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SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ 

JENERATÖR VE TRAFO BİNASI
ADRESLİ YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL
Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi,

Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin 
Intelligent olarak algılanarak yangın başlangıç yerinin açıkça 
belirlenebilmesi;

Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, 
havalandırma santrallerinin otomatik olarak kapatılması, duman tahliye 
damperleri ve fanların otomatik olarak harekete geçirilmesi gibi kontrol 
işlerinin yerine getirilmesi;

Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek 
için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik 
olarak verilmesi;

Yangın anında itfaiye ve ilgililere daha önce kaydedilmiş sesli 
mesajların aktarılması için minimum altı telefon numarası ve minimum 15 
saniye dijital mesaj kayıt süresine sahip otomatik telefon arama 
ünitesine sahip olacaktır.

Intelligent adreslenebilir îyonizasyon, Optik, Sabit Sıcaklık, Sıcaklık 
Artış Hızı, Alev ve Işın Tipi ( Beam )detektörleri;
Adreslenebilir Manüel Yangın îhbar Butonları;
Saha kontrol ve izleme modülleri;
Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları;
Bütün bunların bağlı olduğu merkezi RS232 ve RS485 bağlantısını 
destekleyen adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli ve izleme 
Panellerinden meydana gelecektir.

Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak Intelligent adresli 
yangın algılama sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, 

TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12849 
standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, IS09001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi Sertifikası ve T .C . Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası 
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olması gereklidir.

2. YANGIN KONTROL PANELİ

Yangın Alarm Kontrol Paneli modüler yapıda, yüzey veya sıva altı montaja 
uygun olacak tipte olup, panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli 
bir kapak, kapak üzerinde sisteme kumanda eden butonlar bulunacaktır. 
Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve LCD ekran, rutubet 
ve tozdan korumak amacıyla polikarbonat bir pencere arkasında bulunacaktır.

Sistem
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2.1 Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelinin her bir çevrimine en az 120 
adet adres bağlanabilmelidir. Detektör, buton ve saha kontrol modüllerine 
farklı bir adres verilebilmelidir. Panel, minimum 4 loop' lu olacak ve
minimum 64 adet panel birbiri ile peer to peer network çalışabilecektir.
Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır.

2.2 Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli mikroprosesör kontrollü 
programlanabilir yapıya sahip olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca 
programlanabilecek ve gerektiğinde sistem konfigürasyonu panel üzerinden
kolayca değiştirebilecektir. Kontrol panelinde bulunan mikroprosesör 
bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana 
gelmesi halinde ayrı bir prosesör arıza göstergesi ile bu durum 
uyarılacaktır. Programlama ile aşağıdaki fonksiyonlar yerine 
getirilebilecektir.

Zonları test etmek
Zonları devreye almak - devre dışı bırakmak
Adresli Detektörleri devreye almak - devre dışı bırakmak
Sesli alarm çıkışlarının durumlarını kontrol etmek
Sınırlı kullanıcı ve farklı mühendislik şifreleri sayesinde ilgili 
personelin dışında santrale gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel 
olacaktır. Sınırlı kullanıcı şifresi ile kontrol panelinde kullanıcı 
müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba 
test) yapılabilecektir. Mühendislik şifresi ile panele sofware girişleri 
ve mühendislik kontrolleri yapılabilecektir.

2.4 Sistemin program yapısı ancak ikinci seviyede şifrenin girilmesi ile 
değiştirilebilecektir.

2.5 Kontrol Paneli'nden yangın alarm sisteminin çalışması detaylı olarak 
izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan sıvı kristal göstergeden (LCD ) 
yangın ve arıza çalışma durumu, algılama cihazının tipi (detektör, buton), 
zone numarası, çevirim/algılama cihaz numarası ve arıza tipi 
okunabilecektir. Aynı zamanda LCD'li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza 
detayları ve her zone için yangın ve her zone için arıza durumları 
gösterilecektir. En az 32 zone göstergesine sahip olmalıdır. Tüm bölgesel 
yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını 
gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ayrıca Kontrol Paneli'nde bulunan 
buzzer ile yangın ve arıza durumları sesli olarak duyurulacaktır. İstenmesi 
halinde buzzer susturma butonuna basılarak buzzer susturulabilecektir.

