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LINK, SEISLINK YAZILIM
KULLANMA KILAVUZU

�n

l�nkyap�as

L�nk Academy

L�nkYap�Sanay�

l�nkyap�

l�nk-yap�-a-s

https://www.facebook.com/LinkYapiSanayi
https://www.instagram.com/linkyapi/
https://www.linkedin.com/company/link-yapi-a-s
https://tr.pinterest.com/linkyapias/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC3dArolJ9NxmaBueW3AvDPA


Kılavuzu kullanarak SEISLINK yazılımımızın 
nasıl kullanıldığını öğreneb�l�r,
Daha fazla b�lg� ve sorularınız �ç�n �let�ş�m
b�lg�ler�m�zden b�ze ulaşab�l�rs�n�z.



Teknik Bilgiler
Technical Data

EN
Programın d�l�n� İng�l�zce ya da 
Türkçe olarak buradan değ�şt�r�leb�l�r.  

G�r�ş Bölümü

Ş�fre unutulduğunda yen� ş�fre 
almasını sağlar. 

Ş�frem� Unuttum

Üyel�k kaydınız yoksa yen� üye 
kaydınızı buradan yapab�l�rs�n�z.

Kayıt butonu
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Yen� Hesap Oluşturma

Kayıt butonu tıklandıktan sonra 
b�lg�ler bu alana g�r�l�r.

Hesap Oluştur

Projeler�n�ze buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ver�len b�lg�ler�n doğru olduğunu
tey�t etmek �ç�n kutucuk �şaretlen�r.

Kullanım Koşulları
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İs�m Soy �s�m

F�rma

Görev

Telefon Numarası

Ma�l Adres�

Adres

İl İlçe



Yen� Proje Oluşturma

S�sm�k tasarım �ç�n yen� proje
oluşturma butonu.

Yen� Proje Oluştur

Varsa proje notları buraya
yazılır.

Proje adı yazılır.

Proje adres� yazılır.

Proje ülke ve şeh�r b�lg�s� yazılır.
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S�sm�k Tasarım Kurulumu

Projen�n tasarım �sm� yazılır.

Not alanı

Proje l�stes�ne ger� dönmek �ç�n 
kullanılır.

←Proje L�stes�

Projede kullanılacak ölçü b�r�m� 
seç�l�r.

Yen� b�r s�sm�k tasarım oluşturulur.

+S�sm�k Tasarım EkleDüzenle
Projeye a�t b�lg�ler� düzenleme.

Kopyala
Proje kopyalama.

Kaldır
Proje s�lme.
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S�sm�k Katsayı Hesaplama

Projen�n Ss değer� g�r�l�r.

Sınırlandırma t�p�buradan 
�s�mlend�r�l�r.

Tes�satın DWG kodu g�r�l�r.

Projen�n Cp değer� g�r�l�r.
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Yapı ve Borulama S�stem�n� Tanımlama

Ana hattınıza a�t boru çapı, 
boru t�p� ve boru uzunluğuna a�t 
ver�ler� buradan g�reb�l�rs�n�z.  

Projede bel�rlem�ş  zon da bulunan borulara hang� t�p s�sm�k sınırlandırıcı uygulanmak
�sten�yorsa, bu alandan seç�m yapılır. Üç farklı yönde sınırlandırıcı seç�leb�l�r.
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Branşman Hattı Ekleme

Tanımlamış olduğunuz branşman hattı zon �çer�s�nde 
tekrar ed�yorsa toplam aded�n� buradan g�rerek 
toplam branşman hattı ağırlığını hesaplatab�l�rs�n�z.  

Ana hattınıza a�t boru çapı, boru t�p� ve 
boru  uzunluğuna a�t ver�ler� buradan g�reb�l�rs�n�z. 
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Yapı ve Boru Bağlantı Elemanlarını Tanımlama

S�sm�k sınırlandırıcı ürünler�n 
montajının yapıldığı yapıya a�t 
b�lg�ler� buradan tanımlayab�l�r�z.  

