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Gelişen teknoloji yangından korunum sistemleri konusunda da yenilikleri  beraberinde getirmektedir. 
Özellikle spesifik riskleri kontrol etmek veya söndürmek için o risk grubuna has çözümler üretilmiş ve bu 
çözümler denenerek paket sistemlere dönüştürülmüştür. 

Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri, Kuru Tozlu Söndürme Sistemleri, Araç veya İş Makinesi 
Söndürme Sistemleri, Özel Proseslerde Kıvılcım Yakalama ve Söndürme Sistemleri bu kapsamda 
değerlendirilebilir. 

Spesifik yangından korunum sistemleri kapsamında yangın durdurucu malzemeler ile yapılan 
uygulamalar, yangın kapıları, yangın ve duman perdeleri ve duman tahliye sistemleri de değerlendirilebilir.
Yaşam alanlarımız dahil endüstriyel tesislerde de aktif ve pasif söndürme sistemleri bir birine entegre 
edilerek efektif kullanılır. Söndürmek  kadar yanmayı geciktirmek, engellemek veya yayılmasını önlemek 
korunma anlamında doğru sonuç vermektedir.

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...



Yüksek	Basınçlı	Su	Sisi	Sistemleri	kullanılan	özel	nozullar	vasıtası	
ile suyu mikron mertebesinde sis halinde boşaltır. Su damlacığının 
yüzey alanı maksimum hale geldiğinden ortam ısısı ile birleşerek 
hızla	 buharlaşır.	 Buharlaşan	 su	 ortam	 ısısını	 düşürür,	 Oksijen	 ile	
yer	değiştirerek	Oksijen	seviyesini	düşürür	ve	yangını	hızlı	kontrol	
eder. Konvansiyonel sulu söndürme sistemlerindeki hasar oranı, 
Su Sisi Sistemlerinde suyun hacmi azaltıldığından ciddi oranda 
azalır. Suyun kullanılmasından maksimum verim alınır.

Yüksek Basınçlı Water Mist Sistemlerinin Temel Karakteristikleri

	 •	 Çevreye	ve	ozon	tabakasına	zarar	vermez
	 •	 Ortam	ısısını	emerek	ve	Oksijen	seviyesini	düşürerek
  söndürme yapar
	 •	 Lokal	söndürme	amaçlı	kullanılabilir
	 •	 Toksik	gazların	ve	dumanın	yıkanarak	uzaklaştırılmasını
  sağlar
	 •	 Korunan	ekipman	için	son	derece	güvenilir
	 •	 Yaşam	mahallerinde	güvenilir
	 •	 Konvansiyonel	sulu	sistemlere	nazaran,	su	kaynaklı		 	
  minimum hasar
	 •	 Yeniden	parlamayı	önler
	 •	 Seçici	vanalarla	çoklu	boşaltma	olanağı	sağlar
	 •	 Küçük	mahallerde	silindir	bataryalı	tipleri	kullanılabilir
	 •	 Büyük	mahallerde	pompalı	modelleri	kullanılabilir
	 •	 Minimum	boru	çapı	gerektirir

Kullanım Alanları

	 •	 Yanıcı	ve	Parlayıcı	Sıvı	Yangınları
	 •	 Endüstriyel	Pişirme	Sahaları
	 •	 Yaşam	Mahalleri
	 •	 Mutfak	Davlumbaz	Sistemleri
	 •	 Türbin	ve	Jeneratör	Odaları
	 •	 Yürüyen	Merdiven	ve	Ekskavatör
	 •	 Kablo	ve	Tesisat	Galerileri
	 •	 Bilgi	İşlem	Merkezleri
	 •	 Arşiv	ve	Tarihi	Eserler
	 •	 Değerli	Malzeme	Depoları
	 •	 Metrolar	ve	Toplu	Taşıma	Araçları
	 •	 Deniz	Toplu	Taşıma	Araçları
	 •	 Gemi	Makine	Daireleri	ve	Yaşam	Mahalleri

WATER MIST SİSTEMİ 

Suyun gücü ile söndürür



MUTFAK DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

CORNER PULLEY

AMEREX KP SYSTEM 
AGENT CYLINDER

AMEREX KP SYSTEM
MRM CONTROL BOX

AMEREX MECHANICAL
GAS VALVE

AMEREX MODEL B260
WET CHEMICAL EXTINGUISHER

AMEREX KP SYSTEM
MANUAL PULL STATION

Günümüz şartlarında endüstriyel mutfaklarda oluşan yangınlara 

karşı işletmelerin korunması için geliştirilmiştir.

