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Kıvılcım Tanıma, Kıvılcım Söndürme!

we have the right solutions
for all applications.
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Maddi Hasar, Üretim Durması
ve İnsan Hayatı Riskinin Önlenmesi!
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Kıvılcım Tanıma
(2x Kıvılcım Sensörü FSK-3) Kıvılcım 

Söndürme 
Ünitesi 
(SP2 D-R)

Özellikle yanıcı malzemelerin taşındığı pnömatik ve mekanik sistemlerde meydana 
gelen kıvılcımlar yangınlara, filtre patlamalarına neden olmaktadır. Kıvılcım oluşu-
mu genel olarak kullanılan makineler yoluyla veya malzemelerde oluşan kirlilikten 
meydana gelir.
Üretimin durması, yüksek maddi hasarlar ve insan hayatı riski yukarıda bahsi geçen 
yangın ve patlamaların sonuçlarıdır. Bu riski ortadan kaldırmak için vakum sistemle-
riyle kıvılcımın gözlenmesi ve söndürülerek ortamın güvenli hale getirilmesi gerekir. 
Bu sistemlerin kullanımında yasal olarak sigorta şirketleri (VdS 2106) %15’e varan 
indirimler yapabiliyorlar.

Kıvılcım Söndürme Sistemlerinin 
Fonksiyonu.

Pnömatik sistemlerde kıvılcım sensörleri 
ve söndürme sistemleri vantilatör (kıvılcı-
ma neden olabileceği için) arkasına monte 
edilmelidir. Kıvılcım sensörü en küçük infraruj 
ışımalarını anında tespit eder ve mili saniye 
zaman diliminde sensör operatör paneline 
uyarıda bulunur. Mili saniye süresi içerisinde 
söndürme sistemi devreye girer ve söndür-
me işleminde kullanılan su, borular içerisine 
monte edilmiş spesifik fıskiyelerden boru 

içerisine fışkırtılır. Fıskiyeden çıkan basınçlı su 
bulutu güvenli bir söndürme işlemi için tüm 
kıvılcım çıkan alanı kapsamalıdır. Bir vakumla-
ma sisteminde kıvılcım sensörüyle söndürme 
sistemi arasındaki en düşük mesafe vakum-
lama sistemi içerisindeki hava sirkülasyon 
hızına ve söndürme sisteminin tepki süresine 
bağlıdır. En düşük mesafe hesaplaması boru 
içerisindeki hava sirkülasyon hızı m/s ile 0,3s’ye 
(borunun veya taşıyıcı kanalın çapına bağlı 
olarak değişir) kadar olan güvenlik faktörünün 
çarpılmasıyla elde edilir. Güvenlik faktörü 
olarak tanımlanan, kıvılcımın fark edildiği an ile 
su bulutunun fıskiyeden fışkırtılması arasındaki 
geçen süredir. Bu süre içerisinde vakumlama 
kanalı (boru veya taşıyıcı kanal) içerisinde 

güvenli bir söndürme işlemi için etkili miktar-
da su bulutu oluşması gerekir. Temel olarak 
kıvılcımın yangına neden olacak bölgeye ulaş-
maması için kanal içerisindeki hava sirkülasyon 
hızınıın büyüklüğü kadar kıvılcım sensörüyle 
söndürme sistemi arasındaki mesafenin de 
arttırılması gerekir.

Bir hesaplama örneği:
Vakumlama-/Hava Sirkülasyon Hızı v = 30 m/s
Güvenlik Faktörü = 0,25 s
Buradan en düşük mesafe aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır:
= 30 m/s x 0,25 s = 7,5 m

Kıvılcım Söndürme Sistemleri 
Ekipmanlar.

