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Söndürme sistemlerinde suyun önemi ...

Konutlar  dahil  tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, otoparklar, konaklama, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, 
depolama, üretim vb. amaçlarla kullanılan yapılarda mekanların özelliklerine bağlı olmak üzere, uygun tipte 
sprinkler başlıklarını  içeren sistemler  kullanılmalıdır. 

Otomatik sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar kullanım amaçlarına bağlı olarak;  düşük, orta ve yüksek 
tehlike grubunda sınıflandırılır. Eğer aynı bina veya alanda birden fazla tehlike sınıfı söz konusu ise; en yüksek 
tehlikeye sahip olan sınıfa göre sistem çözülür. Sprinkler tasarımına başlamadan önce, tasarım yapılacak mahalin 
tehlike sınıfını doğru olarak belirlemek bu anlamda önemlidir. 

Tehlike sınıfına bağlı olarak seçilen sistemin gereklerine göre sprinkler başlıkları da farklılık göstermektedir.  Özellikle 
özel tehlike sınıfları için spesifik sprinkler başlıklarının geliştirilmesi ile su kullanarak yangına müdahale etmek 
daha da önem kazanmıştır. Suyun bulunabilir ve ekonomik olması su kullanımının önemini ayrıca arttırmıştır. Sulu 
Söndürme Sistemleri ;

•	 Islak	Borulu	Sprinkler	Sistemi								
•	 Kuru	Borulu	Sprinkler	Sistemi
•	 Deluge	Sprinkler	Sistemi	
•	 Preaction	Sprinkler	Sistemi						

olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yanıcı sıvı yangınlarının söz konusu olduğu alanlarda, suyun daha etkili müdahale 
aracı olarak kullanılmasını sağlamak için köpük konsantreleri özel düzeneklerle sisteme ilave edilmektedir. 

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...



AKSAY, RELIABLE SPRINKLER CO. firması işbirliği ile Sprinkler 
Sistemleri	 konusunda;	 Dizayn,	 Projelendirme,	 Malzeme	
Temini,	Montaj	-	Devreye	Alma	ve	Kontratlı	Bakım	konularında	
hizmetinizdedir.

Sprinkler sistemlerinin doğru tasarlanması mal ve can 
emniyetinin korunması için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bu amaçla

	 •	 Saha	Özelliklerinin	Titizlikle	İncelenmesi
	 •	 Riskin	Doğru	İrdelenmesi	ve	Belirlenmesi
	 •	 Koruma	Standardının	Belirlenmesi
	 •	 Koruma	Yönteminin	Belirlenmesi
	 •	 Su	Kaynaklarının	Belirlenmesi
	 •	 Sistemin	Projelendirilmesi
	 •	 Sistemin	Hidrolik	Hesaplarının	Yapılması
	 •	 Malzeme	Seçimi	ve	Temini
	 •	 Montaj	İşlemlerinin	Gerçekleştirilmesi
	 •	 Projeye	Uygun	Montaj	Yapıldığının	Kontrolü
	 •	 Test	ve	Devreye	Alma

İşlemlerinin	eksiksiz	ve	özenle	takip	edilmesi	gereklidir.

Ürün Yelpazesi

	 •	 Islak	Alarm	Vanaları	ve	Aksesuarları
	 •	 Kuru	Tip	Alarm	Vanaları	ve	Aksesuarları
	 •	 Deluge	Vanalar	ve	Aksesuarları
	 •	 Pre	Action	Vanalar	ve	Aksesuarları
	 •	 Su	Motor	Gongları
	 •	 İtfaiye	Bağlantı	Ağızları
	 •	 Akış	Monitor	Switchleri
	 •	 Basınç	Anahtarları
	 •	 Test	ve	Drenaj	Vanaları
	 •	 O.S&Y	Yükselen	Milli	Vanalar
	 •	 N.R.S	Vanalar	ve	Post	İndikatörler
	 •	 Kelebek	Vanalar
	 •	 Check	Vanalar
	 •	 Küresel	Vanalar
	 •	 Debi	Ölçer	Cihazlar

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Sprinkler başlıkları

	 •	 Dik	Tip	(Upright)	Sprinkler
	 •	 Sarkık	Tip	(Pendent)	Sprinkler
	 •	 Konvansiyonel	Sprinkler
	 •	 Sarkık	Gömme	Tip	(Recessed	Pendent)	Sprinkler
	 •	 Duvar	Tipi	Yatay	(Horizontal	Sidewall)	Sprinkler
	 •	 Duvar	Tipi	Dikey	(Vertical	Sidewall)	Sprinkler
	 •	 Gizli	Tip	(Concealed)	Sprinkler
	 •	 ELO	Tip	Sprinkler
	 •	 ESFR	Tip	Sprinkler
	 •	 Kuru	Tip	(Dry)	Sprinkler
	 •	 Spray	Nozullar

Binanın	kullanım	amacı	ve	içerdiği	risk	dikkate	alınarak
yukarıda belirtilen sprinkler başlıkları tercih edilmektedir.
Standart	Tepkili,	Hızlı	Tepkili	ve	Geniş	Koruma	Etkili
seçenekleri mevcuttur.

