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Yangın algılama ve alarm sistemleri prensip olarak kendi içinde Konvansiyonel ve Adresli olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Konvansiyonel sistemler göreceli olarak küçük mekanların kontrol edilmesi için tasarlanır. 
Mekanların daha büyüdüğü, riskin farklılaştığı, nokta tespitinin hayati önem taşıdığı noktalarda adresli 
algılama ve alarm sistemleri kullanılmaktadır.

Yangına karşı can ve mal güvenliğinizi sağlamak amacı ile tesis ettireceğiniz yangın algılama ve alarm 
sisteminin en önemli ve ayırt edici özelliği doğru ve erken uyarı verebilmesidir.

AKSAY güçlü mühendislik birikimi ve alternatifli sistem seçenekleri ile hızlı ve güvenilir hizmet vermek 
için size bir telefon kadar yakındır. AKSAY yatırımlarınızı güvenle korur.

Faaliyet Alanlarımız

•	 Danışmanlık

•	 Sahada	Risk	Analizi

•	 Projelendirme

•	 Malzeme	Temini

•	 Kurulum

•	 İşletmeye	Alma

•	 Kontratlı	Bakım

Ürün ve Hizmetlerimiz

•	 Sprinkler	Sistemleri	

•	 Köpüklü	Söndürme	Sistemleri

•	 Gazlı	Söndürme	Sistemleri

•	 Yangın	Algılama	ve	İhbar	Sistemleri

•	 Mutfak	Davlumbaz	Söndürme	Sistemleri

•	 Kuru	Tozlu	Söndürme	Sistemleri

•	 İş	Makinesi	Söndürme	Sistemleri

•	 Kıvılcım	Söndürme	Sistemleri

•	 Hidrant	Sistemleri

•	 Yangın	Pompaları

•	 Su	Depoları

Deneyimli	kadromuz	ve	spesifik	çözümlerimiz	ile	yanınızdayız.

Kalite, Karşılıklı Güven ve Süreklilik...



Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın algılama ve alarm sistemleri giderek yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle	Avrupa	Birliği	uyum	yasaları	ve	Türkiye	Yangından	

Korunma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile hem kamu 

hem de özel sektörde yangın alarm sistemlerinin uygulama 

alanları genişlemektedir.

Yangına karşı can ve mal güvenliğinizi sağlamak amacı 

ile tesis ettireceğiniz yangın algılama ve alarm sisteminin 

en önemli ve ayırt edici özelliği doğru ve erken uyarı 

verebilmesidir.

Yangın algılama ve alarm  sistemlerinin temel işlevi yangın 

kaynağının kısa sürede bulunmasını sağlamaktır. Yangın 

kaynağının tespitinde süre dikkate alınmadan yapılan 

projelendirme	veya	algılama	elemanının	tipinin	doğru	

seçilmemesi, sistemin ana işlevini tam olarak yerine 

getirmemesine neden olacaktır. Ayrıca algılayıcı tipinin ortam 

koşullarına uygun olarak seçilmemesi yanlış alarmlara neden 

olacak ve sistemin güvenilirliğini ortadan kaldıracaktır.

Günümüzde	modern	teknolojiye	dayalı,	yangının	birden	çok	

belirtisini algılayabilen ve bu bilgileri, farklı mahal ve çevresel 

koşullara göre değerlendirilmesini sağlayacak algoritmalara 

sahip sistemler ile yanlış alarmsız, hızlı yangın algılama ve 

uyarı mümkün hale gelmiştir.



Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın algılama ve alarm sistemleri  prensip olarak kendi içinde 

Konvansiyonel ve Adresli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Konvansiyonel sistemler göreceli olarak küçük mekanların kontrol 

edilmesi için tasarlanır. Mekanların  daha büyüdüğü, riskin  

farklılaştığı, nokta tespitinin hayati önem taşıdığı noktalarda 

adresli algılama ve alarm  sistemleri kullanılmaktadır.

•	 Oteller

•	 Evler

•	 Hastaneler

•	 Alışveriş	Merkezleri

•	 Bankalar

•	 Ticari	Binalar

•	 Sinema	Salonları

•	 Müzeler	

•	 Arşivler

•	 Sanat	Galerileri

•	 Okullar

•	 Yurtlar

•	 Kreşler

•	 Fabrikalar	ve	Üretim	Alanları

•	 Askeri	Projeler

•	 Denizcilik	Sektörü



YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

EP203 Söndürme Kontrol Paneli ve Aksesuarları

EP203	Söndürme	Kontrol	Paneli	3	algılama	zonu	ve	1	söndürme	
bölgesinden	oluşmaktadır.		Bu	3	zondan	herhangi	biri	veya	bunların	
kombinasyonları alarm durumunu aktive etmek için ya da söndürmeyi 
başlatabilmek için kullanılabilirler. 

