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YANGIN ALGILAMA VE İHBAR 
SİSTEMLERİ

Günümüzde yangın algılama ve ihbar sistemleri işletmeler için büyük önem arz etmektedir.Özellikle 
algılama dedektörlerinden veya ihbar butonlarından gelen ilk alarmda, erken uyarı durumu çok önemlidir.
İnsan bulunan ve bulunmayan tüm alanlarda yangın algılama sistemleri kullanılmalıdır.
Yangın risklerinin her geçen gün artmakta olduğunu düşündüğümüzde can ve mal kayıplarının önüne 
geçilebilmesi için, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin yapılması zorunludur.Bu sistemler insanlara 
sesli ve görsel uyarılarda bulunarak yangına erkenden müdahale etme imkanı sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz ;

  Danışmanlık
  Projelendirme
  Malzeme temini 
  Süpervizörlük 
  Uygulama 
  Devreye alma
  Kontratlı bakım

Ürün ve Sistemlerimiz ;

  İnteraktif Adresli Algılama Sistemi
  Konvansiyonel Algılama Sistemi
  Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemi
  Endüstriyel Gaz Algılama Sistemi
  Söndürme Kontrol Panelleri
  Acil Anons ve Seslendirme Sistemi
  Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirme Sistemi
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İNTERAKTİF ADRESLİ YANGIN ALGILAMA 
SİSTEMLERİ 

İşletmelerde yangın algılama ve ihbar sistemlerindeki en önemli konulardan biri yanlış alarmların 
oluşmasıdır. Bu yanlış alarmlar zaman zaman dikkate alınmayarak yalancı çoban hikayesini bize hatırlatır.
İnteraktif adresli yangın algılama sistemlerinde kontrol paneli ve saha elemanları arasındaki haberleşme 
“yayınlama”yöntemi ile yapılmaktadır.Durumu değişen yada söyleyecek bir şeyi olan cihaz panele bilgi 
gönderdiğinden haberleşme hızı çok yüksektir.Alarm durumunun kontrol paneline iletilmesi veya loop 
cevap süresi diğer sistemlere oranla 4 kat hızlıdır.

Genellikle kullanım alanları ;

Endüstriyel tesisler                   
Fabrikalar
Konutlar
İş merkezleri
Alışveriş merkezleri
Rezidanslar

Hastaneler

Oteller

Uçak ve helikopter hangarları

Gemi, yat ve tekneler
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KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA
 SİSTEMLERİ

Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri genellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler için çoğunlukla 
tercih edilmektedir. Herhangi bir tehlike durumunda yangın algılama dedektörleri veya yangın ihbar butonları 
vasıtasıyla algılama paneline alarm sinyali göndererek sesli uyarıları aktif eder.Maliyet açısından 
oldukça ekonomik olmakla birlikte kurulumları da kolaylıkla yapılabilir.

Genellikle kullanım alanları ; 

Atölyeler
Konutlar
Fabrikalar
Oteller
Klinikler

İş merkezleri
Mağaza içleri ve bölümleri
Gemi, yat ve tekneler
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HAVA ÖRNEKLEMELİ DUMAN ALGILAMA
 SİSTEMLERİ

Hava örneklemeli duman algılama sistemi muhafaza edilmesi gereken bölgelerden çektiği havayı
bir boru ağı yardımıyla dedektöre yollar. Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir. Uyarı sinyali verilmesi
sonucunda işlem başlar. Kurulum maliyeti açısından oldukça avantajlı olan bu sistem rutin bakım
açısından da sorun teşkil etmemektedir.

Genellikle kullanım alanları ;

Soğuk hava depoları
Yüksek raflı depolama alanları
Sıcak alan veya bölümler
Fabrikalar
Bilgi işlem merkezleri
Sistem odaları
Server odaları
Elektrik pano odaları
Ups ve akü odaları
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ENDÜSTRİYEL YANICI VE PATLAYICI GAZ ALGILAMA

 SİSTEMLERİ

Endüstriyel tesislerde tehlike ortamının oluşabileceği ve riskleri de göz önünde bulundurduğumuz taktirde
gaz algılama sistemlerinin mutlaka işletmeler için kurulumlarının yapılması büyük önem arz etmektedir.
Bu durumda işletmelerin gaz oluşabilecek yanıcı veya patlayıcı alanların mutlaka kontrol altına alınması ve
izlenmesi amaçlı bu sistemlerin kullanılması çok daha sağlıklı olacaktır.

Genellikle kullanım alanları ;

Fabrika üretim sahaları
Depolama alanları
Kazan daireleri
Yakıt dolum tesisleri
Solvent depoları
Tehlikeli tank havuzları
Laboratuvarlar
Otoparklar
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Söndürme kontrol panelleri sulu, köpüklü ve gazlı söndürme sistemlerinde yangın anında erken uyarı
ve söndürme amaçlı kullanılan kontrol panelleri'dir.Söndürme kontrol panelleri sayesinde söndürme
sistemlerinin bağlı bulunduğu alan ve mahaller'deki yangın riskleri tehlike durumunda daha kısa sürede
dedektörler ile algılama yapılarak, söndürme işleminin gerçekleşmesi sağlanır.

Genellikle kullanım alanları ;

Sulu söndürme sistemleri
Köpüklü söndürme sistemleri
Gazlı söndürme sistemleri)
Watermist (su sisi) söndürme sistemleri
Kuru kimyevi tozlu söndürme sistemleri
Aerosol söndürme sistemleri                                                                                                                                             

SÖNDÜRME KONTROL PANEL VE 
EKİPMANLARI
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ACİL ANONS VE SESLENDİRME 

SİSTEMLERİ 

Acil anons ve seslendirme sistemleri meydana gelebilecek her türlü tehlike durumunda insanları daha hızlı 
bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılmaktadır.Acil anons ve seslendirme sisteminden gerektiği 
taktirde müzik yayını da yapılabilmektedir.

Genellikle kullanım alanları ;

Konutlar
Rezidanslar
Fabrikalar
Okullar
Oteller
Hastaneler
Alışveriş merkezleri
Havaalanları
Akaryakıt dolum tesisleri ve rafineriler
Tüneller
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ACİL AYDINLATMA VE ACİL YÖNLENDİRME

 SİSTEMLERİ

Binalarda genellikle acil aydınlatma ve acil yönlendirmelerin bulunması büyük önem arz etmektedir. 
Herhangi bir tehlike veya elektrik kesintisi durumunda insanların binadan hızlı ve emniyetli bir şekilde 
tahliye edilebilmesi, insanların yönlerini belirleyebilmeleri için acil aydınlatma ve acil yönlendirme 
sistemlerine mutlaka gerek duyulmaktadır.Bu yüzden her işletmede uygulama yapılması gerekmektedir.

Genellikle kullanım alanları ; 

Konutlar
Rezidanslar
Fabrikalar
Okullar
Oteller
Hastaneler
Alışveriş merkezleri
Havaalanları
Tüneller
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İLGİLİ STANDARTLAR VE ONAYLAR


