
Dräger Tasarlanmış Sığınma Çözümleri (ERS) acil durumlarda 
madenciler için güvenli bir bölge sağlar. Tasarlanmış oda çözümü,  
farklı maden gerekliliklerine göre bütünüyle özelleştirilebilir. Maden 
koşullarına, maden acil durum planına ve resmi gerekliliklere göre 
uyarlanabilir. En fazla esneklik, tek bir amaç: maksimum güvenlik.

Dräger ERS Odası
Sığınma Odaları
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Avantajları

Maden gerekliliklerinizi karşılamak üzere uyarlanmıştır

Maden sığınma odası gereklilikleri, madenin kendi gereklilikleri kadar farklı olabilir. Kapsamlı risk analizi veya 
maden koşulları, örneğin özel olarak tasarlanmış bir sığınma odası veya ek özellikler gerektirebilir.  Dräger, oda 
çözümlerinin özgün maden gerekliliklerine göre uyarlanmasını sağlayan ve anında destek için dünya çapında 
servis ağı sunan onlarca yıllık mühendislik deneyimine sahiptir. Bu deneyim, sahip olma maliyetinin azaltılmasına 
yardımcı olur.

Yerel standartları ve yönetmelikleri karşılayan sığınma odaları

Dünya genelindeki yerel yönetmelikler, maden gereklilikleri kadar kendine özgüdür. Dräger'in tasarlanmış oda 
çözümü, gereken standart ve normları karşılayacak en yüksek esnekliği sunar. Gereklilikler; resmi yönetmelikler, 
maden gereklilikleri veya çevre koşullarının hangisinden kaynaklanıyor olursa olsun, Dräger sığınma odaları 
tasarımlarında en yüksek düzeyde esneklik sunar. Konsept, örneğin yaşam destek sistemleri, elektrik sistemleri 
ve genel koşullar gibi tüm gereklilikleri dikkate alır.

Ödün vermeyen güvenli bir bölge

Acil durumlarda sığınan madencilerin, güvenebilecekleri ve kendilerini tehlikelerden koruyacak bir yaşam destek 
sistemine ihtiyaçları vardır. Buna ısı stresine veya kaya düşmesine karşı koruma, tavizsiz bir şekilde güvenli 
ve temiz soluma havası veya gaz algılama sistemi temini ve güvenilir, bağımsız bir elektrik sistemi dahildir. 
Dräger'in tasarlanmış oda çözümleri, madencileri acil durumlarda güvende tutmak için çeşitli dahili ve harici 
konfigürasyonların tümünde en yüksek kalite ve güvenlik standartları sunar.

Oda tasarımında söz konusu alan veya hava bacası kısıtlamaları

Hava bacası kısıtlamaları, yeraltında güvenli bir bölge sağlamada bir 
engel teşkil etmez. Odalar, hava sızdırmazlığından ödün vermeden 
yeraltı kurulumuyla bölümler halinde tasarlanabilir. Yeraltı madenlerinde 
alan genellikle kısıtlıdır, bu nedenle odayı madenin altyapısına entegre 
etmek amacıyla çelik gövdenin tasarımı uyarlanabilir.
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Konfigürasyonlar: Ön koşullar
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Yeraltı koşullarına uygun çelik yapı tasarımı

Kaya düşmesi veya ısı stresi gibi acil durumlar, sığınma odası tasarım 
mühendisliği açısından özel şartlar gerektirir. Aşıklar ve yalıtım, bu tip 
durumlarda madenciler ve oda için yüksek seviyede koruma sağlamaya 
yardımcı olabilir.
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Taşınabilir veya sabit çözümler

Sabit ve portatif odaların farklı avantajları vardır ve farklı maden acil 
durum senaryolarını karşılarlar. Portatif bir oda, madenin genişlemesini 
takip edebildiğinden hızlı genişleyen madenlerde idealdir. Sabit 
oda çözümleri daha büyük kapasite taleplerini karşılayabilir ve farklı 
gerekliliklere uyarlanabilir. Gerekirse tüm alt sistemler, maden ortam 
besleme sistemlerine entegre edilebilir.

Kişi kapasitesi ve çalışma süresi gereklilikleri  

Sığınma odaları, her madenin kendi kadar özgün maden acil durum 
planlarının ayrılmaz birer parçasıdır. Her bir güvenli bölgenin kapasite 
gereklilikleri, madenin güvenlik konseptine göre belirlenir. Tasarlanmış 
oda çözümü, ödün vermeden esnek bir şekilde bu şartları karşılayabilir.
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Konfigürasyonlar: Ön koşullar

Hava kilidi  

Hava kilidi, ana odaya kirli hava girişini asgari düzeyde tutmaya 
yardımcı olur. Şekil ve özellikleri, yerel yönetmeliklere veya maden 
gerekliliklerine tabi olabilir. Bu nedenle hava kilidi, tüm sistem kadar 
esnek bir şekilde tasarlanabilir. Dayanıklı gaz sızdırmaz kapılar, ana 
odaya girişte karşılıklı kilitleme sistemi, hava tahliye sistemi veya farklı 
solunum havası besleme sistemleri, muhtemel konfigürasyonlara 
sadece birkaç örnektir.
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Solunum havası besleme sistemleri

