Ürün Kataloğu / Product Catalog

HAKKIMIZDA
Yangınla mücadele ekipman ve cihazları konusunda 1980 yılından buyana faaliyet
gösteren bir şirketiz. Satış / Pazarlama faaliyet bölgelerimizi tüm Türkiye ile birlikte Orta
Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri oluşturmaktadır.
Aşağıdaki listelenmiş olan ürün yelpazemiz TSE kalite ve uygunluk belgeleri ile ISO ve
CE Belgelerine ve T.C. Sanayii Bakanlığı Garanti Belgesi ile Periyodik yeterlilik belgelerine sahiptir.
Ürettiklerimiz :
1- Taşınabilir yangın söndürücüler
2- TS-EN 971.1.2 Uygun Yangın Hortum Makara ve Dolapları
3- 2” Köpük karışım ünitesi ve tankı
4- 250/1000 lt Tozlu ve Köpüklü Römorklu söndürücüler.
5- Vakumlu Kuru toz Dolum Cihazı
6- Hidrostatik test ünitesi
7- Azot Dolum Aparatı ve Özel Tüp Mengenesi
8- Taşınabilir Kollu Siren
9- Acil Çıkış Halatı (Liberatör)
10-Acil Çıkış Yangın Kapısı
Şirketimiz; bunlarla birlikte yerel yada ithal olarak temin ettiği Yangın Hortumları, Püskürtme Lans ve Rekorları, Yangına dayanıklı elbiseler, solunum cihazları, İkaz ve Alarm
elemanları kurtarma ekipmanlarının satışını yapmaktadır.
Müşterilerimize ulaşmak için her türlü satış ve pazarlama araçlarını kullanmakta: Katalog, Yerinde Uygulamalı eğitim ve tanıtım, Yerel TV ve Radyo kanallarıyla fuarlara katılarak malzeme ve ürünlerimizi tanıtmaktayız.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına acil ve doğru çözüm bulabilmek için yüzyüze görüşmeyi
tercih etmekteyiz. Şirketimiz; Türkiye piyasasına yüksek kalitede yangınla mücadele
ürünleri sağlayıp en yeni teknolojileri müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap
vermede diğer firmaların önüne geçmiştir.

TAM OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM MAKİNESİ

Makinemiz kuru kimyevi tozlu yangın
söndürme cihazlarının dolum işlemleri için
firmamız tarafından üretilmiştir. Ürettiğimiz
bu makine bir dolum tesisi ve imalat sektöründe de kullanılabilecek en güvenli ve
kullanımı kolay bir makinedir
Makinemize Özel tartı sistemi ile bütün
kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları dolumu 1kg dan 50kg kadar yapılabilir. Dolum esnasında bir kere dara almak suretiyle otomatik olarak aynı kg da
dolum yapmaya devam eder. Aynı cinste
ayrı kg da olan cihazlarda ayrı ayrı dara
alınmaz. Operatör hangi kg ayar yaptı ise
ikinci bir dara veya ayar yapmaya gerek
duyulmaz.
Makinemize özel teflon filtre kullanılmakta ve her dolumda otomatik olarak hava ile temizlik yapılmaktadır.
100 kg hazneli silo ile beraber kullanıma hazır olarak verilir ve yağlı makinemize özel vakum pompası kullanılır.
Dolum esnasında hızlı, güvenilir ve zaman kaybı olmadan dolum yapılması için tasarlanan bu makinemiz imalatı tarafımızdan yapılmaktadır.
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GÜÇ
VOLTAJ
DOLUM HIZI
KULLANIM
FİLTRE

220 volt
18 sn/6kg KKT
Kuru kimyevi tozlu bütün yangın söndürme cihazları dolumu

AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
BOYA:

Yaklaşık
Makine 100x100x140cm ; Silo 70x70x100
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya

Makinemiz için özel yapılan teflon filtrenin otomatik olarak hava ile
temizlenmesi sağlanır.

