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Bilim ve teknoloji alanındaki gelişimin hızını üretim ve imalat alanlarında da yaşıyoruz. Özellikle kimya sektöründe 
nerede ise  her gün yeni bir bileşik beraberindeki riskleri ile hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Bu durum 
beraberinde su ile zor söndürülebilen veya su ile söndürülemeyen kimyasallar için özel çözümler üretmenin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Su ile söndürülmesi mümkün olmayan bu tip kolay alevlenme özelliğine  sahip yanıcı-parlayıcı sıvılar, büyük yangın 
riski oluşturmaktadır. Bu tip sıvıların bulundurulduğu, üretimde kullanıldığı veya depolandığı noktalarda uygun 
tasarlanmış köpüklü söndürme sistemleri ile riskleri ortadan kaldırabiliriz.  Bu amaçla tehlikenin doğru analizi  ve 
çözümü için;

	 •	 Tasarım	Standardının	Belirlenmesi	
	 •	 Depolanan	/	Kullanılan	Yanıcı	Parlayıcı	Sıvının	Sınıfının	Belirlenmesi
	 •	 Uygun	Söndürme	Sisteminin	Seçimi
	 •	 Tasarım	Yoğunluğu	ve	Operasyon	Alanının	Belirlenmesi
	 •	 Uygulama	Başlıkları	İçin	Minumum	Basıncın	Belirlenmesi
	 •	 Oranlama	Sisteminin	Belirlenmesi
	 •	 Uygulama	Süresinin	Belirlenmesi
	 •	 Köpük	Tipinin	ve	Miktarının	Belirlenmesi

gibi	temel		ve	zorunlu	parametreleri	doğru	kullanmak	sistemin	efektif	ve	gerekli	performansı	gösterebilmesi	için	
gereklidir.		Köpüklü	Söndürme	Sistemleri	B	sınıfı	yanıcı	ve	parlayıcı	sıvı	yangınlarının	yanı	sıra	A	sınıfı	katı	malzeme	
yangınlarında	da	efektif	kullanılabilmektedir.	

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...



KÖPÜK NEDİR ?

Yangın	söndürme	köpüğü;	köpük	konsantresinin	su	ve	hava	ile	
basınç altında oluşturduğu kabarcıklar topluluğudur. 
 
Düşük	genleşmeli	köpüklü	söndürme	
sistemleri, nispeten depolama tankları, 
tanker dolum sahaları, köpüklü sprinkler 
sistemleri gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren 
özel risklere uygulanabilir. Bu sistemler 
köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine boşaltır. 
Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi 
üzerinde yoğunlaşmış battaniye (tabaka) 
oluşturarak	yangını	söndürür.	Yüksek	
genleşmeli köpüklü söndürme sistemleri; 
alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, 
hava ile temasın engellenmeye çalışıldığı 
yerlerde kullanılabilir.

İyi	yapılmış	köpükler;	
	 •	 Sağlamlık	
	 •	 Yapışkanlık
	 •	 Yangını	Hızlı	Kilitleme	
	 •	 Isıya	Dayanıklılık	
	 •	 Buhar	Tutma,	
	 •	 Yeniden	Parlamanın	Engellenmesi
	 •	 Yangını	Etkili	Biçimde	Söndürme	
  vb. özelliklerini taşımalıdır.

Yangın	köpükleri	genleşme	oranlarına	göre	üç	sınıfa	ayrılır.
	 •	 Düşük	Genleşmeli	Köpükler	:	20:1	'e	kadar
	 •	 Orta	Genleşmeli	Köpükler	:	20:1	-	200:1	arası
	 •	 Yüksek	Genleşmeli	Köpükler	:	200:1	'den	yüksek