Çalışma süresi ve kişi kapasitesine bağlı olarak farklı sistemler 
mevcuttur. Örneğin Dräger solunum koruma ünitesi; entegre CO2 
temizleme, CO dönüştürme, oksijen yenileme ve sürekli otomatik 
pozitif basınç özellikli yedek bir solunum havası besleme sistemidir.
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Konfigürasyonlar: Gereklilikler ve Özellikler

İklim ve gaz izleme

Madende acil durumlar, çeşitli tehlikeler içerebilir. Örneğin ısı veya 
zehirli buharlar, odanın içindeki kişiler için ciddi riskler teşkil edebilir. 
Bu nedenle ısı stresine karşı iklimlendirme sistemi veya tehlikeli 
maddelere karşı gaz izleme sistemleri, münferit ve özgün risk analizine 
göre özel olarak seçilir veya geliştirilir.
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Acil durumlarda harici güç kaynağının kesilmesi muhtemeldir. Dräger, 
bakım gerektirmeyen bataryalar içeren özel bir bataryalı yedek sistem 
sunar. UPS, iklimlendirme sistemi de dahil olmak üzere öngörülen tüm 
çalışma süresi boyunca bütün elektrikli sistemlere elektrik gücü sağlar.
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Elektrik sistemi

Gereken elektrik standartlarını resmi yönetmelikler belirler, bunlar 
da iç özellikler veya güç kaynağından ödün vermeden odanın tasarımına 
entegre edilebilir.

Sunulan konfigürasyonlar örnek amaçlıdır
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Sarf malzemeleri

Sığınma odasındaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için su, gıda, 
kimyevi tuvalet ve ilk yardım seti gibi gerekli malzemelerin muhafaza 
edildiği bir depolama alanı mevcuttur; bu malzemelerin tamamı oda ile 
birlikte temin edilebilir. Elbette odayı kullanmak için gereken tüm sarf 
malzemeleri ve soluma havası besleme sistemleri de tek kaynaktan – 
Dräger'den temin edilebilir.
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Mazeretsiz servis

Madencilerin güvenliği için odanın kullanıma hazır tutulması şarttır. 
Dräger'in dünya çapındaki servis ağı, tüm bakım ve onarım ihtiyaçlarınız 
için teknisyenin sahaya hızlı bir şekilde intikal etmesini sağlayarak 
aksama süresini azaltmaya yardımcı olur. Dräger soda kireç, filtreler 
ve gaz algılama bileşenleri gibi gerekli tüm sarf malzemelerinin stoku 
da dahil olmak üzere yerinde teknik destek içeren bir periyodik bakım 
planı sunmaktayız.

Hava perdesi 

Giriş kapısı açıldığında kirletici maddelerin girişini asgari düzeye 
düşürmek için hava perdesi, oda ile çevresi arasındaki ısıl kaynaklı 
hava dolaşımını azaltır. Hava perdesi, devridaim hava ünitesi veya tek 
taraflı ünite olarak temin edilebilir.

D
-4

32
91

-2
01

5

Aksesuarlar ve Servis
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Dräger MRV 9000

Dräger MRV 9000, sürekli değişen madencilik ortamına yanıt veren bir 
çözümdür. Bu dayanıklı araç, olay yeri yakınına güvenli ulaşım sağlayarak 
maden kurtarma ekiplerinin görev süresini uzatır. Yenilikçi ve müşteri 
odaklı bu Maden Kurtarma Aracı, maden kurtarma alanında dünya 
çapında eşsiz bir çözümdür.

Dräger MRC 5000

MRC 5000, yüksek düzeyde güvenlik ve kalite sunan standart yerleşimli, 
yapılandırılabilir bir maden sığınma odasıdır. Kişi kapasitesi ve çalışma 
süresi gerekliliklerine göre konfigürasyonlar veya ek özellikler, odayı 
maden acil durum planının parçası olacak kadar esnek kılar.

Dräger ChargeAir İstasyonu

Dräger ChargeAir sistemi, yeraltı personelinin kişisel kaçışını ve ilk 
müdahale kapasitesini iyileştirmede yeni fırsatlar sunar. Ürün, çok 
iyi iletişim olanakları ve dakikalar içinde beş taneye kadar bağımsız 
solunum cihazının eşzamanlı şarjını sağlar. 

Dräger Oxy 3000/6000

Dräger Oxy 3000/6000, sağlam ve son teknoloji tasarımı sayesinde 
takılmasının ardından 30 veya 60 dakika boyunca hemen oksijen 
beslemesi sağlamakla kalmaz, ayrıca ek bir test veya bakım 
gerektirmeden on yıllık kullanım ömrüne sahiptir.
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İlgili Ürünler
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Notlar
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Notlar
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TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma 
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel  +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

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


