


Proses Combustion Ltd. yangınla mücadele endüstrisi için dünya standartlarında yangınla mücadele eğitim sistemleri üreten, konusunda  
pazar lideri olan bir firmadır. Müşterilerimize düşük emisyonlu, temiz yanmalı FS brülörlerimizle, uygulamaların ihtiyacına göre esnek  
ve özel tasarlanmış çok çeşitli sistemler sunmaktayız. Bu sistemler, birçok avantaj sunmaktadır ve gelişmiş kontrol sistemlerimizle 
birlikte kullanıldıklarında, önemli emniyet özelliklerine ve düşük bir çevresel etkiye sahip gerçekçi ve güvenilir eğitim deneyimi  
sağlamaktadırlar. Yeni sistemlere, eskilerin değiştirilmesine veya yükseltmelere ilişkin birçok referans sunabiliriz. Ayrıca müşterilerimizin  
sistemlerinin emniyetli, etkin ve güvenilir kalmasını sağlamaya yardım etmek için satış sonrası destek de sağlıyoruz.  

PROCESS COMBUSTION UZMANLIĞI
•	 Yakma	sistemleri	konusunda	uzun	yıllara	dayanan	deneyim	
•	 Güçlü	teknik	altyapı	
•	 Yakıcı	tasarımı,	emniyeti,	kontrolü	ve	emisyonları	 

konusunda bilgili
•	 Yüksek	emniyet	standartlarına	sahip	düşük	emisyonlu	 

LPG sistemleri
•	 İşletilmesi	ve	bakımı	kolay,	güvenilir	sistemler
•	 Esnek,	özel	tasarlanmış	sistemler
•	 Kirlilik	kontrolü	için	Termal	Oksitleyici	sistem	seçeneği	
•	 Temiz	yakma	sistemleri
•	 Müşteri	ihtiyaçlarına	hızlı	yanıt
•	 Emniyeti	artırmak	için	anında	kapatma	kumandası	

ESNEK, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TASARIM 
•	 Mobil	üniteler,	modüler	sistemler	ve	büyük	çaplı	kurulumlar
•	 Birden	çok	yangın,	farklı	senaryolar
•	 Özel	efektler	–	alev	parlaması	ve	alev	sarması
•	 Entegre	kontrol	sistemleri
•	 Tazyikli	ısıtma
•	 Havalandırma
•	 Duman	sistemleri	ve	egzoz	temizleme
•	 Aydınlatma	ve	termal	kamera	sistemleri	
•	 Ses	sistemleri
•	 Gaz	saptama	
•	 Sıcaklık	izleme
•	 Çevreye	daha	düşük	emisyon	için	oksitleyici	seçeneği 

FS YAKICI
•	 Gerçekçi	alev	davranışı
•	 Düşük	emisyon	değerleri
•	 Yüksek	verimlilik
•	 Güvenilir	ve	kolay	yeniden	başlatma	
•	 Kontrol	edilebilir	alev	büyüklüğü	
•	 Hızlı	kapatma

Özel Tasarlanmış Yangınla  
Mücadele Eğitim Sistemleri



PROCESS COMBUSTION ŞİRKETİNDENÖRNEK  
YANGIN SENARYOLARI
•	 Gemiler - iç mekan, kazan daireleri, pompalar, elektrikli 

motorlar, jeneratörler, kuşetler

•	 Uçaklar - iç mekan, motorlar, tekerlekler ve frenler

•	 Evler - yataklar, koltuklar, kanepeler, ocaklar, televizyonlar

•	 Endüstriyel Binalar ve Üniteler - palet deposu, tezgah, 
depolama rafları, ekipmanlar

•	 Ofisler - bilgisayarlar, çöp kutuları, raflar

•	 Petrol ve Gaz, Petrokimya - borular/flanşlar, yakıt dökül-
meleri, tanklar, depolar, HAZMAT

•	 Taşıtlar - kamyonlar, arazi ekipmanları, arabalar, motosikletler

GELİŞMİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
•	 Özel	kontrol	sistemleri
•	 Tam	entegre	paketler	veya	işlevsel	sistemler
•	 PLC	ve	SCADA	sistemleri	
•	 Tasarım, dizayn, inşa, test ve devreye almada şirket deneyimi
•	 Emniyet	ve	güvenlik	arttıran	özellikler
•	 Uluslararası tanınmış standartlar doğrultusunda tasarım
•	 İtfaiye	sistemine	entegrasyon	
•	 Tam	test	kapasitesi
•	 Sahada	kolay	kurulum	ve	askılı	kumandayla	kolay	kullanım
•	 Teknik	destek	(uzaktan	izleme	ve	kontrol	dahil)

BAZI REFERANS KURULUMLARIMIZ
•	 Kraliyet Donanması, İngiltere - HMS Excellent ve HMS 

Raleigh - Amiral Gemisi Yangın Söndürme Eğitimi

•	 Yunan Donanması, Yunanistan - Yangın Söndürme Eğitim Birimi

•	 Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri -  Deniz Yangın 
Söndürme Eğitim Birimi

•	 Kraliyet	Hava	Kuvvetleri,	İngiltere- 
  Lakenheath - F15 Uçak Simülatörü
  Mildenhall	-	KC135/DC10	Uçak	Simülatörü
  Menwith Hill - Modüler Yangın Eğitim Binası

•	 Vigilaris	Ltd,	İngiltere- Mobil Yangın Eğitim Birimi

•	 Güney	Galler	Yangın	ve	Kurtarma	Hizmetleri,	Galler-
 Eğitim Merkezi

•	 Cheshire İtfaiye Hizmetleri, İngiltere - Modüler Gerçekçi 
İtfaiye Eğitim Birimi

•	 Essex Yangın ve Kurtarma Hizmetleri, İngiltere - Tazyikli  
ısıtma sistemi, üç binadan duman çıkacak şekilde geliştirildi

Tasarım Seçenekleri  
ve Uygulama Çeşitleri



PROCESS COMBUSTION LTD
Hornbeam Park
Hookstone Road
Harrogate
North Yorkshire HG2 8PB İngiltere
Telefon: +44 (0) 1423 879944
Faks: +44 (0) 1423 879946

www.process-combustion.co.uk
E-posta: mail@process-combustion.co.uk
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Kurulum Yönetmelikleri ve Yıllık Denetimler: PROCESS COMBUSTION™ ekipmanlarının tüm kurulumları ve servisi, Process Combustion Ltd tarafından satılan 
ve tedarik edilen ekipmanların kurulumu ve servisi konusunda yetkili bir yüklenici tarafından gerçekleştirilmeli ve ekipmanların kurulumu, servisi ve işletimine 
ilişkin Process Combustion Ltd kılavuzlarında belirtilen ve ilgili hükümet makamlarının koyduğu gerekliliklere uygun olmalıdır. Optimum performans  
ve güvenliği sağlamaya yardım etmek amacıyla Process Combustion Ltd, yetkili bir yüklenicinin PROCESS COMBUSTION™ ekipmanlarınızı yıllık olarak  
denetlemesini ve yalnızca Process Combustion Ltd tarafından satılan ve tedarik edilen yedek parçalar kullanarak gerektiğinde servis yapmasını önerir.

Yangın eğitim sistemleri ve simülatörleri, yalnızca yetkili bir profesyonelin gözetimi altında ve hükümet yönetmeliklerine ve güvenlik ölçütlerine uygun  
olarak kullanılmalıdır.

İşbu belge, lisanslı profesyonellere, kendi profesyonel yargılarını kullanmada yardım etmeyi amaçlamaktadır.


