UNISERVICE/VECOM TURKIYE
BULTEN # 20
Saygıdeğer Dostlarımız;
BİLDİĞİNİZ GİBİ TEMUZ 2002 DEN İTİBAREN BÜTÜN GEMİLER,REGULASYONDA BELİRTİLEN
SAYI KADAR EEBD(EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE)BULUNDURMAK ZORUNDADIR.
EEBD İLE İLGİLİ REGULASYONLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
a)2000 değişikliklerini(IMO Res.MSC 99(73),Reg II-2/13,3.4 ve 13,4.3) içeren SOLAS 74
b)Yangından korunma sistemlerinde uluslar arası kurallar(International Code for Fire Safety Systems)(IMO
Res.MSC 98(73),Bölüm 3,Prg.2.2
c)MSC/Circ.849-EEBD performansı,konumu, kullanımı ve korunması ile ilgili ana noktalar.
UYGULAMA
Tüm yolcu ve kargo gemilerinde (500 GT) EEBD bulundurma şartları aşağıdaki gibidir:
Yeni yapım gemilerde - 01.07.2002 tarihinde veya bu tarihten sonra inşaa edilen gemi omurgası halindeki tüm yeni
gemilerde.
Mevcut gemilerde
SAYI
Kargo gemiler:
Yaşam mahali
Makine dairesi

- İlk muayenesi 01.07.2002 den geç olmayan ,mevcut tüm gemilerde.

2
normalde o bölgede çalışan kişi sayısı
başına en az bir adet(bkz.safe manning certificate)
2
1(açıkça belirtilmiş)

Yedek ünite
Eğitim ünitesi
Yolcu gemileri:
Yaşam mahali
36 yolcudan fazla yolcu taşıyan;

2
+ 2(tüm ana bölgeler)
+ 2(tüm ana bölgelere 2 şer ek)
normalde o bölgede çalışan kişi sayısı
başına en az bir adet(bkz.safe manning certificate)
2
1(açıkça belirtilmiş)

Makine dairesi
Yedek ünite
Eğitim ünitesi

[a)Reg.II-2/13,3.4.2]
[a)Reg.II-2/13,4.3.1]
[a)Reg.II-2/13,3.4.2]
[c)Prg.6]

[a)Reg.II-2/13,3.4.2]
[a)Reg.II-2/13,3.4.3]
[a)Reg.II-2/13,3.4.4]

[a)Reg.II-2/13,4.3.1]
[a)Reg.II-2/13,3.4.2]
[c)Prg.6]

Yukarıda sözü edilen düzenlemelere uygun olarak UNISERVICE firması en son geliştirilmiş Acil yaşam destek
cihazlarını(Emergency Escape Breathing Device) tavsiye etmektedir:
UNI-X-CAPE / SABRE
UNI-X-CAPE sıkışırılmış gaz silindiri ve buna bağlı olan basınç düşürücü valf ile hava başlığına bağlı hortum ve içine
yerleştiği çantayı içermektedir.Yeni Solas düzenlemelerinden MSC 99(73) yasası ve EN 1146 da belirtilen CE
kurallarına tamamıyla uymaktadır.
UNI-X-CAPE seti,yolcuların ve çalışanların güvenliğini arttıran mükemmel seçimler sunmaktadır. Kullanımı basit ve
rahattır,sağlamdır ve uygulaması kolaydır.Ekte yeralan broşürde başlıca ürünlerle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
Servis ve yedek parçalar dünyaçapında UNISERVICE Acentalarından sağlanabilir.Sorularınız ve daha fazla bilgi
için,lütfen UNISERVICE ile bağlantı kurunuz.
Bizim işimiz,sizin güvenliğiniz..
Tüm gemilerinizi kapsayacak anlaşmalar için sizlerden davet bekliyoruz.Ayrıca gemileriniz için gerekecek miktarların
hesaplanmasında sizlere yardımcı olmaya hazırız.
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