Olay	hafızalıdır.	500	olaya	kadar	hafızasında	tutar.	Olay	hafızasını	sadece	
yetkilendirilmiş personel görebilir. 

0-5	dakika	aralığında	söndürme	işleminin	geciktirilmesi	tanımlanabilir.	

LCD	ekranlıdır.	Panele	tuş	takımı	ile	verilen	komutlar	ekrandan	takip	
edilebilir.	Panel,	söndürme	konumunda	iken	LCD	ekran	renk	değiştirir	ve	
tanımlı ise geri sayma işlemi görüntülenir.

EN	12094-1	belgeli	ve	LPCB	onaylıdır.	

EP203 Söndürme Kontrol Panelinin Genel Özellikleri;

•	 Durumu	zamanı	ile		birlikte	listeleyen	olay	hafızası

•	 Söndürmenin	başlamasını	engelleyebilmek	için	“abort”	butonu

•	 Panelin	önüne	monte	edilmiş	sistem	durumunu	ve	programlamasını	
gösteren	LCD	ünite

•	 Ön	panele	monte	edilmiş	boşaltmayı	başlatan	iki	adet	“release	
butonu”	ve	biri	kullanıcı	seviyesi	ayarı	diğeri	de	otomatik	ile	manuel	
arasında geçiş sağlayan iki adet anahtar bulunmaktadır.

•	 Kısa	devre	ve	Açık	devre	arızalarına	karşın	panel	tarafından	sürekli	
denetlenen	3	adet	konvansiyonel	algılama	zonu	bulunmaktadır.	Bu	3	
zondan herhangi biri veya bunların kombinasyonları alarm durumunu 
aktive etmek için ya da söndürmeyi başlatabilmek için kullanılabilirler.

•	 Kısa	devre	ve	Açık	devre	arızalarına	karşı	denetlenen	3	adet	
konvansiyonel	siren	zonu	(2	tanesi	1.	seviye,	1	tanesi	2.	seviye)

•	 Manuel	söndürme,	Flow	switch,	Düşük	basınç,	Mod,	Bekletme	ve	
Durdurma	uçları	için	6	adet	izleme	girişi

•	 Yardımcı	çıkışlar		:	Genel	alarm,	Bölgesel	alarm,	Hata,	1.seviye	ve	
2.seviye	alarm

•	 Söndürme	çıkışlarını	2	adet	selenoid	ve	metron’a	kadar	
desteklemektedir.

•	 Ayarlanabilir	söndürme	gecikmesi,	enerji	sağlayabilme	süresi	ve	akış	
zamanı

•	 Alarm	sayacı

•	 Reset,	mod,	şarj	edilmemiş,	bekletme	ve	durdurma	çıkışları	için	röle	
kartı

•	 8	adede	kadar	çıkabilen	sistem	durumuyla	ilgili	ve	boşaltma	işlemini	
başlatabilen uzaktan kontrol üniteleri için bağlantı 

•	 Kullanıcının	yetki	düzeyini	belirlemek	için	gösterge	bölümünde	buton	
ve anahtarlar

Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler



YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Hava Örneklemeli Sistemler

Aktif Hava Emmeli Duman Algılama Nedir?

 

Korunan mahalden bir boru şebekesi vasıtasıyla çektiği havayı, 

çok hassas bir dedektörde sürekli olarak izleyerek çok küçük 

miktarlardaki dumanı algılayabilen sistemlerdir.

Aktif Hava Emmeli Duman Algılama Neden Kullanılır?

•	 İşletme	Devamlılığı	İçin	En	Erken	Algılama	

•	 Gereksiz	Gaz	Deşarjlarının	Önlenmesi	

•	 Güvenli	Bir	Tahliye	İçin	Ekstra	Zaman	İhtiyacı	

•	 Dumanı	Algılama	Zorluğu	

•	 Toz	ve	Rutubet	gibi	Zorlayıcı	Etkenler	

•	 Estetik	ve	Göze	Çarpmayan	Algılama	İhtiyacı	

•	 Bakım	İçin	Dedektörlere	Erişim	Zorluğu	

 

Kullanım Alanları 

•	 Telekomünikasyon	Tesisleri	

•	 Bilgisayar	Odaları	

•	 Üretim	Tesisleri	

•	 Metro	İstasyonları	

•	 Tiyatro	ve	Sinemalar	

•	 Alışveriş	Merkezleri	

•	 Halka	Açık	Yapılar	

•	 Temiz	Odalar	

•	 Depolar	

•	 Uçak	Hangarları	

•	 Atriumlar	

•	 Soğuk	Depolar	

•	 Yeraltı	Tünelleri	

•	 Madenler	

Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler



YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Kablo Tipi Lineer Algılama Sistemleri
Lineer ısı dedektörleri yaygın olarak kullanılmakta olan noktasal yangın 
algılama sistemlerinin, ortam koşulları nedeniyle uygulanmasının 
mümkün olamadığı yerlerde kullanılmak amacıyla üretilmiştir. Lineer 
dedektörler	farklı	algılama	sıcaklıklarında	(68°C,		88°C,	105°C,	185°C)	
üretilir ve yangına karşı korunacak sahanın temel gerekliliklerine  göre 
seçilerek	uygulanır.	Lineer	ısı	detektörlerinden	68	-	105	-	185	ºC	ürünlerin	
kimyasal	ve	fiziksel	aşınmaya	dayanıklı	seçenekleri	mevcuttur.

