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DİKKAT!!!
Montaj işlemleri yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Montaja başlamadan 
önce; Ürün Bilgilerini, Ölçülerini, Montaj Ekipmanlarını inceleyiniz. Montaj alanında 

gerekli  güvenlik tedbirlerini almadan kurulum ve çalıştırma işlemlerine başlamayınız. 
Ürünün çalışma bütünlüğünü bozacak fiziksel müdahalelerde bulunmayınız.  
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ATEX STANDARTLARI
BU ÜRÜN ATEX 2014/34/AB 
STANDARTLARINA UYGUN 

ÜRETİLMİŞ VE SERTİFİKASYONU 
YAPILMIŞTIR. 
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1. Montaj talimatlarına uyunuz, kişisel koruma önlemlerinizi alınız.
2. Görevlendirilen yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
3. 6 Ayda bir maşa ve makara bakımı için ürünü tarafımıza gönderiniz.
4. Yılda 1 kereye mahsus olmak üzere topraklama ölçümlerini yaptırınız. 

4Ω'dan yüksek değerlerdeki ürünleri tarafımıza gönderiniz.
5. Yetkisi olmayan kişileri çalışma alanından uzak tutunuz.
6. Makarada herhangi bir işleyiş aksaklığı olduğu takdirde mekanizmayı 

sökmek, arıza tespit çalışmaları gibi RİSKLİ işlemleri gerçekleştirmeyiniz. Ölüm ve 
Sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz!!! Makaranın bakımlarının 
yapılması için tarafımıza gönderiniz. 

7. Makara üzerindeki etiketleri, üzerindeki vida ve civatalardan hiçbirini 
SÖKMEYİNİZ!!! Aksi Takdirde Makaranız çalışmayacaktır.

8. Deşarj işlemi makaranın tabanından ve/veya mil bağlantılı topraklama 
kablosu aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tek Kutuplu Makaralarda (ASP Modelleri) 
elektrik iletimi yapılabilecek zemine, doğru bir şekilde montajını gerçekleştiriniz. Çift 
Kutuplu Makaralarda (ADP Modelleri) zeminden elektriksel iletim olmamaktadır.  

9. Yay devamlı olarak gergin durduğu için göbeğin ve yay kapağının 
sökülmesi veya gevşetilmesi ciddi yaralanmalara sebep olabilir!!!

10. Makara Ekipmanı ve Yapısı Patlayıcı ortamlarda çalışabilmek için ATEX 
137 standartlarına göre üretilmiştir. Can ve Mal güvenliğiniz için; satın aldığınız diğer 
ekipmanlarda ATEX yeterliliğini arayınız. 

11. Makaralarımız yalnızca topraklama işlemleri için üretilmiştir. 
Şebeke hatlarına veya  elektirik tesisatlarına aktarım aracı olarak bağlamayınız. 
Ölümcül kazalar ve yaralanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyulmadığı takdirde geçici veya kalıcı  hasar 
ve yaralanmalara sebebiyet verebilir. Teknotes onaylı parçalar haricinde 
ekipmanların kullanılması durumunda ürün sertifikası geçersiz olup, garanti 
kapsamından çıkarılır.

GÜVENLİK 
TALİMATLARI

ATEX 2014/34/AB STANDARTLARI
BU ÜRÜN ATEX STANDARTLARINA UYGUN, PATLAYICI ve YANICI ORTAMLARDA 
ÇALIŞABİLECEK ŞEKİLDE  ÜRETİLMİŞ VE SERTİFİKASYONLARI YAPILMIŞTIR. 

MONTAJ
ALANLARI

TİP: 1
Zemin

TİP: 2
Duvar

TİP: 3
Tavan
Askıda

Montaj STANDARTLARI
TOPRAKLAMA MAKARANIZI KULLANACAĞINIZ ALANDA EN UYGUN MONTAJ ALANINA 

SABİTLEYİNİZ. MONTAJ ALANININ DİĞER EKİPMAN VE İNSANLARA ZARAR VERMEYECEK 
ŞEKİLDE AYARLANDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. 
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Topraklama maşasının topraklama yapılmasına müsait iletken zemine 
bağlantısı yapıldıktan sonra makara gerekli deşarj işlemini gerçekleştirecektir. 
Bu işlemin gerçekleşebilmesi için maşanın bağlandığı iletken yüzeyin 
topraklama işlemine müsaade edebiliyor olması gerekmektedir.

Topraklama panosuna girişin yapılacağı  topraklama kablosu makara 
göbeğindeki mile bağlantılıdır. Haftada en az bir kere kontol edilmelidir. 
Makaralarda deşarj işlemi mil bağlantılı kablodan ve zeminden yapılmaktadır.

Montaj deliklerini zemin özelliklerine uygun 
bağlantı ekipmanlarının standartlarına göre 
deliniz.

Zemin bağlantı ve makara delikleri aynı hizaya getirilir. Resimde gösterildiği 
gibi M12 rondela ve M12 imbus cıvata ile montaj yapılır. (Mobil araçlarda 
Makara ayağının Şasi üzerinden iletkenlik sağlamasına dikkat ediniz. )
Bu işlem sırasında makaranın yapısal bütünlüğüne hiçbir şekilde zarar 
verilmemelidir. Hiçbir civata, özellikle tambur ile ayak bağlantısı kesinlikle 
sökülmemeli gevşetilmemelidir. 

