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Kapella 2006 yılında İzmir’de küçük bir imalathanede doğalgaz bacası imalatı yaparak sektöre adım at- 
mıştır.

2009 yılında imalathanesini 1000 m2’lik bir alana taşımış, yine bu dönemde ürün gamına çöp şutu sistem-
lerini eklemiştir.

2014 yılında tüm makine altyapısını kendi Ar-Ge mühendisleri ile kendi bünyesinde tasarlayıp imal ederek 
yenilemiş, Çiğli AOSB de 2000 m2 lik yeni fabrikasında yeni makine parkuru ve ürünleriyle hizmet ver-
meye devam etmiştir. Aynı yıllarda körfez ülkeleri başta olmak üzere yurtdışı pazar araştırması faaliyetine 
başlamıştır. 2017 yılında kabına sığamayan Kapella tüm ürünlerini yeniden sertifikalandırarak yurtdışı 
pazar payını artırmış, Ulukent OSB de 5500 m2 lik yeni üretim tesisine taşınmıştır. Bu yıllarda otomasyon-
lu çöp şutları, atık ayırma bacaları, atık seperatörleri, çöp sıkıştırıcı kompaktörler , otomasyon panoları, 
yangın damperleri konularında uzmanlaşmış , 11 farklı ülkede bayilik sözleşmeleri imzalamış ve ihracat 
rakamlarını artırmayı başarmıştır.

2019 yılında tüm bu faaliyetler sonucu Ummanda Joint Venture yöntemiyle ilk yurtdışı yatırımını yapan 
Kapella, Umman’da 3000 m2’lik fabrikasını açarak yurtdışında kendi sektöründe imalat yapan tek Türk 
firması olmuştur.

Tüm bu çalışmalarla birlikte farklı ülkelerin ‘Civil defence’ kurumlarında marka onayları alarak dünyada 
markalı projelerde, öncü mimari tasarım firmalarının ürün yelpazesinde, şartnamelerde, öneri listelerinde 
Kapella olarak Avrupa’lı ve Amerika’lı rakipleri ile birlikte yer almayı başarmıştır.

Aynı yıllarda Sıfır Atık hareketi ile ilgili ürün yelpazesini geliştiren Kapella, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve 
Türk Standartları Enstitüsü kurumlarına başvuru yaparak, tüm komisyon çalışmalarına katkı sağladığı  atık 
ayırma bacaları ile ilgili TSEK 569 standardını ülkemize ve sektörümüze kazandırmakta öncü olmuştur.

2020 yılına geldiğimizde iki farklı ülkede üretim tesisi ile 5 kıtada 35 ten fazla ülkeye ihracat yapan fir- 
mamız hız kesmeden, bilgi ve birikimini artırarak, Ar-Geye önem vererek çalışmalarına devam etmektedir.

Başladığımız günkü heyecanımızla, sıfırdan bu başarılara imza atmamızı sağlayan birlikte yürüdüğümüz 
tüm ekip arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz ve bizlere güvenen müşterilerimizle birlikte üretmeye, istih-
damımızı artırmaya, büyümeye, yenilikten ve doğruluktan taviz vermeden ülkemizin ve sektörümüzün 
gururu olmaya devam edeceğiz.

Kendi sektöründe dünyada lider marka olmayı hedefleyen Kapella; Sıfır Atık, Yenilenebilir Temiz Enerji Sis-
temleri ve Yeşil Çevre konularında ürünler geliştirmeye devam etmektedir. Her gün artan ihracat rakam-
larımızla bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz.
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NEDEN KAPELLA BACA? DÜNYADA KAPELLA BACA

AR-GE

Sektöründe imalat konusunda liderlik ipini göğüsleyen firmamız, 
‘’Sürekli Ar-Ge’’ sloganıyla modernleştirdiği İzmir tesisinde,
uzman mühendis kadrosuyla , her yeni fikre önem vererek, 
değişen zamana göre teknolojisini ve ürünlerini geliştirerek sek-
törün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

DÜNYA MARKASI

5 kıtada 35’ten fazla ülkeye yerel bayilik ağıyla ihracat yapıyor 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine 2019 yılında Körfez Bölge-
si’nde açmış olduğumuz 3000 m² kapalı alana sahip fabrikamız 
ile Katar, Kuveyt ,Umman , Bahreyn , Suudi Arabistan, Dubai gibi 
körfez ülkelerinde sektörün en çok tercih edilen markası olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz.

MEMNUNİYET

Son kullanıcının kullanım konforuna ve dayanıklı ürün tercihine 
verdiğimiz önem, sürekli geliştirdiğimiz kalite standartlarımız 
çerçevesinde müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tut-
mamızı sağlamıştır.

PRESTİJLİ PROJELER

Tüm dünyada markalı projelerde, öncü mimari tasarım firma-
larının ürün yelpazesinde, şartnamelerde, öneri listelerinde Kapel-
la olarak Avrupalı ve Amerikalı rakiplerimiz ile birlikte yer almayı 
başardık.

FABRİKA İMALATI

Şut sistemleri , otomasyon pano sistemleri, kompaktörler, se-
peratörler, fırça sistemleri, baca sistemleri, özel üretim maki-
neler dahil ürün gamımızda ki tüm bileşenleri kendi bünyemizde 
tasarlıyor ve üretiyoruz. Banttan inen ürünlerin kalite kontrol-
lerini üst düzeyde yaparak ürünlerimizin tüm dünyaya sevkini 
gerçekleştiriyoruz.

