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Şirketimiz 2009 yılında yangın söndürme cihazları dolum
ve bakım hizmetleri ile faaliyetine başlamıştır.
Bu alanda vermiş olduğu yüksek standarta sahip kaliteli
ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyeti sağlayarak
günümüze kadar gelen kuruluşumuz, ürün ve hizmet
portföyünü her geçen gün geliştirerek sektöre öncülük
etmeye devam etmektedir.

Gama sistem mühendislik olarak değişen
şartlara ve sürekli gelişen teknolojik yeniliklere
uygun olarak sorunlarınıza ve ihtiyaçlarınıza
hızlı ve etkin bir şekilde uzun vadeli profesyonel 
çözümler üreterek sizler için her zaman en iyisini
yapmaya gayret gösteririz. Profesyonel kadromuz
ile uluslararası standartlara uygun kaliteli malzemeler
kullanan firmamızın referans olarak bakabileceğiniz 
bazı standart sertifikaları şunlardır; TS862,EN3,CE,
DIN ISO 9002, TÜV Sanayi Bakanlığı Garanti Sertifikası,
Hizmet yeterlilik belgesi, yangın söndürme sistemleri
ve elemanları muayene ve test sertifikiası.

Gama sistem mühendislik başta kalite yönetimi olmak 
üzere tüm çalışanlarımızın katılımı ile yaptığımız 
her işte kusursuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet
verilmesi garanti altına alınmıştır.
Temel ilkemiz, yılların birikim ve tecrübesini yarınlara 
taşımaya devam etmektir.
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GAMA SİSTEM MÜHENDİSLİK
Ş�rket prof�l�...



Gama s�stem mühend�sl�k olarak
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GAMA SİSTEM GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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GAMA SİSTEM KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



GAMA SİSTEM SPRİNKLER SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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GAMA SİSTEM KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
      Gama sistem mühendislik olarak güvenliğiniz 
için her alanda en doğru çözümlerle sizlere  
hizmet vermek konusunda kamera güvenlik 
sistemleri kurulumu da yapmaktayız. 
IP ve Analog kamera sistemi ihtiyaçlarınız 
konusunda sektörün lider markaları ile ürün ve 
altyapı tedariği konusuda anlaşmaları olan 
firmamız, ihtiyacınız olan çözümleri sizlere sağla-
mak için gerekli her türlü teknik bilgi ve
donanıma sahiptir.  
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GAMA SİSTEM YANGIN POMPALARI
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GAMA SİSTEM ACİL ÇIKIŞ AYDINLATMA ÜNİTELERİ



Ayrıca firmamız tarafından yangın tatbikatı eğitimi verilerek,
portatif yangın söndürücülerin kullanımı ile ilgili eğitim 
sertifikası düzenlenmektedir.

GAMA SİSTEM
PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
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GAMAKS GAMAKS

GAMAKS
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İthal ve yerli bir çok alternatifin bulunduğu bu alanda TS 862 EN3
ve CE belgeli, sıvama gövdeli, 2 yıl garantili farklı çalışma ve test
basınçlarında üstün performans gösteren portatif elle taşınabilir
yangın söndürücü modellerimiz mevcuttur.



Yangın merdivenleri “ Z tipi ” ve dairesel merdiven 
olarak 2 gruba ayrılır. Yangın v.b. doğal afetler dışında 
terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gereken
durumlarda da kullanılan yangın merdivenleri insan
hayatı için büyük önem arz etmektedir. Yasal
zorunluluk olarak binalarda bulunması gereken bir
yapı olan yangın merdivenlerini Gama Sistem olarak
uluslararası standartlara uygun, bina yapısı ve 
gelişebilecek yangın tehlikelerine karşı en iyi şekilde
hizmet verebilecek yapıda tasarlanarak üretilmektedir.