Temel Özellikleri :
•	 Kablo	ve	Dedektör	bir	arada
•	 Farklı	alarm	sıcaklıklarına	sahip	alternatifli	bir	ürün	
•	 Sıcaklık	alarm	toleransı	=	+/-	4	�C 
•	 Dedektör	Interface	ünitesi	alarm	gelen	bölgeyi	tam	olarak	gösterir.	
•	 Alarm	verme	süresi	maksimum	8	(sekiz)	saniye	-	UL	1581/1090	
•	 Sıcaklık	alarmı;		kablo	uzunluğu,	ortam	sıcaklığı	ve	diğer	olumsuz	

sebeplerle değişmez
•	 Dedektör	Interface	Ünitesi	için	maksimum	kablo	sensör	2000	metre	
•	 Konvansiyonel	veya	adresli	algılama	panelleri	ile	kullanılabilir
•	 Tehlikeli	mahaller	için	ergonomik	ve	ekonomik	çözüm	
•	 Dedektörün	esnek	olması	nedeni	ile	uygulama	kolaylığı
•	 Ex-proof		sahalarda	düşük	maliyetli	kurulum

Kullanım Alanları :
•	 Yeraltı	Kablo	Galerileri	
•	 Kablo	Kanalları	
•	 Kapalı	Maden	Ocakları	
•	 Metro	Tünelleri	
•	 Karayolu	Tünelleri	
•	 Konveyörler	
•	 Yürüyen	Merdivenler
•	 Tarihi	Binalarda	
•	 Soğutma	Kuleleri	
•	 Elektrik	Pano	İçleri	
•	 Trafolar	
•	 Kimyasal	Tanklar	
•	 Uçak	Hangarları	
•	 Tüneller	
•	 Sürekli	Hava	Akımı	Olan	Yerler	
•	 Petrokimya	Tesisleri	
•	 Akaryakıt	Dolum	Tesisleri	
•	 Ex-proof	–	Tozlu	ve	Kirli	Ortamlar

Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler



Endüstriyel Yanıcı ve Patlayıcı Gaz Algılama Sistemi

Endüstriyel	risklerin	söz	konusu	olduğu	noktalarda	gaz	algılama	
ve ihbar sistemleri kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkmaktadır.	Parlayıcı	ve	patlayıcı	gazların	bir	üretim	prosesi	
içerisinde ortaya çıktığı, depolandığı ve nakledildiği ortamlarda, 
gaz kaçaklarının patlayıcı karışım oluşmadan algılanması ve 
gerekli önlemlerin alınması yaşamsal önem taşır.

Doğal	gaz,	LPG	gibi	günlük	hayatta	kullandığımız	gazlara	ve	
bunların yanı sıra çeşitli endüstriyel ortamlarda açığa çıkabilen 
pek çok patlayıcı gazlara duyarlı dedektörler, kullanım yerleri ve 
amaçlarına uygun özelliklerde üretilmektedirler. 

Patlayıcı	özellikleri	olmamakla	birlikte	zehirleyici	veya	boğucu	
nitelikte olan karbonmonoksit, karbondioksit, hekzan, amonyak 
gibi gazlara duyarlı dedektörler de günümüzde endüstride, 
kapalı	garajlarda,	kazan	dairelerinde	kullanılmaktadırlar.

Bu	gazların	etkilerinden	meydana	gelebilecek	yangın	ve	
patlamaları	önlemek	çok	önemlidir.Bu	tür	yangın	ve	patlama	
olaylarının önüne geçmek, can ve mal kaybını en aza indirmek 
için gaz algılama sistemleri kullanılır.

Sistemlerin Kullanım Alanları, 

•	 Gaz	Dağıtım	ve	Dolum	Odaları

•	 Otoparklar	

•	 Kimya	Endüstrisi	

•	 Boya	ve	Vernik	Üretim	Alanları

•	 Solvent	Depoları

•	 Atık	Su	Arıtma	Tesisleri

•	 Laboratuarlar

•	 Rafineriler

•	 Tüneller

•	 Boya	Kabinleri

•	 Soğuk	Depolar

•	 Endüstriyel	Mutfaklar

•	 Kazandaireleri

•	 Lastik,	Plastik	ve	Kauçuk	Üretim	Tesisleri

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Endüstriyel tesisler için kalıcı çözümler
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