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Panelle daha fazla koruma

Panelsiz daha az koruma

Daha fazla koruma için benzersiz:  
Bilimsel olarak önerilen aerosol koruyucu panelli



Çepeçevre bir aerosol koruyucu panel ile ek olarak 
aerosol partiküllerinin hızlı şekilde yayılması azaltılır.

cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın 
kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden ola-
bilen aerosol partikülleri bir sonraki masaya yayılabilir. 

Akrilik cam plakanın aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü 
akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol 
partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun 
süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden 
ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. Panelin yüksek kaliteli mal-
zemesi sayesinde oda daha şeffaf hâle gelir ve maske gerekmediği 
için insanların mimikleri görülebilir. Bu sayede çocuklar zorlanmaz 
ve zorlanmadan derse katılabilir. 

Bilimsel olarak onaylandı
Hava temizleme cihazlarının çepeçevre aerosol koruyucu panelli 
koruma duvarlarıyla bu işbirliği, Trotec tarafından geliştirildi ve 
Münih'teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi, Akışkanlar Mekaniği 
ve Aerodinamik Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Kähler tarafından 
yoğun şekilde araştırıldı. Bu ünlü bilim insanı, yaptığı çok sayıda 
çalışmada, örn. okullarda ve ofislerde yüksek bir enfeksiyon koru-
masının nasıl hayata geçirilebileceğine dair somut öneriler geliştirdi.

Karşılama alanları, okullar ve ofisler için ideal kombinasyon:  
Hava temizleme ve çepeçevre aerosol koruyucu panelli koruma duvarları.

Çalışma hakkında:  
"SARS-CoV-2 pandemisi sırasında bir  
ders– Hangi konsept daha güvenli, realize  
edilebilir ve ekolojik olarak kabul edilebilir?"

Çalışma hakkında:  
"Mobil oda havası temizleme cihazları aerosollerden 
kaynaklanan dolaylı SARS-CoV-2 enfeksiyon  
tehlikesini etkin bir şekilde azaltabilir mi?"

Aerosol 
koruyucu  
panel

Mobil oda havası temizleme cihazları, kirlenmiş ortamlardaki in-
sanları koruma konusunda uzun yıllardır kendilerini ispatladı. Bu 
cihazlar, mevcut pandemi koşullarında, odalardaki SARS-CoV-2 
enfeksiyonlarına karşı etkin bir koruma sunuyor. Fakat insanlar 
kısa mesafelerde uzun süre birbirleriyle etkileşime girerse dolaylı 
bir enfeksiyon yine de gerçekleşebilir. Dolaylı enfeksiyon riskini 
asgariye indirmek için şeffaf akrilik cam plakalar etkin bir koruma 
sağlar. Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam plakalar, 
enfeksiyona neden olan panelsiz koruma duvarlarına oranla ae-
rosol partiküllerine karşı daha iyi bir koruma sağlar. Bu koruma 
duvarlarıyla daha uzun mesafelere ve maskelere gerek kalmaz. 
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam plakalar, yüksek 
performanslı hava temizleme cihazlarıyla birlikte örn. bir sınıftaki 
öğrenciler veya ofisteki çalışanlar için doğrudan ve dolaylı enfek-
siyonlara karşı çepeçevre bir koruma sağlayabilir.

İnsanlar, bu koruma duvarlarıyla daha kısa mesafelerden ve mas-
ke* olmadan birbirleriyle güvenli şekilde konuşabilir. Bu duvarlar, 
öksürme veya hapşırma durumunda da etkin bir koruma sağlar. 
Koruma duvarları, yan yana veya karşılıklı oturan kişileri sadece 
"Öksürme koruması" olarak doğrudan damlacık enfeksiyonuna 
karşı korumaz, aynı zamanda çepeçevre koruyucu panel sayesinde 
aerosol partiküllerinin diğer koltuk sıralarına doğru kontrolsüz 
şekilde yayılmasını da önler. Panelsiz bir koruma duvarında, akrilik 

*  Öncelikli olarak yerel hijyen konseptinde zorunlu kılınan önlemler geçerlidir
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Akrilik cam plakalar, birbirlerine 
yakın oturan kişiler arasındaki direkt 
enfeksiyona karşı mümkün olan en 
iyi korumayı sağlar.

Okullar, seminer salonları, montaj odaları Karşılama alanları Ofisler
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Çalışma prensibi: Piyasada bulunan, çepeçevre aerosol koruyucu panelsiz koruma duvarı 
Çepeçevre panelsiz koruma duvarlarında, aerosol partikülleri koruma duvarının kenarlarından engellenmeden radyal şekilde  
akmaya devam edebilir ve koruma duvarını aşarak daha uzak mesafelere yayılabilir. Bu sayede aerosol partikülü bulutu, komşu 
veya yanda oturan kişiye ulaşabilir.

