
UYGULAMA

Bir  kimya fabrikasında ya da kimyasal  madde kullanan bir  fabrikada,  ilgililer,  acil  bir  durumda temizlenme 
duşlarının  kullanıldığını  ve  kullanılıyor  ise  hangisi  olduğunu  bilmek  isterler.  Bu  bilgiye  dayanarak,  duşun 
bulunduğu bölgeye güvenlik ve diğer gerekli personelin yönlendirilmesi kolayca ve verimli bir şekilde yapılmış 
olur. Fabrika sahası içinde çeşitli bölgelere konumlanmış acil temizlenme duşlarının yerini tespit eden güvenlik 
personeli acil müdahelesini hızlı bir şekilde yapar. 
Ambulans  ilgili  bölgeye  yönlendirilir.  Kimyasal 
kirliliğe maruz kalmak bu tip bir hızlı müdaheleyi 
gerektiren bir durumdur. 

Çoğu acil temizlenme duşu, kontrol merkezlerine 
ya  da  güvenlik  girişlerine  oldukça  uzak 
mesafededir.  Bu  mesafelerde  kablo  döşemek 
maliyetli  olacağından,  kablosuz  çözüm  en 
optimum çözüm olacaktır.

ÇÖZÜM

Herbir  acil  temizleme  duşunun  yanına,  SYDMA 
Kontrol'ün  ARM-D  tipi  sayısal  radyo  modemi 
yerleştirilir. Cihazlar batarya beslemeli ya da sabit 
noktadan 24V DC beslemeli olacak şekilde uygun 
panolar içine konulmuştur. 

Duş,  duş  kolu  ile  harekete  geçirildiğinde,  (Bazı 
duşlarda  ağırlıkla  harekete  geçen  anahtarlar 
bulunan  döşemeler  vardır),  kola  bağlı  anahtar 
ARM-D  radyo  modemin  sayısal  girişine  12-24V  DC  gerilim  uygular.  Bu  bilgi  ARM-D  tarafından  kontrol  
noktasında  bulunan  ARM-SE  ağ  geçidine  gönderilir.  ARM-SE  gateway  cihazına  doğrudan  bağlı  genişletme 
modülünün  ilgili  çıkışı  (bu  yanı  zamanda  duşun  adres  bilgisidir),  12-24V  DC'ye  yükselerek  hem  duşun 
kullanıldığını hem de hangisinin kullanıldığını göstermiş. Bu çıkışlar, gösterge panelindeki lambalara bağlıdır ve 
güvenlik  personeli  yanan  lambaya  bakarak,  o  lambanın 
adreslediği duşa acil yardım personelini yönlendirir. 

Önerilen  çözüm,  halen  kullanılmakta  olan  acil  temizlenme 
duşlarına,  mevcut  çalışmayı  ve  işlevselliği  etkilemeden, 
doğrudan  uyarlanabilir.  Dış  alanlarda  ve  iç  mekanlarda 
kullanılabilir.  Genişlemeye  tümüyle  uygundur.  İstenen  sayıda 
duş ile başlanıp, sonradan yeni duşlar siteme eklenebilir.

Sonuçta,  sistemin devreye alınması  ile birlikte, çalışan sağlığı  ve güvenliğinde artış olacaktır.  Sistemin,  ilgili 
personele sağlayacağı bilgi çok değerlidir ve bu bilgi sayesinde müdahele süreci kısalacağından, hayat kurtarma 
olasılığı artacaktır.
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ARM-D Serisi KABLOSUZ ÇÖZÜMLER UYGULAMA NOTU
Acil Temizlenme Duşlarının Kullanımını ve Yerini Belirleme

     Bir duş kullanıldığında, güvenlik 
    personelinin bundan anında
    haberi olacak, duşun bulunduğu
    yeri çok hızlı bir şekilde acil
    müdahele personline bildirecektir.
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Sistemin kalbi SYDMA Kontrol'ün endüstriyel kablosuz iletişim altyapısıdır. RF iletişim zorlu üretim ortamlarında 
kesintiye uğramaz. Direk görüşün olmadığı (antenlerin birbirlerini doğrudan görmediği) yerlerde bile güçlü 
iletişim mekanizmaları ile sinyal iletimi sağlıklı bir şekilde sağlanır. Doğru saha ve sistem analizi ve SYDMA 
Kontrol deneyimi ile, maliyet etkin, verimli bir sisteme sahip olursunuz.

Sistem Diyagramı:



Kullanılan Ürünler;

Duşlarda kullanılan cihazlar :(Herbir çağrı noktasına bir takım) ; 
Batarya ya da sabit güç kaynağından beslemeli.

Model Tanımı Miktar

ARM-D8/500 ve /ya da ARM-IOD 
(868MHz) 

2 sayısal Giriş / Çıkış Sayısal Radyo Modem. 10-
30VDC besleme gerilimi,

 En fazla 8 Adet

ANT868-XX Anten Pano tipi omni (ANT868-14S4.0), Bazooka omni 
(ANT868-BZ) ya da omni dirsekli anten (ANT868-
12FSC)

ARM-D sayısı 
kadar

MKCB Montaj Kiti; tüm gerekli kablo, konnektör ve diğer 
montaj elemanları

1

Merkezi izleme noktasında kullanılan cihazlar:  

Model Tanımı Miktar

ARM-SE8/500 (868MHz) 
Seri+Ethernet Radyo Modem 
(İletişim ve Sistem Yöneticisi)

Seri+Ethernet Radyo Modem. Kablosuz gateway-
sunucu. Kendisine doğrudan monte edilmiş 
Giriş/Çıkış (X8800) modüllerinin Giriş/Çıkış'larını ve 
kablosuz iletişimi yönetir. (Gömülü web sayfaları ile 
ayar)

 En fazla 4 Adet

ARM-X8800 8 Giriş/Çıkış (G/Ç) sayısal genişletme modülü. Ana 
radyo sunucuya doğrudan bağlı.

1

ANT868-BZ Bazooka Omni Anten (4.15dBi) yüksek kazançlı omni 
anten.

1

CFP10-NM-NM-XM Anten Kablosu. Çok düşük kayıplı, 10mm çaplı 
yüksek kaliteli anten kablosu 

1

CFP5-NFC-SMAM05 Anten adaptör Kablosu 1

WIP-SE Kablosuz gösterge paneli 1

MKWP Montaj Kiti; tüm gerekli kablo, konnektör ve diğer 
montaj elemanları

1


