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Sulu Söndürme 
Sistemleri
Sprinkler Sistemleri



Neden Sprinkler?

Sprinkler yangından korunmayı ve mülk kayıplarının azaltılmasını sağlar

Yangından korunum 3 şekilde mevcuttur:
• Kontrol
• Bastırma-baskın sistem
• Söndürme
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Sprinkler
Özellikleri



Sprinkler Çeşitleri

Kontrol mod sprinkler

Söndürme/Baskılama sprinkleri

Özel sprinkler

Can güvenliği sprinkleri



Sprinkler Çeşitleri
Kontrol mod sprinkler

Söndürme/Baskılama sprinkler

Özel sprinkler

Can güvenliği sprinkler

•Standart Sprey Sprinkler
•Geniş Korumalı Sprinkler
•Depo Tipi Sprinkler
•Kuru Tip Sprinkler

• Depolama Sprinklers

• Özel Sprinkler

• Konut tipi Sprinkler

ESFR-17 ESFR-25ESFR-14 ESFR-22

57˚C 68˚C 79˚C 93˚C 141˚C 182˚C 204˚C



8

Sprinkler Seçimi



Doğru sprinkleri tanımlamak için önemli ayrıntılar

▪ Öncelikle ne korunacak, hangi tehlike sınıfı korunak? 
▪ Bunlar;

▪ Ticari (kontrol mod, geniş korumalı)
▪ Konut (konut tipi)
▪ Depo (kontrol mod, geniş korumalı, depo tipi, kuru tip)
▪ Özel (özel tip spr.)

▪ Sonrasında aşağıdakiler cevaplanmalı;
▪ Aktivasyon sıcaklığı( 57, 68, 79, etc.)
▪ K-faktörü (40, 57, 80, 115, 160. etc.)
▪ Pozisyon? Dik, Sarkık, Duvar tipi?
▪ Tepkime şekli? (standart, özel, hızlı tepkili)
▪ Malzeme? Korozif ortam? (polyester kaplı,mum kaplı, diğer malzemeler, boya rengi)



Alarm Vanaları

▪ Islak Alarm Vanası, AV-1 300
▪ Kuru Alarm Vanası, DPV-1
▪ Baskın (Deluge) Alarm Vanası, DV-5
▪ Ön Tepkili (Preaction) Alarm Vanası, DV-5 ile
▪ Sorular
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Temiz Gazlı Yangın 
Söndürme Sistemi



Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Çevre için kabul edilebilir olmalı

İnsanların bulunduğu mahallerde güvenli olmalı

Yangını söndürür (hasar vermeden)
Yalıtkan olmalı & Kalıntı bırakmamalı



Temiz Gazlı ve İnert Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri 

Inert gazlı sistemler; oksijen seviyesini %15 ‘in 
altına düşürerek çalışır.
Inert gazlı sistemler; oksijen seviyesini %15 ‘in 
altına düşürerek çalışır.

Inergen® (52% N2 + 40% Ar + 8% 
CO2)

IG-541

i3 (50% N2 + 50% Ar) IG-55

Argon (100% Ar) IG-01

Nitrogen (100% N2) IG-100

Inert Gazlı Sistemler
FM200®  HFC 227ea

FE-25 HFC 125

FE-13 HFC 23

Novec 1230™ FK 5-1-12

Halon 1301 BTM

Halocarbon Sistemler

Halocarbon sistemler; ısıyı ortamdan 
uzaklaştırma prensibi ile çalışır.
Halocarbon sistemler; ısıyı ortamdan 
uzaklaştırma prensibi ile çalışır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - MADDE 98
(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bu-lunduğu, depolandığı ve üretildiği
hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. 
(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; 
otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme
mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır. 
(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan
menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi
gerekir. 
(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan sön-dürücü gazın, ilgili standartlara göre
belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir. 

