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YANGIN MÜHENDİSLİĞİNDE
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...

Üst düzey yangın mühendisliği çözümleri ile yangın güvenliği sektöründe lider şirket olmayı ve bunun devamlılığını sürdürmeyi 
amaçlayan Novata A.Ş. - Yangın Güvenlik Sistemleri Departmanı, anahtar teslim projeleri; en ekonomik, 
uygulanabilir ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek uygunlukta, hedeflenen süre içinde tamamlayarak, pazar payını ve 
rekabet gücünü gün geçtikçe arttırmaktadır.

Temel ilke olarak, satış ve satış sonrası hizmetlerden, tasarım alanındaki yeniliklere kadar her alanda müşteri memnuniyetini 
benimsemiş olan Novata A.Ş., deneyimli yönetim kadrosu, etkin mühendisleri ve tecrübeli mavi yaka personeli ile bu ilke 
doğrultusunda emin adımlarla yürümektedir.

Yangın güvenliğinin ne derecede kritik ve hayati bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Kullanılan ürünler ve yapılan 
tasarımların da yangın güvenliğine direkt olarak etki ettiğini biliyoruz. Bu nedenle; ürün yelpazemizin büyük kısmı, UL 
listelerine girmiş, FM onaylarına sahip, GOST sertifikası bulunan, CE işaretine sahip olan ürünlerden oluşmakta olup, tasarım ve 
uygulamalarımızın tamamı, NFPA, BSI, EN standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Novata A.Ş. - Yangın Güvenlik Sistemleri Departmanı,  bünyesinde barındırdığı yetkin mühendisleri ve tecrübeli mavi yaka 
personelinin de vermiş olduğu güvenceyle;

• Endüstriyel tesisler

• Taşıt ve yaya tünelleri

• Depolar

• Tank sahaları

• Deniz taşıtları

• Sağlık merkezleri

• Turizm ve eğlence tesisleri

• Konut amaçlı yapılar

• Alışveriş merkezleri

gibi tesislere, yangın güvenliğinde etkin anahtar teslim çözümler getirmektedir.

Novata A.Ş., standartlara uygun teknik yaklaşımı, müşterilere karşı dürüstlüğü ve mühendislik alanındaki saygınlığı ile yurtiçi ve 
yurtdışında anahtar teslim projelere imza atarak, her geçen gün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da daha etkin bir şirket 
haline gelmekte ve büyümesini emin adımlarla sürdürmektedir.
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Tüm tasarım, satış, montaj ve süpervizörlüğü Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından yapılan FM200 Temiz 
Gazlı Söndürme Sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler ihtiyaca göre İspanya, Almanya, Kanada ve 
İngiltere’den temin edilmektedir. Şartname ve uygulamalara göre, 25 ve 42 barlık sistemler temin edilebildiği gibi, yeni
teknolojiyle 60 barlık sistemler de uygulanabilir ve tedarik edilebilir hale gelmiştir.

Hidrolik hesaplar ve projelendirmeler için kullanılan yazılım ise, VdS - Almanya onaylıdır. İnsan sağlığına zararı olmadığı için, 
sürekli insan bulunan ortamlarda güvenle kullanılabilir.

A sınıfı ve B sınıfı yangınlar için efektif çözümler sunar ve günümüzde en sık tercih edilen temiz gazlı söndürme sistemlerinden biridir.

                                                                                                                                  

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• UPS – Kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemleri

• Bilgisayar "Server" ve “Kompanzasyon” yangın söndürme sistemleri

• HES ve termik santral türbinleri

• Transformatör yangın söndürme sistemleri

• Müze yangın söndürme sistemleri

• Manyetik medya yangın söndürme sistemleri

• Elektrik dağıtım panoları

• Arşiv yangın söndürme sistemleri

• Laboratuvarlarda çeker ocaklar

• Jeneratör, kompresör, havalandırma üniteleri

• Tüm elektrik ve elektronik sistemler

• Kablo galerileri

• GSM link istasyonları ve kabinleri

• Doğalgaz dağıtım istasyonları

• Depo yangın söndürme sistemleri

• Kimya sektöründe yangın söndürme sistemleri

• Kasa daireleri, ATM sistemleri, banka para taşıma araçları

• Askeri tesisler, haberleşme sistemleri, tanklar ve zırhlı araçlar

• Gemiler, kargo, makine daireleri, porsun ambarları ve enerji panelleri
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FM200 TEMİZ GAZLI
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



INERT (ARGON) GAZLI
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Novata A.Ş. tarafından, tasarımı, mühendisliği, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları yapılan İnert Gazlı (Argon) Yangın 
Söndürme Sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler İspanya, İtalya ve Kanada’dan ithal edilmektedir. 
Sistemler tasarlanırken hidrolik hesap programı olarak VdS – Almanya onaylı hidrolik hesap programları kullanılmaktadır. 200 
bar ve 300 bar basınçlı alternatifli sistemler mevcuttur. Bu durum, sistem kurulumu için ihtiyaç duyulan yer alanı ve yatırım 
maliyeti arasında optimizasyon yapma imkanı sağlar.

