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1. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri 

Kullanılacak tüm ekipmanlar EN Standartlarına uygun olacaktır ve UL Listeli, FM Onaylı, VDS Onaylı, LPCB 

onaylarından en az birine daha sahip olmalıdır. 

1.1 Adresli Yangın Alarm Kontrol Paneli 

 

Analog adresli yangın alarm santrali, analog adreslenebilir duman, sıcaklık, ışın tipi duman, patlayıcı gaz, 
karbonmonoksit detektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, saha kontrol 
modülleri, kısa devre izolatörleri, dahili ve harici sesli alarm cihazlarının bağlantısına uygun olmalıdır.  
 
Santralin bir çevrimine en az 120 normal adres bağlanabilmelidir. Detektör, buton ve saha kontrol 
modüllerine bir adres verilebilmelidir. Çevrim kabloları üzerinde oluşacak kısa devre durumlarını önleyecek 
kısa devre izolatörleri ise herhangi bir adres taşımamalıdır. 
 
Çevrimde bulunan cihazlar (detektörler, butonlar, saha kontrol modülleri) kesinlikle birbirlerini 
etkilememelidir. Birinin arızalanması veya sökülmesinden diğer cihazların çalışması etkilenmemelidir. 
 
Sistemin kapasitesi, çevrimli olabilmelidir. Çevrimler arasında fiziksel bir bağ bulunmasına gerek yoktur. 
Fakat cihazların otomasyonunun yapılması sırasında cihazın bulunduğu çevrim dışındaki çevrimlerdeki 
cihazlarda otomasyona katılabilmelidir.  
 
Yangın alarm santrali kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde haberleşme portu 
sayesinde analog adresli yangın alarm santrali network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Bu şekilde 
çalışan sistemde, herhangi bir arıza oluştuğunda sistemin komple çökmesi engellenmiş olmalıdır. Ayrıca 
sistemin aynı anda birden fazla yerden izlenmesi yapılabilmeli ve genel alarm, hata gibi olayların kontrolü 
mümkün olabilmelidir. 
 
Santral tamamen mikroişlemci kontrollü olmalı ve dahili veya harici donanımında olabilecek her türlü hatayı 
LCD ekranında gösterebilmelidir. Yangın alarm santralinde genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın 
bölgesi için ayrı alarm lambaları, karakterli aydınlatılmış alfa numerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı 
bulunmalıdır. Santral üzerinden istenildiği zaman, istenilen cihazın o andaki izole veya izole değil durumunu, 
o andaki analog değerini, hangi mantıksal bölgede olduğunu, cihaza atanmış mahal ismi ile beraber 
görülebilmelidir. 
 
Santral üzerine gerektiğinde mini tip termal printer takılabilmelidir.  Sistemin saati, verilmiş olan uyarıların 
zamanının tam olarak ne zaman verildiğini tespit etmek açısından, gerçek zamanlı olmalı ve sistemin akü 
dahil tüm enerjisi kesilse bile silinmemelidir.  
 
Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki 
duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yangına 
müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır.  
 
Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde   “ 
Servis Gerekiyor ” uyarısı vermelidir. 
 
Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim 
maksadıyla kullanılan tüm hatları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak 
denetim altında tutulmalıdır.  
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Cihazların adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonuç programlarını ve son 500 olağanüstü olayı hafızasında 
tutulmalı ve bu veriler kesinlikle kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp santrale bilgisayarın 
haberleşme portu üzerinden kolayca aktarılabilmelidir. Santralın programı, santralde olabilecek muhtemel 
arızalar karşısında önlem olarak herhangi bir bilgisayar disketinde yedek alınabilmelidir. Programda 
yapılmak istenen değişiklikler, tüm programı yeniden yazmaya gerek kalmadan kolayca yapılabilmelidir. 
 
Yangın alarm santralinin mikroişlemcisi, detektörlerden gelen alarm sinyallerini son kez değerlendirmeli ve 
onaylamalıdır; önce operatöre sonra çevreye, alarm organizasyonu çerçevesinde kademeli olarak yazılı, sesli 
ve ışıklı alarm halinde duyurmalıdır. Kontrol ve sinyalizasyonu gerçekleştirmeli ve operatörün müdahalesi 
doğrultusunda gerekenleri yerine getirmelidir.  
 
Özel şifre sayesinde ilgili personelin dışında santrale gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel olunmalıdır. 
 
Santral de standart olarak en az 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiye ye ya da uzaktaki bir 
yangın mücadele merkezine ya da bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza 
çıkışları bulunmalıdır.  
 
Santrale tekrarlayıcı paneller bağlanabilmelidir. 
 
Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine 
getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 
dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile 
teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm’ dan büyük olmayacak şekilde  
yapılmalıdır.  
 

1.2 Adresli Yangın Tekrarlama Paneli 

 

Çalışma günleri, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde tesisteki yangın kontrolünü yapabilmek için 
güvenlik görevlilerinin bulunduğu odaya veya uygun başka bir mahalde tekrarlayıcı panel monte edilmelidir.  
 
Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santrali üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve 
sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir.  
 
Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm lambaları, en az 
aydınlatılmış alfa numerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının 
yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. 
 
Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine 
getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 
dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile 
teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır.   
 

1.3 Adresli Optik Duman Dedektörleri 

 

Analog adresli optik duman detektörü mikroişlemci kontrollü olmalıdır.  Detektör 0.5 mikron ile 10 mikron 
arasındaki büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen dumana 
çok hızlı cevap vermelidir.  
 
Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır.  
 



 

DEKA MÜHENDİSLİK YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.          3 

Analog adresli optik duman detektörü ölçtüğü analog duman seviyelerini analog bilgi olarak kontrol 
paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyonu ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından 
test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. 
Isı, nem ve kirlilik gibi çevresel etkiler algılama kabiliyetine engel olmamalıdır. Bakım sırasında veya 
temizlenmesi gerektiğinde detektörün algılama haznesine basit bir sökme aparatı yardımı ile 
ulaşılabilmelidir. Detektörün algılama yaptığı yeri koruyan kafes çıkarılabilmeli ve rahatça 
temizlenebilmelidir. Hücresi değiştirilebilir olmalıdır. 
 
Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. 
 

1.4 Adresli Sıcaklık Dedektörleri 

 

Analog adresli sıcaklık detektörü mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 
 
Bir yarı iletken sıcaklık algılayıcının ölçtüğü sıcaklık bir analog bilgi olarak kontrol paneline gönderilecektir. 
Detektör sabit sıcaklık detektörü ya da sıcaklık artış hızı detektörü olarak çalışacak şekilde 
programlanabilecek ve sabit sıcaklık aktivasyon değeri en az 4 farklı sıcaklıktan birine ayarlanabilecektir.  
 
Analog adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış 
olmalıdır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. 
 
Analog adresli sıcaklık detektörü ölçtüğü sıcaklık seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, 
duyarlılık, kalibrasyonu ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu 
bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. 
 
1.5 Foto-Elektrik Işın (Beam) Dedektörleri 

 

Yangın alarm sisteminde, geniş hacim ve yüksek tavanlı mekanlarda ışın tipi duman detektörü 
kullanılmalıdır.  
 
Işın tipi duman detektörü, verici ve alıcı olmak üzere 2 parçadan oluşmalı kesinlikle yansıtıcı 
kullanılmamalıdır. Verici ve alıcı arasındaki mesafe 5m’den 100 metreye kadar açılabilmelidir.  
 
Algılama yöntemi, verici tarafından üretilen kızıl ötesi (infrared) ışının alıcı tarafından algılanarak elektrik 
sinyaline çevrilmesi ve bu bilgilerin mikroişlemci tarafından değerlendirilmesi esasına dayanmalıdır. Işın 
doğrultusunun ayarı ve kızıl ötesi (infrared) sinyalin seviye ayarı cihaz içinden yapılmalı ve cihaz kapatılıp 
normal çalışma konumuna geçtiğinde bu ayarlar dış etkenlerden dolayı bozulmamalıdır. 
 
Alıcı üzerine düşen kızıl ötesi (infrared) ışının seviyesini gösteren cihaz içinde farklı renklerde gösterge 
bulunmalı, bu göstergeler vasıtasıyla başka bir cihaza gerek kalmadan sinyal ayarı yapılabilmelidir.  
 
Işın detektörünün alıcı ve verici cihazlarındaki elektronik kartları yüzey montaj tekniği ile üretilmiş olmalıdır.  
 
Işın tipi duman detektörünün çalışma durumunu gösteren göstergeler detektörün üzerinde bulunmalı, ayrı 
bir cihaz üzerinde yer almamalıdır. Normal çalışma esnasında üzerindeki led yanıp sönmeli, alarm 
durumunda ise sürekli yanmalıdır. 
 
Işın tipi duman detektörü her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi 
sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. 
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Alıcı üzerinde paralel ihbar lambası çıkışı olmalıdır. Alıcı ve verici cihazlar arasında senkronize çalışmayı ve 
bilgi (data) haberleşmesi için 2x0.80+0.80 JY(st)Y yangın kablosu kullanılmalıdır. 
 
Normal çalışma esnasında üzerindeki led yanıp sönmeli, alarm durumunda ise sürekli yanmalıdır. 
 
Işın tipi duman detektörü, analog adresli yangın alarm sistemlerine bölge denetim modülü kullanarak 
bağlanabilmelidir. 
 
1.6 Patlayıcı Gaz Dedektörleri 

 

Doğalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esaslı tüm patlayıcı gazları algılayacak ve alarm verecektir. 
 
Üzerindeki LED sayesinde sistemin devrede ve alarm konumunda olduğunu gösterecektir. 220V AC, 12/24V 
DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir.  
 
Patlayıcı gaz detektörünün bir paneli olacaktır. Ortam özelliğine göre dedektör algılama eşiği 0-100 LEL 
ayarlanacaktır. Gaz dedektör paneli analog adresli yangın alarm sistemlerine saha kontak izleme modülü 
kullanarak bağlanabilmelidir. 
 