Filtre ve talaş silolarında bütün taşıyıcı kanal 
veya borulara vantilatörden sonra bir kıvılcım 
sensörü (A) ve bir söndürme sistemi (B) 
monte edilmelidir. Kıvılcım tanıma sistemi (A) 
en az bütün boru kesitini kontrol edebilecek 
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Yangın Koruması

Kıvılcım 
Tanıma 

1. By-Pass Duman Detektörü Ters Hava 
 Sirkülasyon Kanalı İçerisinde
2. Vakumlama Ünitesinde Kıvılcım Tanıma
3. Vakumlama Ünitesinde Kıvılcım Söndürme

By-Pass Duman 
Detektörü

4.  Boşaltma Alanında Termik Sensör
5. Filtre Söndürme Ünitesi
6. Kıvılcım ve Termik İzleme-Takip
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Termik 
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Hava Kanalları

Silindirik Filtre Sistemleri 

Koruması:

Bütün filtre sistemlerine 

ulaşan vakumlama kanal-

ları kıvılcım sensörleriyle 

(2) izlenir ve söndürme 

sistemleriyle de (3) koru-

nur. Silindirik filtrelerde 

herhangi bir yanıcı közle 

oluşacak tutuşmalarda 

By-Pass duman detek-

törleri (1) devreye girer ve 

çok hızlı bir şekilde hava 

kanallarında alarm verir. 

Filtrelerde kendiliğinden 

oluşacak bir yangın 

Termik sensörlerle (4) tespit 

edilir, operatör merkezine 

iletilir ve Filtre söndürme 

sistemleri (5) anlık olarak 

devreye girer.

2 adet kıvılcım sensöründen oluşur. Kıvılcım 
söndürme sistemi (B) bir adet hızlı açılabilen 
manyetik ventil ve en az bir söndürme fıski-
yesinden oluşur. Kirlenmelere karşı fıskiyeler 
kendiliğinden açılabilir bir kapakla dizayn 
edilmiştir.

Söndürme işlemi belirlenen kanal içerisin-
de son kıvılcımın ortadan kaldırılmasına kadar 
devam eder (C) ve daha sonrasında kendi-
liğinden otomatik olarak biter. Söndürme 
sistemi herhangi bir söndürme işlemi bittikten 
sonra tekrar yeni bir söndürme işlemi için hazır 
durumdadır. Minimum söndürme süresi beş 
saniyedir ve devam eden kıvılcım oluşumların-
da söndürme işlemi de otomatik olarak devam 
eder. Tek olarak meydana gelen kıvılcımlar 
üretim sırasında güvenli bir şekilde söndürülür. 
Ayarlanabilir 1-999 aralığında ve belli süre biri-
mi içerisinde meydana gelen kıvılcım serisinde 
(D) üretimin durdurulması gerekir. Tanımlana-
bilen kıvılcım veya kıvılcım serisi optik olarak 
operatör panelinde görünür.

Temiz ve hatasız bir söndürme işlemi için 
fıskiyelerden en az 5 bar’lık basınç bulunması 
gerekir. Bu basınç seviyesine ulaşılamaması 
durumunda hidrofor (E) kullanılmalıdır. Bu sis-
tem bir adet yedek tank (F) ve bir adet memb-
ran basınç tank’lı dikey santrifüj pompa’dan 
oluşur. Yedek su tankı aynı zamanda biyolojik 
olarak şebeke suyuyla söndürme işleminde 
kullanılan suyun ayrışmasını sağlar. Söndürme 
su sistemi var olan bir yağmurlama sistemine 
de bağlanabilir. Buzlanma riski altında bulunan 
söndürme sistemlerinde elektrikli ısıtıcılar kul-
lanılmalıdır. Elektrikli ısıtıcının kontrolü (G) ısı 
bantlı dış termostatla sağlanır. Bütün söndür-
me sistemleri ve boruları izole edilmelidirler. 
Vana ve fıskiye alanlarındaki izolasyonlar, ba-
kım çalışmaları nedeniyle sökülebilir olmalıdır. 
Kıvılcım sensörleri test sistemleri de mevcut-
tur. Yeni jenerasyon sensör operatör panelle-
rinde (H) otomatik test sistemi mevcuttur. 

Su söndürme sistemi sürekli olarak sön-
dürme işleminin hatasız bir şekilde çalıştığını 
ve bu işlemi optik olarak operatör panelinde 
gösterildiğini kontrol eder.

