
Sismik koruma

RESTON®SDD Yay Diski Damperi
korur, sönümler, direnç sağlar

Yapılarda güvenilir koruma için –
mageba sismik koruma cihazları

Turkey mageba.com.tr
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Sismik koruma

Ürün özellikleri & faydaları

1 Köln, Almanya Alışveriş Merkezi (Mimar: Renzo 
Piano), ön cephesine RESTON®PSD takılmıştır

2 Yay diskli sönümleyicinin testi

mageba sismik koruma cihazları

RESTON®SA & STU LASTO®LRB & HDRBRESTON®PSD RESTON®PENDULUM

Açıklama
mageba RESTON®SDD yay diskli sönümle-
yiciler esas olarak yüksek yük kapasiteli, 
yüksek kalitede ve mükemmel dayanıklılı-
ğa sahip disk yaylarından oluşan sütunlar/
paketler içerir.
RESTON®SDD yay diskli sönümleyiciler ge-
nellikle, dinamik basınç yükünün aktarılıp 
sönümlenmesine gereksinim duyan ya-
pılarda kullanılır. Ürün, çok az bir montaj 
alanı gerektirir. Cihazlar iki ana işlev görür:
• Meydana gelen kuvvetlerin sönümlen-

mesi (lineer, azalan veya artan)
• Tüm yük durumları için önceden tanım-

lanmış maksimum yay atımı

Uygulamalar
RESTON®SDD yay diskli sönümleyicilerin 
olası uygulama alanları oldukça geniştir.
Cihazlar köprülerde ve genel sivil yapılar-
da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda otomotiv teknolojisi ve telesiyej 
sistemleri gibi endüstriyel uygulamalar için 
de yaygın olarak kullanılır. RESTON®SDD 
binalarda genellikle, dış cephe imalatı, 
kablolu yapıların öngerme uygulaması gibi 
kalıcı olarak tanımlanmış yay atımına ge-
reksinim duyan gelişmiş yapılar için kulla-
nılmaya elverişlidir.

Tasarım
Normal bir yay diskli sönümleyici, bir sü-
tun oluşturacak biçimde birleştirilmiş, disk 
şeklinde, kıvrımlı yay elemanları içerir. Yay 
elemanlarının düzenlenişine göre sönüm-
leme kuvveti ve yay atımı ayarlanabilir. Yay 
diskli sönümleyicilerin montajı yapılırken, 
yay elemanları genellikle öngermelidir. 
Montaj uzunluğu, maksimum yay atımı ve 
maksimum kuvvet tarafından belirlenir. 
Yük-eğilme eğrisi müşteri gereksinimlerine 
göre lineer, azalan veya artan olarak tasar-
lanabilir. 
RESTON®SDD, mükemmel dayanıklılığı ga-
ranti altına almak için, DIN 2098 standardı-
na uygun, bilyeli kumlama uygulanmış yü-
zeye sahip 51CrV4 (1.8159) gibi çok yüksek 
kaliteli malzeme kullanılarak imal edilir. 
Böylece sönümleyiciler 2 milyon yük de-
ğişimini karşılayacak kaliteye sahip olurlar.

Test
mageba RESTON®SDD ve disk yayları DIN 
2098 standardına uygundur ve yük kapa-
sitesi ile yay sertliği açısından ayrıca ba-
ğımsız bir şekilde EMPA (İsviçre Federal 
Malzeme Testi Enstitüsü) tarafından test 
edilmiştir. Bu test, ürünün özelliklerini ve 
dayanıklılığını kanıtlamaktadır. 

Kalite
mageba ürünleri elli yılı aşkın süredir en 
zorlu koşullarda binlerce yapıda kalitesini 
ispatlamıştır. Ürün özelliklerinin yanı sıra, 
mageba’nın kalifiye imalat ve montajdan 
sorumlu personelinin engin deneyimi de 
ürünlerin üstün kalitesi ve dayanıklılığına 
katkı sağlamaktadır. 
mageba, ISO 9001:2008 çerçevesinde ser-
tifikalandırılmış olup, süreç odaklı bir ka-

lite sistemine sahiptir. mageba fabrikaları 
kaynak işlemleri için ISO 3834-2 ve mevcut 
çelik yapı standardı EN 1090 standartlarına 
uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

Müşteri desteği
Uzmanlarımız projeniz için en doğru seçi-
mi yapmanız konusunda size yardımcı ol-
mak ve fiyatlandırma hizmeti sunmaktan 
memnuniyet duyacaktır. 
İnternet sitemiz, www.mageba.com.tr ‘de 
referans listesi ve gerekli diğer belgeleri de 
kapsayan daha detaylı ürün bilgilerine ula-
şabilirsiniz.
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