




 

 
 
 
 
 
 

Taban hava sistemleri 

Atlama havuzları için tasarlanmıştır. Artes Taban Hava Sistemleri AISI316 kalite özel paslanmaz çelikten 
imal edilmiş difüzörler vasıtasıyla kullanılır.  

Doğrudan hava ızgaraları atlama platformları veya tramplen altına yerleştirilir. Özel paslanmaz çelik 
taban hava ızgaraları havuz kaplama malzemesi ile birlikte diş yapmayacak şekilde monte edilir. 

Taban Hava Sistemi, sporcunun suya girişteki çarpma etkisini hafifletmek için bir hava yastığı etkisini 
yaratmaktadır. Ayrıca sporcunun su yüzeyini belirleyebilmesi açısından referans oluşturur. 

Hava sistemini çalıştırmak veya durdurmak için isteğe bağlı olarak, uzaktan kumanda veya dokunmatik 
ekran üzerinden kontrolü sağlanabilir. 

 

 

 

Özellikler ve Avantajlar 

• Eğitim sırasında sporculara yardımcı olmak için hava yastığı etkisi sağlar, 
• Antrenman sırasında yaralanma korkusunu psikolojik olarak azaltır, 
• Antrenman sırasında sporcunun su yüzeyini doğru şekilde anlayabilmesine yardımcı olur, 
• Kullanımı oldukça basittir. Eğitmen ve sporcular herhangi bir eğitime gerek duyulmaksızın 

işletmeye alabilir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sistem Nasıl çalışır ? 

Hava kompresörü, hava tankı, elektrik aktüatörlü 
oransal motorlu vanalar, paslanmaz çelik tabana 
tava ızgarası, otomasyon sistemi, dokunmatik ekran, 
yazılım ve tecrübelerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir 
kombinasyondur. 

Hava kabarcıkları tamamı ile yukarıdan sporcunun 
atlayacağı kuleden veya uzaktan kumanda vasıtasıyla 
kontrol edilmektedir. Hava kabarcık sistemi 10 ila 
120 saniye arasında full olarak aktifleştirilebilir. Bu 
süre sporcunun kuleden atlayışı sırasındaki zaman için oldukça yeterli bir süredir.  

Hava kompresörü vasıtasıyla hava tanklarına pompalanan hava burada depolanmaktadır. Sporcunun 
atlayacağı kuleden veya tramplende bulunan hava yastığını aktifleştirdiğinde depolanan hava 
difrüzörler vasıtasıyla havuza beslenecek ve çıkış noktasında hava yastığı oluşturacaktır.  

Uzaktan kumandalı veya 
platform başında kontrol  

Sporcu veya Eğitmen antrenman sırasında atlayışlarını 
gerçekleştirmeden uzaktan kumanda veya çıkış platformunda 
bulunan dokunmatik ekran üzerinden atlayacağı kulenin veya 
tramplenin hava sistemini aktifleştirebilir. Atlayış gerçekleştikten 
sonra durdurur. Firmamızın geliştirmiş olduğu sistem tamamı ile 
oldukça kullanışlı ve basittir. Hiçbir eğitime gerek kalmaksızın 
herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanıp dizayn edilmiştir. 
Sistem gereksiz kullanımı engellemek için şifrelenebilir. Sadece 
şifreyi giren yetkili kişilerin kullanımına açık olabilir.  

Eğitmen ve sporcu sistemin faydalarını ve etkilerini zaman 
geçtikçe üst düzey noktaya çıktığını göreceklerdir.  

Hava taban sistemleri her uygulama için özel tasarlanıp, üretilmektedir. Havuzun derinliği, difrüzör 
sayısı, atlama kulesi ve tramplenlerin konumu, atlayışın yapılacağı yükseklik, bunlara bağlı olarak 
kompresörün gücü, hava deposunun hacmi ve atlayış için gerekli yeterli süre projelendirmenin başlıca 
konularıdır.  

 



 

 

 

 

 

Hava sistemleri bir veya birden fazla hava tankı ve hava üretici kompresörden oluşur. Atlayışın 
yapılacağı yere göre hava üretimi atlayış sırasında 10 ila 120 saniye arasında full basınç olarak 
çalıştırılabilir.  