Yangın Dolapları
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NANO TOZ TEKNOLOJİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Nanoteknolojik tozlu yangın söndürme sistemleri özellikle açık alan veya geniş iç mekanlar için oldukça 
etkili çözümler sağlamaktadırlar, Yangın tehlikesine karşı müdahele konusunda klasik bileşenlerin aksine 
nanoteknolojik tozlu ürünler uçucu olmayıp uygulandıkları alanda oksijeni baskılamadan yanıcı 
maddelerin oksijen ile kimyasal etkileşimini engelleyerek yangını söndürürler.  Uygulandıkları alanda 
kalıcı bir iz yada etki bırakmayan nanoteknoloji tozlu söndürücüler özellikle yüksek değerli ürünlerin ve 
insan faaliyetinin fazla olduğu alanlarda güvenle kullanılabilirler.

Oldukça hassas ve etkili bir müdahele aracı olan nanoteknolojik tozlu yangın söndürme sistemleri 
otomatik olarak çalıştırılabildiği gibi insan müdahelesiyle de manuel olarak çalıştırılabilmektedir.
Uygulandıkları alanda çok kısa sürede yangın tehlikesini bertaraf edebilen bu sistem sayesinde 
hassas ve değerli varlıklarınızı güvenle koruyabileceğiniz gibi yangın sonrası hasarları da en aza
indirgeyerek yaşadığınız olumsuz süreci en düşük maddi kayıplarla atlatabilirsiniz.

Tüm sistem bileşenleri ve aksesuarları, üretici tarafından eğitilmiş personel tarafından kurulmalıdır. Tüm 
kurulumlar, üreticinin tasarım, kurulum, çalıştırma, inceleme, şarj ve bakım kılavuzunda belirtilen 
yönergelere göre gerçekleştirilmelidir.

KAPALI ALAN UYGULAMALARI
* Ver� merkezler�
* Sunucu odaları
* Rüzgar türb�nler�
* Santraller

GENİŞ ALAN UYGULAMALARI
* Fabr�ka depoları
* Elektr�k tes�sler�
* Jeneratör odaları
* Santraller

AÇIK ALAN UYGULAMALARI
* Toplanma alanları
* Rüzgar santralleri
* Lojistik merkezleri
* Askeri tesisler
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GAMA SİSTEM AEROSOL YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Aerosol, söndürme prens�b� olarak, tüm gazlı söndürme 
s�stemler�nden farklılık göstermekted�r. D�ğer gazlı yangın 
söndürme s�stemler� havadak� oks�jen� deplase etmeye 
dayalı b�r prens�p �le yanma ortamında etk�nl�k göster�rler. 
Aerosol s�s �se, yayıldığı mahaldek� oks�jen ve d�ğer yanıcı 
gazlar �le etk�leş�me g�rmeden,
oks�dasyon �şlem�n�n (yangının oks�jen �le beslenmes�) 
moleküler sev�yede engellenmes� prens�b� �le söndürme 
sağlar.

* Basınçlı tüpler kullanılmaz.
* 15 Yıla kadar bakım gerektirmez
* Yeniden Dolum ve kalibrasyon gerekmez.
* Oksijen deplase yöntemi kullanmadığı için güvenlidir.
* Söndürme sırasında tahribat yaratmaz.
* iletkenlik, toksik ve korozif etkiye yol açmaz.
* Kolay taşınır, yer değişikliği yapılabilir.
* Boru tesisatı ve nozullara ihtiyaç yoktur.
* Doğa dostudur, ozon tabakasına zarar vermez.
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YANGIN ALGILAMA VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ
FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
NOVEC1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
NANO TEKNOLOJİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
AEROSOL GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
PANO İÇİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
YANGIN MEKANİK VE PROJELENDİRME
YANGIN POMPALARI VE EKİPMANLARI
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
YANGIN DOLAPLARI
YANGIN MERDİVENİ
YANGIN KAPILARI
ACİL KAÇIŞ VE YÖN ARMATÜRLERİ
İTFAİYE RUHSAT İŞLEMLERİ
DANIŞMANLIK
KEŞİF MONTAJ VE TEKNİK DESTEK

HİZMETLERİMİZ