Köpük Konsantresi Tipleri
	 •	 Protein	Esaslı	Köpük	Konsantresi	(P)
	 •	 Flouroprotein	Esaslı	Köpük	Konsantresi	(FP)
	 •	 Alkollere	ve	Solventlere	Dayanıklı	Flouroprotein	Esaslı	köpük		
	 	 Konsantresi	(FP-AR)
	 •	 Su	ile	Film	Yapıcı	Flouroprotein	Esaslı	Köpük	Konsantresi	(FFFP)	
	 •	 Alkollere	ve	Solventlere	Dayanıklı	Su	ile	Film	Yapıcı		 	

Flouroprotein	Esaslı	Köpük	Konsantresi	(FFFP	-	AR)	
	 •	 Su	ile	Film	Yapıcı	Sentetik	Esaslı	Köpük	Konsantresi	(AFFF)
	 •	 Alkollere	ve	Solventlere	Dayanıklı	Su	ile	Film	Yapıcı	Sentetik	

Esaslı	Köpük	Konsantresi	(AFFF	–	AR)	
	 •	 Sentetik	Bazlı	Yüksek	Genleşmeli	Köpük	Konsantreleri

Köpük
Konsantresi

Köpük
Kabarcıkları

Su ve Köpük
Solüsyonu Hava

Su

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SOLBERG’den ... 

RE-HEALING Köpük Konsantreleri

"Doğada iz bırakmayan, Toksik etkileri olmayan,
Çevre Dostu ürünler "

RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	konvansiyonel	yangın	

koruma ekipmanı ve sistemleri ile geniş bir uygulama 

yelpazesi için tasarlanmış sentetik yangın söndürücü köpük 

konsantreleridir.	RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	çevrede	

kalıcı	olduğu	kanıtlanmış,	biyoakümülatif	olan	(gıda	zincirine	

giren)	ve	toksik	olan	(PBT)		florosürfaktan,	floropolimer,	

florotelomere	gibi	kimyasalar	kullanılmadan	üretilmiştir.	

Doğada	iz	bırakmaz,	biyolojik	birikim	yapmaz	ve	toksik	

bozulma açısından çevre dostudur.

RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	sürdürülebilir	uzun	ömürlü	

yanıcı, toksik veya zararlı buharı bastırmayı sağlarken, art 

yanma için doğal dirençliliği temsil eder.

RE-HEALING	Köpük	Konsantreler;	su	ile	film	yapıcı	AFFF	

köpükler	gibi	yüksek	performanslı	alternatif	köpüklerdir.	

RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	hidrokarbon	ve	polar	

solvent kaynaklı yangınların hızla söndürülmesini sağlar. 

RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	geleneksel	AFFF,	AR-AFFF,	

FP	ve	FFFP	gibi	köpük	konsantrelerine	göre	yeni,	yenilikçi	ve	

yeni	alternatif	ürün	grubunu	temsil	etmektedir.

RE-HEALING	Köpük	konsantresi	düşük	ve	yüksek	genleşebilir	

konsantre seçeneklerine sahiptir. 

Hidrokarbon	ve	Solvent	Yangınları	için	film	yaparak	

yüzeyi hızla kapatır, imalattan gelen özellikleri nedeni ile 

yüksek ısılara dayanıklı ve sıcak metal yüzeylere yapışabilir 

özelliktedir. 



KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

RE-HEALING	köpük	konsantreleri	yakıtı	etkin	bir	şekilde	ve	iyi	

soğutur,	yüksek	buhar	bastırma	özelliğine	sahiptir.	Uygulandığı	

yüzeyi iyi kapatmaları nedeni ile yakıt buharlarını bastırıp 

tehlikeli yanıcı buhar bulutlarını azaltır.

RE-HEALING	köpük	konsantreleri,	tatlı	ve	tuzlu	su	ile	

kullanabildiği gibi kuru kimyasal maddeler ile kullanıma uygun 

ve uyumludur.

RE-HEALING	köpük	konsantrelerinin	hızlı	akan	köpük	battaniyesi,	

protein bazlı konsantrelere göre daha iyi kontrol ve söndürme  

sağlar. Bu durumda art yanma ciddi oranda kontrol altına alınır.