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Spray Nozullar 

Açık	 Tip	 Nozullar;	 yanıcı	 -	 parlayıcı	 sıvı	 tehlikelerine	 karşı	
kullanıldığı gibi konveyörler, yatay kurutucu ve trafo kaynaklı 
riskleri	 de	bertaraf	 etmek	 için	 kullanılır.	 Su-spreyi	 ile	 koruma		
son derece önemlidir. Koruma planlanırken kullanılacak nozul;

	 •	 Riskin	Doğru	Analizi
	 •	 Nozul	Yerleşimi	
	 •	 Montaj	Yüksekliği		
	 •	 İstikamet	veya	Boşaltma	Açısı	
	 •	 Boşaltma	tipi	(Spray,	perdeleme	vb.)
	 •	 Su	Basıncı	
	 •	 Rüzgar	Hızı	ve	Yönü	
  vb. değişken parametrelere bağlı olarak seçilir. 

Her	sistem;	her	bir	nozul	 için	gerekli	boşalma	karakteristikleri	
(kapasite,	sprey	kapsaması,	sprey	açısı	vs.)	korunacak	mevcut	
tehlike için hesaplanarak tasarlanır. Sprey sistemler manuel ve 
otomatik kumandalı tasarlanabilir.

Kullanım Alanları 

	 •	 Yakıt	Tanklarının	Korunması	
	 •	 Yağ-Dolu	Elektriksel	Cihazlar	
	 •	 Açık	Parlayıcı	Sıvı	Depolama	ve	Proses	Ekipmanları	
	 •	 Kablo	ve	Tesisat	Galerileri
	 •	 Yürüyen	Merdiven	ve	Ekskalatörler
	 •	 Yatay	Sürekli	Kurutucuları
	 •	 Trafolar	ve	Jeneratörler
	 •	 vb.	Endüstriyel	Uygulamalar

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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WATER MIST SİSTEMİ 

Suyun gücü ile söndürür

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



Patterson	 Pompa;	 yangınla	 mücadelede	 öncelikli	 tercih	
edilecek	markalar	arasında	yer	almaktadır.	Üretimi	aralığı	100	-	
5000	GPM	(378	-	18925	lt./	dak.)	olup,	dizel	ve	elektrikli	yangın	
pompaları	mevcuttur.	 Belirtilen	 aralıktaki	 pompa	grupları	 UL	
listeli	ve	FM	onaylıdır.

Yangın Pompa Tipleri

	 •	 Dikey	Hat	Tipi	Yangın	Pompaları
	 •	 Sondan	Emişli	Yangın	Pompaları
	 •	 Yatay	Bölünebilir	Gövdeli	Yangın	Pompaları
	 •	 Dik	Türbin	Tip	Yangın	Pompaları

Farklı	 ihtiyaçlarınız	için	uzman	kadromuz	ile	çözüm	üretmeye	
devam ediyoruz.

Global	 Visian	 sadece	 dünya	 standardında	 Yangın	 Pompa	
Debimetrelerini	dizayn	eder	ve	üretir.

Uygulama	 şeklinize	 bağlı	 olarak	 kaynak	 veya	 yivli	 bağlantılı	
modelleri mevcuttur.

YANGlN POMPALARI

GLOBAL VISION DEBi ÖLCÜM CiHAZLARI

Dik	Türbin	Tip	Pompa

Dikey	Hat	Tipi	Pompa

Yatay	Bölünebilir	Gövdeli	Pompa



Standart	 olarak	 11/2"	 -	 12"	 aralığında	 FM	 onaylı	 üretim	
yapılmaktadır.	 Vananın	 kontrolü	 için	 kesintisiz	 kevlar	 takviyeli	
kauçuk	 diyafram	 kullanılmaktadır.	 Bu	 hal	 ile	 aynı	 vanada	 trim	
değişikliği yapılarak;

	 •	 Kuru	Alarm	Vanası
	 •	 Deluge	Vana
	 •	 Pre-Action	Vana
	 •	 Basınç	Düşürücü	Vana
	 •	 Basınç	Ayarlama	Vanası
	 •	 Pompa	Aşırı	Basınç	Tahliye	Vanası

haline	 dönüşebilmektedir.	 Vana	 üzerinde	 hareketli	 parça	
bulunmamaktadır.	 İstendiğinde	vana	uzaktan	kumanda	ile	açılıp	
kapatılabilir. Talep edilmesi durumunda, vananın açma kapama 
işlemi; çok hızlı, hızlı, yavaş veya çok yavaş gerçekleştirebilir.

