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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ (Sulu Sistemler)

MADDE 96- (1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin 
sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir 
süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. 
Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve 
itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. 
Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, 
tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil 
durum güç kaynağı gibi elemanla yürütülür. Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 
kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı 
koruyacak şekilde yerleştirilir



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ (Sulu Sistemler)

Özellikle şehirlerdeki  
yaşamın artmasından dolayı 
artan yüksek yapıların yangın 
sistemlerinde sprinkler 
tesisatı ciddi bir öneme 
sahiptir.
2050 yılında şehirleşme 
oranının yüzde 70-75 seviye 
olacağı öngörülüyor.



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



• Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

*Otomatik yağmurlama sistemi tanımı ; Yangını ilk çıkış anında algılayarak, su ile 
söndürüp veya yangını kontrol altında tutarak, diğer söndürme sistemleriyle 
birlikte kontrol altına alınan ve söndürülen ,bir sistem olarak düşünebiliriz.

*Su kaynağı, Vanalar ve Sprinklerin olduğu bir sistemin oluşturduğu bir yapıdır.
Yüksek yapıların ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte, özellikle yüksek yapıların 
çoğalması ,otomatik sulu söndürme sistemlerini zorunlu hale getirmiştir.



• Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

*Otomatik yağmurlama sistem tasarımı için yayınlanan Avrupa kodu EN 12845 dir
Ülkemizde ise TS EN 12845 olarak kullanılmaktadır.Genel kapsamlı ve en çok 
yararlanılan ise NFPA 13 olarak bildiğimiz standartlardır.



• Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAĞMURLAMA SİSTEMİ

•İstatistiklere göre, Sprinkler ile korunan binaların 95%’inde çıkan yangınlar 
itfaiye gelmeden önce, daha başlangıç aşamasında söndürülmüştür.
•Yağmurlama sistemi; su kaynağı, ana kontrol vanaları ve yağmurlama 
başlıklarının monte edildiği boru ağlarından oluşur



• Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

• Otomatik yağmurlama sistemleri gibi yangından korunma sistemlerin 
nerelerde zorunlu olduğu konusu yangın yönetmelikleri tarafından belirlenir, 
ama sistemlerin nasıl kurulacağı konusundaki ayrıntılar için ise konu ile ilgili 
standartlara başvurmak gerekmektedir.



• Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı 
ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında 
yayınlanan 

• “Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ 
• Bakanlar Kurulunun 16.03.2015 gün ve 2015/7401 sayılı kararı 

ile resmi gazetenin 09.07.2015 gün ve 29411 sayılı sayısında 
yayınlanan 

• “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

• Türkiye’de uyulması zorunlu olan sprinkler sistemi tasarım 
standardı TS-EN12845 olarak belirlenmiştir. 

YASAL ZORUNLULUK



• Madde 5-2 Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte 
hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk 
Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa 
Standartları esas alınır. 

• Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, 
uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir. 

• TS EN

• EN

• NFPA

• FM

YASAL ZORUNLULUK



• BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA 
• YÖNETMELİK Madde 96;
• (2) Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir: 
• a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, 
• b) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, 
• c) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan 

kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda
• ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 

200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 
21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, 

• d) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı 
mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, 

• e) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen 
veya bulundurulan yapılarda.

YAĞMURLAMA SİSTEMİ YAPILACAK YERLER



TASARIM KRİTERLERİ

Yağmurlama sistemlerinin tasarımına başlamadan önce aşağıdaki 
bilgilere ihtiyaç vardır. 
1. Tek bir yağmurlama zonu olarak korunabilecek en fazla kat alanı, 
2. Bir yağmurlama başlığı tarafından korunacak en fazla alan,
3. Yağmurlama başlıkları arasındaki mesafeler,
4. Yağmurlama başlıklarının duvardan olan mesafeleri, 
5. Düşey engeller ve yağmurlama başlıkları arasındaki mesafeler.

Yukarda sayılan hususların büyük bölümü sistemin kurulacağı binanın ya 
da mekanın tehlike sınıfı ile ilgilidir. Dolayısıyla tasarıma başlamadan 
önce bina tehlike sınıfının belirlenmesi gerekir. Binalar düşük, orta veya 
yüksek tehlike olarak sınıflandırılır



• Tasarıma başlamadan önce bina tehlike sınıfının belirlenmesi gerekir. 
• Binalar düşük, orta veya yüksek tehlike olarak sınıflandırılır. 
• Bu sınıflama bina kullanım amacına ve yangın yüküne bağlı olarak yapılır. 
• Düşük Tehlike
• Orta Tehlike

• OT1
• OT2
• OT3
• OT4

• Yüksek Tehlike
• YT1
• YT2
• YT3
• YT4

YANGIN TEHLİKE SINIFLARI



• Düşük Tehlike Sınıfı:

• Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangın dayanımı en az 30 dk olan 126
m2’den büyük bölümü olmayan mahalleri kapsar.

