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Hazırlıklı olun –  
müdahale kabiliyetinizi koruyun!

Lityum iyon piller, sadece birçok faaliyetin karbondan arındırılması 
için gerekli olduğu için değil, aynı zamanda rüzgar, dalga ve güneş 
jeneratörlerinden gelen yüksek elektrik enerjisi yoğunluklarını 
depolama yetenekleri nedeniyle insanlık için önemli bir kilometre 
taşıdır. Lityum pillerin üretimi, kullanımı ve geri dönüşüm 
yaşam döngüsü sırasında, özellikle üretim sürecinde birçok 
potansiyel toksik ve/veya patlayıcı madde kullanıldığından/mevcut 
olduğundan güvenlik esastır. Piller emniyetli şekilde çalışmazsa 
(örn. kullanım veya şarj sırasında) veya hasarlıysa yangın ve/veya 
patlama tehlikesi oluşturabilirler.

Ne kadar hazırlıklısınız?
Hizmetlerimiz sizi destekler:
– kurumsal görevlerinizin yerine getirilmesinde
– çalışanlarınızın korunmasında
– acil durumlarda şirketinize müdahale kabiliyeti sağlamada

Madencilik Pil Geri 
Dönüşümü

Arıtma

Katot AM 
Üretimi

Pil  
Kullanımı

Çöp
Pil Hücresi Üretimi

İlginizi çekti mi?  
Tekliflerimiz hakkında sizi bilgilendirmekten 
memnuniyet duyarız. Dräger temsilciniz çeşitli 
seçenekleri şahsen size sunacaktır.  
İletişim bilgilerini arka sayfada bulabilirsiniz.  
Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Pil üretimindeki tehlikeleri yönetmeye  

ne kadar hazırlıklısınız?

Pil Üretimi Güvenliği  
Güvenliğinize yönelik  
hizmetlerimiz

D
M

C
-1

04
07

6 
| 

22
.1

1-
1 

| 
H

Q
 |

 H
O

 |
 D

eğ
iş

ik
lik

le
re

 ta
bi

di
r 

| 
©

 2
02

2 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Bölgesel Satış  
Temsilcinizi bulun:  
www.draeger.com/iletişim

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu  
materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu  
www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.



Bir bakışta hizmetlerimiz

“Biz, güvenliklerini artırmalarını sağlayan  
çözümler ve hizmetlerle müşterilerine yardımcı  
olan bir güvenlik şirketiyiz.
Bunu yaparken daima çalışanların sağlığını, şirket 
varlıklarını koruma ve şirketin acil durumlara müdahale 
etme kabiliyetini sürdürme hedefini kovalarız.
Müşterilerimiz için özgün zorluklarına göre özelleştirilmiş 
departmanlar geneli çözümler geliştiririz.”

Acil  
Müdahale

Yangın ve Gaz 
Algılama ve 
İzleme

Güvenlik Hedefleri
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KKD Portatif Gaz 
Algılama

Risk analizi ve Koruma hedeflerinin tanımı

İyileşme potansiyellerini belirlemek ve sürdürülebilir güvenlik 
sağlamak için güvenlik konseptleri gözden geçirilir:
–  Çeşitli dahili şirket arayüzlerini değerlendirerek  

koruma hedeflerinin tanımı
– Alev ve Gaz Haritalama
–  İnsanların, çevrenin ve maddi varlıkların korunmasıyla ilgili 

mevcut güvenlik konseptlerinin güvenilirlik kontrolü
–  Eylem planlama ve Güvenlik ve Acil Durum yönetimi 

sorumluluk matrisini geliştirme
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 Ekibi Tesis ve Varlık Güvenliği  
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Birlikte çöktürme Bant Filtre Kurutma Öğütme Kalsinasyon

Nitrojen (N2)  
Hidrojen (H2)  
Amonyak (NH3)

Oksijen (O2)  
Hidrojen (H2)

Nano Toz

Pil Bileşenleri Üretimi (CAM)

 Alev ve Gaz Algılama ve İzleme  
Çözücü ve uçucu organik bileşen ölçümü ile birlikte toksik, yanıcı, oksijen eksikliği ve alev riskleri için tesis varlıklarına 
alan kapsama sağlayan eksiksiz Alev ve Gaz Algılama çözümleri. Veri görselleştirme ve analizi, süreç iyileştirme ve sistem 
entegrasyonu için uzun vadeli bilgilerin yanı sıra riske hızlı ve etkin yanıt verilmesine olanak tanır. 
  
 Kişisel Hava İzleme  
Portatif gaz izleme ile çalışanlar yakın çevrelerindeki tehlikeleri tespit edebilir, ölçebilir, izleyebilir ve bunlara tepki verebilirler.  
Kişisel izleme, nokta testi ve rutin gaz ölçümleri için. Bunlar kullanıcıların çözücü ve uçucu organik bileşen ölçümü ile  
birlikte yanıcı, oksijen eksikliği ve toksik riskleri tespit etmesine ve izlemesine olanak tanır.

 KKD  
Personelin korunması için şarttır, nano parçacıklar ve toksik gazlar için hafif solunum koruması. Motorlu Hava Temizleme 
Respiratörleri kullanıcıya sürekli filtrelenmiş hava sağlayarak çeşitli toksik gazların yanı sıra nano parçacıkların ve tozların 
solunmasını önler. Toksik tehlikelere karşı çalışanların güvenliğini sağlamak için yarım yüz maskeleri de kullanılır. Kaçış 
ekipmanı bulunması, bir kaza durumunda çalışanların güvenli tahliyesine olanak tanır.

 Acil Müdahale 
İlk müdahale ekipleri pillerle ilgili her türlü yangını birleşik yangın, tahliye ve tehlikeli madde olayı olarak değerlendirmelidir. 
Olaya müdahale için tam solunum cihazı kullanılmalıdır. Durumu değerlendirmeye yardımcı olması için Termal Görüntüleme; 
toksik ve yanıcı gazları izleyip tespit etmek için kişisel gaz algılama kullanılmalıdır.

Karıştırma Çözelti Geri Kazanımı Doldurma Formasyon Olgunlaştırma

Nitrojen (N2)  
Karbonmonoksit (CO)  
Hidrojen Florür (HF)

N-Methil-2-pirolidon (NMP)  
Diklorometan (DCM)

Metil Karbonatlar

Pil Hücresi Üretimi ve Montajı


