
Yangın damperi motorları

Hayat kurtaran  
teknoloji.
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Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük 
tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, acil durumlarda ha-
yat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketle-
rin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır. Yangın ve duma-
nın hava kanallarından yayılmasına karşı en iyi korunma, yangın 
bölmeleri oluşturmaya yönelik motorlu yangın damperleriyle sağlanır.

Belimo güvenlik motorları, yangın vakasında otomatik olarak güven-
lik pozisyonlarına geçerek yangın boyunca damperleri kapalı tutar.

Önceliğimiz güvenliktir
–  Sorumlu şekilde yangından korunmak 

için uygun ürünlerin kullanıldığı pratik 
çözümler gerekir.

–  Kural gereği, binanın ömrü boyunca 
yangından korunma sisteminin 
düzgün çalışmasından bina sahibi  
ve/veya operatörü sorumludur.

–  Planlı muayeneler periyodik olarak 
gerçekleştirilip kaydedilmelidir.

Daha yüksek performans, daha 
fazla değer, daha fazla güvenlik.

Belimo daha fazlasını 
sunuyor
Güvenilir bir test edilmiş yangın damper 
motorları tedarikçisi olarak aşağıdakiler ara-
cılığıyla güvenliğinizi sağlıyoruz:

–  uzun yıllara dayanan tecrübe
– pazara uygun, kanıtlanmış çözümler
– test edilmiş İsviçre kalitesi
– deneyimli çalışanlar ile yerel hizmet
–  binanın ömrünü uzatmaya yönelik 

yangından korunma çözümleri
– kapsamlı ürün portföyü
– maksimum teslimat güvenilirliği.
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1) KONU HAKKINDA DETAYLI L ITERATÜR:

–  Avukatlardan "Motorlu yangın damperleri ve 
genel kabul görmüş (en yeni) teknik standart-
lar" hakkında uzman görüşü Heiermann 
Franke Knipp, Essen, Almanya, 2002

–  "Motorlu damper kontrolünün mevzuattaki 
rolü", Peter E. Jackman, International Fire 
Consultants Ltd., Büyük Britanya, 2004

Motorlu yangın damperleri
Yangın vakasında, aşağıdaki koşulların meydana gelmesi halinde 
yangın damperi motoru yay enerjisi aracılığıyla güvenlik pozisyonu-
na (kapalı) geçerler:

– kanaldaki veya ortamdaki çalışma sıcaklığının aşılması
– duman dedektörü tarafından tetiklenmesi
– besleme voltajının düşmesi
– klima santralinin kapatılması
– yangın alarm sisteminin tetiklenmesi.

Safety Position Lock™ fonksiyonu, yangın vakasında motorlu yangın 
damperlerini güvenlik pozisyonunda tutar.

Güvenilirlik ve kârlılık
Kullanıcılara sağlanan avantajlar:

–  Damperin güvenlik pozisyonunda tutulması ve güvenli şekilde 
kapanması sayesinde maksimum güvenlik

–  Akıllı kontroller ve sensör entegrasyonu sayesinde senaryo 
kontrolü olasılığı

–  Motorun yay enerjisi aracılığıyla yangın damperinin otomatik 
olarak kapanması sayesinde, elektrik kesintisi durumunda 
altyapının korunması

– Merkezi izleme ve otomatik fonksiyon testleri
– Daha düşük bakım ve işletim maliyeti

Standartlar ve son teknoloji
–  Teknik düzenlemelerin (standartların) yanı sıra "son teknoloji"1) 

de göz önünde bulundurulmalıdır.

–  Avrupa'da yangın damperleri EN 15650 sayılı ürün standardına 
göre üretilir, EN 1366-2 uyarınca yangına karşı dirençleri 
kontrol edilir ve EN 13501-3 uyarınca sınıflandırılır.
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Belimo, yangın damperlerinin motorizasyonu için uygun maliyetli ve 
kolay entegre edilebilir çözümler sunar.

BFL
–  Küçük ve orta boy yangın damperleri için ince tasarımlı, 

optimize edilmiş motor
– Basit ve hızlı montaj
–  Patentli Safety Position Lock™ çözümü, yangın vakasında 

yangın damperini güvenilir bir şekilde kapalı tutar

BFN
–  Düz tasarımlı orta ve büyük boy yangın damperleri için  

güçlü motor
– Basit ve hızlı montaj
–  Patentli Safety Position Lock™ çözümü, yangın vakasında 

yangın damperini güvenilir bir şekilde kapalı tutar

Kapsamlı ürün portföyü, 
başarısı kanıtlanmış motorlu 
çözümler.

