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Oda Sızdırmazlık Testi 
 

Gazlı Söndürme yapılacak olan ortamların, gazın dış ortama kaçma olasılığına karşı NFPA 2001’e göre 
sızdırmaz olması gerekmektedir. Gazın ortama boşaldıktan sonra oda içerisinde minimum kalma süresi 10 
dakikadır. Gaz boşaldıktan hemen sonra ortamdaki yangın sönmüş olabilir fakat yeniden tutuşma-
alevlenme tehlikesine karşı gazın minimum konsantrasyon da en az 10 dakika odada kalması gerekmedir. 
Gazın mahalde kalma süresi, dahili hava iklimlendirme sisteminin boşalma anındaki çalışıp çalışmayacağı ile 
orantılı olarak değişir. Eğer boşalma sırasında klima sistemi kapatılırsa, 10 dakika sonrasında ortam içinde 
bulunan gazın seviyesinin minimum oda yüksekliğinin %75’inden daha aşağıda olmaması gerekir. Bu seviye 
ortam içindeki en yüksek cihazın, en üst kot seviyesi olarak ta, karar vermeye yetkin kişi veya kurumlarca 
değerlendirilerek belirlenebilir. Eğer klimalar boşalma sırasında ve sonrasında da çalışmaya devam 
edecekse, 10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın konsantrasyon değerinin, minimum söndürme 
konsantrasyonu değerinin daha altında olmaması gerekir. Bu konuya kullanıcı yetkilileri karar verecektir. 
Kaçak testinin amacı; oda içerisindeki kaçakları alan (m2) bazında belirlemek ve gazın oda içerisinde ne 
kadar süre kalabileceğini hesaplamaktır. Test, bir fan yardımı ile yapılacaktır. Önce mahal içi 
basınçlandırılacak, sonra mahaldeki hava emiş yapılarak ortam dışına atılacaktır. Oda içindeki ve fan 
içerisinden geçen hava basıncı manometreler yardımı ile ölçülecektir. Bu değerler onaylı bir bilgisayar 
programı tarafından değerlendirilecektir. Aradaki diferansiyel fark neticesinde odanın kaçakları bilgisayar 
programı tarafından hesaplanacaktır. Oda kaçakları hesaplandıktan sonra gazın 10 dakika kalma süresi elde 
edilirse, oda testi geçmiş sayılacaktır. Aksi takdir de, açıklıkların izolasyonunda revizyona gidilecektir. 
Raporlama; mutlaka yapılacaktır. Uygulamayı yapan firma, hidrolik hesap yazılım programının verdiği 
orijinal çıktıyı, test sonucu raporu ile mutlaka işletmeye teslim edecektir. Test yapılan cihaz kalibre edilmiş 
olmalıdır ve NFPA tarafından kabul edilen kapasite ve modelde olmalıdır. 
 
Oda sızdırmazlık testlerinin yapılması teklife dahil olacaktır. 
 
Sistem montajı tamamlandıktan sonra idarenin onayı ile devreye alınacaktır. İdare, sistemin manuel de veya 

otomatikte bırakılmasına karar verecektir. 
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Firma Yeterliliği 

Firmaların yangın söndürme sistemleri ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar olması, bünyesinde bu konuda 

eğitim almış en az 10 sene deneyimli ve en az 2 makine mühendisinin bulunması gerekmektedir.  

Firmalar yangın söndürme sistemleri kurulumu konusunda en az 3 adet, teklife muadil bedel ile iş bitirme 

olarak kabul edilecek belgeleri idareye teklif ile birlikte vermelidirler.  

Firmaların, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesine sahip olması gerekmektedir.  

Firmaların; ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı, ISO 9001 Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı Kalite 

Yönetim Standardı, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağladığını 

belgeleyen sertifikalara sahip olması gerekmektedir. 

Firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Firmaların saha kontrol mühendisinin, Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi’ne sahip olması şarttır. Eğitim 

belgeleri teklif ile birlikte sunulmalıdır. 

Tekliflerin verilebilmesi için, fabrikanın tamamının incelenmesi ve iş yeri görme belgesini alması 

gerekmektedir. Yer görme belgesini teklif ile birlikte sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Firmalar işin bedelinin %20’si kadar banka teminat mektubunu idareye sözleşme aşamasında verecektir. İş 

tesliminde ise; işin bedelinin %10’u kadar garanti teminat bedeli olarak; 2 yıl garanti süresi dolana kadar 

geçerli olacak; teminat mektubu verecektir. 

Firma kullanılan ve ithal olan ürünlerin yedek parçalarının 10 yıl süre ile ücreti karşılığında temin edileceğine 
dair taahhütname verilecektir.    

Firmalar çalışmaları sırasında tesis iş güvenliği-işçi sağlığı ve çalışma şartlarına uyacaktır. Karşılaşılacak her 

türlü maddi ve manevi tüm zararlar ve sorumluluklar firmaya ait olacaktır.  

  

  

 