• Okullar ve diğer eğitim kurumları(belirli alanları)

• Bürolar,(belirli alanları)

• Hapishaneler

YANGIN TEHLİKE SINIFLARI



• Orta Tehlike Sınıfı:

• Orta yangın yüküne ve orta
yanabilirliğe sahip olan ve yanabilen
malzemelerin işlendiği veya üretildiği
mahalleri kapsar. 

YANGIN TEHLİKE SINIFLARI

OT-1 OT-2 OT-3 OT-4

Çimento işleri Fotoğraf lab. AVM. Sinema ve 
Tiyatrolar

Mezbahalar Araba Atölye Mobilya Mağ. Konser Salonları

Hastaneler Bisküvi Fabrikaları Örme Fabrikaları Sigara Fabrikaları

Oteller Bira Fabrikası Ayakkabı Fab İçki Fabrikası

Kütüphaneler Çikolata Fabrikaları Halı Fab. Fuar salonları

Restoranlar Laboratuvar Kumaş ve giyim 
Fab.

Sunta Fabrikaları

Okullar Şekerleme 
Fabrikaları

Baskı işleri Mum Fabrikaları

Ofisler Otoparklar Yem Fab. Kibrit Fab.

Metal fabrika Müzeler Buzdolabı 
Fabrikaları

Boya  atölyeleri

Mandıralar Çamaşırhane Elektronik 
Fabrikaları

Bıçkı milleri

Bilgi işlem Fotografik Film Fab. Cam Fab. Kontraplak Fab.



• Yüksek Tehlike Sınıfı:

• Yüksek tehlikeli imalat, yüksek yangın yükü ve yüksek yanabilirliğe sahip ve hızla yayılma veya
yoğun yangın şeklinde gelişme gösterebilen malzemelerin bulunduğu mahalleri kapsar. 

YANGIN TEHLİKE SINIFLARI

YT-1 YT-2 YT-3 YT-4

kumaş ve yer 
döşemesi imalatı

Çakmak 
imalathaneleri

Selüloz Nitrat 
imalatı

Havai fişek imalatı

Boya, boyama ve 
vernik imalatı

Otobüs deposu

Kauçuk türevleri 
imalatı

Yüksüz kamyon ve 
tren vagonları



Bina veya Mahal TS-EN 12845 NFPA 13 

Hastaneler Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Oteller Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Kütüphaneler Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Restoranlar Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Okullar Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Ofisler Orta Tehlike G.1 Düşük Tehlike

Otoparklar Orta Tehlike G.2 Orta Tehlike G.1

Tesisat Odaları Orta Tehlike G.3 Orta Tehlike G.2

Sinema ve Tiyatrolar Orta Tehlike G.4 Düşük Tehlike

Alışveriş Merkezleri Orta Tehlike G.4 Orta Tehlike G.2

TEHLİKE SINIFLARI



TASARIM KRİTERLERİ

Tehlike Sınıfı TS-EN 12845 NFPA-13 

Tasarım Yoğunluğu / Operasyon 

Alanı

Tasarım Yoğunluğu / Operasyon 

Alanı

lt/dk-m2 m2 lt/dk-m2 m2

Düşük Tehlike Sınıfı 2,5 84 4,1 139

Orta Tehlike Sınıfı G.1 5,0 72 6,1 139

Orta Tehlike Sınıfı G.2 5,0 144 8,1 139

Orta Tehlike Sınıfı G.3 5,0 216 - -

Orta Tehlike Sınıfı G.4 5,0 360 - -

Yüksek Tehlike İmalat G.1 7,5 260 12,2 232

Yüksek Tehlike İmalat G.2 10,0 260 16.3 232

Yüksek Tehlike İmalat G.3 12,5 260 - -

Yüksek Tehlike İmalat G.4 Baskın Sistemler kullanılır - -



TASARIM KRİTERLERİ

TS EN 12845+A2 : /Temmuz 
2012 Otomatik Püskürtme Sistemleri –

Tasarım, Kurulum ve Bakım 
EK E  Yüksek yapı sistemleri için özel kurallar

Örnek: yüksek yapılarda kullanılan sprinkler sistemleri Orta Tehlike-3 tehlike grubu 