Tork 4 Nm 
3 Nm

Güç tüketimi:

AC/DC 24 V
AC 230 V

Çalışırken 2.5 W / beklemede 0.8 W 
Çalışırken 3.5 W / beklemede 1.1 W

Dönme açısı 95°
Çalışma süresi < 60 sn

 20 sn
Şaft bağlantısı Form fit 12 x 12 mm
Termoelektrik 
tetikleme cihazı 
(T)

Tork 9 Nm 
7 Nm

Güç tüketimi:

AC/DC 24 V
AC 230 V

Çalışırken 4 W / beklemede 1.4 W 
çalışırken 5 W / beklemede 2.1 W

Dönme açısı 95°
Çalışma süresi < 60 sn

 20 sn
Şaft bağlantısı Form fit 12 x 12 mm
Termoelektrik 
tetikleme cihazı 
(T)
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BF
–  Yüksek tork gereksinimlerine sahip büyük yangın damperleri 

için iyi yapılandırılmış motor

BFG
–  180° (bağlantılı) ile orta ve büyük boy yangın damperleri için iyi 

yapılandırılmış motor

Not 
Yangın damperi motorları yalnızca yangın damperi üreticilerine 
tedarik edilir.

Tork 18 Nm 
12 Nm

Güç tüketimi:

AC/DC 24 V
AC 230 V

Çalışırken 7 W / beklemede 2 W 
Çalışırken 8.5 W / beklemede 3 W

Dönme açısı 95°
Çalışma süresi <  120 sn

 16 sn
Şaft bağlantısı Form fit 12 x 12 mm
Termoelektrik 
tetikleme cihazı 
(TN)

Tork 11 Nm 
8.5 Nm

Güç tüketimi:

AC/DC 24 V
AC 230 V

Çalışırken 7.5 W / beklemede 2 W 
Çalışırken 9.5 W / beklemede 3.5 W

Dönme açısı 180°
Çalışma süresi < 120 sn

 20 sn
Şaft bağlantısı Form fit 10 x 10 mm
Termoelektrik 
tetikleme cihazı 
(TN)
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Yenilikçi teknoloji sayesinde  
kompakt ve güçlü.

Fark edilir 
pozisyon göstergesi

Premium mühendislik polimerinden 
yapılmış muhafaza

 – EN 15650 gerekliliklerini karşılar
– Yangın güvenliği uygulamalarına uygundur

– Halojensiz alevlenme geciktirici
– Yüksek kızgın tel dayanımı

Dahili pozisyon anahtarları
 – Kuru kontak

– Sabit anahtarlama konumları

Çelik form fit
– Damper miline güvenli bağlantı

Çelik boşluk sütunları
– Basit ve hızlı montaj

Safety Position LockTM

– Yangın vakasında yangın damperini güvenlik 
pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutar

– Patentli teknik çözüm
– Standart olarak dahilidir

– Sıfırlanamaz

Normal çalışma Yangın durumu

Safety Position Lock™



7Belimo yangın damperi motorları

Genel Bilgiler
–  Teslimat öncesinde tüm motorların fonksiyonları %100 test 

edilir
– Nominal yükte 60.000 güvenlik pozisyonu garanti edilir
–  Yangın damperinin kontrollü bir şekilde kapanması sayesinde 

havalandırma kanalının yüklenmesi azalır
– Bekleme pozisyonunda (açık) daha düşük güç tüketimi
– Bakım gerektirmez

Pozisyon kilidi
–  Elle müdahale elemanı kontrolünün 

pozisyon kilidi
–  Besleme voltajı uygulandığında pozisyon 

kilidi açılır

Bağlantı kablosu
– Halojensiz
– Opsiyonel olarak fişle
– Renk kodlu

Termoelektrik tetikleme cihazı
– Besleme hattının korumalı fonksiyonu
– LED durum göstergesi
–  Test düğmesi kullanılarak damper 

fonksiyonunun sahada kontrol edilmesi
– ISO 10294-4 uyarınca test edilmiştir

Elle müdahale elemanı kontrolü
–  Dahili aşırı yük koruması
–  Boşa dönme fonksiyonu, el krankı nedeniyle 

bloke olmayı önler

Çelikten yapılmış yay grubu
– Yangın vakasında güvenli kapanma

Çelik dişli kutusu
–  Sağlam
– Yangına dayanıklı

Motor: BFN
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AC 24 V

Konvansiyonel ve dijital  
kontrol ve izleme.