Çalışma prensibi: Çepeçevre aerosol koruyucu panelli Trotec koruma duvarı 
Trotec koruma duvarının çepeçevre paneli; konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında akrilik cam plakaya doğru savrulan aerosol  
partiküllerinin koruma duvarından saptırılması ve tekrar saptırılacakları panele kadar radyal şekilde dışarı doğru akması etkisini 
yaratır. Panelden saptırma sayesinde, aerosol partiküllerini bu bölgede tutan bir girdap oluşur. Bu sayede, çevrede oturan kişiler 
aerosol partiküllerine karşı ciddi oranda daha iyi korunur.

Çepeçevre panelle daha fazla koruma

Okul / Seminer salonu / Montaj odasıOfis

Okul / Seminer salonu / Montaj odasıOfis

Çepeçevre panel olmadan daha az koruma
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Çalışma prensibinin 
videosu

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarı:
Aerosoller, koruyucu panel nedeniyle diğer tarafa akmaz

Klasik akrilik cam koruma duvarı:
Aerosoller, klasik bir akrilik camda kenarların dışına akar
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Sorun: Ağız-burun örtüleri ve cerrahi maskeler yüze tamamen 
oturmadığı için, aerosol partikülleri nefes alma, konuşma, öksür-
me veya hapşırma sırasında yanlardan dışarı akar. İnsanlar yan 
yana otururken ve öne doğru bakarken, aerosol partikülleri direkt 
olarak sola ve sağa doğru masadaki diğer kişilere aktarılabilir. Bu 
nedenle, bu tür maskelerin takılması, yandan dışarı çıkan aerosol 
partiküllerine karşı yeterli bir koruma sağlamaz.*

Münih'teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi, Akışkanlar Meka-
niği ve Aerodinamik Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Kähler, okullar 
ve ofisler için oturma yerinde maske takılmasını gereksiz kılan 
bir koruma konseptinin Trotec adına bilimsel araştırmasını yaptı. 
Konseptte, bunun yerine mobil hava temizleme cihazlarının ve 
çepeçevre koruyucu kenarlı akrilik cam plakalı koruma duvarlarının 
kombinasyonu kullanılıyor.

Koruma önlemlerinin doğru şekilde uygulanması durumunda, 
sadece oturma yerinden ayrılırken bir FFP2 veya FFP3 maskenin 
takılması gerekirken oturma yerinde maske takılması gerekmiyor**. 
Trotec, bu araştırma sonuçları temelinde, özel olarak okullarda 
kullanım için çepeçevre aerosol koruyucu panelli yenilikçi akrilik 
cam plakalı koruma duvarlarını geliştirdi. 

Akrilik cam plakalı koruma duvarı, özel olarak okullarda basit şekilde 
kullanım için tasarlanmıştır.

Koruma duvarı, masadan dışarı taşar ve yanda oturan kişileri  
birbirlerinden korur.

Sadece Trotec tarafından üretilen ve AB tasarımı olarak tescilli 
koruma duvarı, yan yana oturan iki öğrenciyi ayırıyor ve direkt 
enfeksiyona karşı korumayı iyileştiriyor. Masanın çevresinde oturan 
kişiler; konuşma, öksürme veya hapşırma nedeniyle enfeksiyon 
kapmaya karşı ağız-burun örtüleri, cerrahi veya günlük maskelere 
oranla koruma duvarı sayesinde daha iyi korunuyor. 

Kaliteli akrilik camdan üretilmiş, çepeçevre aerosol koruyucu 
panel, hava akımını sınırlar ve insanlardan dışarı doğru savrulan 
aerosol bulutlarının engellenmeden odanın içine doğru komşu 
koltuklara akmamasını veya koruma duvarının çevresindeki diğer 
kişilere ulaşmamasını sağlar. 

Yenilikçi aerosol koruyucu panel bilimsel olarak önerilmektedir 
ve sadece Trotec'ten temin edilebilir. Koruma duvarı masanın 
kenarından dışarı taştığı için, sadece masanın üzerinde değil, aynı 
zamanda rahat bir oturma pozisyonundayken insanlar arasında 
da etkin bir bariyer oluşturur. Koruma duvarı, bir metal mengene 
ve yapışkan şeritle hızlı ve kolay şekilde sabitlenir. Boydan boya 
yuvarlanmış kenarlar daha fazla güvenlik sağlar ve çocukların ve 
gençlerin keskin kenarlarda kendilerini yaralamalarını önler.

Yerinde maske takmak zorunlu olmamalı! 
Mobil hava temizleme cihazları ve çepeçevre aerosol 
koruyu panelli akrilik cam plakalar çok iyi bir çepeçevre koruma sağlar.