Makara Ayak Ölçülerinin Alınması

Makara Zemin Montajının Yapılması

Makara İletken Bağlantılarının Yapılması

Tek Kutuplu Topraklama Bağlantılarının Yapılması

MONTAJ 
AŞAMALARI

Tek Kutuplu 

Dikkat:
Makara Ayağı Boyasız ve 

yüksek iletken özellikte imal 
edilmiştir. 

Montaj yapacağınız zeminin de 
Boyasız ve Yüksek 
iletken özelliklerde 
olmasına dikkat ediniz. 

Dikkat:
Montaj Sonrası Topraklama Direncini Ohm 

cinsinden mutlaka ölçünüz. 
İstenilen Değerlere uygun gerçekleştiğini 

kontrol edniz. 
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DİKKAT!!!
Makaralarımız yalnızca topraklama amacıyla 
üretilmiştir. Şebekeye yada elektirik hatlarına 
bağlantı yapmayınız. Ölümcül kazalara sebep 

olur. 

Topraklama maşasının topraklama yapılmasına müsait iletken zemine 
bağlantısı yapıldıktan sonra makara gerekli deşarj işlemini gerçekleştirecektir. 
Bu işlemin gerçekleşebilmesi için maşanın bağlandığı iletken yüzeyin 
topraklama işlemine müsaade edebiliyor olması gerekmektedir.

Topraklama panosuna girişin yapılacağı  topraklama kablosu makara 
göbeğindeki mile bağlantılıdır. Haftada en az bir kere kontrol edilmelidir. 
Makaralarda deşarj işlemi mil bağlantılı kablodan ve zeminden yapılmaktadır.

Montaj deliklerini zemin özelliklerine uygun bağlantı 
ekipmanlarının standartlarına göre deliniz.

Zemin deliklerine, makara delikleri otutturulur. Resimde gösterildiği gibi M12 
rondela ve M12 imbus cıvata ile montaj yapılır. (Mobil araçlarda; Makara 
ayağının Şasi üzerinden iletkenlik sağlamaması için izolasyon yapıldığından 
emin olunuz.)
Bu işlem sırasında makaranın yapısal bütünlüğüne hiçbir şekilde zarar 
verilmemelidir. Hiç bir civata, özellikle tambur ile ayak bağlantısı kesinlikle 
sökülmemeli gevşetilmemelidir. 

Makara Ayak Ölçülerinin Alınması

Makara Zemin Montajının Yapılması

Makara İletken Bağlantılarının Yapılması

Çift Kutuplu Topraklama Bağlantılarının Yapılması

ÇİFT
KUTUPLU 

Montaj Aşamaları

!Dikkat:
Makara Ayağı akım iletmeyen özel plastik 

malzemeden özellikte imal edilmiştir. 
Montaj yapacağınız zeminin de iletken 

özellikte OLMAMASINA dikkat ediniz. 

Dikkat:
Montaj Sonrası Topraklama Direncini Ohm 

cinsinden mutlaka ölçünüz. 
İstenilen Değerlere uygun gerçekleştiğini 

kontrol edniz. 
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Aksesuarlar

Teknotes Treel Endüstriyel Topraklama Kablosu Makaraları

İletişim Bilgilerimiz: 
Keresteciler Sanayi Sitesi 1.Cad. No:55 Saray/Kazan ANKARA 

T. 0(312) 815 24 48 PBX W: www.teknotes.co M: bilgi@teknotesltd.com

ATEX 2014/34/AB STANDARTLARI
BU ÜRÜN ATEX  STANDARTLARINA UYGUN, PATLAYICI ve YANICI ORTAMLARDA ÇALIŞABİLECEK ŞEKİLDE  

ÜRETİLMİŞ VE SERTİFİKASYONLARI YAPILMIŞTIR. 

Örnek Model No Metraj 
(M)

Kablo 
Tipi

TTR-ASP-16S201 16 S (Steel/Çelik)

TTR-ASP1-25S7 25 S (Steel/Çelik)

TTR-ASP2-40S7 40 S (Steel/Çelik)

TTR-ADP-10C2,5 10 C (Copper/Bakır)

Kablo Kesiti

201mm²
7mm²

7mm²
2.5 mm2

İletken Çap / 
Yalıtımlı Dış Çap

16 / 17 mm
3 / 4 mm

3 / 4 mm
2 / 2.5 mm

TTR-M-25S7 25 S (Steel/Çelik) 7mm² 3 / 4 mm
*Özel Metraj 1-75 S/C (Çelik/Bakır) 6mm²  ~ 300mm² N/A

TTR-ASP TTR-ASP1 TTR-ASP2 TTR-ADP TTR-M

* Özel Üretim Topraklama Makarası Min. ve Max. Değerlerini İçerir.
** Her Model için isteğe göre Manuel (Kollu) üretim seçeneğimiz vardır. 

- Model Açılım Tablosu
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