






EmiControls 2011 yýlýnda Güney Tirol da kurulan ve 
uluslararasý TechnoAlpin Grubu'nun bir parçasýdýr. 
TechnoAlpin AG 1990 yýllýndan beri tüm dünyada 
anahtar teslimi kar yapma sistemleri inþa etmiþtir, 
þ i r k e t  b u  a l a n d a  g l o b a l  p a z a r  l i d e r i d i r.  

350 çalýþaný ile 40 ülkede 1.800 'den fazla müþteriye 
hizmet vermektedir. Amac, Yangýn söndürme Robotu ile
dar alanlarda yangýn söndürme ve itfaiyecilerin 
güvenliðini saðlayarak optimum su atomizasyonu 
birleþtirerek gaz emisyonlarýný kontrolünü daha verimli 
araçlar ile  saðlamaktýr







HÝZMETLER

Araþtýrma ve geliþtirme departmaný EmiControlun 
kalbini oluþturmaktadýr. Türbin-temelli robotik 
itfaiye çözümleri çeþitli kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði 
içinde, farklý uygulama alanlarý için geliþtirilmiþtir. 
EmiControls  Çözümleri taþýt ve platformlarda 
hazýr olarak teslim edilmektedir. Ayrýca diðer sabit 
sistemlerde monte edilebilir. Danýþmanlýk ve ayrýntýlý 
ürün eðitimi gibi satýþ sonrasý servis hizmetleri 
standart paketin bir parçasýdýr.



EmiControls tarafýndan saðlanan tüm çözümleri tek bir 
ortak yönü vardýr: Esnek çýkýþ teknolojisine sahip 
bir türbin, büyük miktarlarda suyun atomize edilerek  
geniþ bir alana dikkatlice doðrudan daðýlýmýný hedefler 
Atomizasyon geniþ yüzey alanýnda düþük su miktarý ile 
büyük su kütle alaný saðlar. EmiControls tarafýndan 
saðlanan düþük  su miktarýna raðmen birçok uygulama 
alanýnda daha verimli çözüm saðlar. EmiControls 
sis türbin ekipman ve kurulum daha az masraf ve 
yüksek basýnç ihtiyacý olmadan çalýþabilir







EmiControls Yangýn söndürme türbinleri ile itfaiyecilik 
alanýndan yeni bir çýðýr açmýþtýr.  Konvansiyonel yangýn 
monitörlerinin aksine, bu türbin  ile üretilen küçük 
damlacýklar, pervane ile püskürtülür. Bu damlacýklar 
böylece, göreceli olarak geniþ yüzey alanýný ve nispeten 
büyük bir ýsý aktarým kapasitesine sahiptir. Ýnce sis 
atmosferde durur ve ayný zamanda yangýn kaynaðýnýn 
gizli bölgelerine kolayca ulaþabilir. Sonuçta, daha az su 
miktarý ile  daha verimli bir þekilde ateþ, ýsý ve gaz 
emisyonlarýnýn kontrolü sisleme yöntemi ile daha büyük 
bir yüzey alaný için kullanýlýr

VERÝMLÝLÝK



AVANTAJLAR

1) Büyük bir ýsý transfer yüzeyi, bu nedenle, yanan 
nesne üzerinde daha yüksek bir soðutma kapasitesine 
atomizasyon ile oluþturulur. 

2) Su veya  su / köpük birleþeni püskürtme yöntemi ile 
alevlerin üzerine doðrudan uygulanabilir. Geleneksel 
yöntemler ile ulaþýlamayan alanlara türbin sistemi ile 
eriþebilirsiniz. 

3) Sisleme iþlemleri sýrasýnda dumanlarýn emisyonunu 
azaltýr. 

4) Daha az su kullanýlýr. 

5) Sistemler uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlabilir. 

6) Söndürme suresinde zaman kazanýmý saðlanýr .

7) Sistem deðiþen rüzgar koþullarýna adapte edilebilir. 
(Monitörden deðiþtirebilir nozzel sistemi)







TÜNEL VE 
YERALTI DEMÝRYOLLARI

Isý, duman ve duman oluþumu ve düþük konsantrasyon 
Oksijen sýk sýk yangýn söndürme operasyonlarýný  engeller. 
Bu nedenden dolayý sis türbin sistemi uzaktan kumanda ile 
tünel içine sürülebilen bir paletli araç üzerine monte edilmiþtir. 
Alternatif olarak, sis türbin sistemleri demiryolu aracý 
üzerine monte edilebilir.  Ýtfaiye ekibi güvenli bir mesafeden 
türbini takip edebilir.



KÝMYASAL TESÝSLER VE
RAFÝNERÝLER

Kimya tesisleri ve rafinerilerdeki  Yangýnlar genellikle 
iþçilerin yaný sýra kurtarma ekibi için önemli bir tehlike 
oluþturmaktadýr. Ayrýca söndürme sýrasýnda kullanýlan suyun 
tesisten atýlmasý pahalý bir iþlemdir.  EmiControls sisleme 
türbinleri ile alevler çabuk söndürülür ve kullanýlan su 
miktarýnda  önemli oranda  azalma saðlanýr.







HAVAALANLARI

Büyük miktarlarda Uçak yakýtý ekstrem ýsý yayýlýmý ile yüksek 
risk oluþturur. EmiControls bu uygulama alaný için özel bir sis
türbini tanký  geliþtirmiþtir.  Atomizasyon yanan nesneyi 
kaynaðýnda çevresinde eþit daðýlým saðlayarak ve boðarak 
kontrolüne olanak saðlar.  Aerosolün yüzey alaný yüksek 
olmasýndan dolayý  soðutma kapasitesi çok daha fazladýr. 
Ayrýca püskürtme sistemi ile  de yolcular için güvenli bir 
kaçýþ yolu oluþturulur



ORMAN YANGINLARI

Orman yangýnlarý ile mücadelede  itfaiye  ekipleri, uzun hortumlar 
ile sýnýrlý miktarda su kullanmak zorunda kalýr.  Havadan atýlan 
alev geciktiriciler ise yangýn ile mücadelede yardýmcý olabilir. 
Ancak her zaman yeterli  ve doðru  hedefe ulaþmayabilir.  
EmiControls çözümleri azaltýlmýþ su tüketim ve alev geciktirici 
kullanýmý ile önemli bir avantaj yaratmaktadýr. 
Eðilme ve dönme açýlarý sayesinde, havadan müdahale yöntemine 
kýyasla daha fazla hedefe ulaþým saðlamaktadýr







ÞEHÝR YANGINLARI

Kentsel alanlarda yangýn EmiControls çözümler sayesinde daha etkili 
bir þekilde kontrol altýna alýnabilir. Sisleme  yöntemi ile duman ve 
is parçacýklarý boðulur, böylece söndürme sýrasýnda duman ve 
gaz emisyonu azaltýlýr. Geleneksel söndürme  yöntemlerine göre 
daha az su kullanýmý ile daha az hasar a neden olur. 
Ayrýca  Uzaktan kumandalý türbin sistemi ile Ýtfaiye araçlarýnýn 
girmediði dar sokaklara daha az su kullanarak daha güvenli ve 
hýzlý müdahaleye olanak saðlar. 
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Türkiye Temsilcisi
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