RE-HEALING	köpük	konsantreleri	mevcut	köpük	sistemleriniz	

ile	uyumludur.	Mevcut	sisteminizde	kullanmak	için	SOLBERG	

distribütörü veya teknik servisi ile görüşünüz.

RE-HEALING	köpük	konsantreleri	diğer	markaların	köpük	

konsantreleri	ile	karıştırılmamalıdır.	Köpük	solüsyonu	olarak	

yangına	uygulandığında,	RE-HEALING	köpük	konsantreleri	

Solberg üretimi benzer köpük konsantreleri ile karıştırılabilir.

RE-HEALING	köpük	konsantresinin	kullanımı	“B”	sınıfı	yangınlarla	

sınırlı	değildir.	“A”	sınıfı	yangınlarda	da	kullanılması	uygundur.	

A	ve	B	sınıfı		yanıcıların	bir	arada	olabildiği	yangınların	

söndürülmesinde de son derece etkili ve başarılıdır.

RE-HEALING	köpük	konsantre	hammaddelerinin	tamamı	kararlı	

ve suda çözünebilir, çökelti meydana getirmez.

Orijinal	ambalajında	veya	üreticinin	tavsiye	ettiği	ekipmanlarda,	

belirtilen	sıcaklık	aralığında	muhafaza	edildiğinde	minimum	

raf	ömrü	10	senedir.	Donma	meydana	gelirse,	çözülme	ve	

çalkalama,	konsantreleri	tekrar	kullanılabilir	hale	getirir.	Donma	

ve sonrasında çözünme, üründe kalite kaybına neden olmaz. 

RE-HEALING	Köpük	konsantreleri	EN	1568	ve	UL	162	

standartlarına	göre	test	edilmiş	ve	sertifikalandırılmıştır.	

RE-HEALING FOAM
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Düşük Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemleri

Gelişen	endüstri	ile	birlikte	özellikle	üretim	proseslerimize	
sayılamayacak tipte, çok çeşitli kimyasal maddeler girmekte 
ve yaşanan yangın riskinin boyutu buna bağlı olarak 
artmaktadır. Su ile söndürmenin mümkün olmadığı veya 
çok yüksek miktarlarda su kullanımı gereken durumlarda 
suya köpük konsantreleri eklenerek yangına müdahale 
edilmektedir.	Sıvı	yangınlarında	kullanıldığı	gibi	A	sınıfı	
yangınlarda	da	son	derece	etkili	alternatif	söndürme	
sistemidir. Özellikle petrokimya tesisleri ve yanıcı parlayıcı 
madde üretilen veya depolanan tesislerde köpük kullanımı 
oldukça	yaygındır.	Köpüklü	söndürme	sistemleri	otomatik	
veya manual dizayn edilebilir.

Yüksek Genleşmeli (HI - EX) Köpüklü Söndürme Sistemleri

HI	-	EX	(High	Expansion	Foam	System)	Köpüklü	Söndürme	
Sistemleri	Türkiye	Genel	Distrübütörü	olduğumuz	SOLBERG		
tarafından	geliştirilen	donanım,	kurulum	ve	bakım	
açısından son derece ekonomik ve esnek  çözümler sunan,   
Konvansiyonel	Köpüklü	Söndürme	Sistemlerine	alternatif	
olarak karşımıza çıkan sistemlerdir.
 
HI-EX  nedir?                                                                                                                               

Özel köpük konsantresi ve köpük jeneratörleri kullanılarak, 
su ve köpük karışımının jeneratörlerin tiplerine bağlı olarak 
ortalama	1/600	-	1/900		oranında	genleştirilmesi	ile	elde	
edilen büyük köpük kabarcıklarının bir arada bulunduğu 
söndürme sistemidir. 

HI-EX	Sisteminde	kullanılan	jeneratörler	sıklıkla	dışardan	
enerjiye	ihtiyaç	duymaz.	Mevcut	pompa	basıncını	kullanarak,		
su ve köpük karışımını özel nozulları vasıtası ile çarptırma 
yüzeyine göndererek genleşmesini sağlar. 

