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söNDüRME PA \lELi TEKNlK ŞARTNAMEsl

1.1.1 Kontrol paneli mikroişlemciIi olmahdlr. Kontrol paneli çaPraz bölte (cross zone) prensiblne

göre çallşacaktlr. İki adet 7Ah 12VDc kurşun aslt aküsü ile beraber otacaktlr. Yeterlı saYlda durum
LED göstergesi ve hata l-ED 8ö5ter8esine sahip olmatIdlr. Programlanabilir gecikme, alarm rölesine
ve başlatma düğmesine sahip olmalıdır.Geci<me süresi 0-6osn afaslnda programlanabilmelidir.
Panel kapağl üzeİinde onaylama (acknowlecge}, harici siren susturma(signal silence), reset, devre
dışı bırakma (output disabl€} butonu bulunmalldlr. Devre dlşl blrakma butonu slren ve/veya
solenoidleri devre dlşl bırakabllme özelliğine sahip olacaktır.Her bir algllama çlklşından,25 adet
dedektörü izlenebılmelidir. Bu sayede korunan alanda.n faıla 50 adet dedektör iılenebllecektir.

1.1 .2 Söndürme paneli üzerinde aşağldaki fonksiyonlar izlenebilir oİmalıdır. -Sistem devrede -

sistem hatasl -zone hatasl -Boşaltma hatasl ,zone alarm -Alarm ses kesme -Abort hatası

1.1.3 5öndürme paneIi aşağldaki özelliklertie olmalıdIr. 3 adet dedektör zon çlktşl (3. zon algllama

ıonu olarak kullan ıla bilir.} 2 adet boşaltma çıkışı ( 4 adet solenoid tetlkleme) 4 adet kontak (3

Amper @ 3o vDc/ı2oVAc} 2 adet izleme çıkışl (Örn;Düşük Baslnç Alarml, Kapl açlldl bi|gisi) 1 adet
bekletme butonu giriş çlklşl 1adet boşaltma butonu giriş çlkİşl 3 adet uyarı cihazı çıkışı (siren vb.

lçin} Teknik Özellikler Enerji giriş : 24O VAC / 50 Hz Boyutlar : 362 mm x 152 mm x 483 mm Çalışma
5ıcakllğl: o ile 49 santigrad derece arasl NEMA 1korumall, maviveya kırmııı renk, çelik kasa ve

kapak.

AKÜ TEIiNlK ŞARTNAMEsi

1. 12 V 7 AMPER oLAcAK
2. TsE sTANDARTLARıNA UYGUN olAcAK
3. EsKisi GöRütüPYENlsıYERıNE UYGuN otAcAK
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DAVLuMBAZ YANGıN SÖNDüRME sısTEMİ TEKN|K şARTNAMESı J
1.Amaç
Mutfaklarda yangln riskinin yüksek olduğu bulunduğu bölgeIerde çlkabilecek muhtemel bir yangını
söndürülmesi için tedbir alınma5ı için söndürıne sistemi kurulur.
2. Kapsam
Endüstriyeltip davlumba2 5istemlerinde kullanılan söndürme sistemine ait bütün bileşenleri,
mühendistik hesaplarl, montaj, devreye alma. eğitim ve kullanlm şarttarlnı kapsar.
3. TANIMLAR
3.1. Söndürücü KimyasaI slvl
3.1.1. Düşük PH derecesine 5ahlp, potasyum bazh (Potasyum Karbonat), boşaldığı ortama zarar
vermeyen, yağlı ortam yan8lnlarlnl çok k|sa siirede bastlracak ve söndürecek nitelikte slvı kimyasal bir
çözelti olacaktır.
3.1.2. Kullanılan sıvı, yangın sonrası kolayca t€ mizlenebilir cinsten olacaktır. Temizlik sonras|
davlumbaz veya pişırme cihazlarl yüzeyinde herhangi leke veya hasara yol açmayacaktlr.
3.2. söndürücü Kimyasal slvı Depolama Tüpü
3.2. ı, sistem tüpleri en az 2,5 mm 5224 saç nialzemeden mamul olacaktır. Tüp işleri kimyasal
pasifizasyon yapılmış olup tüp içinde pollmer esaslı kaplama olmayacaktır.
3.2.2. sistem tüpleri hem duvara montaj hem düz zemine montaj yapılacak aparatlara sahip olacaktır.
3.2,3.5istem tüpleri klrmızl renkte statik flrln boya ile boyanmış olacaktır.
3.2.4. 200c de 12 bar (175 Psl) azot gazl ile bJslnçlandırılacaktlr.
3.2.5. Söndürücü tüpler sürek|i basınçh tip ol:Icaktlr.
3.2.5. söndürücü tüpler 6 8alon (23 kg) olacal«lr..
3.3. Aktivasyon vanasl
3.3.ı. Aktivasyon Vanası Ms58 pirinç malzemeden veya pas|anmaz çelikten üretilmiş olmalldIr.
3.3,2. Aktivasyon vanası dış yüzeyi |le iç yüıeyi en az 10 mikron nikel kaplanmış olmalı ve hem iç hem
dış yüzeyde nikel kaplanmamış alan bulunma rıalıdır.
3.3.4. Aktivasyon vanası üzerinde 100ec de eiiyerek tüp içerisindeki basıncı güvenli tahliye eden, aşırı
lsı emniyet Ventili buIunmalıdır.
3.3.5. Aktivasyon vanasl üzerindeki manometreden, sistemin basınçlı ve çallşabilir olduğu kullanlcl
taraflndan rahatça kontrol edilebilir olmalıdır.
3.4. Aktivasyon Mekanizması
3.4.1. AktiVasyon mekanizması söndürme sistemini hem otomatik hem manuel olarak aktive
edebilecek yapıda olmalıdır.
3.4.2. Manuel aktivasyon için bir adet çekme halkasının kullanıcıtarafından çekilerek mekanizmanın
çalışması sağlanabilmelidir. ilave bir aktivasyon butonU maliyeti gerektirmemelidir.
3.5. Manuel Aktivasyon Butonu
3.5.1. Manuel aktivasyon butonundan aktivasyon için bir adet çekme kolunun/halkasının kullanıcı
tarafından çekilerek sistemin çaltşması 5ağlanabilmelidir.
3.5.2. Manuel aktivasyon butonu üzerİndekicekme haIkasl buton gövdesine bağlı'olmahdır.
3.5.3. Manuel aktivasyon butonun üzerinde, kullanlmlnı açıklayan uygun piktograma sahip etiket
bulunmalıdIr.
3.6. Aıgllama Hattl ve Erİyebllir Dedektörler
3.6.1. Davlumbaz içerisine üreticiteknik kllavJıunda belirtilen şekilde konumlandtrllan eriyebilir
metal dedektörler bulunacaktır.
3.6.2. Dedektörler davlumbaz altında bulunaıı pişirme cihazlarının yerleşimine ve tiplne göre 1309C,

].829c Ve 2609c de tetikleme 5ağlayacak tıpte olacaktlr.
3.6.3. Eriyebilir dedektörler, alüminyum boru içerisınden çekilmiş Alsl 304 pa5lenmaz çelik tel ile
kon u mlandlrüla caktlr.
3.7. Garanti
3.7.1. söndürme 5istemi üretim ve malzeme l]atalarlna karşı 2 yıl garantiye sahip olacaktır.
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