2.6 Intelligent Adresli Yangın Kontrol Paneli algılama çevrimi üzerindeki 
algılama cihazlarını sıra ile tarayacaktır. Bu tarama esnasında algılama 
cihazlarının tipini (dedektör, modül, buton) ve çalışma durumunu (algılama, 
alarm veya arıza) araştıracaktır.

2.7 Santral tamamen mikroişlemci kontrollü olmalı ve dahili veya harici 
donanımında olabilecek her türlü yangın durumu ve arıza bilgisini LCD
ekranında gösterebilmeli ve dahili termal printer den yazabilmeli, 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.

2.8 Kontrol Panelinden programlama ile alarm sisteminin gece/gündüz çalıma 
konumu seçilebilecektir. Gündüz çalışma konumunda alarm cihazları 0-10
dakika arasında ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda çalışacaktır. Gece 
çalışma konumunda ise alarm cihazları derhal çalışmaya başlayacaktır.



Sistem "Gündüz" konumunda iken yangın alarm butonlarına basılması halinde 
alarm cihazları gecikme olmaksızın derhal çalışmaya başlayacaktır.

2.9 Kontrol panelinde 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı (her biri 
24 VDC) bulunacaktır. Programlama ile herhangi bir zonun alarma girmesi 
halinde istenilen sesli alarm çıkışı veya röle çıkışı aktif hale 
getirilebilecektir.

2.10 Santralin loop hattı mesafesi en az 2x1+0.8mm2 kesitli yangına 
dayanıklı kablo ile 2000 m ye kadar çıkabilecek yapıya sahip olmalıdır.

2.11 Sistem yazılımı Türkçe veya İngilizce,windows tabanlı kolay 
kullanılabilir özellikte olmalıdır. Grafik yazılıma veya basit PC üzerinden 
izleme ve kontrole izin veren opsiyonel programlara sahip olmalıdır

2.12 Kontrol Paneli'nden adreslenebilir yangın alarm sisteminde oluşan 
bütün arızalar sesli, ışıklı ve yazılı olarak izlenebilecektir.

2.13 Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından (yürüme testi) test 
edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde bir test düzeni 
bulunacaktır. Test durumuna alınan sistemde detektör veya butonlar 
uyarılarak test edildiklerinde panel ihbarı aldıktan kısa bir süre sonra 
otomatik olarak reset edilerek başka bir detektör veya butonun test 
edilmesine imkân verecektir. Böylece panelin başında bir kişinin 
bulunmasına ya da her detektör veya buton testinden sonra panelin başına 
gidilerek reset edilmesine gerek kalmayacaktır.

2.14 Yangın alarm sistemi 24 Vdc gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim 
sistemde bulunan 220Vac, 50 HZ girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, 
ünite aynı zamanda en az 2x12 Vdc/7.0Ah bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip 
akü grubunu da şarj edecektir. Besleme ünitesinde bulunan herhangi bir 
sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak bildirecektir. Akü bağlı olmadığı 
zaman panel akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem 
otomatik olarak aküden beslenecek ve panel Şebeke/Şarjör arızası 
verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel akü 
arızası verecektir.

2.15 Adreslenebilir yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve 
açık devre arızalarına karşı korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir 
çevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir 
açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem 
çalışmaya devam edecektir.Yönetmeliğe uygun olarak çevrim izolasyon 
üniteleri yerleştirilecektir. Algılama hattında kısa devre olması halinde 
çevrim izolasyon üniteleri devreye girerek kısa bir devre olan bölgeyi 
iptal edecek ve çevrimin geri kalan bölümü çalışmaya devam edecektir.

2.16 Detektörlerin grup olarak tek bir adres bildirmelerinin yeterli olduğu 
mahallerde konvansiyonel tip detektörler zone (bölge denetim) adresleme 
üniteleri ile algılama çevrimine bağlanacaklardır. Zonal adresleme 
üniteleri konvansiyonel detektörlerin bağlı bulunduğu hattı, kopukluk ve 
kısa devrelere karşı denetleyerek bu arıza durumlarını da kontrol paneline 
iletebilecektir. Zonal Adresleme üniteleri 24 V DC besleme gerilimlerini 
algılama çevrimi (loop) üzerinden alacaklar veya 24 V DC ile beslenecektir.