www.yansavar.com.tr

FULL AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER FILLING AND UNLOADING MACHINE

Our machine is manufactured for dry
chemical powdered fire extinguishers
filling and unloadings by our company.
The machine we manufacture is one of
the safest and easiest machines to be
used at filling facilites and also manufacturing sector.
With the special scaling system, all
the dry chemical power extinguishers
filling from 1kg to 50 kg can be made.
Once the gross tare weight is taken
while the filling, it continues to fill at the
same kg. On the same kinds no need
to take the gross tare weight again.
Special teflon filter is used for our
machine and it cleans automatically
with air.
100kg hazneli silo ile beraber kullanıma hazır olarak verilir ve yağlı makinemize özel vakum
pompası kullanılır.
It is delivered ready to use with a 100kg of silo. Special vacuum pump is included to the system.
This machine we manufacture is designed to prevent time waste, to be practical and safe while
filling.

POWER
VOLTAGE
FILLING SPEED
USAGE
FILTER

volt 220
sec/6kg KKT 18
Filling of dry chemical powdered extinguishers
Teflon filter, easy cleaning

WEIGHT
PACKAGE MEASURE Machine 100x100x140cm ; Silo 70x70x100
COLOR
White and orange scabrous industrial dye

www.yansavar.com.tr
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YARI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM VE BOŞALTMA MAKİNESİ

Makinemiz kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının dolum ve boşaltma işlemleri için firmamız tarafından üretilmiştir.
Ürettiğimiz bu makine bir dolum tesisi ve
imalat sektöründe de kullanılabilecek en güvenli ve kullanımı kolay bir makinedir.
1kg/50kg arası bütün kuru kimyevi tozlu
yangın söndürme cihazlarını dolum yapabilmektedir.
Bu makine ile hızlı ve güvenilir dolum yapmak ve pratik bir her hangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan filtre temizliği bir düğme ve hava patlamalı yapılır. Filtremiz sadece
yangın söndürme cihazı tozuna dayanıklı
özel olarak üretilmiştir. Kullanma talimatları
kurallarına göre tahmini filtre ömrü 5 yıldır.
Makinemiz üzerinde standart olarak 220 volt 1,1 Kw Blower veya isteğe göre 380 volt 1,5 kw
blower kullanılır.
Makinemize işletme de mevcut bulunan kompresörden gelen 6/8 bar hava ile bir joystick ile gövde indirme kaldırma ve bir düğme filtre temizleme kolaylık ile yapılmaktadır.
Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ
1,1 kw blower 220 volt
DOLUM HIZI 30sn/6kg KKT
KULLANIM Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının dolumu ve
Boşaltma
FİLTRE
Makinemiz için özel yapılan teflon filtrenin; filitre temizleme butonu ile sağlanır.
AĞIRLIK
85 kg
KOLİ EBADI:
80x80x150cm
BOYA:
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Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
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SEMI AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER FILLING AND UNLOADING MACHINE

This machine is manufactured for dry
chemical powdered fire extinguishers filling
and unloadings by our company. The
machine we manufacture is one of the
safest and easiest machines to be used at
filling facilites and also manufacturing sector.
1kg/50kg arası bütün kuru kimyevi tozlu
yangın söndürme cihazlarını dolum
yapabilmektedir.
It can fill the dry chemical powdered fire
extinguishers between 1/50 kg.
Our machine provides safe and easy
filling. Without any foreign intervention, the
filter is cleaned by air burst with a button.
The filter is produced durable to fire
extinguisher powder. According to the direction for use the filters life utility is 5 years.
By standards our machine is used with a 220 volt 1,1 Kw blower, or as per order it can be used
with a 380 volt 1,5 kw blower.
With the service air (6-8 bar) the filling trunk lifts and lands. Filling filter is easily cleaned by the
equipment on it.
Our machine is manufacutred with 2 locking, 2 ball caster and easily movable

POWER
LOADING SPEED
USAGE

1,1 kw blower 220 volt
30sec/6kg KKT
Filling and unloading of dry chemical powdered fire extinguishers