Pozisyon geri bildirimli 
konvansiyonel kontrol

Motor tipleri – BFL/BFN/BF 
– BFG: 24/24-T(N)/230/230-T(N)

T(N) = Termoelektrik tetikleme cihazı 

Kontrol pane-
line bağlantı

–  Motor ve pozisyon anahtarları için doğrudan kontrol 
paneline bağlı kablolar

–  Pozisyon anahtarları aracılığıyla damper pozisyonu  
geri bildirimi

 Not 24 V motorlarda, uzun hatlardaki voltaj düşüşüne dikkat 
edilmelidir. Motordaki voltaj teknik katalogda belirtilen 
tolerans sınırları dahilinde olmalıdır. 

SBS Control ile kontrol 
ve izleme
Motor tipleri – BFL/BFN/BF 

– BFG: 24-T(N)-ST/24-ST
T(N) = Termoelektrik tetikleme cihazı

ST = Fişli 

Otomasyon 
istasyonuna 
bağlantı

İletişim ve güç beslemesi ünitesi BKN230-24
–  24 V yangın damperi motorları için dağıtılmış güç 

kaynağı ünitesi
– Yerel güç kaynağı AC 230 V
– Dahili LED durum göstergesi
–  Duman dedektörü kontağı ve/veya termoelektrik 

tetikleme cihazı için bağlantı

İletişim ve kontrol ünitesi BKS24-1B  
ve bağlantı soketi ZSO-11
– Yangın damperinin kontrolü ve izlenmesi için
– Çalışma durumlarını ve arızaları gösteren 3 LED
– Yangın damperi kontrolünün fonksiyon testi
–  Sisteme entegrasyon için yardımcı kuru kontaklar

4- İLA 6 DAMARLI 
(pozisyon anahtarları 
tarafından verilen 
açık-kapalı geri bildirimi)

GÜÇ BESLEMESİ 
İÇİN 2 DAMARLI 
(aç-kapa kontrol)

2 DAMARLI 
(kontrol ve geri bildirim)

AC 230 V

OTOMASYON İSTASYONU 
DDC / SPS

*



9Belimo yangın damperi motorları

SBS Control ile kontrol 
ve izleme

Motor tipleri – BFL/BFN/BF 
– BFG: 24-T(N)-ST/24-ST

T(N) = Termoelektrik tetikleme cihazı

ST = Fişli 

Otomasyon 
istasyonuna 
bağlantı

İletişim ve güç kaynağı ünitesi BKN230-24
–  24V yangın damperi motorları için dağıtılmış güç 

kaynağı ünitesi
– Yerel güç kaynağı AC 230V
– Dahili LED durum göstergesi
–  Duman dedektörü kontağı ve/veya termoelektrik 

tetikleme cihazı için bağlantı

İletişim ve kontrol ünitesi BKS24-9A
–  9 adede kadar yangın damperi için kontrol ve  

izleme sağlar
–  Çalışma durumlarını ve arızaları gösteren LED  

durum göstergesi
– Yangın damperi motorlarının fonksiyon testi
– Sisteme entegrasyon için yardımcı kuru kontaklar
– Zon kontrolü ve alarm özeti

AC 24 V

OTOMASYON İSTASYONU 
DDC / SPS

*

*

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

2 DAMARLI 
(kontrol ve geri bildirim)

9 yangın damperine kadar

*

* Opsiyonel: Kuru kontaklı duman dedektörü
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İletişim uyumlu bus çözümleri.