TEKNİK BAKIŞ

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, kendi sektörümüzde  
şartname, tasarım, proje ve standartlara tamamen gönüllü olarak 
teknik bilgi sağlıyor , eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. 

DÜNYADA KAPELLA PROJELERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - İNGİLTERE - İSPANYA - MALTA –DUBAİ – BAHREYN - SUUDİ ARABİSTAN

BAE - UMMAN - KATAR - AVUSTRALYA - ÇEK CUMHURİYETİ - DANİMARKA - MACARİSTAN - MALEZYA - 

KUVEYT - MISIR - ÜRDÜN - SRI LANKA - TANZANYA - GÜRCİSTAN - AFGANİSTAN - IRAK - İRAN - 

TÜRKMENİSTAN - HİNDİSTAN - SIRBİSTAN - KENYA - GANA – KANADA – ÖZBEKİSTAN…

5 kıtada 35’ten fazla ülkeye yerel bayilik ağıyla ihracat yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine 
2019 yılında Körfez Bölgesi’nde açmış olduğumuz 3000 m² kapalı alana sahip fabrikamız ile Katar, 
Kuveyt ,Umman , Bahreyn , Suudi Arabistan, Dubai gibi körfez ülkelerinde sektörün en çok tercih edilen 
markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
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ŞUT SİSTEMLERİŞUT SİSTEMİ ÖZELLİK VE AKSESUARLARI

ATIK AYIRMA BACA SİSTEMLERİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, Sanayi 
Bakanlığı’nın “Geri Dönüşüm Eylem 
Planı” ve “Ambalaj Atığı Yönet- 
meliği” kapsamında, atık ayrıştırma 
bacaları Planlı Alanlar İmar Yönet- 
meliği’nde yerini alarak uygulanma- 
ya başlanmıştır.

Firmamız 2017 yılından beri sürege- 
len TSEK 569 standardı yayınlanma 
sürecinde, Öncelikle Çevre Şehircilik 
Bakanlığı yönlendirmesi ile TSE ile 
süreci takip etmiş, komisyonlarda 
danışman olarak yer almış, 2019 
Nisan ayında TSEK 569 Kriteri yayın- 
lanması ile Belgelendirme sürecinde 
ilk belge alan firma olmuştur.

Toplu Konut İdaresi ve Belediyel-
er ile yapılan toplantılar, komisyon 
çalışmaları ve görüş alışverişleri so-
nucu şuan devam etmekte olan tüm 
projelerde Atık ayırma bacalarının 
yer alması sağlanmıştır. Böylece Sıfır 
Atık hareketinin başlangıcı olan kay-
nağında atık ayırma kolaylaştırılarak 
geri dönüşümün hızlanması sağlan-
mıştır.

Binalarda atık ayırma amaçlı baca 
sistemi TSE-K 569 Kriteri

MANUEL

VE ENTEGRE

ENTEGRASYON

KOMPAKTÖR

FIRÇALI YIKAMA

HAVALANDIRMA FANI

ÜST MÜDAHALE

DOLULUK SENSÖRÜ

SENSÖRÜ

KAPAK AÇIK-KAPALI

DOZAJLAMA POMPASI

ENTEGRE YANGIN

NOZULU

KONUT, AVM,

HASTANE, OKUL,

MANUEL KAPAK
 OTOMASYONLU

KAPAK 
OTOMASYONLU
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Dezenfeksiyon Ünitesi

Otomatik dezenfekte sistemi, fırçalı yada fırçasız yıkama 
modunda en üst kapağın iç yüzeyinden sisteme belirli 
aralıkta deterjan yada dezenfeksiyon dozajlayan sistem- 
dir. Dozaj makinasının bir ucu temizlik sıvısına diğer ucu 
ise en kapakta bulunan girişe bağlıdır. Pano üzerinden, 
yıkama boyunca hangi aralıkta sıvı dozajlanacağı ve süre 
ayarlanabilmektedir.

Yıkama Sistemi Tanımı 

TSE K 569/2019 - Madde 4.4 Yıkama Sistemi

 
Atık ayırma baca sisteminin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda kullanmak amacıyla fırçalı bir yıkama 
sistemi bulunmalıdır. Sistemin en üst noktasında, otomasyona bağlı, atık ayırma bacasının tüm iç çeper-
ine temas edecek şekilde fırça sistemi bulunmalıdır (Şekil 2). Ana panodan yıkama düğmesine basıldığı 
za- man, kapaklar otomatik olarak kilitlenmeli, yıkama nozullarından atık ayırma bacasının iç çeperine 
dezen- feksiyon sıvısı ve su püskürtülmelidir. Bu esnada fırça, motor ve halat yardımıyla bacanın iç yüze-
yine temas ederek aşağıya kadar inmeli, tekrar en üst noktaya kadar çıkmalı ve durmalıdır. Sistemin en üst 
noktasına koyulacak hareket sistemli sensör, yıkamayı bitirmeli ve ana panoya atık ayırma baca sisteminin 
yeniden çalışması için komut vermelidir. Binalarda yangın hattı bulunmaması durumunda her katta yıkama 
sıvısı püskürten bir sistem olmalıdır. Binalarda yangın hattı olması durumunda bir katta yıkama, bir katta 
yangın sprinkleri olmalıdır.

Vinçli Fırça Sistemi

Kapella’nın fırçası çöp şutunun iç yüzeyini tamamen 
temizlemek üzere optimize edilmiştir. 10 cm boyutunda-
ki çift katmanlı sert naylon fırçalar, iç yüzey temizliğini 
ve dayanıklılığı maksimum seviyede tutar. Vinçli mo-
tor mekanizması ile üst noktada bulunan limit swict 
sayesinde start - stop noktalarında pano ile uyum- lu 
çalışmaktadır.