2.17 Yangın alarm santrali kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış 
sistemlerde RS485 haberleşme portu sayesinde en az 60 adet 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
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izlenmesi yapılabilmeli ve genel alarm, hata gibi olayların kontrolü mümkün 
olabilmelidir.

2.18 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.

2.19 Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol 
etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde " Servis Gerekiyor " uyarısı 
vermelidir.

2.20 Cihazların adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonuç programlarını ve 
son 500 olayı EEPROM hafızasında tutulmalı ve bu veriler kesinlikle 
kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp santrale bilgisayarın haberleşme 
portu üzerinden kolayca aktarılabilmeli veya kontrol paneli üzerinden 
programlama yapılmasına izin vermelidir. Santralin 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.

2.21 Sistem TS EN 54-2, TS EN 54-4'e sertifikalarına ve ISO 9001 kalite 
güvence belgesine sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

2.22 Yangın Alarm Paneli, üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili 
olacaktır.

2.23 Panel TS EN 54, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR, uluslar arası onaylarından 
en az birine sahip olacaktır.

3. YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI

3.1 İNTELLİGENT ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Detektör, dumanın ışığı kırma prensibine göre çalışmalıdır ve 
Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Bu işlemci sayesinde detektör kendi 
kendine karar verme özelliğine sahip olmalıdır. Detektörler değişik
alanlara göre farklı parametreler veya farklı algılama seviyelerinde 
ayarlanabilmelidir. Detektör, standart bir soket sayesinde montajı 
edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.
Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığm 
önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Detektörlerin adreslenebilir 
elektronik kodu olmalı ve adreslenebilmesi için, herhangi bir konum
anahtarı , el tipi dedektör programlama cihazı ile veya panel üzerinden 
yapılabilmelidir.Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için 
yazılımsal olarak adreslenmeli ve sistem devreye alınması sırasında 
adresleme seçenekleri olmalı, fabrika çıkışlı adresli olmamalıdır.
Detektörler nem, su ve tozlara karşı maksimum korumalı olacaktır.

Adresli detektörler kendi kendilerini test edebilmelidirler. Ortam yüzünden 
oluşan bir kirlenme söz konusu ise detektörler kirlenme miktarına göre 
kendilerini ayarlamalılardır. Bu sayede detektörler, kendilerini ortama 
uydurmuş olurlar. Eğer kirlenme miktarı belli sınırları aşar ise detektör 
santrale bakım alarmı(servis gerekiyor) verdirmelidir. Eğer zamanında bakım 
yapılmamışsa detektör bu vaziyette algılama yapmanın riskli olduğunu 
belirten bir kirlilik hatası alarmı verdirmelidir. Ayrıca detektörler, 
ortamdaki ısı veya dumanın tehlikeli sınıra yaklaştığını ama henüz yangın 
sınırını geçmediğini tespit ederlerse santrale yangın öncesi "ön alarm" 
verdirmelidirler.



Dedektör -10 oC ile +50 oC sıcaklıkta ve %10-93 bağlı nemde 
çalışabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR, uluslar arası onaylarından 
en az birine sahip olacaktır.

Detektörler TS EN 54-7 sertifikasına ve, ISO 9001 kalite güvence belgesine 
sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

3.3 INTELLİGENT ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ

Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri 
çevre ısısından direkt olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha 
yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu iki sensör 
arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin 
çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır.
Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet 
LED bulunacaktır. Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip 
detektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Intelligent adresli 
detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığm önlenmesi 
için klips geçmeli olmalıdır. Soket herhangi bir elektronik devre 
içermeyecektir. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı 
veya adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı ,el tipi 
dedektör programlama cihazı veya panel üzerinden yapılabilmelidir. 
Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak 
adreslenmelidir. İstenmesi halinde detektörün adresi kolayca 
değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak 
belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak 
çıkışı bulunacaktır. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya 
hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kesinlikle 
duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır.

Detektör -10C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir. 