*  Prof. Dr. Kähler'in çalışmaları hakkındaki Web linkeri: "SARS-CoV-2 koruyucu maske tartışması için akış analizleri" https://bit.ly/3qFYjs6 
ve "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Prof. Dr. Kähler'in  
çalışmalarına  
direkt link

VİDEO: Okullar için koruma konsepti, 
kısaca Prof. Kähler (Münih Federal 
Silahlı Kuvvetler Üniversitesi) tarafından 
açıklanmıştır.

Okullar, seminer salonları, montaj odaları
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Bilimsel öneri: 
Direkt enfeksiyonlara karşı iyileştirilmiş 
koruma için çepeçevre aerosol koruyucu panel

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Teknik bilgiler: Çepeçevre aerosol koruyucu panelli, okul tipi iki koruma duvarının karşılaştırması

Okul tipi koruma duvarı SMALL Okul tipi koruma duvarı MEDIUM

Ürün no. 4.311.000.100 4.311.000.105

Boyutlar
Koruma duvarı bölgesinin uzunluğu: 800 mm Toplam uzunluk: 1000 mm Koruma duvarı bölgesinin uzunluğu: 

1007 mm
Toplam uzunluk: 1200 mm

Yükseklik: 500 mm Derinlik: 69 mm Yükseklik: 688 mm Derinlik: 69 mm

Malzeme Çepeçevre, yuvarlatılmış aerosol koruyucu panelli ve uzatma ayaklı, Alman Malı kaliteli RÖHM akrilik cam plaka

Teslimat kapsamı Koruma duvarı, bir metal mengene, çerçevenin altına ön montajı yapılmış bir yapışkan şerit

Özel modeller Talep üzerine farklı boyutlarda teslim edilebilir

Boyutlar 
Okul tipi koruma  
duvarları

Farklı masa boyutlarındaki taşma mesafesi

 2  3

Koruma duvarının uzatma parçası, masanın arka 
kenarına bir metal mengeneyle sıkıştırılır. 

Ek olarak, koruma duvarının alt tarafına plakayı 
masa kenarına sabitleyen bir yapışkan şerit 
takılmıştır.

Sabitleme: Koruma duvarı, masanın 
ortasında iki oturma yerinin arasına sabitlenir.

 1

1200 mm

193 mm

68
8 

m
m

69 mm

1007 mm

MEDIUM

1000 mm

200 mm

50
0 

m
m

69 mm

800 mm

SMALL

**  Öncelikli olarak yerel hijyen konseptinde zorunlu kılınan önlemler geçerlidir

M
asa uzunluğu 1300 m

m

MEDIUM 695 mm

MEDIUM 645 mm

 MEDIUM 545 mm

505 mm

555 mm

655 mm

SMALL 495 mm

SMALL 445 mm

 SMALL 345 mm

Masa genişlikleri:

Çıkıntılar:

MEDIUM

Koruyucu bölme MEDIUM 1007 mm 193 mm

SMALL

Koruyucu bölme SMALL 800 mm 200 mm

*  Prof. Dr. Kähler'in çalışmaları hakkındaki Web linkeri: "SARS-CoV-2 koruyucu maske tartışması için akış analizleri" https://bit.ly/3qFYjs6 
ve "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Tescilli sanayi tasarımı DE: 20 2020 004 837.2  
Kamusal patentli AB tasarımı 008182745
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Trotec; ofisler, çağrı merkezleri, danışmanlık durumları ve karşı-
lama bankoları için akrilik cam plakalı yenilikçi bir koruma duvarı 
geliştirdi. Koruma duvarı, karşılıklı veya yan yana oturan kişileri 
ayırır ve mobil hava temizleme cihazlarıyla birlikte kullanıldığında, 
enfeksiyon bulaşma korumasını iyileştirir. 

Masanın çevresinde karşılıklı oturan kişiler; nefes alma, ko-
nuşma, öksürme veya hapşırma nedeniyle direkt enfeksiyona 
karşı ağız-burun örtüleri, cerrahi veya günlük maskelere* oran-
la daha iyi korunur. Plakanın çepeçevre aerosol koruyucu pa-
neli, insanlardan dışarı doğru savrulan aerosol partiküllerinin, 
koruma duvarının çevresinden yakındaki kişilere kolayca ulaş-
masını veya odanın içine doğru düz şekilde akmasını önler.  

Aerosol koruyucu panel, bilimsel olarak önerilmiştir ve sadece 
Trotec'ten temin edilebilir ("Kamusal patentli AB Tasarımı No. 
008182745" olarak tescillidir). 

Koruma duvarı, iki metal mengeneyle dikey veya enine formatta 
hızlı, kolay ve güvenli şekilde sabitlenir. Teslimat kapsamına dahil 
olan iki metal mengene, tipik tezgah kalınlıklarına esnek şekilde 
ayarlanabilir ve çepeçevre aerosol koruyucu panelin üzerine 
oturtularak güvenli bir tutuş sağlar.

