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MUTFAK (DAVLUMBAZ) SÖNDÜRME S�STEMLER� M�KRO (PANO) T�P� SÖNDÜRME S�STEMLER�

KURU K�MYASAL SÖNDÜRME S�STEMLER� AEROSOL KATI POTASYUM (KPS) SÖNDÜRME S�STEM�

OTOMAT�K ARAÇ UYARI VE SÖNDÜRME S�STEM� TRAFO PATLAMALARINI ENGELLEME (SO�UTMA) S�STEM�

Onaylar

ENDÜSTR�YEL SÖNDÜRME S�STEMLER�

Biz Kimiz

1980�l� ba�lar�nda Türkiye'de yeni yeni gündeme gelmeye ba�layan
"yang�n sistemleri" üzerine çe�itli çal��malar yapan ve istekli bir 
mühendisin �kri ile ba�l�yor  Form Teknik'in hikayesi... 
  
1980 senesinin May�s ay�nda Ankara�da küçük bir o�ste faaliyetlerine
ba�layan Form Teknik bugün merkez binas� ve üretim tesisi ile Yang�n
Korunum Sistemleri alan�nda profesyonel çal��an kadrosu ile,
uluslararas� ve yerel standartlar çerçevesinde benzerlikten uzak bir
yakla��m tarz� ile her projeye özgün çözümler üretmekte, üretirkende
teknolojik de�i�imlerle sürekli yenilikçi bak�� aç�s�n� koruyan bir �rmad�r.

Form Teknik kuruldu�u günden itibaren insanlara kendilerinin ve
i�letmelerinin güvende oldu�unu hissettirmenin garantisini
sunabilmeyi amaçlad��� için, ilk olarak sistemlerden bir bütün yaratma
hede�yle, �u anda sundu�u projelendirme, malzeme temini,
süpervizörlük, montaj ve devreye alma gibi her biri ayr� teknik detay
içeren disiplinlerden ödün vermeden en iyi hizmeti sunabilmek ad�na
bir yandan uluslararas� sayg�nl��a sahip �rmalarla partnerliklere evet
derken; 39 y�ll�k sektör yolculu�una say�s�z ba�ar�l� proje s��d�rmay�da
ba�aran Form Teknik yaz�lmayan� okumay�, yüksek standartlarda
tasar�m ve üretimi kapsayan sistemler kurmay� hede�emekte ve her
zaman "Form Teknik 'den bir hizmet ald���n�zda onun gerekli tüm
yeterliliklere sahip oldu�undan emin olabilirsiniz" diyebilmenin
garantisini sunmaktad�r. 

      NELER  YAPIYORUZ

1-DANI�MANLIK: Yap�lar�n risk s�n�f�n�n belirlenmesi, yang�n
senaryolar�n�n olu�turulmas�, uygun sistem seçimi ve yang�na kar��
al�nmas� gereken önlemler konusunda mü�terilerimize uluslararas�
standartta dan��manl�k hizmeti vermekteyiz. 
2-PROJELEND�RME: Yap�larda kurulmas� tasarlanan yang�n korunum
sistemlerini uzman mühendis kadromuzla, güncel hesap ve dizayn
yaz�l�mlar� deste�iyle, önde gelen ve sayg�n uluslararas� yang�n
standartlar�na göre projelendirmekteyiz.
3-MALZEME TEM�N�: Form Teknik, yang�n sistemleri ekipmanlar�n�,
ülkemizde temsilcili�ini yapt���, konusunda en üstün teknolojiye sahip
uluslararas� �rmalardan sa�lamaktad�r. Bunun yan� s�ra geni� stok
hacmimiz sayesinde h�zl� yedek parça ve malzeme temini hizmeti
verebilmekteyiz.                                           
4-DEVREYE ALMA: Montaj� yap�lan yang�n korunum sistemleri Form
Teknik mühendisleri taraf�ndan devreye alma test ve prosedürleri
uygulanarak, fonksiyon testleri gerçekle�tirilir ve sistemler çal���r halde
kullan�c�ya teslim edilir.
5-SÜPERV�ZÖRLÜK: Form Teknik olarak sat���n� yapt���m�z yang�n
korunum sistem ekipmanlar�n�n montaj� için gerekli olan süpervizörlük
hizmetini vermekteyiz.
6-KONTRATLI BAKIM: Yap�larda kurulmu� olan yang�n korunum
sistemlerinin uzun y�llar verimli �ekilde ve aksamadan çal��abilmesi için, 
kontrata ba�l� periyodik bak�m hizmeti vermekteyiz.
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TSE