DELUGE VE PRE-ACTION VANALAR...

Mükemmel kontrolün sanatsal hali

Kuru	Alarm	Vanası

Pompa	Basınç	Emniyet	Vanası Basınç	Düşürücü	Vana

Deluge	Vana Pre-action	Vana



TS EN 671-1'e Uygun Yangın Dolapları

Hortum	 serme	 ve	 bağlama	 gibi	 eğitimlere	 sahip	 olmayan	
personelin bulunduğu yapılarda kullanılan ve hortum 
uzunlukları	 30	 metreye	 kadar	 olan	 dolap	 çeşitleridir.	 Özel	
durumlarda hortum boyları uzatılabilir. Ancak içi su ile dolu 
hortumu sürüklemek, eğitimli olmayan personeli zorladığı 
ve	 esnek	 kullanımı	 ortadan	 kaldırdığı	 için	 maksimum	 30m	
uzunluğa sahip hortum içeren tipleri tavsiye edilir. Sıva üstü, 
sıva altı, cihaz bölmeli köpüklü tip, sac veya cam kapaklı 
modelleri mevcuttur.

TS EN 671-2'e Uygun Yangın Dolapları

Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmanın sorunlu 
olduğu	 yapılarda	 ve	 bina	 dışı	 uygulamalarda	 (Hidrant	
Sistemleri	 ile	 birlikte)	 kullanılır.	 "11/2	 -	 2	 ve	 21/2"	 hortumlu	
modelleri	 mevcuttur.	 Ülkemizde	 sıklıkla	 "2	 ve	 21/2"	 ölçüye	
sahip hortumlar tercih edilir.

YANGIN DOLAPLARI



Akıllı binalar için kalıcı çözümler

Yivli Boru Bağlantı Elemanları

Yivli boru bağlantı elemanları, kaynaklı imalatın yapılmasının 
mümkün olmadığı yerlerde sıklıkla kullanılır. Ayrıca yivli 
boru bağlantıları diğer bağlantı türlerine göre işçilik süresini 
kısalttığı için tercih edilir. 

Boru	montaj	 	şartlarının	zor	olduğu	alanlarda	boru	güzergâhında	
esneklik sağlar.

Boru	 parçalarının	 kolaylıkla	 sökülüp	 takılmasına	 olanak	
sağlayan bağlantı türü olduğundan, tesisatta gerekli görülen 
noktalarda ve tesisatın depremden korunmasına yönelik 
uygulamalarda,	 kısmi	 olarak	 da	 kullanılmaktadır.	 Borulara	
yiv açılarak üzerinde contaları bulunan kaplinler vasıtasıyla 
borular  birleştirilir.

YİVLİ BAĞLANTI ELEMANLARI



DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

SİSMİK ASKILAMA SİSTEMLERİ

Dilatasyon	Kompansatörü	tüm	yönlerde	esneme	hareketi	yapabilir.	Binada	ve	
boru tesisatında sismik, termal genleşme ve bina birleşim noktaları da dahil 
olmak	üzere	yer	değiştirmenin	beklendiği	her	noktaya	montaj	edilebilir.

Yangından	korunum	sistemlerinde	X/Y/Z	yönlerinden	gelen	hareketlerle	başa	
çıkabilen	 eşsiz	 özelliği	 ile	 Dilatasyon	 Kompansatörü	 kritik	 uygulamalarda	
mükemmel çözüm sunar.

Kompakt yapıya sahip dilatasyon kompansatörü, kaplinli bağlantı elemanları 
gibi çok parça gerektiren sistemlere göre sprinkler sistemini son derece 
sadeleştirir .

Sismik uygulamalarda, binaların dilatasyon noktaları gibi hareket
beklenen herhangi bir bölüme uygulanabilir.

Dilatasyon	 Kompansatörü;	 dikey	 veya	 yatay	 olarak	 monte	 edildiğinde,	
tamamen özgürce hareket edebilmesini sağlamak için doğru supportlanmalıdır.

Her	eksende	mükemmel	esneklik

Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeni ile 
tesis edilen yangından korunum sistemlerinin zor 
şartlarda da varlıklarını sürdürebilmeleri için sismik 
askılama yapılması gereklidir.

Ürün Yelpazesi
•				Boru	askıları	ve	supportları
•    Sismik destekleme
•    Kavrama fittingsleri ve aksesuarları



NOTLAR



NOTLAR
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