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İçerik

❖Sulu Sistem İlgili Standart ve Yönetmelikler

❖Sulu Sistem Tasarım İlkeleri ve Örnekleri 



➢ Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

➢ TS EN 12845 Automatic Sprinkler Systems (design, Installation
and maintenance)

➢ TS EN 12259 Automatic Sprinkler Systems

➢ TS EN 671 (1-2-3) Hydrant and Hose Reel Systems

➢ NFPA 13 Standart for the Installation of Sprinkler Systems

SULU SİSTEM İLGİLİ STANDART VE YÖNETMELİKLER





SU DEPOSU



SU DEPOSU



SU DEPOSU

➢ Su borularda herhangi bir tıkanmaya sebep olacak maddelerden 
arındırılmış olmalı. Tuzlu veya  tuzlumsu su sprinkler sisteminde 
bulundurulmamalı.

➢ Eğer temiz su kaynağı bulmak mümkün değilse, tuzlu veya tuzlumsu su 
kaynağı kullanılabilir eğer boru hatları temiz su le doldurulursa. (EN 12485 
CHP 8)



YANGIN POMPA DAİRESİ

Yangın pompa dairesi yangına en az 60 dk. dayanıklı bir kompartıman içinde 
olmalı, başka amaçlarla kullanılmamalı. Ve aşağıdakilerden biri olmalı:
➢ Ayrı bir bina,
➢ Direk dışarıya açılan ve sprinkler ile korunan bir binaya bitişik,
➢ Direk dışarıya açılan sprinkler ile korunan bir binanın içinde kompartıman 

olarak.(EN 12845)



YANGIN POMPA DAİRESİ



YANGIN POMPALARI

Eğer iki pompa kullanılıyorsa her pompa gerekli debi ve basıncı tek başına 
sağlamalı.
Eğer üç pompa kullanılıyorsa her pompa kapasitenin en az %50 sini sağlamalı. 
Birbirinden alakasız su kaynakları kullanılıyorsa pompalardan en fazla bir 
tanesi elektrik beslemeli olmalı.
(EN 12845)



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI

➢ Eğer bir pompa hattında emiş hattı borusu ile pompa emiş 
flanşı birbiri ile aynı çapta değilse, oluşabilecek hava 
ceplerinden kaçınmak için birebirine eksantrik düşürücü ya 
da yükseltici ile bağlanmalı,. (NFPA 20)



YANGIN POMPALARI





YANGIN POMPALARI

➢Pozitif emiş yapılıyorsa emme borusu 65 mm den az olmamalı, emiş max 1,8 

m/s geçmemeli. Eğer çoklu pompa kullanılıyorsa emişler birbirine bağlanabilir 
ancak pompaların bağımsız bakımları için önlem alınmalı.

➢ Negatif emiş yapılıyorsa emme borusu 80 mm den az olmamalı, emiş max 1,5 
m/s geçmemeli. Çoklu pompa kullanımında bağımsız emiş yapılmalı. (EN 
12845)



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI

Elektrik motorlu pompa:
➢Basınç şalterinden sinyal aldığında otomatik devreye 

girmeli,
➢Manuel başlatması olmalı,
➢ Sadece manuel kapanmalı. (EN 12845)



YANGIN POMPALARI

Dizel moturlu pompa:
➢ Otomatik ve manuel başlama sağlanmalı, 
➢ Otomatik olarak basınç switchini algıladığında ve mauel olarak tuşa 

basıldığında başlamalı,
➢ Dizel pompa sadece manuel kapanmalı, motor kendiliğinden 

kapanmamalı.
➢ Aküler 12 V dan az olmamalı. ( EN 12845)



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI

➢ Birincil pompa yani asıl pompa otomatik olarak devreye basınç düşümü anma 

basıncının en fazla 0,8 katına indiğinde devreye girmeli.
➢ İkincil pompa pompa yani yedek pompa otomatik olarak devreye basınç 

düşümü anma basıncının en fazla 0,6 katına indiğinde devreye girmeli.
➢ Pompalar devreye girdikten sonra sadece manuel kapatılmalı aksi takdirde 

kapanmamalı. (EN 12845)



YANGIN POMPALARI

➢ Kullanılacak yakıt üreticinin belirlediği kalitede olmalı, yakıt tankı motoru 
tam yükte çalıştıracak ve belirlenen zamanda besleyebilir olmalı:
- 3 saat düşük tehlike:
- 4 saat orta tehlike:
- 6 saat yüksek tehlike. (EN 12845)



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI

➢ Yakıt tankı çelik kaynaklı olmalı. Eğer iki dizel pompa varsa tankları ayrı olmalı. 
pozitif emiş sağlanmalı. Yakıt göstergesi olmalı.