FILTER
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS
COLOR:

Teflon filter, easy cleaning system
85 kg
80x80x150cm
White and orange scabrous industrial dye

www.yansavar.com.tr
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HİDROSTATİK TEST ÜNİTESİ

Hidrostatik test ünitemiz her türlü kaba test
imkanı sağlayan çok amaçlı bir ünitedir. 400 bar
standart daha yüksek barları opsiyonlu olarak
sunmaktayız.
Bir kontaklı ve bir gliserinli 400 bar lık manometreler bulunmaktadır. Kontaklı manometre
den basınç ayarı yapılarak gliserinli manometre
üzerinden kontörlü yapılır. Ayrıca kullanıcıya gliserinli manometre kalibrasyon yapılarak teslim
edilir.
Ünite çalışma şekli hava 6/8 bar , su ve 220
volt elektrik bağlantıları ile başlar. Çoklu bağlantı
opsiyonlu olarak yapılabilir. Kontaklı manometreden yapılacak basınç ayarı panik start tetiği ile
başlar. Her makinemizde bir acil stop butonu
bulunmakta ve bütün makine sistemini anında
durdurmaktadır.
Makinemiz kontaklı manometre üzerinden
ayarlanan basınca gelince otomatik olarak stop
eder. Kullanım ve bakım anlamında en kolay makinedir. Operatör hiç zorlanmadan kullanabilir.
Pompa kendi imalatımız olan komple pirinçtir.
Aşınma veya bozulma gibi kullanıcıyı zor duruma
düşürecek bir arıza kesinlikle vermez.

VOLTAJ
KULLANIM
TEST BASINCI
BOYA
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
BOYA:
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220 volt 50hz
Bütün basınçlı kaplara test işlemi
0-400 bar
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
80kg
60x50x110cm
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya

www.yansavar.com.tr

HYDROSTATICS TEST UNIT

Hydrostatics test unit is a multifuctional
unit that can capable to test every vessel.
400 bar standard but available higher bars.
It has one contact, one glycerine
manometer. With contact manometer the
pressure adjustment is made and with
glycerine manometer the control is made.
Glycerine manometer is delivered after the
calibration made.
Units working principle starts with 6/8
bar, water and 220 volt electricity.
Multiplexed connection is made by order.
The pressure adjustment made from the
contact manometer starts with the panic
trigger. Every machine has an EMS button
which shuts the system immeadiately.
Our machine stops automatically when it
comes to contact manometers pressure
adjustment. The usage and maintenance
is easy. The operator can use it easily.
The pump is manufactured by us and
complete brass. Won’t cause any failure
causing of erode.
All the material used on the unit is durable
to high pressure.
Our machine is manufacutred with 2
locking, 2 ball caster and easily movable.
VOLTAGE
USAGE
TEST PRESSURE
COLOR
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS
COLOR

www.yansavar.com.tr

volt 50hz 220
Test to all pressured vessel
bar 0-400
White and orange scabrous industrial dye
80kg
60x50x110cm
White and orange scabrous industrial dye
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YANSAVAR KURUTMA MAKİNESİ

Kurutma ünitemiz sulu, köpüklü veya test
işlemi görmüş yangın söndürme cihazlarını
hızlı pratik ve kolay kullanım için tarafımızdan üretilmiştir.
4 adet yangın söndürme cihazını aynı
anda kurutmak için tasarlanan bu cihazımız
her bölüm için ayrı ayrı kullanılan vanalar sayesinde tek olarak kullanılmaya uygundur.
Aynı anda 4 adet 1/2/6/9/12 kg lık yangın
söndürme cihazı veya 3 adet minimax ve
bir adet 25/50 kg cihaz kurutabilir.
Cihazımız 220 / 380 volt elektrik ile 300
dereceye kadar sıcaklık verir. Bu elde edilen
sıcak hava ani kurutma ile cihazları dolum
işlemine hazır hale getirebilir.
Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat
edilmektedir.

