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FM-200 gazlı yangın 

söndürme sistemi elektronik 

medyanın ve insanın 

bulunduğu mahallerde TS 

EN 15004 standardına bağlı 

olarak dizayn edildiğinde 

toksit, boğucu ve korozif 

etki göstermeyen kimyasal 

bir söndürücü malzemedir. 

1. Nerelerde FM-200 gazlı yangın sön-

dürme sistemi kullanmalıyım?

FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi elektronik 

medyanın ve insanın bulunduğu mahallerde TS 

EN 15004 standardına bağlı olarak dizayn edildi-

ğinde toksit, boğucu ve korozif etki göstermeyen 

kimyasal bir söndürücü malzemedir.  Bu neden-

le bilgi işlem merkezlerinde, veri merkezlerinde, IT 

odalarında, AG ve OG elektrik odalarında, pano 

odalarında, müze, arşiv odalarında, radar istas-

yonlarında, haberleşme merkezlerinde, scada 

kontrol odaları ve benzeri mahallerde kısaca 

7/24 esasına göre çalışması ve/veya korunması 

gereken mahallerde FM-200 gazlı yangın sön-

dürme sistemi kullanılır.

2. FM-200 gazlı yangın söndürme siste-

mi dizaynı hangi standarda göre yapıl-

malıdır? 

FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi tasa-

rım ve dizaynı yasal ve zorunlu olan TS EN 

15004 (Nisan 2009) standardına göre yapıl-

malıdır.

 

3. FM-200 tasarımında sıcaklık bir fak-

tör müdür?

Mahal sıcaklığına göre spesifik gaz hacmi 

değişken olduğu için hesaplamalarda mu-

hakkak mahal sıcaklığı belirtilmeli ve dikkate 

alınmalıdır.

 

4. FM-200 sistemleri 25 ve 42 bar hari-

cinde basınçlarda üretilebilir mi?

Hayır, TS EN 15004’e göre üretim 25 ve 42 

bar ile sınırlandırılmış ve tanımlanmıştır. Bu 

basınç sınıfları dışında tanımlanmış bir üretim 

standardı mevcut değildir.
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5. FM-200 hesaplamalarında ga-

zın boşalması için gerekli kritik süre 

nedir?

Bu süre 10 sn.‘dir. Tüm söndürücü akışkan 

10 sn. içinde ilgili mahale boşalmalıdır. 

Bir hidrolik hesap programı ile doğrulan-

malıdır. 

Bu değer ancak di-

zayn sorumlusunun 

kabulü ile artırılabilir. 

 

6. FM-200 gazlı 

yangın söndürme 

sisteminde dikişli 

silindir kullanılabilir 

mi?

Sistem ister 25 ister 42 

bar olsun, çelik çekme 

silindir kullanılmalı ve 

bu silindirlerin test ba-

sıncı 250 bar olmalıdır. 

Dikişli silindirlerde bu 

değerin yakalanması 

mümkün değildir. Bu 

nedenle dikişli (kay-

naklı) silindir kullanıla-

maz.
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 7. Minimum design konsantrasyo-

nu ne olmalıdır?

Gaz miktarını mahal sıcaklığına bağlı 

belirleyecek olan minimum dizayn kon-

santrasyon değeri; 

Class B için %9, Class A Surface için 

%7,9, Higher Hazard Class A için %8,5 

alınmalıdır.

 

8. Mahalde asma tavan ve yüksel-

tilmiş döşeme var ise ne yapılma-

lıdır?

Asma tavan ve yükseltilmiş döşeme ha-

cimleri hesapta dikkate alınmalı, asma 

tavan ve yükseltilmiş döşemeye ayrıca 

nozul ilave edilmeli ve bu bölgelere 

çapraz zon prensibine bağlı yangın de-

dektörleri yerleştirilmelidir.

9. FM-200 gazlı yangın söndürme 

sistemi tekliflerinde neye dikkat et-

meliyim?

FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi 

teklifi ile birlikte aşağıdaki dokümanları 

aldığınızdan emin olun;

9.1 Gazlı Söndürme Sistem Tasarımı Ma-

hal Bilgileri,

Notlar:

1- Teklifimiz hazırlanırken, yukarıdaki tab-

loda yer alan mahal bilgileri esas alın-

mıştır.

2- Mahal sıcaklığı 20°C olarak kabul edil-

miştir. 

3- Tablolarda yer alan mahal bilgileri, 

tarafımıza iletilen proje yada keşif lis-

telerindeki bilgilere dayanmaktadır.

 Mahal bilgilerinde oluşabilecek deği-

şiklikler, teklifimize aynen yansıtılarak, 

teklifimiz revize edilecektir.
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4- Gaz konsantrasyonu % 7,9 olarak 

alınmıştır.

9.2 FM-200 Gazlı Yangın Söndürme Sis-

temi Hidrolik Analiz Raporu,

9.3 FM-200 Gazlı Yangın Söndürme Sis-

temi İzometrik Çizimleri,

9.4 FM-200 Gazlı Yangın Söndürme Sis-

temi Plan Çizimleri.

10. Mahal sızdırmazlık testi nedir?

Gazlı söndürme sistemi yapılan tüm ma-

hallerde standartlara uygun sızdırmazlık 

testleri yapılarak, mahal içinde gaz bo-

şaldıktan sonra gazın kalma süresinin en 

az 10 dk. olduğu teyit edilmelidir.

Aksi takdirde yeniden tutuşma olasılığın-

dan dolayı sistem performans göster-

meyebilir. 

Mahal sızdırmazlık testi sistemin öngörü-

len şekilde çalışıp çalışmayacağını be-

lirler.
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11. FM-200 sistemlerinde ne tür 

boru ve fittings kullanılmalıdır?

FM-200 gazlı yangın söndürme sistemin-

de ASTM A53 Gr. B dikişsiz çelik çekme 

Sch40 boru kullanılmalıdır. 2” ve altındaki 

borular 3000 lb. dövme çelik dişli fittin-

gslerle, 2½” ve üzerindeki borular Sch40 

çelik çekme kaynaklı fittingslerle birleştiril-

melidir. Sistemin çalışma basıncı ve gü-

venlik seviyesi bunu zorunlu kılar.

3000 lb. Dövme Çelik Fittings 

Sch40 Çelik Çekme Fittings

Sch40 Çelik Çekme Boru