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en 
az birine sahip olacaktır.
Detektörler TS EN 54-5 veya TS EN 54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite 
güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.4 INTELLİGENT ADRESLİ IŞIN TİPİ DUMAN DEDEKTÖRÜ
Yüksek ve geniş hacimlerde duman algılamanın maksimum hız ve güvenilirlikte 
yapılmasını sağlamak amacıyla, Işın tipi duman detektörü, verici ve alıcı 
olmak üzere 2 parçadan oluşmalı yansıtıcı kullanılmamalıdır. Mercekler %100 
camdan olacaktır.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. Detektörün dumanı algılama 
hassasiyeti, %25, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilmelidir. Işın tipi



duman detektörü her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve 
kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Işın 
tipi duman detektörleri bir çift kablo (algılama hattı) üzerinden 
beslenmeli, hiçbir şekilde harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır. 
Detektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir 
reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır.
Işın tipi duman dedektörü yangın alarm sistemlerine Zone modülü kullanarak 
bağlanabilmelidir.
Detektör -10C ile + 45C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektir. 

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından 
en az birine sahip olacaktır.

Detektörler BS5839-5 veya TS EN 54-12 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite 
güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.5 INTELLİGENT ADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU
Cam kır - bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan 
vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış 
cam mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Cam 
kırılması ile mikroswitch kontak sinyalini elektronik haberleşme kartına 
aktaracaktır. Butonlar, Mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Buton üzerinde, 
en az bir ışıklı gösterge ve " FİRE" veya "YANGIN" ibaresi bulunmalıdır. 
Buton, sıva-üstü veya sıva-altı monte edilebilecektir.
Adresleme için gerekli elektronik devreler butonun içerisine monte edilmiş 
olacak ve adresleme bu devre üzerinden kolayca yapılabilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Butonlar TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en 
az birine sahip olacaktır.
Butonlar TS EN54-11' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.6 INTELLİGENT ADRESLİ RÖLE (ÇIKIŞ) MODÜLÜ
Yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda 
kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. 
Adreslenebilir çevrime diğer adreslenebilir detektörler gibi bağlanabilecek 
ve gerek normalde açık, gerekse normalde kapalı kontaklarla 
çalışabilecektir. Çıkış bilgisi sistem içinde istendiği gibi 
yönlendirilebilecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az 
birine sahip olacaktır.
Modüller TS EN54' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır
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3.7 INTELLİGENT ADRESLİ İZLEME (GİRİŞ) MODÜLÜ
Adresli Yangın Alarm Santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü 
sprinkler izleme sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı Yangın cihazları, 
kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için 
kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları 
izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş 
cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün 
üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir 
gösterge bulunmalıdır.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az 
birine sahip olacaktır.
Modüller TS EN54' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.8 INTELLİGENT ADRESLİ ZON MODÜLÜ
Konvansiyonel yangın detektörlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme 
bağlamak için kullanılacaktır. Zonal adresleme modülüne 20 taneye kadar 
konvansiyonel detektör ve sınırsız sayıda manuel alarm butonu 
bağlanabilecek, bu detektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve 
kopukluklara karşı denetlenerek arıza durumlarını da panele bildirecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en 
az birine sahip olacaktır.
Modül, TS EN54' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.9 INTELLİGENT ADRESLİ ALARM KONTROL MODÜLÜ
Adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontrol modülü alarm 
cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır.
Adresli sesli alarm kontrol modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülleri 
giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. 
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.Harici 24 V DC 
veya içerisinden 24 V DC ile beslenmeli,besleme enerjisi Akü takviyeli 
olmalıdır. Harici 24vdc beslemesi panel tarafından sağlanmalı veya lokal 
olarak kullanıldığı mahalden 22ûvac şebeke enerjisi ile beslenebilmelidir. 
Şebeke enerjisi kesildiğinde sistemi besleyen akü grubu devreye girmelidir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.



Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az 
birine sahip olacaktır.
Modül, TS EN54' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
normlarına uyumlu olmalıdır.