- 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mmSeperatör Sistemi
 
Atık ayırmanın temelini seperatör sistemleri 
oluşturmaktadır. Evsel atık ve geri dönüşüm 
ayrılması için kullanılır. Merkez noktada klape 
bulunur. Kapaklardan yapılan tercih sonucu 
1.8 sn tep- ki süresi ile sistem hazır hale gelir. 
Üst baca sistemi ile bağlantısı yoktur. Sis-
teme ses veya titreşim yollamaz.

Seperatör Tanımı 

TSE K 569/2019 - Madde 3.10 Atık Ayırma 
Sistemi

Kapakta yapılan seçime göre bacadan çıkan 
atıkların uygun atık toplama kabına yönlendi- 
rilmesini sağlayan düzenek

Her defasında sadece bir kapağın açılması- 
na izin veren, kendi kendine kapanabilen ve 
bakım esnasında, elektrik kesintilerinde veya 
yangın sırasında tüm kapakları kilitleyen elek-
tromekanik kilitleme ve otomasyon sistemine 
sahiptir.

EN 1634-1:2014 standardında  4  saat yangın 
dayanım belgesine sahip, gizli çift
piston sayesinde kendi kendine kapanabilen 
ve tamamı paslanmaz çelik malzemeden 
üretilmiştir.

Kapak üzerinde 3 adet gösterge bulunmak- 
tadır. Müsait, Meşgul ve Bakım. Ayrıca normal 
evsel atık dışında geri dönüşüm atığı modu 
için Atık butonu bulunmaktadır. Çöp poşeti 
kanal içine değil kapak içinde bulunan hazn-
eye konarak, piston sayesinde kendi kendine 
kanal içine düşmektedir.

Atık Ayırma Kapağı

TSE K 569/2019 - Madde 
3.8 Otomasyonlu Kapak



10 11

www.kapellabaca.com www.kapellabaca.com

Yangın Damperi

Yangın dayanım sertifikalı yangın damperlerimiz 72°C 
sıcaklıkta erimekte ve sistemi kapatarak yangının üst 
katlara ulaşmasını önlemektedir.
•Yüksek sıcaklıklara dayanımlı, yüksek kalite galvaniz 
veya paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilmek- 
tedir.
•Damper, gerilim kuvveti minimum 35N olan iki adet 
yay ile çalışır. Yaylar AISI301 paslanmaz yay çeliğinden 
imal edilmektedir.

Özel talebe göre elektrostatik boyama ile istenilen 
renkte sipariş verilebilir.

Yangın Damperi  
TSE K 569/2019 - Madde 4.11 Yangın Kapağı

Yangın kapağı, sıcaklığın 72 °C’un üzerine çıktığın- 
da yangının katlara ulaşmasını engellemek amacıyla 
otomatik olarak kapanmalıdır. Yangın kapağı, TS
EN 1634-1+A1’e göre denendiğinde en az 90 dakika 
yangına dayanımlı olmalıdır.

Havalandırma Fanı

Otomasyonlu ve Manuel sistemlerde Havaland- ırma 
Bacası mutlaka bulunmalı, baca içerisinde oluşan kirli 
gazlar ve koku cebri çekiş veya meka- nik yolla çatıya 
ulaştırılmalıdır.
Opsiyonel olarak kullanılabilen fan, havaland- ırma 
bacasının üst noktasında bulunur.Fan isteğe bağlı olarak, 
sürekli, kapaklardan biri açılınca veya kapalı konumda 
iken kullanılabilir. Çalışma hızı yavaş, orta veya hızlı ol- 
mak üzere operatör tarafından belirlenir. Sistemleri- miz-
de kullanılan fan sessiz ve titreşimsiz çalışmaktadır.

Havalandırma Fanı  

TSE K 569/2019 - Madde 4.3 Havalandırma Bacası

4.1’de listelenen malzemelerin birinden yapılmış ol- 
malıdır. Havalandırma bacası ve kullanılan fan çapı en az 
200 mm olmalıdır.

Elektromekanik Kontrol Panosu

Merkez kontrol paneli ve tüm operatör panelleri 
Ip65 standartlarına uygundur. Elektromeka-
nik olduğu için basit arızalar yerel servisler 
tarafından da müdahaleye açıktır. Arıza sıklığı 
diğer sistemlere göre daha düşüktür. Yazılım ol-
madığı için İlgili personel ya da ekipler sistemde 
revize yapabilir. PLC veya kartlı sistemlerden 
daha ağır şartlarda ( sıcak-soğuk, toz, sıva 
harcı,) çalışmaya uygundur.

