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Yangın söndürme sisteminizde kullanabileceğiniz en etkili gaz hangisidir? Bu gaz ekonomik midir? Bu gazı her zaman bulabilir 
miyiz... Sorularının tek bir doğru yanıtı yoktur. Doğru yanıt; 

•	 Uygulamanın	şekline
•	 Uygulama	yapılacak	alana	
•	 Kullanım	amacına
•	 Gaz	silindirleri	ile	korunan	alan	arasındaki	mesafeye
•	 Yatırım	maliyetine
•	 Bakım	maliyetine
•	 Yeniden	dolum	maliyetine
•	 Lokal	bulunabilirliğine	
•	 Çevreci	olmasına

vb.	etkenlere	göre	değişkenlik	göstermektedir.	Bu	sebeple;	uygulama	yapılmadan	önce,	seçim	kriterleri	doğru	şekilde	analiz	
edilerek,	uygulamanın	yapılacağı	mahalin	gereklerine	uygun	söndürücü	gaz	tercih	edilmelidir.

Uygulamanın	yapılacağı	mahalde,	insan	bulunması	durumunda	kullanılacak	gazın	insana	zarar	vermemesi	temel	gerekliliktir.		
FM-200	 (HFC	 -	 227ea)	 ,	Novec1230,	 	 IG-01	 (Argon)	 vb.	 gazlar,	 sistem	 tasarımının	doğru	 yapılması	 koşulu	 ile	 insan	bulunan	
hacimlerde kullanılabilmektedir. CO2	gazının	ise,	insan	bulunan	hacimlerde	kullanılmaması	veya	şartlı	kullanılması	tavsiye	edilir.

Gazlı	yangın	söndürme	sistemlerinde	hacim	koruma	esastır.	Bu	sebeple	uygulama	yapılacak	mahalin	net	hacmi	hesaplanır.	
Korunacak	mahalin	net	hacmi	hesaplanırken;	mahal	 içinde	yer	alan	sabit	yapıların	(kolon,	kiriş)	hacimleri	mahal	hacminden	
düşülür.	 Ayrıca	 mahalde	 bulunan	 asma	 tavan	 ve	 yükseltilmiş	 döşeme	 hacimleri	 net	 hacme	 eklenir.Bu	 noktadan	 sonra	
tasarlanacak	 söndürme	 sistemi	 temel	 gereklilikleri	 dikkate	 alınarak	 ön	 hesaplamaları,	 detaylı	 planlama	 ve	 projelendirme	
sonrası	hidrolik	hesaplamaları	yapılarak	kesin	değerlere	ulaşılır.	Uygulama	alanında	projede	sapmalar	söz	konusu	ise	hidrolik	
hesaplama	işlemi		mevcut	duruma	göre	yeniden	yapılır	.

Gazlı	söndürme	sistemlerinin	başarısı	uygulandıkları	mahal	içinde	gerekli	söndürme	konsantrasyonuna		erişilmesine	bağlıdır.		
Bunun	 anlamı	 gazlı	 söndürme	 sistemi	 ile	 korunan	 hacmin	 sızdırmazlığı	 en	 az	 gerekli	 gaz	 konsantrasyonunu	 hacim	 içinde	
tutacak	nitelikte	olmadır.	Bu		kriter	sağlanamadığı	zaman	sistemin	başarılı	olabilme	ihtimali	yoktur.

Gazlı	yangın	söndürme	sistemlerinde	Lokal	Koruma	da	yapılabilmektedir.	Bu	amaçla	CO2 gazı kullanılmaktadır.

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...



hızlı, temiz ve güvenli...

FM-200® SÖNDÜRME SİSTEMİ

FM-200	 Sistemleri	 yaygın	 biçimde	 kabul	 edilen	 "Clean Agent" 
sistemlerden	 biridir.	 Çevreye	 karşı	 duyarlı	 yangın	 söndürme	
sistemidir. FM - 200	Gazlı	Söndürme	Sistemi,	söndürme	işlemini	
ısıyı	absorbe	ederek	fiziksel	söndürme	yapar.

FM-200 Sisteminin temel özellikleri;

•			İletken	değildir

•			Renksiz	ve	kokusuzdur

•			Korozif	değildir

•			Termal	şok	yaratmaz

•			Söndürme	işlemini	fiziksel	olarak	gerçekleştirir

•			Boşaltım	sonrası	atık	bırakmaz,	temizlik	gerektirmez

•			İnsan	bulunan	mekanlarda	güvenle	kullanılır.