Büyük hacimlere ekonomik çözümler getirmesi ve insan sağlığına zararı olmaması nedeniyle yaygın olarak kullanılan yangın 
söndürme sistemlerinden biridir. Inert gazlı sistemler; yangının, uygulama yapılan mahaldeki oksijen konsantrasyonunun %15 
değerine düşürülerek söndürülmesi esasına dayanır. 

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Bilgisayar "Server" ve “Kompanzasyon” yangın

 söndürme sistemleri

• UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme

 sistemleri

• HES ve termik santral türbinleri

• Transformatör yangın söndürme sistemleri

• Müze yangın söndürme sistemleri

• Manyetik medya yangın söndürme sistemleri

• Elektrik dağıtım panoları

• Arşiv yangın söndürme sistemleri

• Laboratuvarlardaki çeker ocaklar

• Jeneratör, kompresör, havalandırma üniteleri

• Tüm elektrik ve elektronik sistemler

• Kablo galerileri
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• GSM link istasyonları ve kabinleri

• Doğalgaz dağıtım istasyonları

• Depo yangın söndürme sistemleri

• Kimya sektöründe yangın söndürme sistemleri

• Kasa daireleri, ATM sistemleri, banka para taşıma araçları

• Askeri tesisler, haberleşme sistemleri, tanklar ve

 zırhlı araçlar

• Gemiler, kargo, makine daireleri, porsun ambarları ve

 enerji panelleri



Tasarımı, mühendisliği, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları Novata A.Ş. tarafından yapılan CO2 Gazlı Yangın Söndürme 
Sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, tüm sistem ekipmanları İspanya, İtalya, Almanya ve Amerika’dan 
tedarik edilmektedir. Düşük basınçlı ve yüksek basınçlı sistem alternatifleri olup, ihtiyaca göre mühendislik departmanımız 
tarafından en optimal çözümler belirlenmektedir. Projelendirme ve sistem hidrolik hesapları ise, Almanya – VdS onaylı hidrolik 
hesap programları ile yapılmaktadır.

CO2 gazlı sabit söndürme sistemleri, lokal uygulamalarda kullanıma en uygun gazdır ve özellikle kimyasalların bulunduğu 
mahallerde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır.  Sistemin söndürme prensibi; söndürme yapılan ortamdaki bağıl oksijen 
yoğunluğunu, yangının sürmesi için gereken oksijen yoğunluğu seviyesinin altına düşürmek ve yangını bu yolla söndürmektir.

Karbondioksit gazı, elektrik iletkenliği olmayan, kokusuz, renksiz ve yangın söndürme işlemi için çok uygun olan bir gazdır. 
İnsanlı mahallerde kullanılması, boğma etkisi yapabileceğinden dolayı tehlikeli ve sakıncalıdır.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• UPS Kesintisiz güç kaynağı sistemleri

• Trafo odaları

• Kablo galerileri

• Jeneratör odaları

• HES ve termik santrallerin türbinleri

• Gemiler, makine daireleri ve porsun ambarları

• Doğalgaz dağıtım istasyonları

• GSM link istasyonları ve kabinleri

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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PANEL İÇİ (FIRE TRACE)
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından tasarımı, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları yapılan Pano İçi 
Yangın Söndürme Sistemi ekipmanlarının tümü, uluslararası kabul görmüş sertifikalara sahip olup, sistemler ihtiyaca göre 
İspanya, İtalya ve yurt içinden temin edilmektedir.  Müşteri talebi yahut özel şartnamelere göre söndürme ajanı olarak FM200, 
CO2, FE25 ve Kuru Kimyevi Toz kullanılabilmektedir.

12 bar basıncında azot ile basınçlandırılmış olan polimerden üretilmiş boru detektörün (Tubing) ısı karşısında, yaklaşık 100 
C°'de delinmesi sonucunda azot gazının açığa çıkmasıyla birlikte, silindir üzerindeki vana açılır. Bu sayede, söndürme ajanı 
mahale boşalır ve söndürme işlemi gerçekleşmiş olur.

Diğer sabit söndürme sistemlerine oranla oldukça düşük maliyetlidir. Tüm odayı söndürmek yerine, sadece yangın kaynağı 
olabilecek kabinin içi söndürülmektedir.

Montaj ve işçilik maliyetleri de düşüktür. Montaj işlemi kolay ve çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

Tüm odayı söndürmek yerine sadece yangın kaynağı olabilecek kabinin söndürülmesi nedeni ile ucuz bir çözümdür.

Yangını doğruca kaynağında söndürmesi nedeni ile çok verimlidir.