Açıklama PCB Merkezli PLC Merkezli

Bakım Anında Tüm Kapakları 
Kitle

Evet Evet

İnterlock (Her defasında bir 
kapak kullanımı)

Evet Evet

Yangın ve Sıcaklık Alarmı 
Entegrasyonu

Evet Evet

Ayrıştırma Bisortng Evet Evet

Kat Kullanımı Göstergesi Evet Evet

Seçili Kapak Erişim Kontrolü Hayır Evet

Kompaktör Kontrolü Evet Evet

Otomatik Fırça Kontrolü Evet Evet

Fan Kontrolü Evet Evet

Sterilizasyon Ünitesi Kontrolü Evet Evet

Kontrol Panosu  

TSE K 569/2019 - Madde 4.14 Kontrol Tablosu

Kontrol tablosu IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Kapalı olmayan tipteki donanımlar TS EN 6067024’e 
uygun mahfaza (tablo/pano) içine konulmalıdır. Bu mahfaza, TS HD 60364-5-54’e uygun olarak seçilen 
topraklama iletkeni ile binanın ana topraklama bağlantısına bağlanmak suretiyle topraklanması sağlanma- 
lıdır. Genel ayırma, anahtarlama, kontrol ve izleme ile ilgili işlevleri yerine getirmek için sağlanan cihazların 
(yangın riskine karşı koruma sağlayan cihazlar, aşırı akım koruma cihazları, artık akım cihazları, devre kes- 
iciler kontaktörler vb.) seçimi ve montajı TS HD 60364-5-53’e göre yapılmalıdır. Donanımın montajı, kablo- 
lama ve donanım arasındaki bağlantılar, donanımın öngörülen kullanımından kaynaklanan aşırı zorlama ve 
gerginliğe maruz kalmayacak şekilde imalatçının talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Kat Destek Konsolu

Çöp şutunun etrafını saran 50mm x 5mm dairesel çerçeve, 
40mm x 40 mm x 4 mm boyutlarında yan konsollar ve
40 mm x 40mm x 4 mm çapında kanal destekleri ile 
desteklenmektedir. Antikorozif paslanmaz çelik çerçeve ses 
izolasyonu sağlamak ve korozyonu önlemek için 5mm lik 
kauçuk ile kaplanmaktadır.
Her katta şafta açılan kat zemini ile şaft arka duvarına sa- 
bitlenerek, atık bacasının iç ve dış etkilerden korunmasını 
sağlar.
-500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm

TSE K 569/2019 - Madde 4.7 Tanımı

Destek Konsolu

Kat destek konsolu en az 4 mm et kalınlığına sahip TS EN
10279 a uygun sıcak haddelenmiş çelik profilden yapılmış 
olmalıdır. Kat destek konsolunun çapı atık ayırma bacasına 
uygun olmalıdır. Atıklar atılırken darbe ve sesi sönümlemesi 
için konsolların atık ayırma bacası ile temas ettiği yüzeylere 
kauçuk esaslı contalama yapılmalıdır.

Üst Müdahale Kapağı

Vinçli fırça bulunan tüm sistemlerde kullanılması gerekli, 
sistem bakım ve arıza durumlarında üst noktadan müdahale 
amaçlı kullanılan kapaktır. Üst noktada bulunan vinç sistemi, 
dozajlama ünitesi, deterjan değişimi, fan, vinç motoru, do-
zajlama, elektrik müdahalesinde, servis ve bakımlarda kul-
lanılır. Normal kat kapakları ile aynı özelliklerde 240 dakika 
yangına karşı dayanıklıdır.

 
Üst Müdahale Kapağı

TSE K 569/2019 - Madde 4.5 Tanımı

Üst müdahale kapağı, şaft sistemindeki vinç, yıkama, ha- 
valandırma sistemi gibi donanımlara ulaşmak ve müdahale 
etmek için kullanılan, 4.1’de listelenen malzemelerin birinden 
olmalı ve boyutları en az 600 mm x 600 mm olmalıdır.

Yavaşlatma Dirseği

Çöp şutları, yapılarda çöpleri bir merkezde toplaya-
bil- mek için dizayn edilmiştir. Şut sistemlerinde çöple-
rin direkt olarak kompaktör veya konteynera düşerek 
bunlara hasar vermesini önlemek amacıyla düşüş dirseği 
bulundurmaktadır. Süspansiyonlu düşüş dirseği hasarı 
önlemekle birlikte çöp düşüşünden doğacak istenme-
yen sesleri engellemekte ve şutun ömrünü uzatmak-
tadır. Süspansiyonlu dirseğin sağladığı 2 kat yavaşlatma 
özelliği ve çöp şutunun diğer kısımlarından bağımsız 
mekanik sistemi ile çarpma anındaki şoku absorbe et- 
mekte ve şokun çöp şutunun diğer kısımlarına iletil-
mesini önlemektedir.

Yavaşlatma Dirseği  

TSE K 569/2019 - Madde 4.9 Yavaşlatma Dirseği

Yavaşlatma dirseğinin bulunması halinde sisteme ses ve 
titreşim iletmemesi amacıyla üst sistemden bağımsız 
olmalı, en az 1,5 mm et kalınlığına sahip 4.1’de listele- 
nen malzemelerin birinden yapılmış olmalıdır. Atıkların 
oluşturacağı darbelere karşı dayanıklı olması için alt 
tarafından bir destekle desteklenmiş olmalıdır. Atıkların 
birikmesini engel- lemek amacıyla yavaşlatma dirseğinin 
yatayla eğimi en az 45 derece olmalıdır. Atık ayırma 
bacasının yüksekliği 60 metreden daha yüksek olması 
halinde yavaşlatma dirseği süspansiyonlu olmalıdır.

Boğazlı Modül

Çöp bacasını kapaklar ile katlara ulaştıran modüldür. 
Kapaklar boğazlı modüle monte edilir. Boğazlı modül 
altı sistem özelliklerine göre dizayn edilmiş belirli açısı 
sayesinde çöplerin kapaktan kanala kolayca atılmasını 
sağlar. Boğazlı modül ağzı 180mm uzunluğundadır.
Boğazın üst kısmında sprinkler ve yıkama nozulu 
bağlantısı için 1/2” manşon bulunur. Boğaz çevresi dahil 
olmak üzere tamamı sızdırmaz özellikte kaynaklıdır.
Yanlarda ve üstte piston ve düğmeler için ekstra koruma 
sacları mevcuttur.

