanır, 200 ° C
istiliyinə davamlıdır.
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Beynalxalq referanslar

ABŞ - SPRINGBROOK PIER

MALTA - TARXIEN HƏMİYYƏTİ EVİ

KENYA - SKYNEST

AZƏRBAYCAN - AÇIQ QULULARI
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Beynalxalq referanslar

İngiltərə - WESTFIELDS
MEADOWSIDE MANCHESTER

BƏƏ EMAAR ZABEEL
TOWER DUBAI

ƏFQANISTAN - MOHIB QALARI

İraq - JAWAHER
DIJLAH QARŞI

SERBİYA - BW ST REGIS
KULA BELGRAD

BAHRAIN
- HILTON
ÜST KENT EMLAK
EVLƏRİ
GARDEN INN HOTEL

İordaniya - KENAR
QALA

QATAR - Y RESIDENIAL
QALA

QATAR Y RESIDENTIAL TOWER

NİJERİYA - OKOTIE EBOH
OVERLOOK EVİ

BAHRAIN GƏLƏCƏK QALA

BƏƏ - BÖYÜK QUTU
FESTİVALI
PLAZAAHMAD

MİSİR - SODİK ŞƏRQİ SPECTRUM
11 BLOKLAR

GÜRCÜSTAN - MCDONALD'IN PAKİRİ

IRAQ - YAMAMA RESIDENCES 21 BLOK

BƏƏ - BÜYÜK EMAAR
DUBAI

OMAN - JUMAN ONE

BƏƏ - EMAAR BEACHÖN SUNRISE BAY

KUVEIT - SABAH AL AHMAD
ŞƏHƏR 40 BLOKU

QATAR - ALAR OTEL
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Türkiyə referanları
İSTİFADƏLƏR
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Türkiyə referanları

ATILGAN ROYAL MAVİŞEHİR

BAŞKENT EMLAK EVLƏRİ

MƏRKƏZİ BALAT BURSA

TURKUVAZ MEDİA MƏRKƏZİ
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FOLKART VEGA

İKRA TOWER

Şirkət Adı PRYM
LUXURY

ELYA ROYAL
MƏRKƏZİ

MALATYA HƏYAT
RESIDENCE

Şirkət Adı FOLKART
TOWERS

Şirkət Adı IKON
TOWERS

EVORA DENİZLİ

PORTMARİN MAVİŞEHİR

FORTİS SİNANLI

DRAGOS DELUXIA

N LOGO ESENYURT

CANKAYA YAŞIL
HƏYAT

İSTANBUL HILTON MALL

KATAL ÇİFT DIAMOND

PARK HƏYATI SANTORINI

ATASHİR MODERN İZMİR
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Sənədlərimiz
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SƏNƏDLƏRİMİ
Z
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Zavod fotoları
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Zavod fotoları
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