•   Ekonomiktir

•			Az	yer	kaplar

•			Ozona	zarar	vermez

•			Düşük	depolama	basıncı

•			Boşaltım	zamanı	10	saniyedir

•			Basit	ve	yerinde	kurulum

Kullanım alanlan:

•			Bilgi	Işlem	Odaları

•			UPS	Odaları

•   Elektrik Dağıtım Merkezleri

•			Değerli	Malzeme	Depoları

•			Telekomünikasyon	Merkezleri

•			Türbin	Kabinleri

•			Arşivler	ve	Müzeler

•			Yanıcı	ve	Parlayıcı	Malzeme	Depoları

•			Off-shore	Uygulamalar

•			Sivil,	Askeri	ve	Marin	uygulamalar



gökyüzü ile arkadaş...

NOVEC 1230™ SÖNDÜRME SİSTEMİ

NOVEC 1230™	Sistemleri	yaygın	biçimde	kabul	edilen	"Clean Agent" 
sistemlerden	biridir.	Çevreye	karşı	duyarlı	yangın	söndürme	sistemidir.	
İnsan	 bulunan	 ortamlarda	 güvenle	 kullanılır.	 NOVEC 1230™	 Gazlı	
Söndürme	 Sistemi,	 söndürme	 işlemini	 ısıyı	 absorbe	 ederek	 fiziksel	
söndürme	yapar.

NOVEC 1230™	Sisteminin	Temel	Özellikleri;

•			İletken	değildir

•			Renksiz	ve	kokusuzdur

•			Korozif	değildir

•			Termal	şok	yaratmaz

•			Söndürme	işlemini	fiziksel	olarak	gerçekleştirir

•			Boşaltım	sonrası	atık	bırakmaz,	temizlik	gerektirmez

•			İnsan	bulunan	mekanlarda	güvenle	kullanılır

•   Basit dolum

•			Az	yer	kaplar

•			Ozona	zarar	vermez

•			Küresel	ısınma	katsayısı	1

•			Düşük	depolama	basıncı

•			Boşaltım	zamanı	10	saniyedir

•			Basit	ve	yerinde	kurulum

Kullanım Alanları:

•			Bilgi	İşlem	ve	UPS	Odaları

•   Elektrik Dağıtım Merkezleri

•			Değerli	Malzeme	Depoları

•			Telekomünikasyon	Merkezleri

•			Türbin	Kabinleri

•			Arşivler	ve	Müzeler

•			Yanıcı	ve	Parlayıcı	Malzeme	Depoları

•   Off-shore uygulamalar

•			Sivil	ve	Askeri	Marin	uygulamalar

•			Raylı	Sistemler	ve	Toplu	Taşıma	Araçları



ARGON / AZOT / ARGONIT / INERGEN

hızlı, temiz ve güvenli...

INERT SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Atmosferde	 serbest	 olarak	 bulunan	 Azot	 ve	 Argon	 gazlarının	
karışımından	oluşan	"Clean Agent"	sistemlerden	biridir.	Kimyasal	olarak	
nötr,	yalıtkan,	renksiz	ve	kokusuzdur.	Ozona	zarar	verme	potansiyeli	ve	
küresel	 ısınmaya	etkisi	 sıfırdır.	Uygulandığı	 alandaki	Oksijen	 seviyesini	
yanma	 sınırlarının	 altına	 indirerek	 söndürme	 yapar.	 200	 veya	 300bar	
sistemler tercih edilebilir.

Sisteminin temel özellikleri
•			İletken	Değildir
•			Renksiz	ve	Kokusuzdur
•			Korozif	değildir
•			Termal	Şok	Yaratmaz
•			Tepkimeye	Girmez
•			Söndürme	İşlemini	Oksijen	Seviyesini	İndirerek	Gerçekleştirir
•			Boşaltım	Sonrası	Atık	Bırakmaz,	Temizlik	Gerektirmez
•			İnsan	Bulunan	Mekanlarda	Güvenle	Kullanılabilir
•			Ozona	Zarar	vermez
•			Küresel	Isınma	Yaratmaz
•			Boşaltıldığı	Alanda	Mükemmel	Görünürlük
•			Silindirler	Risk	Alanından	Uzağa	Konulabilir
•			Boşaltım	Zamanı	60	saniyedir
•			Yeniden	Dolum	Maliyeti	Düşük
•   Yaygın Olarak Bulunabilir
•			Yerinde	Kurulum