I-Beam / Bar Jo�st: Çel�k yapılara k�r�ş kened� 
kullanarak yapılan montajlar �ç�n seç�lmel� 

Çel�k: Çel�k yapılara �lg�l� yapı del�nerek 
cıvata �le yapılan montajlar �ç�n seç�lmel�  

Çatlaklı Beton: Betonarme yapılarda seç�lmel� 
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Yapı ve Bağlantı Elemanlarını Tanımlama

Projen�zde kullanacağınız dübel�n çapını buradan
seçeb�l�rs�n�z.

Projen�zde kullanacağınız beton sınıfını 
buradan seçeb�l�rs�n�z.
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Sınırlandırıcı Eleman T�p�n� Tanımlama

R�j�t s�sm�k ürünler arasında kullanılacak 
sınırlandırıcı eleman (boru) b�lg�ler�n� buraya 
g�reb�l�rs�n�z.

Seç�lm�ş olan boru çapı ve uzunluğuna göre j�rasyon yarıçapı ve 
sınırlandırıcı boru kapas�tes�n� otomat�k olarak göreb�l�rs�n�z. 
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Projen�z �ç�n g�rd�ğ�n�z b�lg�ler sonucunda 
kullanılacak dübel, yapı bağlantı elemanı ve 
kelepçey� buradan seçeb�l�rs�n�z. 

Yapı ve Bağlantı Elemanı ve Boru Kelepçes� Seç�m�
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Sınırlandırıcı Eleman T�p�n� Tanımlama

Yapı bağlantı komb�nasyonu otomat�k olarak
tanımlanır. 

R�j�t s�sm�k ürünler arasında 
kullanılacak sınırlandırıcı eleman (boru) 
b�lg�ler�n� g�r�n�z. 

Seç�lm�ş olan boru çapı ve uzunluğuna göre j�rasyon yarıçapı ve 
sınırlandırıcı boru kapas�tes�n� otomat�k olarak göreb�l�rs�n�z. 
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Projen�z �ç�n g�rd�ğ�n�z b�lg�ler sonucunda 
kullanılacak çel�k bağlantı elemanı, yapı 
bağlantı elemanı ve kelepçey� seç�n�z. 

Yapı ve Bağlantı Elemanı ve Boru Kelepçes� Seç�m�
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Projen�zde kullanacağınız c�vata çapını seç�n�z. 

R�j�t s�sm�k ürünler arasında 
kullanılacak sınırlandırıcı eleman (boru) 
b�lg�ler�n�n buraya g�reb�l�rs�n�z.

Seç�lm�ş olan boru çapı ve uzunluğuna göre j�rasyon yarıçapı ve 
sınırlandırıcı boru kapas�tes�n� otomat�k olarak göreb�l�rs�n�z. 
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Projen�z �ç�n g�rd�ğ�n�z b�lg�ler sonucunda 
kullanılacak c�vata, yapı bağlantı elemanı ve 
kelepçey� seç�n�z. 
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Yapı ve Bağlantı Elemanı ve Boru Kelepçes� Seç�m�



S�sm�k Sınırlandırma Özet�

Proje çalışmanız �ç�n g�r�len 
ver�lere a�t raporu ve onay 
dosyasını �nd�reb�l�rs�n�z.   

Proje çalışması �ç�n g�r�len 
ver�lere a�t raporu
�nd�reb�l�rs�n�z.  

Oluşturulan tasarımlarınızdan
 �sted�ğ�n�z� �şaretleyerek 
rapor ve onay dosyaları 
almanızı sağlar.  

Oluşturduğunuz projede düzeltme 
yapılmasını sağlar. 

Proje çalışmanız �ç�n g�r�len ver�lere a�t raporu, onay dosyasını 
ve detayları (DWG formatında) �nd�reb�l�rs�n�z. 
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Ürün, marka, 
model ve kapas�te b�lg�ler�

Sınırlandırıcı 
boru b�lg�ler� 

Yapı bağlantı elemanı b�lg�ler� 

S�stem yük hesapları

Proje b�lg�ler� 
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www.l�nkyap�.com.tr

�nfo@l�nkyap�.com.tr

444 LINK / 444 5465
+90 262 751 4517

Gebze OSB2 Mahalles� 1000. Cadde
No: 1016/1 41420 Çayırova / Kocael�
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Türk�ye’n�n 355. 
Turkey's 355th Des�gn Center