HI-EX	köpüklü	söndürme	sistemi	jeneratörleri	köpük	yapmak	
için kullanacakları havayı ortamdan temin edebildikleri gibi 
dışardan	da	temin	edebilirler.	Yeni	nesil	köpük	jeneratörleri	
sıklıkla	iç	ortam	havasını	kullanarak	köpük	üretmektedir.	İç	
ortam havasını kullanmak söndürme işlemine ilave katkı 
sunar.	Ortamda	yanma	ile	ortaya	çıkan	ısı,	duman	vb.	zararlı		
etkiler	köpük	içine	hapsedilir.	Yanma	sonucu	ısınan	ortam	
havasını kullanması nedeni ile yanmanın devamı için gerekli 
ısıyı	ve	ortamda	mevcut	olan	Oksijeni	köpük	içine	hapseder.	
Ortamdaki	Oksijen	seviyesini	ve	ortam	ısısını	düşürür.		



Köpüklü  Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

	 •	 Kimya	Fabrikaları
	 •	 Solvent	ve	Hidrokarbon	Depolama	Alanları
	 •	 Boya	Üretim	ve	Depolama	Alanları
	 •	 Katı	Malzeme	Depoları
	 •	 Raflı	Depolama	Alanları
	 •	 Jeneratör	ve	Motor	Test	Odaları	
	 •	 Kablo	ve	Tesisat	Galerileri
	 •	 Enerji	Üretim	Alanları
	 •	 Jeneratör	Odaları
	 •	 Uçak	Hangarları
	 •	 Helikopter	Hangarları
	 •	 Gemi	Makine	Daireleri	ve	Kargo	Alanları
	 •	 Kazan	Daireleri
	 •	 Yanıcı,	Parlayıcı	Ortamlarda	Buhar	Bastırma
	 •	 Endüstriyel	Uygulamalar

Ürün Yelpazesi

	 •	 Mobil	Köpük	Aplikatörleri
	 •	 Sabit	Köpük	Aplikatörleri
	 •	 Mobil	Köpük	Oranlayıcılar
	 •	 Hat	Tipi	Köpük	Oranlayıcılar
	 •	 Sabit	Tavanlı	Tank	Köpük	Hücreleri
	 •	 Yüzer	Tavanlı	Tank	Köpük	Hücreleri
	 •	 Yarı-Yüzey	Altı	Köpük	Enjeksiyon	Üniteleri
	 •	 Yüzey	Altı	Köpük	Enjeksiyon	Üniteleri
	 •	 Yatay	ve	Dikey	Bladder	Tanklar
	 •	 Bladder	Tank	Tipi	Oranlayıcılar
	 •	 Hidrolik	Konsantrasyon	Vanaları
	 •	 Köpük	Pompaları
	 •	 Pompa	Tipi	Oranlayıcılar
	 •	 Yüksek	Genleşmeli	Köpük	Jeneratörleri
	 •	 Mobil	Köpük	Jeneratörleri
	 •	 Köpük	Nozulları
	 •	 Su	ve	Köpük	Monitörleri
	 •	 Mobil	Kullanım	Amaçlı	Monitörler
	 •	 Sabit	Tip	Monitörler
	 •	 Kendinden	Salınımlı	Monitörler
	 •	 Hidrolik	Kumandalı	Monitörler
	 •	 Uzaktan	Kumandalı	Monitörler

AKSAY	kurulduğu	günden	bu	yana	özellikle	hızlı	yanıcıların	
kullanıldığı petrokimya sektöründe köpüklü söndürme 
sistemleri tasarımını, malzeme tedariği ve kurulumunu 
gerçekleştirmektedir.

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



FIREMIKS KÖPÜK DOZAJLAMA POMPALARI 

Köpüklü	sistemlerde	suya	köpüğü	enjekte	etmek	için	

kullanılmaktadır.	Dışarıdan	ek	enerji	kaynağına	gereksinim	

duymaz.	Türbine	giren	su	çıkmak	için	türbini	çevirir.	Dönen	

türbin mili, mile bağlanan kaplin vasıtası ile de köpük pompasını 

çalıştırır. Çalışan pompa köpük konsantresini alarak türbinin 

çıkışına enjekte eder. Su kaybı söz konusu değildir. 