Günümüzün modern yemek pi�irme alanlar�, endüstriyel yap�lar ve büyük otellerdeki 
yang�n güvenli�inin sa�lanmas� için geli�tirilen bu sistem dü�ük ba�lang�ç maliyeti
sunan en etkili çözümdür. Bugün her türlü yemek pi�irme ekipman�, a��r� yan�c� ya�lar ve
yüksek verimli �s� kaynaklar� ile birle�ti�inden, bu alanlar� her zaman yüksek yanma
tehlikesiyle kar�� kar��ya b�rakmaktad�r. Havaland�rma sistemleri, bacalarda ve �ltrelerde
biriken ya�lar ve elektrik ve gaz hatlar� ise büyük yang�n tehlikesini artt�rmaktad�r.
Do�ru zamanda hasarlar� önlemek iç�n, alarmlar ve di�er sistemler harekete geçmelidir.
FORM Davlumbaz Söndürme Sistemleri, tehlike alanlar�n� korur ve tüm gerekli yard�mc�
fonksiyonlar� hayata geçirir.

1.  Otomatik alg�lama
2.  Yang�n söndürücü
3.  Klasik yang�n söndürücü
4.  Fritöz
5.  Izgara
6.  Ocak

7.  F�r�n
8.  Otomatik yak�t kapama
9.  Manuel bo�altma
10.  Serbest b�rakma mekanizmas�
11.  Bo�altma tesisat�
12.  Nozullar

Davlumbaz �çi Yang�n Söndürme Sistemi Yönetmeli�i
B�NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMEL�K
19.12.2007 � 2007 / 4390

*  Cihazlar�n ar�zalanmas� veya personel dikkatsizli�i ile her an tutu�ma olur.
* Davlumbazda ve �ltrede biriken ya�lar her an tutu�maya neden olur
*  Pi�irme cihaz�nda ç�kan yang�n�n söndürülmesi zordur. �tfaiye müdahalesi gereklidir.
*  Yang�n bacan�n içinde biriken ya�lar� tutu�turur Yang�n bacan�n geçti�i tüm bölgelere s�çrar H�zla binay� sarar.
* Pi�irme cihaz�, baca ve mutfak hasar görür. Mutfak uzun bir süre hizmet veremez.

MADDE 41 � (1) Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100�den fazla ki�iye hizmet veren mutfaklar�n davlumbazlar�na otomatik
söndürme sistemi yap�lmal� ve ocaklarda kullan�lan gaz�n özelliklerine göre gaz alg�lama, gaz kesme ve uyar� tesisat� kurulmas� �artt�r.

Madde 57  � Al��veri� merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den fazla ki�iye hizmet veren mutfaklar�n
davlumbazlar�na otomatik söndürme sistemi yap�lmal� ve ocaklarda kullan�lan gaz�n özelliklerine göre gaz alg�lama tesisat� kurulmal�d�r.

Madde 139 � Bu Yönetmelik hükümlerine ayk�r� hareket edenler hakk�nda idari emirlere riayet etmemek �ilinden, verilen görevi zaman�nda
yapmayanlar hakk�nda da �ilinin derecesine göre, görevi ihmal veya su istimalden soru�turma aç�larak gere�i yap�l�r. Mutfaklarda kullan�lan
cihazlar�n bozulmas� veya personel dikkatsizli�i ile her an tutu�ma olur.