Boğazlı Modül   

TSE K 569/2019 - Madde 4.2 Boşaltma Bölgesi

4.1’de listelenen malzemelerin birinden yapılmış ol-
malıdır. Boşaltma bölmesinin kapağının alt kenarının 
zeminden yüksekliği 900 mm ± 50 mm olmalıdır.
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ÇÖP ŞUTU SİSTEMLERİ

MANUEL ÇÖP ŞUTU

Günümüzde Otel, avm, konut, iş 
merkezi, fabrika, restoran, villa vb. 
tüm yapılarda kullanılan, merdi- 
ven hollerinden bir kapak ve kanal 
vasıtasıyla atıkların atık odasına 
iletildiği sistemdir.

İmar Yönetmeliği gereği ülkemizde 
kapıcı daireli ve 3 kat üzeri tüm 
binalarda zorunlu olan sistem, tüm 
yeni binalara ve mevcut binalara da 
uygulanabilmektedir.

Manuel sistemlerde maliyet diğer 
sistemlere göre düşük, kullanımı 
kolay ve yapıda entegrasyon sağla- 
yacak otomasyonlara açık bir sis- 
temdir.

Tüm yapılarda kolay uygulama ve 
pratik bir çözüm yolu sunmaktadır.

OTOMASYONLU ÇÖP ŞUTU SİSTEMİ

Günümüzde Otel, avm, konut, iş 
merkezi, fabrika, restoran, villa vb. 
tüm yapılarda kullanılan, merdi- 
ven hollerinden bir kapak ve kanal 
vasıtasıyla atıkların atık odasına iletil- 
diği sistemdir.

Tüm modellerimiz aksesuarları ile 
entegre çalışabilmektedir. Bir pano 
vasıtasıyla tüm sistemi kontrol ede- 
bilir ve akıllı bina otomasyonlarından 
takip edebilirsiniz.

Otomasyonlu sistemlerde;
•Bir kapak açıldığında, diğer katlar 
kullanıma kapanmaktadır.
•Pano vasıtasıyla kapaklar bakım 
konumunda kilitlenebilir.
•Opsiyonel olarak, yıkama, fan, fırça, 
dezenfeksiyon sistemleri eklenebilir.
•Bina otomasyonuna bağlanabilir.
•Elektrik kesintilerinde ve acil du- 
rumlarda manuel müdahale fırsatı 
vardır.

Havalandırma Borusu

Çöp Şutu Kapağı

Yavaşlatma Dirseği

Yangın Damperi

Çöp Odası

Normal Katlar
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İnterlock Çöp Şutu Kapağı

Kapak, her defasında sadece bir kapağın açılmasına izin 
veren ve bakım sırasında tüm kapakları kilitleyen 
elektromekanik kilitleme ve otomasyon sistemine sahiptir. 
Her kapağın üzerinde müsait, meşgul, bakım durumunda 
olup olmadığını gösteren led lambalar bulunmaktadır.

•Ölçüler : 450x480mm Kapak, 590x640mm Çerçeve.
•240 dakika yangın dayanım Efectis sertifikalı
/ EEA-1600-0017-REV-EN

Kompaktör

Kapella kompaktör sistemi, çöp konteynerlarının bu- 
lunduğu yerin hacmine uygun olarak dikey veya yatay 
sıkıştırma prensibine dayanan, konteyner içerisinde %80 
oranında sıkıştırma yaparak alan tasarrufu sağlar. İhti- 
yaçtan daha küçük çöp odaları için idealdir.

•Basınç dengeli, Dış oval dişli tipi.

TEKNİK DETAYLAR
Çalışma Basıncı: 14 Lt./dk 
Sıkıştırma Kuvveti: 220 Kn
Motor: 5,5 Kw / 3 phase / 380V / 50 Hz 
Devir Süresi: 75 sn.
Sıkıştırma Odası Ölçüleri: 500x500x600mm 
Motor Markası: Gamak - Volt (1450 rpm)

Süspansyonlu Yavaşlatma Dirseği

Çöp şutları, yapıların çöplerini bir merkezde toplayabilmek 
için dizayn edilmiştir. Çoğu çöp şutu, çöplerin direkt olarak 
kompaktör veya konteynera düşerek bunlara hasar verme- 
sini önlemek amacıyla düşüş dirseği bulundurmaktadır.

Kapella mühendisleri, çöp düşüşünden doğacak herhangi 
bir hasarı önlemek amacı ile bağımsız süspansiyonlu bir 
düşüş dirseği geliştirdiler. Bu ürün hasarı önlemekle birlikte 
çöp düşüşünden doğacak istenmeyen sesleri engellemekte 
ve şutun ömrünü uzatmaktadır.