3.10 INTELLİGENT ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATOR MODÜLÜ
Gruplu cihazlar arasına yerleştirilerek haberleşme hattını kısa devre 
arızalarına karşı koruyabilecektir. Kısa devre durumunda grup cihazlar 
etrafına yerleştirilen iki izolatör arıza yerindeki gerilim düşüşünü 
algılayarak kendi kontaklarını açarak geri kalan cihazların kısa devreden 
etkilenmesini engelleyerek normal çalışmalarını sağlayabilecektir. 
Haberleşme hattmdaki gerilim seviyesi nominal değerinden düşerse 
otomatikman kontaklarını açabilecektir. Gerilim yükselmelerine karşı 
otomatik arıza durumuna geçerek izole ettiği cihazlara tekrar nominal 
değerde gerilim verebilecektir. Her .20 adresli cihazda bir bağlanarak bir 
kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir.

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Modül, -10 C ile +45 C sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en 
az birine sahip olacaktır.
İzolatörler TS EN54' e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE 
Normlarına uyumlu olmalıdır.

3.11 ELEKTRONİK SİRENLER
Elektronik sirenler 24V DC gerilimde en fazla 30mA akım harcayarak 
çalışacaktır.1 m' de minimum 105 dBA ses verebilecek ve ses şiddeti 
ayarlanabilecektir. Ayrıca programlama ile 20 farklı sesten istenen birisi 
seçilebilecektir.

Siren; -30°C ve +70°C sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir. 

Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

Kırmızı renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici 
kullanıma uygun olacaktır. (IP44 - IP55 - IP66)

Siren; TS EN 54,UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az 
birine sahip olacaktır.

3. 12 ELEKTRONİK FLÂŞÖRLÜ SİRENLER
Elektronik flâşörlü sirenler 24V DC gerilimde en fazla 45mA akım harcayarak 
çalışacaktır. 0,5 watt çakar ışık ve 1 m' de 87dBA - lOOdBA arasında ses 
verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir.
Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de 
harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 - IP55 - IP66)
Flâşörlü siren; -20C ile +60C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde 
çalışabilecektir.



Flâşörlü Sirenler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası
onaylarından en az birine sahip olacaktır.
Flaşörlü Sirenler, TS EN 54-3 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence
belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.
14.HASTANE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ ; YANGIN SENARYOLARI VE 
OTOMASYONU:
1. Mutfak, çay ocağı gibi doğal gaz / lpg ile çalışan yerlerde izleme

modülü ile doğal gaz / lpg detektörü kullanılacaktır.
2. Kapalı otoparklarda izleme modülü ile CO (Karbonmonoksit) detektörü

kullanılacaktır.
3. Yangın anında yangın kapı tutucularının röle modülü ile aktive

edilmesi, izleme modülü ile yangın ihbar santralinden izlenmesi.
4. Tüm asansörlerin yangın anında zemin kata indirilip kapılarının açık 

tutulması için röle modülü ile komut verilmesi.
5. Havalandırma fanlarının yangın anında röle modülü ile aktif edilmesi, 

izleme modülü ile fan yönünün izlenmesi.
6. Yangın duman damperlerinin, duman tahliyesi için yangın anında role

modülü ile açılması, izleme modülü ile izlenmesi.
7. Klima santrallerinin yangın anında röle modülü ile devre dışı

bırakılması.
8. Binanın tüm elektriğinin veya belli kısımlarının röle modülü ile 

yangın anında kesilmesi.
9. Otopark bariyer ve otomatik geçiş kapılarının yangın anında röle 

modülü ile açılması ve açık kalması, izleme modülü ile izlenmesi.
10. Doğalgaz vanalarının yangın anında röle modülü ile kesilmesi, izleme 

modülü ile izlenmesi.
11. Acil çıkış aydınlatma armatürlerinin yangın anında röle modülü ile 

yakılması.
12. Yangın bölgesine hizmet veren gaz, su veya köpük ile yapılan söndürme 

sistemlerini, izleme modülleri ile izleyebilmeli ve role modülü ile 
kumanda etmelidir.

13. Yangın anında olayın sesli olarak ikaz vermesi için sesli anons 
sisteminin röle modülü ile devreye geçirilmesi.

14. Yangın algılama kablo hattının korunması için en az 20 ad detektörde 
bir izolatör modülünün kullanılması.

15. Otopark uzun koridorlar vb geniş ve uzun mekanlarda konvansiyonel 
sisteme geçiş için bölge denetim modüllerinin kullanılması.

16. Yangın durumunda güvenlik panelleri ve diğer elektrik veya elektronik 
cihazlara röle modülü ile kontak verilmesi veya bu cihazların durumunun 
izleme modülü ile izlenmesi.