koruması için gereken şartlara uymalıdır



TASARIM KRİTERLERİ

Hortum Sistemi İçin İlave Edilecek Su İhtiyaçları



BORULAMA TİPLERİ

Ağaç

Döngü

Izgara



BORULAMA TİPLERİ

AĞAÇ



BORULAMA TİPLERİ

DÖNGÜ



BORULAMA TİPLERİ

IZGARA



SU DEPOSU KAPASİTESİ

Hidrolik Hesap yapılmadığı takdirde, boru çapları tablolarla belirleniyorsa, 
yönetmelikteki minimum değerler baz alınabilir. 



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI 



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI ( Zon Kontrol Seti) 

Yağmurlama sistemi ana 
besleme borusu,birden
fazla yangın zonuna
hitap ediyorsa,her bir 
zon veya kolon hattına,
Akış anahtarı, izlemeli 
kelebek vana, ve test 
drenaj vanası 
koyulmalıdır.



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI ( TEST DRENAJ VANASI) 

Test drenaj vanası; sprinkler 

sistemlerindeki periyodik testlerin

yapılabilmesi amacıyla kullanılan, 

içindeki orifis sayesinde sadece bir

sprinklerden geçen akışa eşit akış

oluşturarak, bir sprinkler su akışı

durumunda hatlardaki alarm 

cihazlarının kontol amaçlı testlerinin

yapılmasını sağlayan ve aynı

zamanda konumu değiştirilerek

drenaj vanası olarak borulamadaki

suyun boşaltılmasını sağlayan

vanadır. Kapalı gidere bağlanması

durumunda akışın olup olmadığının

gözlenebilmesi için üzerinde

gözetleme camı bulunur.



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI İZLENEBİLİR KELEBEK VANA 

•Mahal içi zonları birbirinden

ayırmak için, su besleme hatları

üzerinde kesme vanası olarak

kullanılırlar.

•Yangın sistemlerinde kullanılan

tüm vanaların konumu görülebilir

ve elektriksel olarak izlenebilir

olmalıdır.

•Kelebek vanalar dişli kutulu

volanlı tiptedir.

•Kelebek vanaların izleme

anahtarı vana içindedir ve

üzerinde açık kapalı konum

göstergesi bulunur.

.

ANİMASYONLAR/izlenebilir.mp4


SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI AKIŞ ANAHTARI  

•Islak borulu sistemlerde tek sprinklerin

açılması durumundaki su akışı ile yangın alarm

bilgisi alınarak, hangi bölgede yangın

olduğunun tespit edilmesiyle müdahale olanağı

sağlanır.

•Su akış alarm anahtarları sadece sulu

tesisatlarda kullanılmalıdır.

•Dikey ve yatay olarak monte edilebilir.

•Otomasyona elektriksel alarm verir.

•Zamanlayıcısı sayesinde yanlış alarm vermez



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI POMPA 

– Yangın Pompası ile ilgili Standartta belirtilen önemli iki 
özellik:

– “Yangın pompaları, yangınla mücadelede yetkili 

birim tarafından listelenmiş/onaylanmış 

olmalıdır. 

– “Anma debi değerinin 150%’ sine karşılık gelen 

basınç, anma basıncının 65%’ inden az 

olmamalıdır. Kapalı basma basıncı, anma 

basıncının 140%’ ından fazla olmamalıdır.



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI POMPA 



SULU SÖNDÜRME SİSTEM EKİPMANLARI POMPA 



SPRİNKLER SİSTEMİ



SPRİNKLER SİSTEMİ



ISLAK ALARM VANASI

Özellikleri;
•Donma tehlikesi olmayan 
mahaller ve ortam sıcaklığı 95C 
üzerinde olmayan yerler
•Hızlı, basit, güvenilir 
•Sistem sprinklere kadar basınçlı 
su ile dolu 

Kullanım alanları;
•apartman, ofis, okul 
•alış veriş merkezleri, 
•eğlence merkezleri 
•restoran, otel, 
•hastaneler, 
•fabrikalar, 
•kapalı otoparklar, 
•depolar 