Su	motoru(1)	ve	köpük	pompası	(2)	birbirine	direk	olarak	kaplinle	

bağlandığı için sistem orantılı çalışmaktadır. Su motoru içinden 

geçen	suyun	debisi	ne	kadar	fazla	olur	ise,	su	motoru	o	kadar	

fazla	döner	ve	daha	fazla	köpük	pompalanır.	Su	motoru	ne	kadar	

yavaş	dönerse,	aynı	orantıda	o	kadar	az	köpük	pompalanır.	Yani	

sistem oransal çalışır.

NFPA	11	gereği	%3	karışım	oranı	için	hidrolik	türbinli	köpük	

pompalarından	istenen	temel	özellik	3	l.	suya	karşı	0.09	l.	köpük	

konsantresi enjekte edilmesini gerektirir.

FIREMIKS	bu	kapasiteyi	%100	sağlamaktadır.	Köpük	pompasını	

çalıştıran hidrolik türbinli motorun kanatçık sayısı ne kadar 

fazla	ise	oranlama	o	oranda	hassas	ve	kesintisiz	olur.	FIREMIKS	

40	-	10.000	l/dak.	aralığında	değişken	kapasitelere	sahip	ürün	

seçeneği sunmaktadır.



FIREMIKS KÖPÜK DOZAJLAMA POMPALARI 

Neden FIREMIKS tercih edilmelidir?

FIREMIKS	köpük	pompalarında	türbine	ilk	hareketi	vermek	için	
30-40	l/dak.	su	yeterlidir.	Çünkü	dizayn	edilen	ürün	10	kanatçıktan	
oluşmaktadır. Bu özellik benzer ürünlerde 4 kanatçık ile sınırlıdır.

Türbin	kanatçıkları	hareketlidir.	Bu	nedenle;	FIREMIKS	Köpük	
dozajlama	pompası	NFPA	11	gereği	eksiksiz	oranlama	yapmaktadır.
Köpük	Pompasının	dişli	olması	veya	pistonlu	tip	olması	kesintisiz	
oranlama sağlar.

Köpük	Pompasının	dozajlaması	akış	orantılıdır.	Çalışma	verimi	basınç
değişimlerine bağlı kalmaksızın her durumda yüksek verimli ve 
etkilidir.

Tüm	yangın	söndürme	kimyasalları	ile	çalışabilme	imkanı	vardır.1%,
3%	veya	6%	arasında	dozajlama	yapabilme	yeteneğine	sahiptir.	
Düşük,	Orta	ve	Yüksek	genleşmeli	köpüklü	söndürme	sistemlerinde	
kullanılabilir.

FIREMIKS	köpük	pompalarının	paralel	kullanılmasıyla	kapasite	
artırılır böylece güvenlik ve koruma artırılabilir.

FIREMIKS	köpük	pompaları	ve	ekipmanları	NFPA	11,	özellikle	
paragraf	4.5,	4.6,	9.1	ve	11.6.4'e	uygun	olarak	üretilmektedir.	
Ayrıca	NFPA	1901,	özellikle	paragraf	20.2.7,	20.3	-	20.9	-	20.11	tüm	
standartları sağlamaktadır.

Dönen	türbin	kabul	edilebilir	oranda	sessizdir.	(90dB)
Bakım	amaçlı	dişli	pompalarda	stand-by	pozisyonunda	duran	3	ay	
aralıklarla pompayı el ile çevirmek yeterlidir. Bu durum pompanın 
sıkışmasını	önler.	Pistonlu	pompalarda	bakım	prosedürünü	
uygulamak gerekir.

Basit ve anlaşılır dizayn.
Verimli	ve	çevre	dostudur.
Bu	nedenle	FIREMIKS	tercih	edilir.
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