TS ISO 14520 yeni hali ile EN 15004



Uygulama Alanları

• İşletim altyapısı
• Şirket içi kritik bilgiler
• Kesintisiz bilgi 

transferi

Petrol-Gaz Enerji

• İstasyonlar
• Elektrik odaları
• Kontrol odaları
• Bilgi işlem

• İşletim altyapısı
• Kontrol Odaları
• Veri işleme alanları

Veri Merkezleri



Uygulama Alanları

• Tarihi eserler
• İnsanlar
• İş sürekliliği

Kültürel
Baz 

İstasyonları
Hava Trafik 

Kontrol Medikal

• Operasyonel alt 
yapılar

• Kontrol odaları
• İş sürekliliği
• Bilgi transferi 

• Operasyonel alt 
yapılar

• Bilgi transferi 
• İş sürekliliği
• Kontrol odaları

• CT odaları
• MRI odaları
• Bilgi transferi 
• Bilgi depolama
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CO2  Gazlı Yangın 
Söndürme Sistemleri



Sistem Özellikleri

▪ Total Uygulama
Kapalı Hacimler (küçük açıklıklara müsaade edilebilir)
▪ Local Uygulama
Tamamen açık alanlarda da koruma sağlayabilir.

▪ Sıcaklık
▪ Kapatılamayan açıklıklar(total uygulama)
▪ Kapı, çıkışlar, vs.
▪ Hacimde insan bulunuyor mu?
▪ Silindir konumları
▪ Korunacak malzeme, cihaz, hacim ve 

içeriğindeki yanıcı malzeme bilgileri
▪ Gerekli tüm ölçüler



CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Uygulamaları

Makine alanları, 
Boya hazırlık,
Motor test,
Akü odaları, 
Kontrol odaları,
Elektrik-Pano odaları, 
Yanıcı sıvılar,
Kurutma fırınları,

Elektrik/Gaz Tesisleri

Hidrolektrik Tesisleri Metal Endüstrisi

Denizcilik

Maden işleme

Makine daireleri,
Türbinler,
Trafolar,
Silolar,
Kablo galerileri,
Boya depoları…

Otomotiv
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Köpüklü Yangın 
Söndürme Sistemleri



Neden Köpük?

Tutuşmayı, 
yeniden 

tutuşmayı önle

Tutuşmayı, 
yeniden 

tutuşmayı önle

Yanıcı buhar 
salınımını önle
Yanıcı buhar 
salınımını önle

Yangın sonrası 
güvenlik

Yangın sonrası 
güvenlik

Yangını söndür 
ve personeli 
tahliye et

Yangını söndür 
ve personeli 
tahliye et

Yangından korunumu sağlar ve söndürücü 
özelliğine sahiptir.

• Yakıt üzerinde köpük örtüsü oluşturur
• Su içeriği ile soğutma sağlar
• Yangın sonrası faaliyetler için önemli 

bir emniyet faktörüdür



Nerede ve Neden Köpük Kullanılır?

• AHJ gerekli görür
• Son kullanıcı veya sigortacısı gerekli görür

İKİ SENARYO 

•

Standartlar:
• NFPA 11: Low‐, Medium‐, & High‐Expansion 
Foam

• NFPA 16: Installation of Foam‐Water Sprinkler 
Systems

• NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids 
Code

• NFPA 409: Aircraft Hangars
• NFPA 418: Helipads
• Kabul edilebilir yerel stand.
• Askeri Standartlar

DİZAYN & KURULUM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - MADDE 98 
(1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır. 
(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin
bu-lunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. 



Köpük sistem ana ekipmanları

Birçok seçenek ile
•Yüksek Genleşmeli
•3% AFFF
•%3x %3 AR‐AFFF

Bladder Tanklar
Pompalı Sistemler

Yüksek Genleşmeli Köpük 
Jeneratörleri
Sprinkler
Montörler
Köpük Yapıcılar 
Köpük Hücreleri



Köpük Sistem Uygulamaları

Üretim alanları, 
Helikopter pisti
Uçak hangarları
Depolar, 
Rafineriler,
Proses alanları, 
Taşımacılık
Yanıcı sıvılar ….