ANİMASYONLAR/islak_alarm.mp4


SİSTEM ZON KONTROL ALANLARI 

Korunan En Fazla Alan
“Islak Alarm Vanalı” , “Kilitlemesiz Ön Tepkili”

ve “Tek Kilitlemeli Ön Tepkili” Sistemlerde

Tehlike Sınıflandırması Bir Kontrol Vanası Tarafından

Korunan En Fazla Alan   [ m2 ]

Düşük Tehlike Kullanım Alanlarında 10.000

Orta Tehlike Kullanım Alanlarında,

Düşük Tehlike Alanlarındaki

Sprinklerler Dahil

12.000

TS EN 12845 Ek D veya Ek F'deki

istekler dikkate alınırsa

değişmektedir.

Yüksek Tehlike Kullanım

Alanlarında,

Düşük ve Orta Tehlike Alanlarındaki

Sprinklerler Dahil

9.000



SİSTEM ZON KONTROL ALANLARI 

Tehlike Sınıflandırması Bir Kontrol Vanası

Tarafından Korunan

En Fazla Alan   [ m2 ]

Düşük Tehlike Kullanım 

Alanlarında

10.000

Orta Tehlike Kullanım

Alanlarında,

Düşük Tehlike

Alanlarındaki

Sprinklerler Dahil

12.000

TS EN 12845 Ek D veya

Ek F'deki istekler

dikkate alınırsa

değişmektedir.

Yüksek Tehlike Kullanım

Alanlarında,

Düşük ve Orta Tehlike

Alanlarındaki

Sprinklerler Dahil

9.000

1 adet ıslak alarm vanası orta tehlike 
sınıfında tüm katların toplam alanı 
12.000 m2’yi kapsar. Geçiyorsa 2. Bir 
ıslak alarm vanası kullanmak lazım.
Eğer bu katlardan 1 adeti 4831 
m2’yi geçiyorsa oraya ayrıca bir ıslak 
alarm vanası koymak gerekir orta 
tehlike için.
1 adet ıslak alarm vanası yüksek 
tehlike sınıfında tüm katların toplam 
alanı 9.000 m2’yi kapsar. Geçiyorsa 
2. Bir ıslak alarm vanası kullanmak 
lazım.
Eğer bu katlardan 1 adeti 3716 
m2’yi geçiyorsa oraya ayrıca(ikinci 
bir) bir ıslak alarm vanası koymak 
gerekir yüksek tehlike için.



SPRİNKLER

CAM TÜP

NOZUL

DEFLEKTÖR

GÖVDE

ANİMASYONLAR/sprinkler.mp4


SPRİNKLER TİPLERİ 

●Dik (Upright)
●Sarkık (Pendent)
●Yatay Duvar Tipi (Horizontal Sidewall)
●Residential
●Flat Spray
●Açık tip (Open type)
●Nozul (Nozzle)
●Büyük Orifisli (ELO/LO)
●CMSA (Control Mode Specific Application)
●İri Damlacıklı (Large Drop)
●ESFR (Early Supression Fast Response)
●Raf Arası (In-rack)
●Kuru Tip (Dry type)



SPRİNKLER TİPLERİ 

●Asma Tavanda Dekorasyon
Amaçlı Seçenekler Mevcuttur:

●Rozetli (Recessed)
●Dekoratif Kapaklı (Concealed)

●Flush



SPRİNKLER TİPLERİ 

Isıya duyarlılık,sıcaklık aralığı,orifis çapı,montaj,su dağıtma kapasitesi 



SPRİNKLER TİPLERİ 

•Donma tehlikesi olan küçük alanları

korumak için kullanılır.

•Basınçlı gaz dolu boru parçası sayesinde

soğuk ortam ile ıslak borulu hat arasında

ısı yalıtımı sağlanır.

•Islak borulu hatlara bağlanır.

•Kullanım yerlerine örnekler;

•Ticari mutfaklardaki küçük alanlı donmuş

muhafaza odaları

•Depo dışındaki küçük alanlı sundurmalar



SPRİNKLER TİPLERİ 

Pendent (Aşağı) Sprinkler

•En çok tercih edilen üç tipden

biridir.

•Çoğunlukla asma tavan olan 

mahallerde asma tavanlara sıfır 

hizada montajı yapılır.

•Maksimum çalışma 

yükseklikleri  6 mt. dir. 

•Bu yükseklikten sonra 

yağmurlama yoğunluğu izin 

verilen sınırların altına iner.



