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 1. TANITIM 

Kule kumanda masası  ( klasik )  pist aydınlatma armatürlerini besleyen H1 ve H2 güç 

hücrelerindeki sabit akım regülatörlerinin kuleden kontrolü amacı ile ve en son teknolojik 

malzemeler kullanılarak üretilmiştir.  

Üretimi yapılan kule kumanda masası tüm özellikleri ICAO genel isteklerine uygun ve 

kullanıcının alt yapısı ile eşleşecek biçimde hazırlanmış olup, tüm testleri ve üretimi ISO 

9001:2008 standardına göre hazırlanmış prosedürlere uygun olarak üretilmiştir. 

Kule kumanda masası 3 temel üniteden oluşmaktadır ; Besleme ünitesi, Kumanda Paneli  

 
Resim 1: Kule Pist Aydınlatma Kumanda Masası 

Ünitesi (anahtar & butonlar) ve Işıklı gösterim  ünitesinden ( LED Lambalar )(pistin mimik 

diyagramı ) oluşmaktadır.  

Masanın toplam maksimum güç harcaması  400 W  tır. Aşağıda ki bölümlerde bu ünitelerin 

çalışma prensipleri, özellikleri,  ve arıza, bakım onarım sırasında yapılması gerekenler yer 

almaktadır.  

 



 

 
 

 2.  KULE KUMANDA MASASI TEKNİK ÖZELİKLERİ 

ÖZELLİK AÇIKLAMA 

Besleme Gerilimi   220 Volt  50 Hz 

Güç  400 Watt 

Kumanda Gerilimi  48 VDC 

Geri Dönüş Bildirim Gerilimi  48-24  VDC 

Işıklı Gösterim Ünitesi 
LED Lambalar Gerilimi 

 12 VDC 

Fiziksel Ölçüler  
(Yükseklik x Genişlik x Derinlik ) 

 1300 mm x 1045 mm x 510 mm 

Standart   ISO 9001:2008 standartlarına uygun üretilmiştir. 

 3. ÜNİTE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KILAVUZU 

3. 1.)  BESLEME ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Kule kumanda masası, kumanda gerilimi besleme devresi 300 watt 220 VAC girişli  48 

VDC çıkışlı bir transformatör ve doğrultucudan oluşmaktadır.  

Kumanda gerilimi 48 VDC, ışıklı gösterim ünitesinde ki LED lambaları ise 12 VDC,  geri 

dönüş bildirimler 24V DC ile beslenmektedir. 24VDC ve 12 VDC anahtarlamalı güç 

kaynaklarıdır. Işık yayan LED lambaların ışık seviyeleri, kumanda paneli üzerinde ki 

“PANEL PARLAKLIĞI” anahtarı ile değiştirilerek  yapılabilmektedir. Kule çalışanlarının göz 

kamaşmasını önlemek için kademeli yapılmıştır.



 

 
 

 

3.2 .)  KUMANDA PANELİ ÜNİTESİNİN ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 
Kumanda paneli ünitesinde pist aydınlatma için gerekli bütün anahtar ve butonlar 

bulunmaktadır. Bu anahtar ve butonlar ile pist lambaları  yakılıp söndürülebilmekte ve aynı 

zamanda ışık seviyeleri ayarlanabilmektedir. Işıklı gösterim  ünitesinden pistte hangi 

lambaların faal olduğu takip edilebilmektedir.  

 

Resim 2: Kule Kumanda Masası  -  (1 ) Kumanda Paneli  

Kumanda gerilimi 48 VDC olup, tüm geri dönüş röleleri 24V ile beslenmektedir. Sabit akım 

regülatörleri  “Explicit ON” modunda çalıştırıldıkları için S1 seviyesi girişi aynı zamanda 

regülatörün açma kapama anahtarı olarak görev yapmaktadır.  S2, S3, S4, S5 

seviyelerinin çalıştırılabilmesi içinde S1 e gerilim verilmesi gereklidir . 

Kumanda masasına şebeke gerilimi bağlandığı zaman  “TEST” lambasının da yandığı 

görülmelidir. 

Kumanda masasının çalıştırılması  için “ANA ANAHTAR” açık konuma yani  “1” 

pozisyonuna  getirilmelidir. Panel üzerinde “48V” ve “12V” lambalarının yanması 

gözlemlenmelidir.  Bu işlemler yapıldıktan sonra kumanda masası hazır konumdadır ve 

pistte istenilen lambalar yakılabilir durumdadır. 



 

 
 

 

3.3 .)  IŞIKLI GÖSTERİM  ÜNİTESİ  ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ  
Işıklı gösterim  ünitesi sayesinde, pistlerde hangi lambaların yanıp yanmadığı yetkili 

personel tarafından kolaylıkla anlaşılmakta ve takip edilebilmektedir.   Kumanda gerilimi 

alarak çalışan sabit akım regülatörleri  geri bildirim kontaklarını kısa devre ederek  kuleye 

faal olduklarını bildirirler. Kule kumanda masasındaki röleleri çektirerek  buna bağlı 

lambaların mimik panelde yanmasını sağlarlar. 

 

            Resim 3: Kule Kumanda Masası - ( 2 ) Işıklı Gösterim  Ünitesi  

Işıklı gösterim  ünitesinde ki tüm lambalarda LED ler kullanılmış olup, bu LED ler 

beslemesi  12 VDC ile çalışmaktadır. Işık seviye ayarı da  panel üzerindeki şalter ile 

seçilmektedir.  

Ünitede kullanılan sarı, mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz  LED lambalar görsel olarak 

lambaların ayrımı için rahatlık sağlamaktadır. Panel üzerinde kullanılan kısaltmalar ile de 

lambaların tanımlamaları yapılmış olup, kumanda paneli ile bağlantıları sağlanmıştır. Kule 

kumanda masasında  sabit akım regülatörleri  için  anahtarlama yapılabilmektedir . 

Herhangi bir arıza veya  devre dışı olmaları halinde panel yerleşim planından (mimik 



 

 
 

diyagramda )  görülebilmektedir. Ünite üzerindeki lambaların ışık şiddeti kumanda 

panelinde yer alan “Panel Parlaklığı” anahtarı ile ayarlanabilmektedir.  

 

 4.  BAKIM  

4.1 .) BAKIM 

ÜNİTELERİN BAKIM ve ONARIMI 

BAKIM-ONARIM 
YAPILACAK ÜNİTE ADI KULLANICI SEVİYESİNDE BAKIM 

BESLEME ÜNİTESİ  

Bu ünitenin arıza verme olasılığı düşük olması sebebiyle 
herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı durumlarda bir bakım 
yapılması gerekmemektedir.  

KUMANDA PANELİ 
ÜNİTESİ 

Anahtar ve buton gibi mekanik malzemelerden oluşan 
bu ünitenin arıza olasılığı diğer ünitelere göre daha 
yüksektir. Bu nedenle çevresel etkenlerden de  

kaynaklanabilecek sorunları önlemek amacıyla 2 (iki ) yılda  
bir yağsız kontak spreylerle temizlenmeleri,  bakımlarının 
yapılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğu durumlarda  
daha sık bu bakım yetkili personel tarafından yapılabilir.  

Bozulmanın meydana geldiği anahtar /butonlar ise 
yenileriyle değiştirilmelidir. 

1. Yetkili olmayan personel  dışında onarım yapılmamalıdır. 

2. Yetkili personelin tabloda yer alan yöntemlerle mevcut arızayı çözememesi duru-

munda fabrika ile bağlantıya geçilmelidir.  

3. Onarım için bir arıza raporu tutulmalıdır. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 5. SERTİFİKALAR VE BELGELER 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