MUTFAK (DAVLUMBAZ) SÖNDÜRME S�STEM PARÇALARI

TSE

Davlumbaz Söndürme Sisteminin Kurumsal Binalarda Kullan�m�na Ait Madde
MADDE 11- (1) Kurumsal binalar ve bu binalar�n kullan�m özellikleri a�a��da belirtilmi�tir:

A)  E�itim tesisleri: E�itim ve ö�retim faaliyetlerinin yürütüldü�ü yerlerdir. E�itim amaçl� binalar; ilkö�retim, orta ö�retim kurumlar� ve yüksek ö�retim kurumlar� dahil
olmak üzere, alt� veya daha fazla ki�i taraf�ndan günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile e�itim amac� ile kullan�lan binalar veya
binalar�n bu amaçla kullan�lan bölümle-rini kapsar. Ana okullar�, kre�ler, çocuk kulüpleri, özel e�itim kurumlar�, ilkö�retim okullar�, orta ö�retim kurumlar�, dershaneler,
kütüphaneler, yeti�tirme yurtlar�, yat�l� bölge okullar�, yüksek ö�retim kurumlar� ve benzeri yerler bu s�n�fa girer.

B)  Sa�l�k hizmeti amaçl� binalar: Bedensel veya zihinsel bir hastal���n veya yetersizli�in tedavisinin veya bak�m�n�n yap�ld��� veyahut küçük çocuklar, nekahet halindeki
ki�iler veya bak�ma muhtaç ya�l�lar�n bak�mlar� için kullan�lan ve dört veya daha fazla ki�inin yat�r�labildi�i binalar� veya binalar�n bu amaçla kullan�lan bölümlerini kapsar.
Hastaneler, huzur evleri, çocuk bak�m ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler ve benzeri yerler bu s�n�fa girer. Sa�l�k ocaklar�, özel klinikler, revirler te�his ve tedavi
merkezleri ve t�bbi laboratuvarlar da bu s�n�ftan say�l�r.

C) Tutuk evi, cezaevi ve �slah evi binalar�: Hürriyetleri k�s�tlanm�� veya güvenlik sebebiyle hareketleri s�n�rland�r�lm�� ki�ilerin bar�nd�r�ld��� binalard�r. Ceza ve tutuk evleri,
nezarethaneler, �slah evleri ve benzeri yerler bu s�n�fa girer. 

Aktivasyon
Butonu

Kontrol Birimi

Röle

Alg�lama Devreleri

Elektrikli Kontrol Kafas� ve Aktüatör

Elektrik Gaz
Val�

Nozullar
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M�KRO (PANO) T�P� SÖNDÜRME S�STEMLER�

Sunucu ve pano odalar�, herhangi bir i�letmenin veri merkezini temsil eder ve bu nedenle,
bu alanda yang�n alg�lama ve söndürme sistemleri birinci öncelik olmal�d�r. Sunucu ve
pano odalar�, i�lemleri kesintisiz sürdürmek zorundad�rlar. Bir sunucu odas� yang�nda,
bir �irket ekipman�, de�erli �irket verilerini ve hatta insan hayat�n� kaybedebilir. Yang�n alg�lama
ve söndürme sistemleri bu riskleri önemli ölçüde azalt�r. Yang�n durumunda, bir sonraki önemli ad�m erken tespittir. Baz� geli�mi� detektörler
erken a�amalar�nda yang�n� alg�layabilir ve insanlar� uyarmak için bir alarm çalarak ve yang�n söndürme sistemini etkinle�tirerek yan�t verebilir.
Sunucu odan�zda, yang�n alg�lama sisteminin ana i�levi, gerçek bir tehlike olu�turmadan ve normal i� ak���n� bozmadan önce sizi potansiyel bir
yang�n konusunda uyarmakt�r. Ana sunucu odas� yang�n söndürme sistemi tercih edilen bir gaz söndürme sistemidir. Ya�l� kal�nt�lar, su veya
a��nd�r�c� malzemelerin arkas�nda b�rakmaz. ��gal alt�ndaki alanlarda güvenle kullan�labilir. Çevre üzerinde minimum etkiye sahiptir ve
10 saniye veya daha k�sa sürede söndürme seviyelerine ula��r. 