1.7 Karbonmonoksit Gaz Dedektörleri 

 

Karbonmonoksit gazını algılayacak adreslenebilir ve alarm verecektir. 
 
Üzerindeki LED sayesinde sistemin devrede ve alarm konumunda olduğunu gösterecektir. 220V AC, 12/24V 
DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir.  
 
Patlayıcı gaz detektörünün bir paneli olacaktır. Ortam özelliğine göre dedektör algılama eşiği 0-300 ppm 
ayarlanacaktır. Gaz dedektör paneli analog adresli yangın alarm sistemlerine saha kontak izleme modülü 
kullanarak bağlanabilmelidir. 
 
1.8 Alev Dedektörü 

 

Ex-proof alev dedektörü iç ortam 25m ve dış ortam 25-65m algılama yeterliliğine sahip olacaktır. Dış ortam 

en az IP 66 sınıfında paslanmaz çelik IR4 multi sensörlü montaj aparatı ve koruyucu şapka dahil olacaktır. İç 

Ortam Alüminyum IP 65 UV/IR montaj aparatı ve koruyucu şapka dahil olacaktır. 

 

1.9 Mekanik Isı Dedektörü 

 

Ex-proof 135°C-190°C ayarlanabilir ve en az IP 65 sınıfında olmalıdır. 

 

1.10 Su Baskını Dedektörü 

 

Pompa odasında kullanılmak üzere su baskınını algılayacak ve alarm verecektir.  

 

1.11 Yakıt Buharı Dedektörü 

 

3 Petrol Buharı gaz dedektörü 0-100 %LEL algılayacak ve alarm verecektir. Röle çıkışlıdır. 
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1.12 Yangın Alarm Butonu 

 

Analog adresli yangın alarm butonu mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 
 
Sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışmalıdır. Sıva üstü ve sıva altı montaja uygun olmalıdır.  
 
Analog adresli yangın ihbar butonları, üzerlerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam 
kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni 
bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Camı kırıldığında insan eline zarar vermemelidir.  
 
Analog adresli yangın ihbar butonu bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. 
 

1.13 Adresleme Modülü 

 

Analog adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol 
edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. 
 
Analog adresli röle modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 
 
Gerilimsiz, tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip 
olmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır.  
 

1.14 İzleme Modülü 

 

Analog adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler sistemi, alarm 
girişleri, genel amaçlı yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek 
için kullanılmalıdır. 
 
Analog adresli kontak izleme modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 
 
Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır.  
 

1.15 Alarm Kontrol Modülü 

 

Analog adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontrol modülü sesli alarm cihazlarını çalıştırmak 
için kullanılmalıdır.  
 
Analog adresli sesli alarm kontrol modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 
 
Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir.  
 
Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. 
Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. 
 
Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir.  
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1.16 Kısa Devre İzolatörü Modülü 

 

Analog adresli yangın alarm santralinin çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak 
tesis edilen bir çevrimde detektör, buton ve modüllerin arasına ortalama 20 analog adresli cihazda bir 
bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. 
 
Kısa devre durumunda, izolatör kendiliğinden aktif duruma geçmeli ve üzerindeki ışıklı gösterge yardımıyla 
izolatörün durumu izlenebilmelidir. Ayrıca kısa devre durumu analog adresli santralden de izlenebilmelidir. 
Arıza ortadan kaldırıldığında ise izolatör otomatik olarak devreden çıkmalıdır. 
 
Kısa devre izolatörü, detektör soketi şeklinde de olabilmelidir. 
 
 
1.17 Yangın İhbar Flaşörlü Siren İç Ortam 

 

Dahili elektronik yangın ihbar siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır.  
 
Flaşörlü siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 16-32 ayrı tona sahip olmalıdır. Siren flaşörün minimum 
flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir 
olmalıdır. 
 
Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP42 olmalıdır.  
 
 
1.18 Yangın İhbar Flaşörlü Siren Dış Ortam 

 

Dış ortam elektronik yangın ihbar siren flaşörü gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır.  
 
Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 16-32 ayrı tona sahip olmalıdır. Siren flaşörün minimum 
flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir 
olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. 
  
Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır.  
 
1.19 Yangın Kabloları ve Kablo Kanalları 

 

Kullanılacak yangın kabloları 2 x 1 x 0,8mm2 jh(st)h halojen free yangın kablosu olacaktır.  
 
Konvansiyonel siren, flaşörlü siren, söndürme durdurma ve söndürme başlatma kabloları 2 x 1,5 mm2 
LIHH FE 180 yangın kablosu olacaktır. 
 
Kablo tavalarından taşınmayan hatlar EMT Galvanize borular ile taşınacaktır. Kablo tavaları kullanılacak 
yerlerde işletmeden onay alınarak kablo tava yükleri hesaplanarak uygulamaya başlanacaktır. 
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2. İş Teslimi ve 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.  

  

 