Temel prensip minimum söndürücü madde kullanarak, 

maksimum koruma gerçekleştirmektir.

Bu	amaçla	özel	nozullar	geliştirilmiştir.	Kullanılan	kimyasal	

madde kolay temizlenebilir özellikte olup, tekrar alev almayı 

engeller.

Kullanılan söndürücü maddenin kolay temizlenmesi nedeni ile 

üretime çok hızlı bir şekilde geri dönülebilir.

Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemi; silindirler, aktivasyon 

elemanları, borular ve boşaltma nozulları ile paket olarak 

kullanıma sunulmaktadır.



KURU TOZLU SÖNDÜRME SİSTEMİ

Endüstriyel	 sahalarda	 hacim	 söndürme	 ve	 lokal	 uygulama	 amaçlı	
kullanılabilen	 etkin	 bir	 söndürme	 sistemidir.	 ABC	 ve	 BC	 sınıfındaki	
yangınlar için son derece etkilidir: Sistem paket olarak söndürücü 
silindir/silindirler, tetikleme düzeneği ve boşaltma nozullarından 
oluşmaktadır.

Sistemde söndürücü madde olarak özel üretilmiş Kuru Kimyevi Toz 
kullanılmaktadır.

Hızlı	 alev	 kapatma	 ve	 yeniden	 tutuşmayı	 engellemesi	 nedeni	 ile	
tercih edilir.

Sistemin Temel Özellikleri
	 •	 Hacimsel	Uygulamalarda	Etkin
	 •	 Lokal	Uygulamalarda	Etkin
	 •	 ABC	veya	BC	Sınıfındaki	Yangınlara	Uygun
	 •	 Hızlı	Alev	Kapatma
	 •	 Yeniden	Tutuşmayı	Engelleme
	 •	 Düşük	Maliyetli	Yerinde	Kurulum
	 •	 Çevreye	Saygılı
	 •	 Dolum	Maliyeti	Düşük

Uygulama Alanları
	 •	 Yanıcı	ve	Parlayıcı	Depoları
	 •	 Araç	Boya	Kabinleri
	 •	 Kazan	Daireleri
	 •	 Jeneratör	Odaları
	 •	 Akaryakıt	İstasyonları



ARAÇ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Ağır iş makinelerinde, yolcu ve yük taşıma araçlarının motor 

bölümlerinde oluşabilecek yangınları kontrol etmek ve 

söndürmek amacı ile geliştirilmiştir. Sistem paket olarak, kontrol 

paneli, algılama düzeneği, söndürücü silindiri veya silindirleri ile 

boşaltma nozullarından oluşmaktadır.

Sistemde söndürücü madde olarak özel üretilmiş Kuru

Kimyevi Toz kullanılmaktadır.

Sistemin Temel Özellikleri

	 •	 Digital	Panel	Üzerinden	Sürekli	Kontrol	İmkanı

	 •	 Algılamada	Çoklu	Alternatif	Seçeneği

	 •	 Etkili	Söndürme

	 •	 Hızlı	Alev	Kapatma

	 •	 Yeniden	Tutuşmayı	Engelleme

	 •	 Düşük	Maliyetli	Yerinde	Kurulum

	 •	 Çevreye	Saygılı

	 •	 Dolum	Maliyeti	Düşük



FIRE DETEC™ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Endüstriyel	 sahalarda;	 nispeten	 daha	 küçük	 sistemlerin	

gerektiği	pano	 içi,	CNC	tezgahı	vb.	ünitelerin	korunması	 için		

kullanılmaktadır.