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

�  �nsan müdahalesi olmadan kendi kendini etkinle�tiren basit sistem.

�  Do�rusal Is� Alg�lama - yang�n�, yang�n alg�lama tesisat�n�n tüm uzunlu�u boyunca alg�lar.

�  Yang�n� erken bir a�amada söndürür.

� Sistem otomatik olarak etkinle�ir.

� Ar�zaya kar�� güvenli.

� Sistem karma��k elektronik parçalara veya hareketli parçalara dayanmad���ndan daha güvenilirdir.

�  Sistem yang�n�n tespiti ve söndürülmesi için harici güç kayna��na ihtiyaç duymaz.

�  Basit yap�s� sayesinde bak�m� kolayd�r.

M�KRO (PANO) T�P� SÖNDÜRME S�STEMLER�
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M�KRO (PANO) T�P� SÖNDÜRME S�STEMLER�
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KURU K�MYASAL SÖNDÜRME S�STEMLER�

Kuru kimyevi tozlar, yang�nla mücadelede, patlamalar� ve patlayarak h�zla yay�lan
alevleri bast�rmak için gerekli özelliklere sahip kimyevi maddelerden yap�lm�� tuz gibi
kat� taneciklerden olu�ur. Söndürücü cihaz veya sistemden itici bir gaz yard�m�yla
d��ar� at�l�r. Tozlar yanan çe�itli cisimleri söndürme kabiliyetlerine göre s�n��and�r�lm��lard�r.
Di�er yang�n söndürme elemanlar� ile kar��la�t�r�ld���nda söndürme tozu �u avantajlar� ile öne ç�kar. 

�  An�nda söndürme kabiliyeti vard�r. 
�  Tüm yang�n s�n��ar�na etkilidir. 
�  Her tür yang�n söndürme cihaz ve arac�nda kullan�labilir. ( Elde ta��nabilen cihazlar, kazanlar, tanklar ve sabit sistemler.) 
�  Suyun aksine, tozlar�n olu�turdu�u bulut yang�na müdahale eden ki�iyi alevin s�cakl���ndan koruyan bir kalkan görevi yapar. 
�  Suyla yap�lan müdahalelerde meydana gelen hasarlara yol açmaz. 
�  So�uk havadan etkilenmez. 
�  Elektri�i iletmez. 
�  At�k b�rak�r. 

Kuru Kimyevi Tozlu Yang�n Söndürme Sistemleri Kullan�m Alanlar� 

Di�er yang�n söndürme sistemlerine oranla çok dü�ük
söndürme sürelerine sahip olan tozlu söndürme sistemlerinin
kullan�m alanlar� ise �u �ekildedir: 

� Petrol ra�nerileri
� Kimyasal madde üretimi yapan tesisler
� Boya kabinleri
� Kaplama odalar�
� LNG pompa istasyonlar�
� Uçak hangarlar�
� Pompa bölümleri
� Jeneratör bölümleri
� Pano bölümleri
� Yan�c� s�v� depolar�
� Parlay�c� s�v� depolar� 

Firmam�z taraf�ndan sat���, montaj� ve bak�m� yap�lan Kuru Kimyevi Tozlu söndürme sistemleri,
odalar� ve objeleri korumak için kal�c� olarak monte edilen yang�n söndürme sistemidir. Söndürme
tozlu kat�, s�v� ve gaz maddeler ve metal yang�nlar� (A), (B), (C), (D) s�n�f� yang�nlar için kullan�l�r.
Manuel veya otomatik kuru kimyevi tozlu sistem ekipmanlar�, tasar�mlar� ve hidrolik hesaplar�
taraf�m�zdan yap�larak söndürme sistemleri monte edilerek devreye al�nmaktad�r. 