Belimo saha ünitesi BKN230-24-MOD 
ile Modbus RTU ve BACnet MS/TP
Motor tipleri – BFL/BFN/BF 

– BFG: 24-T(N)-ST/24-ST
T(N) = Termoelektrik tetikleme cihazı

ST = Fişli 

Bağlantı 
modülleri

– Modbus RTU'ya arayüz 
– BACnet MS/TP'ye arayüz
– 76'800 Bd'ye kadar Baud hızı
– Klemens değiştirilebilir
– DIL anahtarı ile özelleştirme yapılabilir
–  DIL anahtarı ile Modbus'tan BACnet'e geçiş  

yapılabilir 

MP-Bus® ve DDC Kontrol Cihazı ile  
çeşitli protokollere bağlantı
Motor tipleri – BFL/BFN/BF 

– BFG: 24-T(N)-ST/24-ST
T(N) = Termoelektrik tetikleme cihazı

ST = Fişli 

Bağlantı 
modülleri

İletişim ve güç kaynağı ünitesi BKN230-24-C-MP
– MP-Bus'a arayüz
–  24 V yangın damperi motorları için dağıtılmış güç 

kaynağı ünitesi
– Yerel güç kaynağı AC 230 V
– Dahili LED durum göstergesi
–  Duman dedektörü kontağı ve/veya termoelektrik  

tetikleme cihazı için bağlantı

Ağ Geçitleri MP arayüzüyle DDC kontrol cihazı
Belimo, MP spesifikasyonlarını tüm DDC kontrol cihazı 
üreticilerine sunar. Üreticiler, bu spesifikasyonları kulla-
narak kendi donanım/yazılım tasarımlarını cihazlarına 
uygulayabilir. 

*

AC 230 V

MODBUS RTU
BACNET, MS/TP

*

*

AC 230 V

AC 230 V

1...64 DAMPER 
(tekrarlayıcı modül ile, 64'ten 
fazla damper mümkündür)

*

AC 230 V

*

*

AC 230 V

AC 230 V

1...8 DAMPER

ETHERNET
PROFİBUS ...

DDC
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İletişim uyumlu bus çözümleri.

* Opsiyonel: Kuru kontaklı duman dedektörü

BIM ile etkin planlama
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) bina planlama, inşa etme ve yönetme-
nin modern yöntemidir. Dünya lideri motor, vana ve sensör çözümle-
riyle Belimo, BIM'ı her uygulama alanında daha da etkin kılmak için 
çalışmaktadır. Size ve müşterilerinize sağlanan avantajlar:

–  Autodesk Revit'ten alınan teknik bilgilerle 3D veri modellerinin 
seçimi için Belimo eklentisi

– Belimo'nun tüm motor, vana ve sensörleri için tek veri tabanı
– Planlama, termin ve maliyet güvenliği 
– Tüm Belimo ürün verilerinde şeffaflık
–  Projenin tüm katılımcıları için her zaman erişilebilir, daha 

yüksek kaliteli güncel bilgiler

BIM dijital yapı modelleriyle planlama yapmak, üretkenliği ciddi 
oranda artırırken planlama hatalarının da azalmasını sağlar. Belimo 
ile birlikte güvenilir bir ortak olarak BIM kullanın.

Daha fazla bilgi için
belimo.com.tr/BIM



Her şey dahil sistem!

Global bir sektör lideri olan Belimo; ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme sistemlerinin kontrolü için yenilikçi çözümler geliştirir. Motorlar, 
vanalar ve sensörler işimizin temelini oluşturur. 

Her zaman müşteriye değer katmaya odaklanarak sadece ürünlerden 
daha fazlasını sağlıyoruz. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sis-
temlerinin tek kaynaktan düzenlenmesi ve kontrolü için kapsamlı bir 
ürün portföyü sunuyoruz. Aynı zamanda, beş yıl garantili İsviçre kalite-
sine güveniyoruz. Dünya genelinde 80'in üzerinde ülkedeki temsilcile-
rimiz kısa teslim sürelerini ve tüm ürün hizmet ömrü boyunca kap-
samlı desteği garanti eder. Belimo gerçekten de her şeyi kapsar.

"Küçük" Belimo cihazlarının konfor, enerji verimliliği, güvenlik, montaj 
ve bakım üzerinde büyük etkisi vardır. 
Kısacası: Küçük cihazlar, büyük etki.

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş
Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul
Telefon +90 216 266 3200, info@belimo.com.tr, www.belimo.com.tr
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5-yıl garanti

Eksiksiz ürün portföyü

Hızlı teslim

Global organizasyon

Kanıtlanmış kalite

Kapsamlı destek