ATIŞ EĞRİSİ 



SPRİNKLER TİPLERİ 

Uprihgt (Yukarı) Sprinkler

•En çok tercih edilen üç tipden biridir.

•Asma tavan olmayan mahallerde

tercih edilir.

•Maksimum çalışma yükseklikleri 6

mt. dir.

•Sprinklerin tavandan maksimum ve

minimum mesafeleri önemlidir.

•Suyun %40’ı tavana kalan kısmı

zemine deşarj olur.



ATIŞ EĞRİSİ 



SPRİNKLER TİPLERİ 

•En çok tercih edilen üç tipden biridir.

• Asma tavan olmayan ve borulamanın

yapılamayacağı mahallerde duvar

üzerine montajı yapılır.

•Deşarj hem ileri yönde hem de aşağı

yönde gerçekleşir.



ATIŞ EĞRİSİ 



SPRİNKLER ROZETLERİ

Rozetler;

•Tavan ve duvarlardaki boşlukları

kapatmak ve ayarlama yapabilmek

için kullanılır.

•Pendent ve Sidewall tipler için tercih

edilmektedir.

•Beyaz boyalı ve krom kaplı

üretilirler.

•İki parçalı, ayalanabilir veya tek 

parçalı

•1/2” ve 3/4” olarak üretilir.



SPRİNKLER DEĞERLERİ

Her sprinklerin orifis çapına bağlı 

olarak bir “K” değeri mevcuttur;

• K5,6 = K80 = 80 lt /dk – 1 bar bağlantı çapı 1/2”

• K8,0 = K115 = 115 lt/dk – 1 bar bağlantı çapı 3/4”

• K14,0 = K200 = 200 lt/dk – 1 bar bağlantı çapı 3/4”

• K25,0 = K360 = 360 lt/dk – 1 bar bağlantı çapı 1”

(d) (A) = Qm
d = Tasarım Yoğunluğu ( Tehlike sınıfı veya depolama sınıfı tarafından
talep edilen)
A = En çok su ihtiyacı olan sprinkler koruma alanı

Qm = K  P 
Qm = İstenen tasarım yoğunluğu elde etmek için sprinklerde istenen
minimum debi (lt/dk)
K = Sprinkler K faktörü
P = Sprinklerde istenen minimum basınç

• K 80 olan sprinklerde 1 bar basınç

altında, 80 lt/dk akış elde edilir



SPRİNKLER KORUMA ALANLARI 

Sistemin tehlike sınıfına 
göre koruma alanları 
belirtilmiştir.



SPRİNKLER ARASI EN AZ MESAFE 

Dik veya sarkık tip standart iki sprinkler arası en az 2 metre mesafe
olmalıdır

Bu dizayn kriterinin belirlenmesi iki sprinkler sisteminin birbirini 
etkilememesi için konulmuştur

Bu mesafeler ,yağmurlama başlığının tipine ve monte edilecek alanın 
tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermektedir.

NFPA’de 1.8 m, TS EN 12845’de 2.00 m olarak verilmektedir



SPRİNKLER ARASI EN FAZLA MESAFE

●Sarkık veya Dik Tip Standart Sprinkler için;

●Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1
●4,6 metre 20,9 m2

●Orta Tehlike 2- 3- 4
●4,0 metre 12 m2

●Yüksek Tehlike
●3,7 metre 9 m2



DUVARDAN EN FAZLA VE EN AZ MESAFESİ 

Düzenli ve uygun şekilde çalışması 
için en az 10,2 cm olması 
gerekmektedir.

En fazla mesafesinde iki sprinkler 
arasındaki mesafenin yarısından 
fazla olmamalıdır.

Uygun olmaması durumunda,akan
su dağılımında ve koruma alanı için 
bozulmalar meydana gelebilir



DEFLEKTÖR İLE TAVAN ARASI MESAFELER 

●Buradaki tasarım kriteri,yangın sırasında
açığa çıkan gazların,tavandan çok aşağıda
olması istenilmez.Tavana çok yakın
olmasıda sistemin su akış diyagramını
bozacağı için bu mesafeler büyük önem
taşımaktadır.

●Engelli tavan yapıları söz konusu
olduğunda NFPA 13’de yağmurlama
başlıklarını tavandan 56 cm aşağı çekmek
imkanı bulunmaktadır.

●Yağmurlama başlıkları deflektörü tavan
eğimine paralel olacak şekilde
yerleştirilmelidir ki eğimli tavan başlıktan
akan suya engel teşkil etmesin.