Tipik Uygulamalar
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Su Sisi (Water Mist)
Söndürme Sistemleri



Tanım

▪ Su damlacıklarının toplam akış hacmi içerindeki  ağırlının %90’nın(TS 
14972) boyununun, Dv0.90, 1000mikrondan az olduğu sprey su sisi olarak 
tanımlanır. Bu durum minimum tasarım basıncında nozuldan 1m mesafedeki 
düzlemde ölçülür.

▪ Dv0.99 ‘de damlacık boyutu 1000mikrondan daha düşük olan su spreyi.
(NFPA 750)



Uygulama Alanları
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Su Sisi ile Yangını Söndürme

Söndürme

• B & K sınıfı
• Hidrokarbon, yüksek ısı salınımı
• Lokal/tam oksijen yer değiştirmesi
• Alev soğutma
• Radyant ısı bloğu
• Geleneksek sprinkler ve gazlı/CO2 söndürme 

sistemlerine alternatif

Kontrol

• A Sınıfı
• Düşük yanıcılıkta malzemeler, düşük ısı 

salınımı
• Alev / duman soğutma
• Radyant ısı bloğu
• Yanıcı malzeme yüzeyi ıslatma
• 2.5 boyutlu ıslatma
• Gelenelsel sprinkler sistemlerine alternatif



Tasarım Standartları & Protokoller

• BS8489 – 1:2015
• CEN/TS 14972
• FM 4-2
• NFPA750

 Montaj ve bakım kriterleri
 Uygulama süresi
 Tasarım alanı
 Nozul adedi ve tasarım kriteleri

Yangın & Ekipman Test Protokolü

• Kara uygulamaları
• FM5560
• FM5580
• VdS
• UL2167
• TS14972

• Denizcilik uygulamaları
• IMO Circ 265 (old Res A.800)
• IMO 1165
• IMO 1387 (old IMO 913)

 Yangın test performansı
 Ekipman performansıTest edilmemiş ve 

onaylanmamış ürünler 
seçimemeli ve montajı 

yapılmamalıdır

Tasarım/ Montaj Standardı



Su Sisi Yanlış Bilinenler
Yanlışlar Gerçekler

Su sisi tüm yangınları söndürür
Su Sisi sadece Sınıf B ve Sınıf K 
yangınlarını söndürür. A Sınıfı yangınlarını 
sadece konrol altına alır

Su Sisi, sprinklere göre 10 kat az su 
kullanır

Bu seviyeye sadece B Sınıfı yangınlarda 
ulaşır.Normal sprinkler uygulamalında 2-3 
kat daha az

Sadece yüksek basınçlı sistemler su 
sisidir

Damlacık boyutu 1000mikrondan küçük 
olan ve bağımsız bir kuruluş test 
protokolüne göre test edilmiş ve 
onaylanmış herhangi bir sistem su sisidir.

Yüksek basınçlı sistemler düşük basınçlı 
sistemlerden daha az su kullanır.

Yüksek basınçlı sistemler sadece B Sınıfı 
yangınlarda biraz daha az su kullanır ancak 
A Sınıfı yangınlarda daha fazla su kullanır.

Tüm OH1/LH testleri eşdeğerdir Bazı OH1/LH tehlike sınıfındaki alanlar özel 
testlere ihtiyaç duyar. Örn;Veri Merkezleri

Su Sisi depolarda ve depolama alanlarında 
kullanılabilir

HAYIR! Sprinkler sistemleri ile diğer 
teknolojilerden daha fazla test yapılmıştır. 
Su Sisi sistemleri için onaylanmış bir test 
protokolü bulunmamaktadır.
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Davlumbaz 
Söndürme Sistemleri



Genel Sistem Görünüşü



Neden?

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar
Mutfaklar ve çay ocakları

▪ MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, 
yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir
anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına
otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın
özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının
kurulması şarttır. 



Neden?

Yağ yangını, söndürülmesi zor, yeniden alev alma
riski yüksek yangınlardandır.

▪ Binanın tamamı yangından zarar görebilir
▪ İş gücü kaybı
▪ Maddi hasar
▪ Prestij kaybı
▪ Yasal sorumluluklar

Endüstriyel mutfaklardaki yangın, gece gündüz, 
24 saat çıkabilir.
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Teşekkürler!
Murat Topuz