Süspansiyonlu dirseğin sağladığı 2 kat yavaşlatma özelliği 
ve çöp şutunun diğer kısımlarından bağımsız mekanik sis- 
temi ile çarpma anındaki şoku absorbe etmekte ve şokun 
çöp şutunun diğer kısımlarına iletilmesini önlemektedir.
•Darbe etkisini minimuma indirmek için dikey eksene pa- 
ralel.
•Dikey eksende 2 kat daha fazla soğurma özelliği.
•Özel darbe ve ses emme ünitesi.
•Bağımsız özel destek sistemi

ÇÖP ŞUTU ENTEGRE SİSTEMLER

Fırça ve Dezenfeksiyon Sistemi

Ana pano üzerinden yıkama komutu ile tüm kapaklar 
bakım moduna geçerek, en üstte bulunan fırça motoru 
devreye girer ve fırça aşağı yönlü harekete geçer. Aynı 
anda yine üstte bulunan ve deterjan sistemine bağlı 
dozajlama ünitesi, en üst kapaktan belirlenen miktarda 
deterjan dozajlamaya başlar. Yıkama süresi ve deterjan 
oranı isteğe bağlı ayarlanabilmektedir.

Otomasyon Plc Panosu

Tüm sistemin bağlı olduğu elektronik devre sistemidir. 
Pano üzerinde tüm sistemde aktif, pasif ve yönelgeler 
yer almaktadır. Daha kompakt yapıda olup, fiziki olarak 
az yer kaplar. Sistemde kullanılacak olan tüm seneryolar 
bilgisayar sistemi ile programlanarak sistem içine entegre 
edilmektedir.
Dijital arızalarda uzaktan müdahale imkanı sağlar. Arıza 
tespiti çok daha kolaydır. Yazılım güncelleme imkanı ile 
donanım durumuna göre farklı entegrasyonlara açıktır. 
Çok komplike senoryalarda fiyat avantajı sağlanmaktadır.
 

Otomasyon Elektromekanik Panosu

Tüm sistemin bağlı olduğu elektronik devre sistemidir. Pano 
üzerinde tüm sistemde aktif, pasif ve yönergeler yer almak-
tadır. Aktif çalışan sistemler YEŞİL renk ile pasif sistemler 
KIRMIZI renk ile ışıklandırılmıştır.
Yerel bazda servis ihtiyacı en aza indirgenerek, ye-
rel çözümlere olanak sağlar. Arıza sıklığı daha düşüktür. 
Herhangi bir elektrik servisi, pano talimatları ile tamir ve 
bakımını yapabilmektedir.
Tüm yangın ve elektrik yönetmeliklerinde yer alan güvenlik 
sistemleri pano içinde mevcuttur. Nem, sıcak, soğuk gibi 
hava koşullarından daha az etkilenerek uzun kullanım öm- 
rüne sahiptir.
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ÇAMAŞIR ŞUTU SİSTEMLERİ

MANUEL ÇAMAŞIR ŞUTU

Özellikle Otel ve restoran gibi işletmelerde 
kullanılan, şaft içinden bir kapak ve kanal 
vasıtasıyla çamaşırların, çamaşır odasına 
iletildiği sistemdir.

Özellikle otel vb. işletmelerde House- keep-
ing odaları içinde yer alan sistem ile kattan 
toplanan kirli çamaşırlar kanal ve kapak 
vasıtasıyla Çamaşır odasına iletilmektedir.

Çamaşır şutlarında paslanmaz yüzeyler ta-
mamen pürüzssüzdür. Herhangi bir yırtılma 
ve takılmaya yer vermeden güvenle kullanı-
ma uygundur.

OTOMASYONLU ÇAMAŞIR ŞUTU SİSTEMİ

Özellikle Otel ve restoran gibi işletmelerde 
kullanılan, şaft içinden bir kapak ve kanal 
vasıtasıyla çamaşırların, çamaşır odasına 
iletildiği sistemdir.

Tüm modellerimiz aksesuarları ile entegre 
çalışabilmektedir. Bir pano vasıtasıyla tüm 
sistemi kontrol edebilir ve akıllı bina oto- 
masyonlarından takip edebilirsiniz.

Bir kapak açıldığında diğer kapaklar otoma- 
tik olarak kilitlenmektedir.
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İnterlock Çöp Şutu Kapağı Renk Opsiyonları

Kapak, her defasında sadece bir kapağın açılmasına izin 
veren ve bakım sırasında tüm kapakları kilitleyen 
elektromekanik kilitleme ve otomasyon sistemine sahiptir.
Her kapağın üzerinde müsait, meşgul , bakım durumunda 
olup olmadığını gösteren led lambalar bulunmaktadır. Proje 
tasarımınıza göre alternatif renk seçenekleri mevcuttur. 
Boya tamamen imalat aşamasında fırın boya ile uygulan-
makta, mimarinize uygun ankastre görüntü sağlamaktadır.     

Boru Tip İkili Ayırma Separatörü
Çöp odası özelliklerine göre Boru Tipli Seperatör, alan ve 
konum açısından zor olan yerlerde tercih edilir. Sistemin 
iç kısmında yer alan motor mekanizması ile üst sistemden 
bağımsız, servise açık, sabitleme ve taşınmada kolaylık 
sağlamaktadır.

Döner Başlıklı Seperatör

Kapella seperatör sistemleri geniş seçeneklere sahiptir. Bina 
çöp odalarının dar olduğu yerlerde Döner Başlıklı Seperatör 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Alt bölümünde bulunan 
dişli mekanizma ile yönlendirme sağlanmaktadır. Üst baca 
hattından bağımsız 360 derece kullanıma olanak sağlar. 
TSEK 569 Atık Ayırma Sistemlerine uygun tamamen pas-
lanmaz çelik gövdeye sahiptir.

Azıra durumlarında sistem manuel çalışmaya devam eder-
ken, seperatör sökülerek servis ve bakımı yapılabilir.