➢ Tank  ile motor arasına yapılacak vana kilitlenebilir olmalı. Lehim kullanılmamalı ve 
metal borular kullanılmalı. Tortu mesafesi en az 20 mm olmalı, boşaltma vanası en 
az 20 mm çapında olmalı.

➢ Tank havalandırma borusu yangın pompa dairesinin dışına verilmeli. (EN 12845)



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI



YANGIN POMPALARI

Negatif emme yalan pompalarda yapılması 
gereken düzenlemeler ve besleme tankı 
kapasiteleri (EN 12845) 



YANGIN POMPALARI



SABİT BORU TESİSATI

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

İTFAİYE SU ALMA AĞZI

➢ Yüksek binalar ve kat alanı 1.000 m yi geçen avm ler, otoparklar vb
yerler.

➢ Bir boyutu 60 m yi geçen katlarda,
➢ Eğitilmiş personelin kullanımına uygun,
➢ Herhangi bir noktan su alma ağzına ulaşma 60 m den fazla olmamalı.
➢ Kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holüne yapılmalı.



SABİT BORU TESİSATI



SABİT BORU TESİSATI

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik



SABİT BORU TESİSATI



SABİT BORU TESİSATI

➢ İtfaiye su verme ağzı 
basma kolektörüne 
bağlanmalı. (NFPA 13) 



SABİT BORU TESİSATI

➢ 100 mm çapında boru ile 

basma kolektöründen 
alınmış,

➢ 2 adet 65 mm rekorlu 
başlık konulmuş,

➢ Sadece içeriye doğru 1 
adet cekvalf konulmuş,

➢ En düşün noktasına 
damlatma musluğu 
konulmuş,

➢ Zincirli kapaklar var,
➢ İşaretlemesi yapılmış,
➢ Önüne herhangi bir 

malzeme konulmamış.



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

➢ Sprinkler (yağmurlama) tasarımında suyun hızı:
- Vanalar, akış izleme cihazları ve filtrelerde 6 m/s’yi,
- diğer bütün noktalarda ise 10 m/s’yi

Geçmemelidir. (EN 12845)



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

➢ 8.2.1 Test hariç su basıncı 8.2.1.1 ve 8.2.1.2 de belirtilen yerlerde 12 barı 
geçmemelidir.

➢ 8.2.1.1 Bütün sprink tiplerinde:
- sprinkler, çoklu jet kontrolleri, akış switchleri, kuru ve ön tepkimeli vanalar, 

hızlandırcılar, alarmlar ve hat kontrol vanaları. (EN 12845)



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

➢ 8.2.1.2 sprinkler sisteminde en yüksek sprinkler ile en alçak sprinkler arasının 45 m 
geçmediği durumlarda:
- pompa çıkışları, kapalı vana hesaba katılmalı,
- ıslak alarm vanaları, kapatma vanaları, boru birleştirme ekipmanlarında

12 barı geçmemelidir.  (EN 12845)



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

➢ Yüksek sprinklerli yapılarda, yani en yüksek ve en alçak sprinkler
başlıklarının arasınındaki yükseklik farkının 45 m yi geçtiği yerlerde, su 
basıncı aşağıdaki ekipmalarda basınç 12 barı geçebilir (ekipmanların 12 bar 
dan yüksek nitelikte olduğuna emin olunmalı )
- pompa çıkışları
- kolon ve dağıtım boruları. (EN 12845)



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

A- Yükseltmelerde 4 yollu destek 
B- Enine sismik destek 
C- Enine sismik destek
D- Kısa yükseltme
E- Duvar geçişinde kaplinler
F- Boyuna sismik destek



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

➢ Dilatasyonlarda kardan milli kompansatör
uygulaması

➢ Dilatasyonlarda V flex kompansatör
uygulaması 



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )

Enine Sismik Destek 

Enine Sismik Destek
Boyuna Sismik Destek



SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA )
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