Kullanım alanları
•			Bilgi	İşlem	ve	UPS	Odaları
•   Elektrik Dağıtım Merkezleri
•			Değerli	Malzeme	Depoları
•			Telekomünikasyon	Merkezleri
•			Türbin	Kabinleri
•			Arşivler	ve	Müzeler
•			Yanıcı	ve	Parlayıcı	Malzeme	Depoları
•			Off-Shore	Uygulamalar



güçlü ve etkili...

KARBONDİOKSİT SÖNDÜRME SİSTEMİ

Atmosferik	 basınçta	 kokusuz,	 renksiz	 ve	 yalıtkan	 bir	 gaz	 olan	

Karbondioksit,	 korunan	 alana	 hızlı	 bir	 şekilde	 yayılır.	 Yoğunluğu	

havadan	ağır	olup,	yüksek	basınçlı	silindirlerde	veya	düşük	basınçlı	

tanklarda	 depolanır.	 Söndürme	 işlemini;	 Oksijen	 seviyesini	 yanma	

sınırlarının	altına	çekerek	ve	soğutma	yaparak	gerçekleştirir.

Sisteminin temel özellikleri

•			Güçlü	Söndürücü

•			Artık	Bırakmaz

•			Temizleme	Sorunu	Yok

•			İletken	Değildir

•			Korozif	Değildir

•   Ekonomik

•			Risk	Alanında	Mükemmel	Dağılım

•			Düşük	Yeniden	Dolum	Maliyeti

•			Lokal	Söndürme	Amaçlı	Kullanılabilir

•			Boşaltma	Zamanı	30	-	120	saniye	Olarak	Seçilebilir.

Kullanım alanları

•			UPS	Odaları

•			Trafo	ve	Elektrik	Dağıtım	Merkezleri

•			Değerli	Malzeme	Depoları

•			Telekomünikasyon	Merkezleri

•			Türbin	Kabinleri

•			Arşivler	ve	Müzeler

•			Yanıcı	ve	Parlayıcı	Malzeme	Depoları

•			Kablo	ve	Tesisat	Galerileri

•			Off-Shore	Uygulamalar



değerli mahalleriniz güvende mi?

ODA SIZDIRMAZLIK TESTİ 

Gazlı	söndürme	sistemlerinin	başarısı,	uygulandıkları	ortam	

içinde	gerekli	söndürme	konsantrasyonuna,	istenilen	süre	

boyunca	erişilmesine	bağlıdır.	Bunun	anlamı;	gazlı	söndürme	

uygulanan hacmin sızdırmazlığı en az gerekli konsantrasyonu 

sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

Temiz	Gazlar	için	NFPA2001	ve	ISO14520	tarafından	belirlenen,	

gazın	ortama	boşaldıktan	sonra		oda	içerisinde	minimum	kalma	

süresi	10	dakikadır.	Gaz	boşaldıktan	hemen	sonra	ortamdaki	

yangın	sönmüş	olabilir	fakat	yeniden	yanma	olmaması	için	bu	

zaman	tarif	edilir.

Bu	deneme,	bir	hacimde,	açıklıkların	bulunması,	enerji	tasarrufu,	

bütünsellik	gibi	farklı	amaçlarla	yapılsa	da,	özellikle	temiz	gazlı	

söndürme	sistemlerinin	başarısının	garanti	edilebilmesi	için	

devreye	alma	öncesi	gerçekleştirilmesi	gerekli	bir	denemedir.	

Eğer	korunan	mahalde	tadilat	yapıldı	ise	sızdırmazlık	testi	

yinelenmelidir.

GÜVENDE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DEĞERLİ 

MAHALLERİNİZ GERÇEKTEN GÜVENDE Mİ?



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

Akıllı binalar için kalıcı çözümler



NOTLAR





YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Perpa Ticaret Merkezi
Kat 11 No. 1829 B Blok
Okmeydanı - İstanbul

Tel: +90 212 210 02 43 (Pbx)
Fax: +90 212 222 52 77

e-mail: aksay@aksayyangin.com
www.aksayyangin.com