Çalışanlarınıza, direkt enfeksiyon bulaşmasına karşı maskesiz olarak da ek koruma sunun. Aerosol koruyucu panelli akrilik cam plakalı koruma duvarı, 
mobil hava temizleme cihazlarıyla birlikte kullanıldığında, karşıda oturan kişileri optimum şekilde korur. Duvar, insan kalabalığının olduğu masalar veya 
bankolar için de uygundur.

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli masa koruma duvarı

*  Öncelikli olarak yerel hijyen konseptinde zorunlu kılınan önlemler geçerlidir

Ofisler
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1158 mm

68
8 

m
m

69 mm

Sabitleme: 

Akrilik camlı koruma duvarı, iki  
vidalı metal mengeneyle tezgaha  
sabitlenir. 

İki vidalı metal mengeneler, bunun için 
çepeçevre aerosol koruyucu panele 
kolayca oturtulur.

Teknik bilgiler: Çepeçevre aerosol koruyucu panelli ofis tipi koruma duvarı

Ofis tipi koruma duvarı

Ürün no. 4.311.000.110

Boyutlar Koruma duvarının toplam uzunluğu: 1158 mm  /  Yükseklik: 688 mm  /  Derinlik: 69 mm

Malzeme Çepeçevre, yuvarlatılmış aerosol koruyucu panelli Alman Malı kaliteli RÖHM akrilik cam plaka

Teslimat kapsamı Koruma duvarı, iki metal mengene

Özel modeller Talep üzerine farklı boyutlarda teslim edilebilir

Bilimsel öneri: 
Direkt enfeksiyonlara karşı iyileştirilmiş 
koruma için çepeçevre aerosol koruyucu panel

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Boyutlar Ofis tipi koruma duvarları

Tescilli sanayi tasarımı DE: 20 2020 004 837.2  
Kamusal patentli AB tasarımı 008182745
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Karşılama alanları için daha fazla güvenlik:  
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli banko adaptörü

250 mm

995 mm

75
0 

m
m

LARGE

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

795 mm

MEDIUM

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

595 mm

SMALL

260 mm12
0 

m
m

Teknik bilgiler: Çepeçevre aerosol koruyucu panelli banko adaptörü

Banko adaptörü SMALL Banko adaptörü MEDIUM Banko adaptörü LARGE

Ürün no. 4.311.000.150 4.311.000.151 4.311.000.152

Boyutlar
Toplam uzunluk: 595 mm Toplam uzunluk: 795 mm Toplam uzunluk: 995 mm

Yükseklik: 750 mm Derinlik: 250 mm Yükseklik: 750 mm Derinlik: 250 mm Yükseklik: 750 mm Derinlik: 250 mm

Malzeme Çepeçevre aerosol koruyucu panelli ve ayaklı, Alman Malı kaliteli RÖHM akrilik cam plaka

Özel modeller Talep üzerine farklı boyutlarda teslim edilebilir

Karşılama veya danışmanlık bankoları için özel olarak ayaklı 
banko adaptörlerini sunuyoruz. Koruma duvarı sayesinde, hem  
bankonun arkasındaki personel hem de müşteriler direkt bir en-
feksiyona karşı çok iyi şekilde korunur. 

Bu modeller, aerosol partiküllerinin hızlı şekilde yayılmasını ön-
lemek için tabi ki Trotec'in aerosol koruyucu paneliyle de dona-
tılmıştır. Aerosol koruyucu panel, "Kamusal patentli AB tasarımı 
(No. 008182745)" olarak tescillidir ve hava temizleme cihazlarıy-
la birlikte, panelsiz banko adaptörlerine oranla çok daha iyi bir 
koruma etkisi sağlar. 

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli koruma duvarlarımızla mı ilgileniyorsunuz? 
Danışman ekibimiz sizi ayrıntılar hakkında bilgilendirmeye hazırdır:   
Telefon: +90 212 4385655 · info@trotec.com.tr

Çalışma prensibi: 
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli Trotec koruma duvarı, aerosol  
partiküllerini girdaba sokar ve enfeksiyona neden olan bölgede  
toplar. Diğer taraftan, panelsiz bir koruma duvarında aerosol partikülleri  
engellenmeden dağılır ve insanlara ulaşabilir.

Çepeçevre panelle daha fazla koruma

Bilimsel öneri: 
Direkt enfeksiyonlara karşı iyileştirilmiş 
koruma için çepeçevre aerosol koruyucu panel

4  8

Karşılama alanları

Tescilli sanayi tasarımı DE: 20 2020 004 837.2  
Kamusal patentli AB tasarımı 008182745