       Yang�n durumunda alg�lama hatt�ndan gelen mekanik ve elektrik uyar�mla bo�alma düzene�i, itici gaz kartu�unun a�z�ndaki
zar� delerek gaz�n tetikleme hatt�na dolmas�n� ve gaz�n bas�nc�yla pnomatik tetikleyicilerin kuru kimyevinin bulundu�u tüplerin
vanalar�n� açmas�n� sa�lar. Tüplerde kuru kimyevi toz azot gaz� ile bas�nçland�r�lm�� bir �ekilde depolanm��t�r. Vanan�n aç�lmas�yla
bas�nçland�r�lm�� olan kuru kimyevi bo�altma hatt�na dolarak püskürtücülerden ortama bo�al�r. Sistem tamamen otomatik
pnomatik ve /veya el ile (manuel olarak) devreye girebilir. Sistemin devreye girmesiyle aksesuarlar�na ba�l� olarak fanlar�n
durdurulmas� cihazlara veya ortama elektrik ak�m�n�n verilmesinin önlenmesi, çe�itli giri�/ç�k��lar�n kapat�lmas�, gaz giri�lerinin
kapat�lmas�, sesli ve görsel alarm verilmesi ve buna benzer i�lemler gerçekle�tirilebilir. 

NASIL DEVREYE G�R�YOR? 

S�STEM �EMASI

TSE TSE

KURU K�MYASAL SÖNDÜRME S�STEMLER�
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AEROSOL KATI POTASYUM (KPS) SÖNDÜRME S�STEM�
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AEROSOL KATI POTASYUM (KPS)
SÖNDÜRME S�STEM� NED�R?

        Kat� Potasyum Söndürme (K�saca KPS) sistemi, roketler, uzay mekikleri ve
denizalt�lar�n da kullan�lan söndürme sistemidir. Sa�lad��� art� de�erler göz önüne
al�narak yang�n riski bulunana tüm ortamlarda kullan�lmak üzere geli�tirilmi�tir. S�k��t�r�lm�� mikronize kat� potasyumdan olu�ur ve iletken de�ildir. Yang�n 
ç�karma riski bulunan trafo ve elektrik odalar�, jeneratör ve kompresör odalar�, elektrik da��t�m panolar� gibi yerlerde güven ile kullan�labilir.

AEROSOL NED�R?

       Aerosol kat� halde bulunan potasyum çelik bir kap
içerisine yerle�tirilerek yanmas� sonucunda ortaya ç�kard���
gaz bulutunun ortama püskürerek yay�lma tekni�idir.
Hacim doldurma esas�na göre çal���r.

NASIL SÖNDÜRÜR?

Kat� potasyumun yanmas� sonucu ortaya ç�kan gaz içerisinde as�l� durak küçük kat�
ya da s�v� parçac�klardan olu�an aerosol sistemi maddenin önce buharla�mas�,
ard�ndan yo�u�mas� süreçleriyle ortaya ç�kan ultra ince bir söndürme maddesi
saçarak çal���r. Ortamdaki oksijen canl� ya�am� için gereken s�n�r�n alt�na dü�mez.
Dolay�s� ile insan sa�l���na zarars�zd�r. Sistem elektriksel, termal ve manuel olarak
tetiklenebilir.