Firma ve marka seçimleri kontrollük onayına sunulacaktır.
Yangın senaryosu ile ilgili proje yüklenici(yangın firması) tarafından
çizilecek ve tasdike sunulacaktır, ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

15- ADRESLEME VE YAZILIM DEVREYE ALMA



1.1. Yangın algılama ve alarm sisteminin tasarımında en son teknolojinin uygulanması, 
yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işleme ve kolay bakım olanaklarının 
sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri 
göz önünde bulundurulacaktır.

1.2. Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

1.3. Malzemeler EN 54-2,EN 54-4 standardına ve LPCB (Loss Prevention Certification 
Board) BS (British Standards ) garanti belgelerinden en az birisine haiz güvenilir 
yüksek kaliteli imalatlar olacaktır.

1.4. Sistem evac entegrasyan modülleri sayesinde min. 64 Yangın zonuna bireysel ve 
gruplar halinde tahliye mesajları yayınlayabilecektir. Sistem bu özelliği ile EN54-16 
standartdma tam uyumlu olarak çalışacaktır

1.5. Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak yangın algılama sisteminin
işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası 
hizmetleri için verilen TS-12849 standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, 
IS09001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası 
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olacaktır.

1.6. Sistemde kontrol paneli ile algılama elemanları interaktif veri alışverişi 
prensibi ile haberleşecektir. Kontrol paneli ve dedektörler böyle bir sistemin tüm 
gereklerini karşılayacak şekilde mikroişlemci kontrollü ve modüler yapıda olacaktır. 
Sistem kendisini sürekli denetleme özelliğine sahip olacaktır.

1.7. Sistem kendi başına çalışacak ve aynı zamanda network bağlantısına ve iletişimine 
elverişli olacaktır. Tesisin farklı birimlerinde kurulacak yangın algılama paneli 
network bağlantısı kurulabilecektir. Sistemde en az 3 adet yangın algılama paneli 
network üzerinden haberleşecektir. Network yapısı sayesinde sistem en az 32512 
adreslenebilir yangın algılama noktasını kontrol edebilecek kapasiteye kadar 
büyüyebilecektir.

1.8. Kontrol paneli operatör terminali ile haberleşebilecektir. Operatör terminali ile 
yangın algılama paneline tam erişim imkânı sağlayacaktır.

1.9. Konvansiyonel algılama elemanları adresleme modülleri vasıtası sisteme 
bağlanabilecektir.

1.10. Algılama çevrimine adresli gaz dedektörleri bağlanabilmen her cihaz adresi 
yangın kontrol panelinden görülebilmeli ve alarm organizasyonları yapılabilmelidir.

1.11. Algılama çevrimine kablosuz yangın algılama ve alarm cihazları bağlanabilmeli her 
cihaz adresi kontrol panelinden görülmeli ve alarm organizasyonları yapılabilmelidir

1 . 12. Algılama çevrimine adresli alarm cihazları bağlanabilmeli ve istenen tahliye 
alarm organizasyonları yapılabilmelidir.

1.13. Algılama elemanları binanın mimari özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun 
olarak yerleştirilip gruplandırılabilecektir. Kontrol paneli bu yapılanmaya uygun veri 
tabanı ile her fiziksel adresi (bir hat üzerindeki algılama elamanı) bir lojik adrese 
(bulunduğu mahaldeki konumun tarifine) çevrilecektir. Her elemanın bina içindeki yeri 
operatör terminalinde yazılı olarak tam tarif edilecektir.

1.14. Algılama elemanları bulundukları ortamların çevresel ve kullanım şartlarına uygun 
reaksiyon verecek şekilde programlanabilecektir. Bu parametreler çok sensörlü 
dedektörler ve ısı dedektörlerinde kontrol ünitesine bağlanan bir bilgisayar tarafından 
yüklenecektir. Optik duman dedektörlerinde ise bu parametre otomatik olarak 
programlanacaktır.

1.15. Dedektörler algılama işlevlerinin yanı sıra bu verilerle gerçek bir yangın
tehlikesinin olup olmadığı yönünde değerlendirme yapabilecek yeteneğe de sahip 
olacaklardır.