Davlumbaz Tipi 2’li Ayırma Separatörü (Klapeli)
Tüm dünyada en çok tercih edilen , mekanik mukavemeti 
yüksek seperatör sistemleridir. Merkez noktada klape bu-
lunmaktadır. Kapaklardan yapılan tercih sonucu 5 sn tepki 
süresi ile sistem hazır hale gelir. Üst baca ile bağlantısı 
yoktur. Sisteme ses ve titreşim yollamaz. Kompaktör sis-
temi ile uyumludur. 

Ses İzolasyon ve Yalıtımı

Şut sistemlerinde, katlardan atılan atıklar düşüş esnasında 
boru yüzeylerine çarparak ilerlemekte ve bu, istenmeyen 
seslerin oluşmasına neden olmaktadır. Ses kirliliğini en aza 
indirebilmek için, şut sistemlerinin dış yüzeylerine 1.7kg/m² 
oranında ve 2mm kalınlığında ses yalıtım boyası uygulana- 
bilmektedir.

Davlumbaz Tipi 3’lü Ayırma Separatörü (Klapeli)
Evsel atık, geri dönüşüm ve 3. Tür atıkların ayrılması için 
kullanılır. Tüm dünyada en çok tercih edilen , mekanik 
mukavemeti yüksek seperatör sistemleridir. Merkez nokta-
da 2 adet klape bulunur. Kapak- lardan yapılan tercih so-
nucu 5 sn tepki süresi ile sistem hazır hale gelir. Üst baca 
ile bağlantısı yoktur. Sisteme ses ve titreşim yollamaz. 
Kompaktör sistemi ile uyumludur.

ÇÖP & ÇAMAŞIR ŞUTU ENTEGRE DİĞER SİSTEMLER   
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TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA SİSTEMLERİ 

Katı, sıvı ve gaz yakıtlı cihazlar için şaft içerisinde kullanılan paslanmaz çelik baca sistemleridir. 
Şaft içi uygulaması olduğu taktirde bacaya izolasyon uygulamasına gerek yoktur. Düşey yük du-
var sehpası veya ana taşıyıcı sehpa üzerinde taşınır ve modüller baca kelepçeleri ile birleştirilir. 
Bacalarımız sürekli TIG/WIG kaynağı ile yüksek kalitede üretilmektedir. Negatif basınçlı şartlı 
sistemlerde muflu geçme ve baca kelepçesi ile kolay ve güvenilir montaj imkanı sağlar. Pozitif 

basınçlı sistemlerde ise muf içinde özel olarak üretilmiş conta ile sızdırmazlık sağlanır.

ÇİFT CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA SİSTEMLERİ 

Kapella Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca Sistemi bina dışı ve gerekli görülen şaft içi/bina içi 
uygulamalar için kullanılmaktadır.İç cidar en yüksek kalitede AISI 316 L paslanmaz çelikten olup, 

cidarın malzeme kalınlığı sistem özelliklerine göre değişkendir. Ana atık gaz modülleri ile dış 
cidar arasında yine sistem özelliklerine göre 25mm veya 50mm taş yünü İzolasyonu uygulanır.

Dış cidar kullanılacak sistem, uygulama yeri, ortam durumu gibi değişkenler sebebiyle, Galvaniz
- Alüminyum - 430 Çelik - 304 Paslanmaz çelik gibi malzemeler ile yapılabilmektedir.

Kapella Baca tamamı kendi tesislerinde olmak üzere 100 mm çap ile 1200 mm çap aralığın da 
23 farklı ebatta üretim yapmaktadır.
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KASKAD BACA SİSTEMLERİ 

Kaskad Sistemi; Birden çok duvar tipi yada yer tip yoğuşmalı kazanın yan yana bağlanması ile oluşur. Bu 
sistemin amacı verimliliği arttırmaktır. Enerji ihtiyacına göre kazanlar sıralı olarak devreye girerek mak-

simum performans gösterir. Yer tipi merkezi sistem kazanlarına göre tasarrufludur. Bu tür kaskad olarak 
kullanılan kazan sistemlerinin ortak bacalarına Kaskad denilmektedir.

Kaskad Baca Sistemi; birden fazla cihazın atık gaz bacalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile duman 
kanalına bağlandığı ve dikey baca ile baca gazlarını atmosfere attığı sistemdir. Kaskad bacalarda basınç 

sınıfı pozitif ise, baca contalı olmalı ve 200 pa basınç şartını sağlamalıdır.
Maksimum 9 cihazın bacası ortak bacaya bağlanabilir. Şaft içi uygulamalarda tek cidar, Dış cephe ve 

benzeri mecburi durumlarda çift cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi uygulanır.

HAVA - ATIKGAZ BACA SİSTEMLERİ

LAS baca sistemi hermetik ve yarı hermetik düzende çalışan birden fazla üst üstte ya da yan yana 
konumlandırılan cihazlara ait baca düzeneğidir. LAS; Hermetik sistem- lerde baca iç içe geçmiş iki 

cidardan meydana gelir. Birinci cidarın içinden baca gazı dışarı atılırken, yanma havası ikinci cidar ile 
baca cidarının arasından ısıtılarak sisteme verilir. Yarı hermetik sistemlerde ise atık gaz ve yanma havası 

için iki ayrı baca düzeneği mevcuttur.