Bir filtre sistemi ters hava sirkülasyonu ile 
çalışıyorsa bulunulan kanala By-Pass duman 
sensörü planlanmalıdır. Bu sensör sistemi 
muhtemel bir yangını çok çabuk olarak filtre 
kanallarına bildirir ve bu sırada vantilatörler 
hemen kapanır. Filtre sistemlerinde ek olarak 
2 adet > 85°C ısı durumlarında aktif hale ge-
çen Termik-Diferansiyel Sensörler kullanılır. Bu 
durumda ya bir alarm devreye girer yada bir 
söndürme işlemi devreye alınabilir. Operatör 
Panelleri bir mikro işlemci kanalıyla bütün sis-
temi kontrol eder. Oluşan bütün yangın ve arı-
za bildirimleri bu işlemci sayesinde kaydedilir 
ve istenildiğinde tekst olarak kolayca okunur.
2500’e kadar bildirim hafızaya alınabilir.

Talimatlar

İlgili sigortacılar birliği yangın söndürme sis-
temleriyle ilgili yeni yönergeler belirlemişlerdir 
(VdS 2106).

Bu yönergelerde yangın söndürme sistem-
leri sadece VdS tarafından akredite edilmiş 
firmalar tarafından yapılacağı da belirtilmiştir. 
Bu sistemlerde sadece izin verilmiş ürün ve 
cihazlar kullanılabilir. Her yangın söndürme 
sistemi için yetkili firma, bir sistem testi, bir 
proje çizimi gibi işlemlerin yanında bir hidrolik 

hesaplama da kullanıcıya sunulmalıdır. Gerekli 
belgeler hazırlanıp VdS’ye sunulmalıdır. Kurul-
muş yangın söndürme sistemleri yetkili firma 
tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmeli 
ve bakımları yapılmalıdır. Tespit edilecek 
eksiklikler hızlı bir şekilde ortadan kaldırılma-
lıdır. Normal şartlarda yarım senelik bir bakım 
programı yeterlidir. Sistem kullanıcısı, arızaların, 
sistem kontrollerinin ve bakımlarının yapıldığı 
bir kayıt defteri tutmalıdır. 
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Yangın Sensörleri  |  Otomatik Söndürme Sistemleri

**FSK-3
**FST-3

**FSL-3

**SP1D-R

**SP2D-R

Yangın Sensörleri

Yangın Sensörleri FSK-3

Yangın sensörü FSK-3 yakın infraruj alanda kul-
lanılan optik elektronik bir kayıt sisteminden 
oluşur. Bu sensör daha çok dışarıdan tamamen 
yalıtılmış kapalı boru sistemleri için uygundur. 
Bu sensör sistemi boru içerisinde farklı ara-
lıklarla (100-2000 mm) var olan duman emici 
sistemini değiştirmeden spesiyal tutucularla 
boru içine monte edilmelidir. Sensörlerin 
görüş açısı takriben 120° olmalıdır. Sensör IP 65 
koruma sınıfında olmalıdır. 
Max. Çevre sıcaklığı: 60°C.

Yangın Sensörleri FST-3

Kasa yapısı FSK-3 gibi fakat aşağıdaki istisnalar-
la beraber:

Günışığı hassasiyetine sahip olmayan 
Sıcaklık-Yangın Sensörü yangın ve 300°C üze-
rindeki ısıları entegre günışığı filtresiyle tespit 
eder. Özellikle tanımlanmayan ışıklara maruz 
kalan fakat direkt olarak günışığına maruz 
kalmaması gereken ortamlar için uygundur. 
Max. Çevre sıcaklığı: 60°C. 

Yangın Sensörleri FSL-3

FSK-3 fonksiyonuna sahip fakat 3 kollu optik 
fiber sensörü olan bu tarz sensörlerin çalışma 
sıcaklıları 300°C’ye kadardır.