GÜÇ
ISITMA KAPASİTESİ
KULLANIM
KURUTMA PERİYODU
KAPASİTE
BOYA
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
BOYA:
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220 volt,50 kw blower ; 1000 watt rezistans gücü
0-300 derece
Test, köpüklü vs olan bütün kapların kurutulması
Yaklaşık 5 dk
4 adet ürünün aynı anda kurutulması
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
25 kg
50x70x130
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya

www.yansavar.com.tr

DRYER

Our dryer unit is manufactured for water
extinguisher, foam extinguisher or tested
extinguishers easy, fast and practical
drying.
It can dry up to 4 extinguishers at the
same time, but with the separate valves for
each section it can be also used one by
one.
It can dry 4 pieces of 1/2/6/9/12 kg
extinguishers or 3 pcs of minimax an done
pcs of 25/50 kg extinguisher
With 220/380 volt electric our machine
gives heat up to 300 degrees. With this
heat and drying the extinguishers get ready
for filling.
Our machine is manufacutred with 2
locking, 2 ball caster and easily movable

POWER
HEATING CAPACITY
USAGE
DRYING PERIOD
CAPACITY
COLOR
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS:
COLOR:

www.yansavar.com.tr

220 volt,50 kw blower ; 1000 watt resistance
0-300 degrees
TTested, foamed etc. all extinguishers
Appx 5 min.
4 extinguishers at the same time
White and orange scabrous industrial dye
25 kg
50x70x130
White and orange scabrous industrial dye
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ŞELALE SİSTEMLİ SULU BOYA KABİNİ

Firmamız tarafından imal edilen boya kabinimiz
sanayii boyaları için tasarlanmaştır.
Kabin haznesine doldurulan suyun pompa sayesinde şelale halinde çalışması sağlanır.
Boya tabancası ile atılan boya suyun akışı sayesinde boyanın doğaya ve nefes alınan havaya zarar
vermeden haznede suyun üstünde toplanır. İç ayfınlatma ve aspiratör sayesinde kullanıma en kolay
şeklide teslim edilir.
Orijinal 360 derece dönebilen sehpası ile teslim
edilir.
Makinemiz 2 sarhoş 2 frenli teker üzerinde kolaylıkla hareket edebilir şekilde imalat edilmektedir.

GÜÇ
VOLTAJ
KULLANIM
BOYA
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
BOYA:
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220 volt 50 hz
Bütün yangın söndürme cihalarının boya işleminde kullanılr
85 kg
110x110x215cm
Beyaz pütürlü endüstriyel boya

www.yansavar.com.tr

WATERFALL SYSTEM WATERCOLOR SPRAYING BOOTH

Our spraying booth is designed for
industrial coloring and is manufactured by
our company.
The water filled to cabinet tank works as
a waterfall by a pump.
Because of the current, the dye sprayed
by the pistol gathers on the water surface
without harming to the atmosphere and the
environment.
Is delivered with an original 360 degree
rotable stand.
Our machine is manufacutred with 2
locking, 2 ball caster and easily movable

VOLTAGE
USAGE
DYE
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENT:
COLOR:
COLOR

www.yansavar.com.tr

220 volt 50 hz
Used for all fire extinguishers coloring process.
85 kg
110x110x215cm
White scabrous industrial dye
White and orange scabrous industrial dye
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TEZGAH ÜSTÜ PNOMATİK MENGENE

Bu cihaz ile yangın söndürme cihazlarının tetik sökme, takma, azot basma gibi işlerde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz 17 bar hava ile çalışmakta ve joistik kol ile ürünüm sıkıştırma ve serbest bırakma
işlemleri yapar.

GÜÇ
KULLANIM
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
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17 bar (elektrik yok)
Cihazlara müdahale
19 kg
42x76x22cm

www.yansavar.com.tr

BENCHTOP PNEUMATİC VİSE

This device is designed to be used in the works such as trigger removal, installation, nitrogen
discharge of fire extinguishers.
The device works with 17 bar air and it makes the compression and release with my product.