Söndürücü olarak kullanılan gaz değişkenlik gösterebilir. 

Sıklıkla	FM-200,	Novec	1230	ve	CO2	vb.	gazlar	kullanılır.	Kuru	

Tozlu seçenekleri de mevcuttur.  Direk ve İn-direk sistemler 

olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda belirtilen söndürücü 

maddeler için farklı kapasitelere sahip tipleri üretilmektedir.

	 •	 Ağır	Makineler	ve	Özel	Araçlar

	 •	 Enerji	Dağıtım	Panoları

	 •	 Rüzgar	Türbinleri

	 •	 CNC	Makineleri

	 •	 Toplu	Taşıma	Araçları

	 •	 Baz	İstasyonları

FIREDETEC™		Direk	Sistem FIREDETEC™		In-direk	Sistem



KIVILCIM ALGILAMA ve SÖNDÜRME SİSTEMİ

Pnömatik taşıma ve havalı filtrasyon kullanılan üretim 
sistemlerinde toz yangını ve patlama riski her zaman vardır. 
Çoğu	zaman	üretim	makinesi	 ile	başlayan	veya	kanala	giren	
yabancı cisim ile başlayan kıvılcım; kanal boyunca taşınmakta 
ve filtrelere, silolara veya toz  kollektörüne girerek, yangın veya 
patlamaya	 sebep	 olmaktadır.	 Bunun	 sonucunda	 ise	 büyük	
maddi kayıplar, uzun süreli duruşlar ve en kötüsü can kayıpları 
oluşabilmektedir.

Sistem aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır.
	 •	 Kontrol	ve	Tetikleme	Paneli
	 •	 Kıvılcım	Algılama	Detektörleri
	 •	 Elektriksel	Aktivasyonlu	Vana
	 •	 Manual	Vana
	 •	 Filtre
	 •	 Akış	Anahtarı	
	 •	 Nozullar
	 •	 Sesli/Işıklı	İkaz	Elemanları

Kıvılcım yakalama ve söndürme sistemiyle, kıvılcımlar 
özel dedektörler ile algılanır. Dedektörlerin panele sinyal 
göndermesi ile uygun mesafeye monte edilen nozullar 
sayesinde, kanala belirlenen süre için pülverize su verilerek hat 
kesintiye	uğramadan	kıvılcım	söndürülür.	Böylece	yangın	veya	
patlama  nedeni ile oluşabilecek kayıplar engellenir.

Uygulama Alanları :
	 •	 Ağaç	Bazlı	Panel	Fabrikaları	
	 •	 Tütün	Fabrikaları	
	 •	 Kağıt	Fabrikaları
	 •	 Tekstil	Fabrikaları
	 •	 Yem	Fabrikaları
	 •	 Değirmenler
	 •	 Un	Fabrikaları
	 •	 Mobilya	Fabrikaları
	 •	 Pelet/Cips	Üretim	Tesisleri
	 •	 Şeker/Kahve/Kakao	vb.	Prosesler



PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLERİ

Yangından korunmak için sadece aktif yangın korunma sistemleri 
yeterli	değildir.Bir	tesisin	veya	binanın		korunması	 için	aktif	ve	pasif	
yangından korunum sistemlerinin birlikte kullanılması gereklidir.

Pasif yangın durdurucu malzemeler, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizdeki yangından korunma yönetmeliğinde de belirtildiği üzere 
yangının etkilerinden korunma, yangın sonrası oluşacak risklerin en 
aza indirilmesi, can güvenliğinin sağlanması için yapılarda özellikle 
kullanılması gerekliliği belirtilen bir malzeme türüdür.

Pasif yangın durdurucu ürünleri ve sistemler; duvar ve zeminlerde, 
kablo, boru, kanal tesisatlarında ve kontrol derzlerinde boşlukları 
doldurmak amacıyla kullanılır. Doğru uygulandığında pasif yangın 
koruması, yangına dayanıklılığı arttıracak ve yapısal bütünlüğün 
korunmasına katkıda bulunacaktır. 