**Bütün Sensör Türleri ATEX Dokümanlarında 
Yer Almaktadır.

Otomatik Söndürme Sistemleri
Bu söndürme sistemleri mekanik ve pnömatik 
taşıma sistemlerinde meydana gelen kıvılcım-
ların hızlı ve güvenli bir şekilde yok edilmesi 
için kullanılır. Kullanılan söndürme fıskiye 
adetlerine farklı otomatik söndürme sistemleri 
mevcuttur. 

Bir otomatik söndürme sistemi, örneğin 
SP2D-R, bir adet vana, toz toplayıcı, manye-
tik ventil, 2 adet söndürme fıskiyesi ve boru 
sisteminden oluşur. Toz toplayıcı ince ağlı 
bir elekten oluşmuştur ve manyetik ventili 
kirlenmelerden korur. Fıskiyelerden verilen su 
miktarı tam olarak dozajındadır ve 120° boru 
içerisine püskürtülür. Bu şekildeki söndürme 

işlemi daha az bir miktar suyla çok etkili sonu-
ca ulaşır. Püskürtülen su miktarının optimal bir 
şekilde ayarlanması sonucu bunun arkasından 
aktif hale gelen filtre sistemine zarar vermez. 

**Bütün Otomatik Söndürme Sistem Türleri 
ATEX Dokümanlarında Yer Almaktadır.
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Kıvılcım Söndürme Sistemi

Kıvılcım Sensörü Operatör Paneli BM 6

Mikro İşlemcili operatör panellerinde 2-36 
farklı söndürme noktası takip edilebilir. Mo-
düler olan bu yapı farklı varyasyonlarda elde 
edilebilir:

n	 BM 6-2: 2 hat için uygundur.

n	 BM 6-4: 4 hat için uygundur.

n	 BM 6-16 ve BM 6-36: Temel versiyon 4 hat 
için uygundur; fakat diğer komponentlerin 
kullanımıyla 16 veya 36 hatlı bir sisteme 
dönüştürme imkanı da  mevcuttur.

n	 4 farklı yabancı dil kullanımı mevcuttur.

n	 2.500’e kadar oluşan bildirimler hafızaya 
alınır ve açık bir tekst olarak okunur.

n	 4 adete kadar bağlantı imkanı. Her hat için 
bir sensör.

n	 Belirlenen kıvılcım adedi, söndürme süresi 
ve makinelerin kaç kere durduğu tespit  
edilir ve gösterilir.

n	 Bütün hattın ve kıvılcım tespitinin oto-
matik olarak izlenmesi. Yangın sensörleri 
belirli aralıklarla otomatik olarak test edilir.

n	 Herhangi bir hat devre dışı kaldığında 
veya kapatıldığında optik olarak operatör  
panelinde gösterilir ve rapor edilir. 

n	 Bütün röle çıkışları (Alarm, Sonradan 
Tanıma, Arıza v.b.) birbirinden bağımsız  
programlanabilir. Her alan için potansiyel-
siz 2 adet 230 V/1 A çıkış mevcuttur.

n	 Herhangi bir durumda söndürmede kulla-
nılacak su için kullanılacak harici ısıtıcının 
optik olarak gösterimi.

n	 4 saatlik yedek elektrik besleme ünitesi.

n	 Kasa Koruma Sınıfı: IP 55

n	 Diğer sistemlerle beraber daha sonraki 
kullanımlar için opsiyonel OPC veri aktarım  
ara birimi. 

n	 Remote-Kontrol Fonksiyonuyla internet 
üzerinden uzaktan operatör merkezine 
ulaşım imkanı. Bu yolla T&B-Servisi herhan-
gi bir arıza durumunda internet bağlantısı 
olan sistemlere on-line olarak yardımcı 
olabilir.
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Kıvılcım Söndürme Sistemleri İçin Montaj Uyarıları
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Erläuterung zum Schema: 
Kıvılcım Söndürme Sistemleri İçin Montaj Uyarıları

Resimde standart bir yangın söndürme 
sistemindeki duman vakumlama sistemi 
görülmektedir.