Hava kompresörü ve depolama ünitelerine ek olarak, hava tankı ile havuz arasında basınç ayarlayıcı 
valfler, filtreler, hava düzenleme vanaları, elektrik aktüatörlü oransal vanalar ve otomasyon kontrol 
paneli bulunmaktadır. Kontrol uzaktan kontrol veya dokunmatik ekran üzerinden gerçekleşmektedir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Sistem için gerekli ekipmanlar 

 

1- HAVA KOMPRESÖR SİSTEMİ  

Kompakt tasarım. Komple sistemin içerisinde; soğutucu, termostatik valf, mini basınç 
valfi, seperatör, yağ tankı, yağ filtresi, hava emiş vanası, hava filtresi, elektrik motoru 
bulunmaktadır.  Sistemde bulunan invertör sayesinde hava debisi isteğe göre 
ayarlanacaktır.  

• Motor Gücü (Hp/Kw) : 30/22 
• Serbest Hava Debisi (lt/dk-cfm-m3/s) : 3220/114/193 
• Hava Çalışma Gerilimi (V/Faz/Hz) : 380/3/50 
• Çalışma Basıncı (Bar/PSI) : 10/140 
• Vida Devri (rpm) : 2945 dB-A : 69 
• Hava Tankı : 1000 Lt. DİKEY 
• Bağlantı Çapı : 1"  

Sistem için verilen değerler örnektir. Her havuz için projelendirme ve tasarım aşamasında özellikler 
değişiklik gösterebilmektedir.  

2- BASINÇLI HAVA TANKI 

Özel imalat hava tankları projesine uygun olarak hacim olarak artış gösterebilir. 
Genellikle 1000 lt.hava tankı kullanılabilir. Sistem için gerekli hava ihtiyacına göre 
sayısı projelendirme aşamasında kullanıma bağlı olarak artış gösterebilir.  

Basınçlı hava tankı 1000-10000 litre arasında olabilir ve AB-Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği 2014/68/EC’e göre uygun olarak üretilmektedir. Tüm basınçlı hava 
tanklarımızda malzeme seçimi, tasarımı, üretimi, kontrol ve deneyleri EN 286-1 , 
EN 13445 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.  

• CE sertifikalıdır, 
• P265 GH EN 10028-2-03 basınçlı kap sınıfı çelik, 
• Darbeye dayanıklı elektrostatik toz boya, 
• Hava giriş ve çıkışı, 
• Basınç göstergesi (Manometre), 
• Emniyet ventili, 
• Bağlantı Çapı : 1½"  

 



 

 
 
 
 
 

3- OTOMASYON PANOSU 

Sistemin otomasyon ile ilgili tüm ekipmanların gerektirdiği ölçülere uygun olacak 
şekilde tasarlanmaktadır. Bulunduğu ortamın koşullarına uygun olarak sac veya CTP 
plastik olabilir. Tüm şalt malzemesi Schneider marka veya muadilidir. Yazılım ve PLC 
kart modül sistemleri pano içerisinde monte edilmektedir.  

4- DOKUNMATİK EKRAN 

Neme ve rutubete dayanaklıdır. Kontrol paneli saç pano içerisinde atlama kulelerine 
çıkışına yakın bir yerde duvara monte olacaktır. Taban hava sistemi için gerekli 
otomasyonun sağlanabilmesi için uzaktan kontrol özel olarak programlanmış yazılım. 
Havuz sisteminden tamamen ayrı olarak çalışır.  PLC&HMI+Analog Modüller dahildir.  
Sistem stand by durumunda görsel slayt sunumu veya ekran karartmada 
beklemektedir. 

 

5- PASLANMAZ DİFÜZÖR 

AISI 316 kalite paslanmaz çelikten özel olarak projesine uygun imalat 
edilmektedir. Havuz içerisinde yeterli şekilde hava dağılımı sağlamak için 
hava kanalları bulunmaktadır. Hava kabarcıklarının su ile temasını 
sağlamak için yeterli sayıda hava delikleri bulunmaktadır.  Ölçülerine 
uygun olarak bir veya birden çok girişi olabilir.  

6- ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ ORANSAL KONTROLLÜ VANA  

Elektrik aktülatörlü oransal vanalar, 1 ila 100 değer arasında taban hava ızgaralarına hava 
akışını sağlayacaklarıdır. PVC’den mamul gövdesi ile kompakt sistemdir. 
Projelendirmesine bağlı olarak 12, 24, 48, 220 Volt olabilmektedir. Vana açıldı-kapandı 
bilgi kontrolü için üzerinde 4-20 mA swiç bulunmaktadır. 
 
 
 
 



7- SİSTEM PRENSİP ŞEMASI 

Sistem videosunu alttaki linkten izleyebilirsiniz..

https://www.youtube.com/watch?v=RhdT4J2DVmc 

https://www.youtube.com/watch?v=RhdT4J2DVmc


https://www.youtube.com/watch?v=RhdT4J2DVmc
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