Acil çıkış yollarında ve koridorlarda kullanılması ile insanlara yangın 
anında dışarı çıkışlar için  ilave zaman kazandırır. Yapıyı yangının 
etkilerine karşı koruyarak, yangın esnasında yapının hizmet vermesi 
için gerekli bütünlüğü ve sürekliliği sağlar. Yapının ciddi anlamda 
deforme olmasını geciktireceği veya engelleyeceği için  tamir ve 
yeniden inşa maliyetlerini azaltır. Yangının kontrolsüz yayılmasını, 
alev ve dumanın hareketini  kısıtlayarak mal ve can kaybını azaltır. 
Böylece	yatırımınızı	ve	sevdiklerinizi	korur.

Kullanım Alanları :
	 •	 Yatay	ve	Düşey	Boru	Geçişleri
	 •	 Yatay	veya	Düşey	Kablo	Geçişleri
	 •	 Yatay	ve	Düşey	Şaftlar
	 •	 Duvar,	Zemin	veya	Tavan	Açıklıkları
	 •	 Cephe	İzolasyonları
	 •	 Yangın	Zonu	Planlaması
	 •	 Bölümler	Arası	Yalıtılmış	Duvarlar	Oluşturulması
	 •	 Acil	Durum	Tahliye	ve	Kaçış	Koridorları
	 •	 Çelik	veya	Betonarme	Taşıyıcı	Sistemlerin	Kaplanması
	 •	 Havalandırma	Kanal	Geçişleri		ve	Kanallarının	Kaplanması



YANGIN KAPILARI

Yangın esnasında insanların güvenli tahliyesi için zaman 
kazandırmak amacıyla, yangın ve etkilerini belirlenen süre 
boyunca engelleyecek kapılardır. Pasif yangın korunum 
sistemlerinin en önemli parçasıdır.

Yangın kapıları, yapı mimarisine uygun olarak tasarlanan 
yangın tahliye planlarına göre oluşabilecek yangın zonlarını 
ayırmak için kullanılır. 

Yangın kapıları; yangın merdivenlerinin duman ve alevden 
korunması, yangın zonları arasında ısı ve dumanın geçişinin 
önlenmesi için kullanılır. İnsanların can ve mal güvenliğini 
sağlayan, yangının kontrol altına alınmasında hayatı rol 
oynamasının yanında oluşabilecek maddi kayıpları önlemesi 
açısından da önemlidir. Yangın Kapıları 
	 •	 Tek	Kanatlı
	 •	 Çift	Kanatlı
	 •	 Sarmal	Kapı
şeklinde imal edilmekte olup yangın dayanımı ihtiyaca göre  
60	 -	 90	 -	 120	 -	 240	dak.	 olarak	belirlenebilir.	Yangın	 kapıları;	
sertifikalı, panik barlı, ısıda genleşen fitilli, dış kilit modüllü, 
otomatik kapanır yaylı menteşe ve ayarlanabilir menteşeler 
gibi temel özellikleri mutlaka sağlamalıdır. Standart ölçülerde  
ve özel ölçülerde üretim yapılabilmektedir.

Kullanım Alanları: 
	 •	 Alışveriş	Merkezleri
	 •	 Konutlar	
	 •	 Hastaneler	
	 •	 Ticari	Alanlar	
	 •	 Konaklama	Alanları	
	 •	 Sinemalar	
	 •	 Tiyatrolar	

vb. yoğun insan trafiğinin söz konusu olduğu bütün yapılarda 
kullanılır.



YANGIN VE DUMAN PERDELERİ

Yangın ve Duman perdeleri, mimariye ve kaçış planlarına uygun 
olarak, yangın esnasında veya akabinde oluşan ısının,dumanın tavan 
kotunda tutulmasını ve personelin acil durumda kolayca tahliye 
edilmesine olanak sağlar ve yangının yayılmasını da engeller.