VOLTAGE
USAGE
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS

www.yansavar.com.tr

17 pc air
Repair on devices
19 kg
42x76x22cm
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MANOMETRE TEST CİHAZI

Bu cihaz ile yangın söndürme cihazlarında kullanılan manometrelerin testleri için dolum esnasında
bir sorun yaşanmaması arızalı ve hatalı malzemelerin ayrılması amacı ile tarafımızdan imal edilmektedir
Cihaz 17 bar hava ile çalışmakta ve start 10 adet manometreyi aynı anda test edebilmektedir.
Üzerinde bulunan kalibrasyonu yapılan ana manometre sayesinde
Aynı anda bütün manometrelere kalibrasyon ve arıza tespiti yapılabilir. Arızalı manometre ayrılarak
dolum esnasında yaşanacak sorunlar ortadan kaldırılır.

GÜÇ
KULLANIM
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
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17 bar (elektrik yok)
Manımetre kalibrasyon testi
3 kg
35x45x20cm

www.yansavar.com.tr

MANOMETER TEST DEVİCE

This device is manufactured by us to test the manometers used on fire extinguishers, to prevent
the troubles while filling and discard the faulty materials.
The device Works with 17 bar air and can test 10 manometers at the same time. With the calibration
made on the device, it can calibrate the manometers and make trouble shooting. After trouble
shooting the faulty manometer and discarding it, the troubles with filling eliminates.

POWER
USAGE
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS

www.yansavar.com.tr

(bar (no electric 17
Manometer calibration test
kg 3
35x45x20cm
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SIKIŞTIRMA / YORMA MAKİNESİ

Bu makinemiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından imalat yapan
firmalar da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sadece elde taşınabilen yangın söndürme cihazlarında kullanılmaktadır.
Makinemiz 4 adet sabit ayak üzerinde kolaylıkla hareket edebilir
şekilde imalat edilmektedir.
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GÜÇ

220 volt

KULLANIM
Çalışma PERİYODU
KAPASİTE
AĞIRLIK
KOLİ EBADI:
BOYA:

Elde taşınabilen bütün yangın söndürme cihazları testi
Yaklaşık 7 dk
1 adet ürünün testi
50 kg
100x80x50cm
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya

www.yansavar.com.tr

COMPRESSİON / QUENCHİNG MACHİNE

. This machine is designed to be used by the Turkish Standards
Institute.
. This machine is intended for use by companies that manufacture
by the Turkish Standards Institute.
. It is used only in handheld fire extinguishers.
. Our machine can be easily moved on 4 fixed feet.

POWER
USAGE
USE TIME
CAPACITY
COLOR
WEIGHT
PACKAGE MEASUREMENTS:
BOYA:

www.yansavar.com.tr

220 volt
TTested, foamed etc. all extinguishers
Appx 7 min.
1 extinguishers at the same time
White scabrous industrial dye
50 kg
100x80x50
Beyaz ve turuncu pütürlü endüstriyel boya
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MANÜEL SİSTEM KOLLU SİREN

* Manüel Kumanda ile ağır şartlardakullanılan
* Hiç bir Elektronik ve Elektrik desteğialmayan
* Sivil Savunma Tipi (Evrenselsesler)
* Seyyar ve demonte olaraktaşınabilir
* Açık Alanda 1km (130 db) kadar rahatduyulabilen
* Toplam ağırlığı Max: +- 8kgdır.
* Hiç bir bakım gerektirmez. (Çok tozlu ortamlarda belirli aralıklarla yağlanmasıgerekir)
* Koruma kılıfı ile birlikteverilecektir.
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MANUAL SYSTEM SİREN

·

Used in heavy duty conditions with manual control

·

No Electronic and Electric support

·

Civil Defense Type (Universal sounds)

·

Portable and removable as portable

·

1km (130 db) in the open area can be heard comfortably

·

No maintenance required. (Must be lubricated periodically in very dusty environments)

www.yansavar.com.tr
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