1. Yangın kontrol paneli 230V/50 Hz ve 6 A 
ile elektriksel olarak güvenli hale getirilmiştir. 
Akım devresi kapatılabilir olmamalıdır ve bu 
devreye başka bir hat veya tüketici bir devre 
elemanı bağlanmamalıdır. Ana dağıtıcıdaki 
sigorta “Kırmızı” renk ile harflendirilmiştir.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

2. Hidrofor elektrik devresi WDS 3 x 400 V/ 
50 Hz ve 25 A ile güvenli hale getirilmiştir. Bu 
devreye başka bir hat veya tüketici bir devre 
elemanı bağlanmamalıdır. Ana dağıtıcıdaki 
sigorta “Kırmızı” renk ile harflendirilmiştir.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 5 x 4,0 mm2

3. Sensör elektrik devresi.
Yangın sensörlerinin boru içine takılabilme-
leri için fiş monte edilmiştir. Sensör bağlantı 
noktalarının merkez panele ulaştırılması çok 
damarlı, izole kablolarla gerçekleştirilir. Sensör-
lerin boru içinde takıldıkları bağlantı noktaları 
kolay ulaşılabilir olmalı ve nemden korunaklı 
olmalılar.
Kablo Tipi ve Kesit:
LIYCY 7 x 0,5 mm2

Kablo girişleri iyi bir şekilde izoleli olmalıdır.

4. Söndürme ünitelerinin elektrik devresi.
Manyetik ventile bir fiş monte edilmiştir. Bağ-
lantı esnek bir kablo ile yapılmalıdır.
Kablo Tipi ve Kesit:
HO5 WF 3 x 1,5 mm2

Söndürücü manyetik ventil yatay olarak mon-
te edilmelidir.

5. Sensör operatör paneli ile hidrofor arasında-
ki elektriksel kilitleme WDS.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 10 x 0,5 mm2

6. Siren elektrik devresi H4 (24 V DC).
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

7. Siren lambası elektrik devresi B4 (24 V DC).
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

8. Isı bandı izleme elektrik devresi HBW 3 x 
400 V/50 Hz ve 16 A güvenli hale getirilmiştir.
Bu devreye başka bir hat veya tüketici bir dev-
re elemanı bağlanmamalıdır. Ana dağıtıcıdaki 
sigorta “Kırmızı” renk ile harflendirilmiştir.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 5 x 2,5 mm2

9. Sensör operatör paneli ile ısı bandı izleme 
devresi arasındaki elektriksel kilitleme HBW.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 10 x 0,5 mm2

10. Elektriksel dış termostat bağlantısı TH1.
Dış termostat kolay ulaşılabilir ve rüzgâr koru-
malı bir bölgeye monte edilmelidir.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 4 x 1,5 mm2

11. Elektriksel, isteğe bağlı düzenlenebilen ısı 
bandı bağlantısı HB1.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

Bağlantı AG1 bağlantı kutusu üzerinden 
gerçekleşir.

12. Elektriksel, isteğe bağlı düzenlenebilen ısı 
bandı geri bildirim bağlantısı HB1.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

Bağlantı AG1 bağlantı kutusu üzerinden 
gerçekleşir.

13. Elektriksel, kanal içi akım sirkülasyon de-
tektör bağlantısı DFW. Hidrofor kullanılmıyorsa 
sensör merkez paneline bir kablo çekilmelidir. 
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

Hidrofor beraber kanal içi akım sirkülasyon 
detektörü seri olarak WDS bağlantı kutusuna 
bağlanabilir.

14. Söndürme ünitesinin önüne sürgülü vana 
R=1“ monte edilmelidir. Sürgülü vana yanlışlık-
la olacak kapanmalara karşı güvenli olmalıdır.

15. Sensör operatör merkezi ile kapatılabilen 

vantilatör veya diğer sonradan eklenebilen 
ekipmanlar arasındaki kilitleme elektriksel 
devresi. 
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2 her izleme alanı için.

16. Boru düzeneği termostat elektrik devresi.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

17. Hidrofor için kullanılacak yedek besleme 
su tankı.
Bağlantı kablosu minimum R=1/2“ kesitinde 
olmalıdır. Su tankındaki su seviyesi bir şaman-
dıra şalterle kontrol edilmelidir. 
 Su tankı aynı zamanda biyolojik olarak sön-
dürme suyuyla şebeke suyunun 
 ayrışmasına katkıda bulunur.