Yangın esnasında alanların birbirinden bağımsız hale getirilmesini 
sağlayarak, insanların kontrollü şekilde tahliyesini kolaylaştırdığı 
gibi kurtarma veya söndürme ekibinin de güvenli olarak olaya 
müdahalesini kolaylaştırır. Yangın esnasında oluşan dumanın, mevcut 
çatı havalandırma kapakları sayesinde yayılmadan tahliyesinde de 
büyük rol oynar.

Yangın Perdeleri iki tarafı silikon kaplı ve içinde çelik ipler bulunan 
fiber malzemeden üretilir. Perdeler, yangının bir bölgeden diğer bir 
bölgeye geçmesini engellemek için kullanılır. Özel kumaşı sayesinde 
180	 dakkika	 için	 1100	 �C	 ye	 kadar	 ısıyı	 tutarak	 rahat	 hareket	 ve	
mücadele kolaylığı sağlamaktadır.

Mevcut yangın algılama sistemine entegre edilebilen perdeler,  tehlike 
anında otomatik olarak çalışmaya başlar. Yangın ve Duman perdeleri, 
yangın algılama sisteminden gelen sinyal ile aktive edilebildikleri 
gibi, manuel olarak da aktive olabilmektedir.

Kullanım Alanları :
	 •	 Havaalanı	Terminalleri	
	 •	 Alışveriş	Merkezleri,	
	 •	 Ticaret	Merkezleri	
	 •	 Üretim	Tesisleri
	 •	 Yüksek	Yapılar
	 •	 Metrolar
	 •	 Geniş	veya	Uzun	koridorlar



DUMAN VENTİLASYON KAPAKLARI

Duman ventilasyon sistemi yangınla birlikte oluşan ısı ve 
dumanın atmosfere kontrollu bir şekilde atılması amacı 
ile kullanılan sistemlerdir. Duman ventilasyon sistemi ile 
donatılan işletmelerde;

	 •	 Yangın	çıkan	alana	giren	personel	veya	itfaiye	elemanı	
kurtarma, soğutma veya söndürme işlemi sırasında 
daha rahat çalışır.

	 •	 Bir	 noktada	 yangın	 nedeni	 ile	 açığa	 çıkan	 duman	
ve	 ısı	 diğer	 noktalara	 yayılmadan	 dışarı	 atılır.	 Hacim	
içinde yer alan ürünler, sistemler, yapı elemanları zarar 
görmeyecek veya hasar azalacaktır.

	 •	 Isının	içeride	birikerek	artmasına	engel	olunur,	yangının	
ivmesi düşürülür ve hacim içinde bulunan ürün ve 
sistemlerin tutuşma sıcaklığına ulaşmasına engel 
olunur.

	 •	 Toksik	gazların	içeride	kalması	engellenir.

	 •	 Biriken	 ısının	 taşıyıcı	 yapı	 elemanlarına	 etki	 etmesine	
fırsat vermeyerek, yapının statiğinin bozulmamasını 
sağlar.

	 •	 Yangın	 kaynaklı	 ölümlerin	 çoğu	 duman	 zehirlenmesi	
nedeni ile gerçekleşmektedir. Dumanın hızla tahliyesi 
sağlanarak ortama yayılma hızı ve miktarı düşürülür ve 
böylece can kayıpları azaltılır.

	 •	 Dumanın	 çatıdan	 atılması	 ısının	 da	 beraberinde	
atılmasını sağlar. Özellikle çelik binaların ısıdan dolayı 
ağır hasar alması ve yıkılması önlenebilmektedir.

	 •	 Yangın	sigorta	primleri	daha	az	ödenir.

	 •	 Tek	 katlı	 yapılarda,	 atrium	 olan	 tesislerde,	 kubbeli	
mimarilerde, pozitif basınçlandırması olmayan büyük 
şaft ve asansör kuyularında, yangının başlaması ile 
beraber ısı ve dumanın üst kotlarda birikmesi süratle 
gerçekleşir.

	 •	 Bu	 noktalara	 duman	 tahliye	 kapakları	montajı	 sorunu	
nispeten çözer.
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