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Yangın, günlük hayatımızda gerek verdiği maddi zararları açısından, gerekse toplum ve insan üzerinde 
bıraktığı etkileri açısından, üzerinde ısrarla durulması ve mutlaka etkilerinin en aza indirilmesi gereken 
bir sorundur.

AKSAY Yangın ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 1997 yılında bu düşünce ile kuruldu. Kuruluş 
amacımız yangın sektöründe özellikle endüstriyel tesislerin korunması konusunda çalışmaktır.

Temel amacımız, endüstriyel yangın tehlikelerine doğru ve akılcı çözümler üretmektir. Endüstriyel 
yangın tehlikelerine uygun çözümler üretirken, ulusal ve uluslararası kuralları uygulayarak bu kuralların 
gerektirdiği kalitede ve onaylara sahip ürünleri kullanarak çözüm üretmektir.

Temel hedefimiz sorun üretmek değil çözüm üretmektir. Bu yönü ile AKSAY Yangın, yetişmiş kadrosu, 
yurt dışı çözüm ortakları ve özel çözüm yöntemleri ile sektördeki yerini almıştır. Deneyimli kadrosu 
ile kendi içinde iş bölümü yapmış olup, malzeme satışı, sistem dizaynı ve projelendirme, teknik servis 
hizmetlerini farklı departmanları ile profesyonelce vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız

	 •	 Danışmanlık

	 •	 Sahada	Risk	Analizi

	 •	 Projelendirme

	 •	 Malzeme	Temini

	 •	 Uygulama	ve	Montaj

	 •	 İşletmeye	Alma

	 •	 Kontratlı	Bakım	hizmetlerini	yürütmekteyiz.

Ürünlerimiz

	 •	 Köpüklü	Söndürme	Sistemleri

	 •	 Sprinkler	Sistemleri

	 •	 Gazlı	Söndürme	Sistemleri

	 •	 Yangın	Algılama	ve	İhbar	Sistemleri

	 •	 Endüstriyel	Gaz	Algılama	Sistemleri

	 •	 Davlumbaz	Söndürme	Sistemleri

	 •	 Kuru	Tozlu	Söndürme	Sistemleri

	 •	 Hidrant	Sistemleri

	 •	 Yangın	Pompaları	vb	.

  konularında deneyimli kadrosu ve özel çözümleri ile hizmetinizdedir.

Kalite, Karşılıklı Güven ve Süreklilik...



Sprinkler	sistemleri	gelişen	teknolojiye	bağlı	olarak	artan	yangın	
tehlikelerine karşı geliştirilmiş sulu söndürme sistemleridir: 
Islak	Borulu,	Kuru	Borulu,	Deluge	(Baskın)	ve	Pre-Action	sistem	
tiplerinden oluşmaktadır:

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	incelenmesi
	 •	 Riskin	Doğru	irdelenmesi	ve	Belirlenmesi
	 •	 Koruma	Standardının	Belirlenmesi
	 •	 Koruma	Yönteminin	Belirlenmesi
	 •	 Su	Kaynaklarının	Belirlenmesi
	 •	 Sistemin	Projelendirilmesi
	 •	 Sistemin	Hidrolik	Hesaplarının	Yapılması
	 •	 Malzeme	Seçimi	ve	Temini
	 •	 Montaj	işlemlerinin	Gerçekleştirilmesi
	 •	 Projeye	Uygun	Montaj	Yapıldığının	Kontrolü
	 •	 Test	ve	Devreye	Alma

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;	 	 parlayıcı	 sıvı	 yangınları	 tehliklerine	 karşı,	
konveyorler, yatay kurutucular, trafolar, ve benzeri tehlikelerden 
korumak	amacı	ile	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,	
  v.b.  değişken parametrelere bağlı olarak seçilir. 