●Otopark iniş ve çıkışlarında bu konu büyük
önem taşımaktadır.



TEPKİME SÜRELERİ

STANDART 
TEPKİME

HIZLI 
TEPKİME

●Bir çok başlık tipinde tepki süresine göre üç
seçenek mevcuttur:

• Standard Tepkili: En sık kullanılan
seçenektir.

• Özel Tepkili

• Hızlı Tepkili

●Bir başlığın açılma sıcaklığı ne ise, başlık o
sıcaklığa ulaştıktan sonra açılır.

●RTI ( RESPONSE TIME INDEX ) RTI DEĞERİ 50
DEN KÜÇÜK İSE HIZLI 80 DEN BÜYÜK İSE
STANDART TEPKİMELİDİR



SICAKLIK DEĞERLERİ 



SICAKLIK DEĞERLERİ 

●Başlığın açılma sıcaklığını doğru tayin etmek önemlidir.

●Ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Sprinkler sıcaklıkları belirlenirken

mahalin yıl içinde ulaşabileceği maksimum sıcaklıktan 30C fazla

seçilir.

●Mutfak, Kazan dairesi,

Kazan dairesi: 93 C
Yangın pompa odası: 93 C
Jeneratör dairesi: 93 C
5 Yıldızlı Otelin mutfağı: 93 C



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

*Yangın anında tesisatta kullanılan ürünün belki 30 sene içerisinde 1 defa 
veya hiçbir şekilde kullanılmayacak olan bu ürünlerin, özelliklede sprinkler 
ürünlerinin test çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır. Tüm ürün 
gruplarının testlerinin en iyi şekilde yapılması ve geçmesi çok önemli bir 
kriterdir.

*Duman miktarının artmasıyla birlikte, görme imkanının azalması ve 
yangın esnasında oluşan panik, oksijen miktarının her geçen saniye 
azalması, can kayıplarının artmasına yol açmaktadır.



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

* Vana grupları için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır

1- Klape dayanımı
2- Klape sızdırmazlığı
3- Gövde Dayanımı 
4- Trim seti Dayanımı 
5-Ömür Testi



SULU  SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

* Sprinkler  ürünleri için yapılan testlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

1- Hidrostatik Sızdırmazlık/ Hidrostatik Dayanım
2- 30 Günlük sızdırmazlık testi
3- Pnömatik Sızdırmazlık
4- Su Koçu Testi
5- Çalışma Sıcaklığı Testi (Sıvı Banyosu)
6- Deflektör Dayanım Testi
7- Çalıştırma Elamanı Asılı Kalma Testi
8- Yüksek Sıcaklık Testi 
9- K faktör Testi 
10- Kaba Kullanım Test Düzeneği



SULU  SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

* Sprinkler  ürünleri için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır

1- Hidrostatik Sızdırmazlık/ Hidrostatik Dayanım
10 adet Sprinkler 34.5 bar (500 psi) basınçta 10 dakika boyunca 
sızdırmazlık testine tabi tutulur
Daha sonra 48.3 bar (700 psi) basınçta dayanım testine tabi tutulur



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

• Sprinkler  ürünleri için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır

2- 30 Günlük sızdırmazlık testi

5 adet sprinkler belli bir sıcaklıkta 30 gün boyunca 300 psi sabit basınçta 
sızdırmazlık 
500 psi (34.5 barda) basınçta dayanım testine tabi tutulur. Herhangi bir 
sızıntı ve fiziksel bir hasar görülmemelidir.
3- Su Koçu Testi

5 adet sprinkler bir manifolda bağlanarak çevrim süresi 1-10 saniye 
arasında olacak şekilde 50 psi-500 psi (3.4 bar-34.5 bar) a kadar 
basınçlandırılarak 100000 çevrim yapılır. Çevrim testinden sonra 
numuneler 500 psi (34.5 barda) basınçta dayanım testine tabi tutulur. 
Herhangi bir sızıntı ve fiziksel bir hasar görülmemelidir.



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

• Sprinkler  ürünleri için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır

4-Çalışma Sıcaklığı Testi (Sıvı Banyosu)

TEST KOŞULLARI
10 adet numune sıvı banyosu içerisinde ortam sıcaklığı kontrollü bir şekilde 
yükseltilerek patlatılır.
Sonuç: Bütün numuneler çalışma sıcaklığı %±3.5 toleransı içerisinde 
patlamalıdır.