AEROSOL KATI POTASYUM (KPS) SÖNDÜRME S�STEM�

AEROSOL 
C�HAZI

�PTAL
ANAHTARI

MANUEL
ETK�NLE�T�RME
DÜ�MES�

KOMUT VE KONTROL
PANEL�

YANGIN
DEDEKTÖRLER�

AKSESUARLAR

KONTROL
PANEL�

AEROSOL SÖNDÜRÜCÜ S�STEMLER�N AVANTAJLARI

� Kolayca yang�n alg�lama ve söndürme sistemlerine ba�lanabilir.
� Yang�n�n yay�lmas�n� ve dolay�s�yla maliyetlerin s�n�rland�r�lmas�n� sa�layarak
   mümkün oldu�unca yang�n� kayna��na yak�n bir koruma sa�lar ve  bir bölme ya da
   nesnenin içine monte edilebilir.
� En az 15 y�ll�k bir servis ömrü vard�r ve akredite edilmi�tir.
� Bas�nç içermez, bas�nca neden olmaz, dolay�s� ile kolay ta��nabilir ve monte edilebilir.
� Aktivasyon tam otomatik ve manuel (ba��ms�z) olarak yap�labilir.
� Elektrik enerjisi veya güç kayna�� kullanmadan çal��abilir.
� Portatiftir ve yerden tasarruf sa�lar.
� Rina Serti�kasyonuna sahiptir. 98% ortam s�cakl���na kadar %98 nem ile -50°C ile +75 aras�nda de�i�en ortamlarda kullan�labilir.
� Devam eden (üretim) i�lemlerinde sistemsel herhangi bir kesinti olmadan, kolay ve h�zl� monte edilebilir.
� Di�er geleneksel gazl� ve tozlu sistemlere göre bak�m gerektirmez. Söndürme performans� çok daha fazlad�r.
� �nsanlara ve hayvanlara zarar� yoktur.
� Çevre ve ozon dostu bir üründür. Ozon tüketme potansiyeli (s�f�r) yoktur.
� Temini ve montaj� kolayd�r. Ta��nabilir ve yer de�i�tirilebilir.
� Zaman ve paradan tasarruf sa�lar.

�  Telekomünikasyon tesisleri
�  Proses kontrol odalar�
�  PABX odalar�
�  Yüksek de�erli mobil ekipman
�  Hücresel sahalar ve röle kuleleri
�  Veri i�leme tesisleri

�  Yan�c� s�v� depolama alanlar�
�  Türbin ve jeneratör muhafazlar�
�  Gemi makine daireleri ve makine mahalleri
�  Enerji santralleri
�  Küçük Tekneler
�  Genel endüstriyel tehlikeler

TSE
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OTOMAT�K ARAÇ UYARI VE SÖNDÜRME S�STEM�

       Araç yang�n alg�lama ve söndürme sistemleri tüm motorlu deniz ve kara ta��tlar�nda kullan�lmaktad�r.
Bu teknolojide amaç yang�n�n önceden alg�lanarak müdahale edilmesidir. Alg�lama sonras�nda araç kullan�c�s�
ekran�nda bilgi verilmekte ve alg�laman�n otomatik do�rulanmas� durumunda otomatik yang�n söndürme
sistemi devreye girmesiyle h�zl� söndürme sa�lanmakta yolcular ve araç�n korunmas� sa�lanmaktad�r.  Otomatik
mobil söndürme çözümlerimiz otomobillerden otobüslere, arazi ta��tlar�ndan askeri araçlara yatlardan kamyonlara
kadar birçok motorlu ta��tda ve kabin içinde rahatl�kla kullan�lmaktad�r.  Araç söndürme sistemi, istenilen hemen hemen her araca rahatl�kla monte
edilebilir �ekilde dizayn edilmi�tir. Montaj� ve bak�mlar� �rmam�z taraf�ndan yap�lmaktad�r. Sistemde kullan�lan söndürücü madde ve kapasitesi;
araçlar�n motor bölümü, kabin içi, araç üzeri ve teker üstü olarak �rmam�z taraf�ndan ayr� ayr� tasarlan�r. Sistem paket olarak, kontrol paneli, alg�lama
düzene�i, söndürücü silindir veya silindirleri ile bo�altma nozullar�ndan olu�maktad�r . 