LAS Baca uygulamasında yanma havası birinci baca düzeneği ile dış ortamdan alınırken, baca gazı 
ikinci baca düzeneği ile ortak atık gaz bacasına aktarılmakta ve buradan atmosfere iletilmektedir. LAS 

Baca sisteminde atık gazın geçtiği iç cidarlar AISI 316L paslanmaz çelik sacdan, dış cidar AISI 430 
paslanmaz çelik sacdan üretilmektedir. Contalı sistem sayesinde +250 Pa’a kadar sızdırmazlık ve 280°C 
kadar dayanım sağlanmaktadır. Bütün modül ve fittings elemanlarında gerekli sızdırmazlığı sağlamak 

üzere muf bulunmaktadır. İç içe geçen iki parça arasında özel sızdırmazlık contası bulunmaktadır.
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ENDÜSTRİYEL – SERBEST DURAN BACA SİSTEMLERİ 

Baca yönetmeliklerinde atık gaz bacasının ana binadan uzakta ya da uygun mesafelerde yapıya sabitlene-
mediği durumlarda Endüstriyel-Serbest Duran-Flanşlı baca sistemleri tercih edilir.

Sıklıkla yüksek kapasiteli cihazlarda ve uzun ömürlü yapılarda tercih edilir. Baca ilgili standardın statik hes-
ap, rüzgar yükü, deprem yükleri vb. hesaplamaları yapılarak tasarlanır ve her baca kendi hesabında özel uy-
gulanır. Kapella Baca olarak sistemlerimiz hem içten destekli hem de flanşlı sistem olarak kaynak prosedürl-

erine uygun olarak imal edilebilmektedir. 25 m yükseklik ve 2 m baca çapına kadar uygulanabilmektedir.

Hesap prosedürüne göre belirlenen özellikler cihaz detaylarına göre artırılabilir durumdadır.

PELET BACA SİSTEMLERİ 

Biyokütle, dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturmaktadır.

Sözlük anlamıyla pelet, topak, yumak, silindir, misket olan pelet, yakıt olarak; her türlü odun, 
odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra 
yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması ile yoğunluğu arttırılarak enerji elde maksadıyla kul- 

lanılan parçalardır.

Sisteme özel tasarlanan pelet sobaları için özel tasarlanan Pelet Bacaları ile 80-100-120-130 ve 
150 çaplarda üretimimiz mevcuttur. Malzemenin tamamı standardına bağlı olarak AISI 304 kalite 

paslanmaz çelik olup, 200 Pa basınca dayanıklı contalı sistemdir. Bacalar uygun mimari renge 
boyanabilir, 200° C sıcaklığa dayanlı fırın boya özelliğindedir.
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YURTDIŞI REFERANSLARI YURTDIŞI REFERANSLARI

ABD - SPRINGBROOK THE PIER İNGİLTERE - WESTFIELDS
MEADOWSIDE MANCHESTER

MALTA - TARXIEN NURSING HOME BAE - EMAAR
ZABEEL TOWER DUBAI

SIRBİSTAN - BW ST REGIS 
KULA BELGRADE

KENYA - SKYNEST AFGANİSTAN - MOHIB TOWERS

AZERBAYCAN - HUNER TOWERS

IRAK - YAMAMA RESIDENCES 21 BLOKÜRDÜN - THE EDGE 
TOWER

BAŞKENT EMLAK KONUTLARI NİJERYA - OKOTIE EBOH 
OVERLOOK HOUSING

GÜRCİSTAN - MCDONALD’S BAKERY BAE - EMAAR BEACH-
FRONT SUNRISE BAY

BAHREYN -
FUTURE TOWER

BAE - EMAAR THE GRAND 
DUBAI

BAE - BIG BOX FESTIVAL 
PLAZAAHMAD

UMMAN - JUMAN ONE

KATAR - Y RESIDENTIAL
TOWER

MISIR - SODIC EASTOWN SPECTRUM 
11 BLOK

KATAR - ALAR HOTEL

KUVEYT - SABAH AL AHMAD
CITY 40 BLOK

KATAR -
Y RESIDENTIAL TOWER

BAHREYN - HILTON 
GARDEN INN HOTEL

IRAK - JAWAHER
DIJLAH COMPOUND 
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YURTİÇİ REFERANSLARI YURTİÇİ REFERANSLARI

ATAŞEHİR MODERN İZMİR

CENTRAL BALAT BURSA

ÇANKAYA GREEN LİFE

ELYA ROYAL CENTER

N LOGO ESENYURTEVORA DENİZLİ

DRAGOS DELUXIABAŞKENT EMLAK KONUTLARI

ATILGAN ROYAL MAVİŞEHİR

İKON TOWERS

İKRA TOWER

KATAL DOUBLE DIAMOND 

MALATYA LIFE RESIDENCE

PRYM LUXURY

PARK YAŞAM SANTORİNİ

PORTMARİN MAVİŞEHİR

HİLTON MALL OF İSTANBUL

FOLKART VEGA

FORTİS SİNANLI

TURKUVAZ MEDYA CENTER FOLKART TOWERS
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YURTİÇİ BELGELER YURTİÇİ BELGELER
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8855008866 :: رقم الرخصة التجارية 6644886633 :: رقم السجل التجاري

:: رقم الهاتف 1133--88661199--0011 :: رقم قيد المنشأة

: البريد اإللكتروني
PPaassssiivvee  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn  SSyysstteemm : التصنيف

FFiirree  RRaatteedd  DDoooorr  AAsssseemmbblliieess : إسم المنتج

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه  ال مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه

المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

مالحظات

1. يجب على الشركه االلتزام والعمل  بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السالمه  التي تم االطالع   والموافقة عليها  من خالل الموقع.

2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من اإلدارة العامة للدفاع المدني.

3. يجب ان يحمل المنتج العالمة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .
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