1.16. Dedektörlerin kontrol paneline ilettikleri alarm sinyallerinde tehlike derecesine 
ait bilgiler de (Alarm, Ön Alarm) bulunacaktır. Merkezi kontrol paneli mikroişlemcisi, 
dedektörlerden gelen bu sinyalleri, önceden programlanmış kullanıcı verilerine göre 
değerlendirecektir.

1.17. Otomatik sistemin tamamlayıcısı olan yangın ihbar butonları, kaçış yolları 
koridorlar ve ana giriş kapıları yakınına yerleştirilecek ve dedektörler ile aynı hatta 
bağlanacaklardır.

1.18. İnteraktif algılama elemanlarının her birine kontrol panelinden bir adres 
verilecektir.
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1 . 19 . Gelecekte sistemin genişletilmesi durumunda interaktif dedektör hattına her
noktasından dedektör eklenmesi mümkün olacak, bunun için mevcut adresleme ve kullanıcı 
veri bilgilerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır.

1-20. Bir bölgede yangın başlangıcı durumunun tespitinden sonra binada bu bölgeye ait
havalandırma santrallerinin durdurulması, dönüş hava yangın damperlerinin kapatılması, 
alarm sirenleri ve duman emici tesisatın devreye alınması, çeşitli yangın bölgeleri 
arasındaki koruyucu kapıların kapatılması, gaz algılama sisteminin kontrolü ve 
kumandası, çekirdek merdiven holündeki ve yangın merdivenlerindeki fanların devreye 
alınması ile en yakın itfaiye merkezine mevcut telefon kablo bağlantısı üzerinden alarm 
sinyalinin gönderilmesi gibi fonksiyonlar sistem tarafından modüller vasıtası ile 
hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirilecektir.

1 . 21 . Sistemde panel ve dedektörler, seri-veri işlem tekniği ile değil, çift-yönlü 
iletişim tekniği ile karşılıklı ve sürekli bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

1 . 22 . Her interaktif hat modülü bağımsız çalışabilecek ve bir hat modülüne ait 
mikroişlemcinin görev yapmaması durumunda diğer dedektör hat modülleri bundan 
etkilenmeyecektir. İnteraktif hat modülü, kontrol panelinde olabilecek bir arıza 
durumunda dedektörlerin birinden alarm sinyali geldiğinde operatör terminalini alarm 
durumuna geçirebilecektir. İnteraktif hat modülü kablo altyapısında oluşabilecek kısa 
devre arızalarından etkilenmeyecektir.

1.23. İnteraktif hat (loop) en az 200 adres kapasitesine sahip olacaktır. Loop uzunluğu 
l,5mm' lik kesitle en az 1500m olacaktır.

1 . 24 . Kontrol paneli ile dedektör, buton, siren ve modüller arasındaki iletişim bükümlü 
iki damarlı ekranlı kablo ile yapılacaktır. Kablo altyapısında oluşabilecek kısa devre 
arızalarında algılama hattmdaki tüm elemanlar etkilenmeyecek ve panel ile 
haberleşmesine devam edecektir.

1-25. İnteraktif algılama hattı A ve B tipi (loop ve T) bağlantılarına müsait
olacaktır.

Cihazlar taban dahil olacak
Adresli Yangın İhbar Santrali, ANA BİNA İLE ENTEGRE OLABİLECEK ÖZELLİKTE OLMALI

SIRA
NO YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ BİRİM MİKTAR

1 Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü AD 10
2 Adreslenebilir Isı Dedektörü AD 4
3 Adreslenebilir Kombine Dedektör (Optik + Isı) AD 4
4 Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu AD 3
5 Adreslenebilir Flaşörlü Siren AD 3
6 Adreslenebilir Siren Kontrol Modülü AD 1

7
Elektromekanik Deprem Cihaz Sensörü Otomatik Gaz 
ve Enerji Kesme Özellikli

AD 2

8
Adresli Yangın İhbar Santrali, 4 Zone ( 2 adet Akü 
Dahil) ANA BİNA İLE ENTEGRE OLABİLECEK AD 1

9 24V DC Güç Kaynağı AD 2
Halojen free yangın kablosu mt 300
KABLO KANALI 16x25 mt 200

10
Sistem mühendislik, süpervizyon, montaj test ve 
devreye alma

SET 1