18. Hidrofor için kuru çalışma koruması.
Kablo Tipi ve Kesit:
NYM 3 x 1,5 mm2

19. Su Tankı Taşması: Su taşması durumları için 
bir boşaltma vana tesisatı kurulması gerekir.
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Talaş Siloları İçin Yangın Koruma 
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2 <<1

3 << =

Esc

F1 F2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Linie 1

Linie 2

Linie 3

BM4-3

+-

T & B electr. Funkenmeldezentrale BM 4-3
14:40:52

27.04.99 13.35 Uhr
Feuer 1 Linie 2

Yanıcı Köz

A

Kıvılcım
Tanıma

Kıvılcım
Söndürme

B

C

Kıvılcım
Sensör
Kontrol
Paneli

Kıvılcım
Tanıma

By-Pass Duman
Detektörü

Kıvılcım
Söndürme

Koruması!

Silo Yangın

Ağaç İşleme İşletmeleri

Talaş Siloları
İçin Filtre Sistemleri

Hava Kanalları

Talaş Siloları Yangın Koruması
Silo yangınları genellikle fırından silo içine 
nüfuz eden yanıcılardan (A) meydana gelir. 
Bunun ortaya çıkması da birkaç günü alabilir.

Nedenler:

1. Fırın önünde kullanılan min. basınç deği-
şikliğine neden olan hava pompasındaki 
sızıntılar.

2. Sabit miktarlarda fırına malzeme doldurul-
maması.

3. Kısmi olarak doldurulmuş talaş silolarında 
kor’un fırından baca etkisiyle çekilmesi.

4. Silo içinde kendiliğinden meydana gelen 
yanmalara neden olacak sıcak gaz oluşu-
mu.

Söndürme sistemlerinin (C) sensör merkez 
paneliyle (B) beraber kullanılması yangına 
karşı çok etkili bir önlemdir. Bununla beraber 
bütün pnömatik taşıyıcı sistemler ve kıvılcım 
üzerindeki geri dönüşlü hava kanalları sürekli 
olarak takip edilmek zorundadırlar.

Kullanım Alanları:
T & B yangın söndürme sistemleri 25.000 
farklı uluslararası alanda yangınlara karşı ko-
ruma sağlamaktadır. Mekanik veya pnömatik 
taşıyıcı sistemlerle taşınan yanıcı materyallerin 
bulunduğu her alanda kesinlikle bir patlama 
veya yangın riski her zaman mevcuttur. 
Bu alanlarda etkili, otomatik, elektronik yangın 
söndürme sistemleri kullanılmalıdır.

Bu sistemlerin kullanıldığı bazı sektörler:

Asfalt Üretimi
Pil Üretimi
Yapı Elemanları Üretimi
Pamuk Endüstrisi
Kimya Endüstrisi
Cam Fabrikaları
Fırın İşletmeleri
Yem Fabrikaları
Un Değirmenleri
Cam-Şişe Endüstrileri
Lastik Endüstrileri
Büyük Ekmek Fırınları
Sunta Fabrikaları
Ağaç İşleme endüstrileri
Kahve Kavurma Endüstrileri
Kömür Tozu Vakumlama İşletmeleri
Plastik Sanayi
Mutfak Mobilya Endüstrisi
Santraller
Yiyecek Endüstrisi
Deri Endüstrisi
Metal Endüstri
Süt Tozu Kurutma Endüstrisi
Mobilya Endüstrisi
Çöp Yakma Endüstrisi
Kâğıt Fabrikaları
Otomobil Lastik Endüstrisi
Kesim İşletmeleri
Kontrplak İşletmeleri
Tersaneler
Sandalye-Koltuk Fabrikaları
Çikolata Endüstrileri
Tütün Fabrikaları
Tekstil Endüstrileri
Marangozhaneler
Selüloz Endüstrileri
Şeker Fabrikaları