� �ehir içi toplu ta��ma yapan halk  otobüsleri, belediye araçlar� ve minibüslerde
� �ehirler aras� ta��ma yapan otobüslerde
� Özel amaçl� tasarlanan motorlu ta��tlarda
� Otomobil
� Arazi araçlar�nda
� Askeri amaçl� üretilmi� ta��tlarda
� Nakliye kamyonlar�nda
� Konteynerlarda

�  Alg�lamada çoklu alternatif seçene�i
�  Etkili söndürme
�  H�zl� alev kapatma
�  Yeniden tutu�may� engelleme
�  Dü�ük maliyetli yeniden kurnlum
�  Çevreye duyarl�

TSETSE

KULLANIM ALANLARI
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ekran�nda bilgi verilmekte ve alg�laman�n otomatik do�rulanmas� durumunda otomatik yang�n söndürme
sistemi devreye girmesiyle h�zl� söndürme sa�lanmakta yolcular ve araç�n korunmas� sa�lanmaktad�r.  Otomatik
mobil söndürme çözümlerimiz otomobillerden otobüslere, arazi ta��tlar�ndan askeri araçlara yatlardan kamyonlara
kadar birçok motorlu ta��tda ve kabin içinde rahatl�kla kullan�lmaktad�r.  Araç söndürme sistemi, istenilen hemen hemen her araca rahatl�kla monte
edilebilir �ekilde dizayn edilmi�tir. Montaj� ve bak�mlar� �rmam�z taraf�ndan yap�lmaktad�r. Sistemde kullan�lan söndürücü madde ve kapasitesi;
araçlar�n motor bölümü, kabin içi, araç üzeri ve teker üstü olarak �rmam�z taraf�ndan ayr� ayr� tasarlan�r. Sistem paket olarak, kontrol paneli, alg�lama
düzene�i, söndürücü silindir veya silindirleri ile bo�altma nozullar�ndan olu�maktad�r . 

� �ehir içi toplu ta��ma yapan halk  otobüsleri, belediye araçlar� ve minibüslerde
� �ehirler aras� ta��ma yapan otobüslerde
� Özel amaçl� tasarlanan motorlu ta��tlarda
� Otomobil
� Arazi araçlar�nda
� Askeri amaçl� üretilmi� ta��tlarda
� Nakliye kamyonlar�nda
� Konteynerlarda

�  Alg�lamada çoklu alternatif seçene�i
�  Etkili söndürme
�  H�zl� alev kapatma
�  Yeniden tutu�may� engelleme
�  Dü�ük maliyetli yeniden kurnlum
�  Çevreye duyarl�

TSETSE

KULLANIM ALANLARI
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TRAFO PATLAMALARINI ENGELLEME (SO�UTMA) S�STEM�

SİSTEM ÇALIŞMA ŞEMASIEnerji gereksinimi artt�kça, artan talebi kar��lamak için enerji sektörü gün geçtikçe
yeni yap�lanmalara ve mevcut santralleri iyile�tirme çal��malar�na devam etmektedir.
Enerji santralleri ve trafolarda yang�n, büyük bütçeli ve ölümcül sonuçlara ve maddi
kay�plara neden olmakta ve tehlike bar�nd�rmaktad�r. �nsanlar�, çevreyi ve ürünleri korumak için kapsaml� bir patlama engelleme ve yang�ndan
korunma sistemi gereklidir. 

TSE

      Ya�l� transformatörlerdeki, bu�inglerin k�r�lmalar� ve çatlamalar� sonucunda ya� s�z�nt�s� meydana gelir. Trafo yüzeyindeki ba�lant�larda
olu�an k�sa devreler veya arklar, s�zan ya�larla temas etti�inde bas�nç 4-5 mls�de 7-8 kat artarak patlamalara veya yang�nlara sebep olurlar.
Uygulad���m�z bu sistemle genle�en ya�� 3-4 mls�de yedek ya� deposuna aktar�p so�utarak transformatörlerin patlamalar�n� veya yang�n
ç�kmas�n� önlüyoruz. Ayr�ca trafo sahas�nda olu�abilecek yang�nlar� su sis yang�n söndürme sistemi ile söndürüyoruz. 

TSE

TRAFO PATLAMALARINI ENGELLEME (SO�UTMA) S�STEM�
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