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

• Sprinkler  ürünleri için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır

5- Deflektör Dayanım Testi
TEST KOŞULLARI

3 adet numune tesisatta bağlanarak 225 psi (15.5 bar)  su basıncı ile 
basınçlandırılır. Uygun bir ısı kaynağıyla sprinkler patlatılarak suyun 
ortalama 15.5 barda ve 15 dakika boyunca akışına müsaade edilir.

6-Kaba Kullanım testi
5 adet sprinkler numunesi alınarak küp şeklinde içinde meşe tahta 
blokların olduğu bir sistemin içine koyularak, dakikada 60 devir yapacak 
şekilde testi yapılır.

Montaj halindeki sprinkler ürününün çarpma, yuvarlanma, yere düşme vb. 
durumlara karşı dayanım testi. Daha sonra 34.5 bar (500 psi) basınçta 10 
dakika boyunca sızdırmazlık testine tabi tutulur.



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

• Sprinkler  ürünleri için aşağıdakilerden bazıları yapılmaktadır
7- Yüksek Sıcaklık Testi
TEST KOŞULLARI

1 adet patlayan sprinkler 15 dakika boyunca 1470°F (800°C) sıcaklığa 
maruz bırakılır. Daha sonra sprinkler60°F (16°C) sıcaklığındaki suyun içine 
daldırılarak 1 dakika boyunca bekletilir.

Sonuç: Herhangi bir soyulma, kırılma ve deformasyon olmamalıdır. 
Yangın bittikten sonra bile sprinkler gövdesinin iyi bir şekilde orda olması 
gerekmektedir.



SULU  SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST SÜREÇLERİ 

*Yapıların yangın güvenliğinde, en yaygın şekilde kullanılan sulu söndürme 
sistemleri en güvenilir ve yaygın olan sistemdir. Güvenilirliğinin üst 
seviyede olmasının en önemli kısımlarından bir tanesi kullanılan ürün 
gruplarının uluslararası standartlara göre üretilmesi ve çalışması çok 
önemlidir. Yukarıda belirtildiği üzere sulu söndürme sistemlerinin bazı test 
standartları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu testlerin amacı sulu söndürme 
sistemlerinin yangın anında kusursuz çalışması için yapılan analiz ve 
testlerin değerlendirilmesidir.



SULU  SÖNDÜRME SİSTEMLERİ  TEST VE SERTİFİKA  

*



SPRİNKLER TİPLERİ 



SPRİNKLER TİPLERİ 



SPRİNKLER TİPLERİ 

1.Early Suppression Fast Response (ESFR) Yağmurlama Başlığı: Özel ve yüksek riskli 
yangın alanlarında, yangını su ile bastırma yeteneği olan hızlı tepkili yağmurlama 
başlığıdır. Bu tip yağmurlama başlıklarının diğer konvansiyonel ve standart 
yağmurlama başlıklarından farkı konvansiyonel ve standart yağmurlama 
başlıklarının amacı yangını kontrol altında tutmak, ESFR tip yağmurlama başlığının 
amacı ise yangını bastırmak (söndürmek)tir. 

2. Genişletilmiş Koruma Alanlı (Extended Coverage) Yağmurlama Başlığı: Normal 
başlıklara nazaran daha büyük alanları korumak için dizayn edilen yağmurlama 
başlıklarıdır.

3.Büyük Damlacıklı (Large Drop) Yağmurlama Başlığı: Yüksek riskli yangınlar için 
deflektör özelliği ile büyük su damlacıkları oluşturan, yangını kontrol etmek için 
kullanılan başlık türüdür



SPRİNKLER GENEL BİLGİLER

•Sprinkler yangını söndürmek ve kontrol altına almak amaçlı olarak tasarlanır.

•Yüksek tehlike mahallerde kuru sistem uygulanmaz.

•Yüksek tehlike mahallerde hızlı tepkimeli sprinkler kullanılmaz.

•Bir sprinklerin maksimum koruma alanı 21 m2 dir.(Tablo)

•Kuru sistemde pendent sprinkler kullanılmaz.

•Duvar tip sprinkler depo alanlarında kullanılmaz.

•Sprinkler minimum çalışma basıncı 0,35 bar dır.

•Sprinkler maksimum çalışma basıncı 12 bar dır.



Son bir ayda 244 saha büyüklüğünde orman alanı yok olmuştur.  



•
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