Her	 sistem	 	 her	 bir	 nozul	 için	 gerekli	 boşalma	 özellikleri	
(kapasite, sprey kapsaması, sprey açısı v.s.) korunacak mevcut 
tehlike	için	hesaplanarak	tasarlanır.	Sprey	sistemler	manuel	ve	
otomatik kumandalı tasarlanabilir.
Sprey	Sistemlerin	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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Ultrafog	kara	ve	deniz	uygulamalarında	yangını	yüksek	basınçlı	su	
sisi sistemlerini kullanarak söndürmek konusunda uzmanlaşmıştır:

Yüksek	 Basınçlı	 Su	 Sisi	 (Water	 Mist	 1	 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,	 Water	 Mist	 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	Isısını	Emerek	ve	Oksijen	Seviyesini	Düşürerek
	 	 Söndürme	Yapar
	 •	 LokalSöndürmeAmaçlı	Kullanılabilir
	 •	 Toksik	Gazların	ve	Dumanın	Yıkanarak	Uzaklaştırıtmasını
	 	 Sağlar
	 •	 Korunan	Ekipman	için	Son	Derece	Güvenli
	 •	 Yaşam	Mahallerinde	Güvenli
	 •	 Konvansiyonel	Sulu	Sistemlere	Nazaran,	Su	Kaynaklı		
	 	 Minimum	Hasar
	 •	 Yeniden	Parlamayı	Önler
	 •	 Seçici	Vanalarta	Çoklu	Boşaltma	Olanağı	Sağlar
	 •	 Küçük	Mahallerde	Silindir	Sataryalı	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	Eskalatörler
	 •	 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

SU SiSi SiSTEMi (WATER MIST)

Suyun gücü ile söndürür



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. istendiğinde 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 tipleri 
mevcuttur.

TS EN 671-2'e Uygun Yangın Dolapları

Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda 
olan	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.	Dahili	alanlar	da	Sıva	üstü,	Sıva	altı,	Cihaz	hazneli,	
Tek	 makaralı,	 Çift	 makaralı,	 Köpük	 Kullanabilen	 tipler	 olmak	
üzere üretilmektedir.

YANGIN DOLAPLARI



Akıllı binalar için kalıcı çözümler

Yivli Boru Bağlantı Elemanları

Yivli boru bağlantıları 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 
birleştirilir.

YİVLİ BAĞLANTI ELEMANLARI



DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

SİSMİK ASKILAMA SİSTEMLERİ

Boru	 Tesisatında	 Sismik	 Korumada	 Öncü	 METRAFLEX	 ten	 bir	 yenilik;	
METRAFLEX	 FIRELOOP	 esnek	 bağlantı	 parçası,	 tesisatı	 sismik	 hareketlerden	
korumayı	sağlarve	UL	tistelidir.

FIRELOOP, tüm yönlerde esneme hareketi yapabilir, binada ve boru tesisatında 
sismik, termal genleşme ve bina birleşim noktaları da dahil olmak üzereyer 
değiştirmenin beklendiği her noktaya montaj edilebilir.

Sprinkler	tesisatları	için	UL	listeli	olan	FIRELOOP	Metraloop	ile	benzer	olarak	
tüm yönlerde hareketlerle başa çıkabilen eşsiz özelliği ile bu kritik uygulama 
için sizlere mükemmel birçözüm sunuyor.

Son	 derece	 kampakl	 bir	 yapıya	 sahip	 olan	 FIRELOOP, kaplinli bağlantı 
uygulamaları gibi çok parça gerektiren ve karışık sistemlere göre sprinkler 
sistemini basitleştiren dizaynı ile çok kolay bir çözüm sunuyor.

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

FIRELOOP dikey veya yatay olarak monte edildiğinde, tamamen özgürce 
hareket	edebilmesi	için,	180	lik	"U"	parçasından	desteklenmelidir.

Şimdiye kadar binlereesi yapılmış olan sismik koruma uygulamaları içerisinde, 
FIRELOOP esnek bağlantı parçası, oluklu boru loop yöntemlerinden önemli 
ölçüde daha kampakl bir üründür.

Her	eksende	mükemmel	esneklik

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

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



NOTLAR



NOTLAR





SU
LU

  S
Ö

N
D

Ü
R

M
E 

 S
‹S

TE
M

LE
R

‹
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