Montajı çok kısa süre içinde ve kolayca yapılır.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Elektrik panoları

• Rüzgar türbinleri

• Arşiv raf araları

• CNC tezgahları

• Yükseltilmiş döşeme ve asma tavan araları

• UPS üniteleri

• GSM baz istasyonları

• Metro ve tren vagonları

• Otobüs, kamyon gibi ağır taşıtların motor kısımları

• Gemi makine daireleri

5



6

Mühendisliği, tasarımı, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları bizzat Novata A.Ş. personeli tarafından yapılan NOVEC 
1230 Söndürme Sistemleri, Avrupa ve Amerikalı üreticilerden tedarik edilmekte olup, sistemler uluslararası kabul görmüş 
sertifikalara sahiptir. 

3M firmasının tescilli markası olan NOVEC 1230 gazı sadece 3M tarafından üretilmektedir. NOVEC 1230 üreticisi 3M, ISO 9001 
ve 9002 belgelerine sahiptir.

Hidrolik hesaplar ve projelendirmeler için kullanılan yazılım ise, VdS veya FM, UL onayına sahiptir.

Yalıtkan olmaması ve hızlı gaz fazına geçmesi sebebiyle özellikle elektronik ekipmanların bulunduğu odalar için tercih edilen bir 
söndürme sistemidir.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• UPS–kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme

 sistemleri

• Bilgisayar "Server" ve “Kompanzasyon” yangın

 söndürme sistemleri

• HES ve termik santral türbinleri

• Transformatör yangın söndürme sistemleri

• Müze yangın söndürme sistemleri

• Manyetik medya yangın söndürme sistemleri

• Elektrik dağıtım panoları

• Arşiv yangın söndürme sistemleri

NOVEC 1230 SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



MUTFAK DAVLUMBAZ
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

İçinde bulunan özel söndürme ajanıyla birlikte kullanılan Davlumbaz Söndürme Sistemleri, özellikle endüstriyel yapılardaki, 
büyük otellerdeki ve özel alanlardaki mutfaklar için büyük yangın güvenliğinin sağlanmasında en gerekli çözümlerden biridir.

Periyodik temizleme olmaması halinde; tava, fritöz, baca ağızlığı ve baca içlerinde zamanla biriken yağ tabakaları potansiyel 
bir yangın tehdidi oluşturmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan küçük mutfak yangınları, gerekli önlemler alınmadığı için 
tüm yapıyı tehdit eder hale gelmektedir. Oldukça basit ve ekonomik bir şekilde önlem almak, hasarı önlemede büyük oranda 
başarı sağlamaktadır.

Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından temini, montajı ve periyodik bakımları yapılmakta olan davlumbaz 
söndürme sistemlerinin tümü, uluslararası sertifikalara sahip 1. sınıf kaliteye sahip sistemlerdir.

Mutfak davlumbazı söndürme sistemleri, davlumbazın içindeki mekanik algılayıcılar sayesinde otomatik olarak devreye girerler 
ve davlumbazlar, filtreler, ocaklar, bacalar, fritözler ve ızgaralarda oluşan yangına en kısa sürede müdahale ederek olası yangın 
tehditlerini kontrol altına alırlar.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Lokantalar

• Alışveriş merkezi mutfakları

• Endüstriyel mutfaklar

• Hastaneler

• Oteller

• Okullar
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Tüm tasarımlarının, mühendisliğinin, satışının ve montajının Novata A.Ş. tarafından yapıldığı Sprinkler Sulu Söndürme Sistem-
lerinin satış sonrası hizmetleri ve periyodik bakımları da yine Novata A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Müşteri ihtiyaçları ve şartnamelere göre yurt içi ve yurt dışından tedarik edilmekte olan sistem ekipmanlarının tümü, ulus- 
lararası onaylara sahip ve 1. sınıf kalite ürünlerdir.

Sistemlerin hidrolik hesaplamaları VdS-Almanya onaylı hidrolik hesap programıyla yapılmaktadır.

Sulu söndürme sistemleri tüm A ve C sınıfı yangınlarda kullanılabilen sistemler olup, sistemlerin tasarımları ve projelendirmeleri, 
müşteriye izometrik resim ve hidrolik hesaplar olarak temin edilmektedir. 

Sprinkler sistemleri, kullanılacak vana grubuna göre “Islak Sprinkler Sistemleri, Kuru Sprinkler Sistemleri, Baskın Sprinkler 
Sistemleri ve Ön Tepkimeli Sprinkler Sistemleri” olarak 4’e ayrılmaktadır.

Uygulanacak mahalin özelliklerine uygun olarak,
mühendislik departmanımız tarafından en
optimum çözüm önerilmekte ve böylece
efektiflik–maliyet oranı en kabul edilebilir düzeye
çekilmektedir. 

SPRİNKLER SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sulu Söndürme Sistemlerinin kullanım açısından uygun olmadığı yerlerde kullanılan Köpüklü Tip Söndürme Sistemlerinin 
projelendirilmesi, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve satış sonrası desteği, Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı 
tarafından yapılmaktadır. Sistem ekipmanları ve köpük özütleri, şartname ve müşteri ihtiyaçlarına göre yurt içi ve yurt dışından 
temin edilmekte olup, tüm sistem ekipmanları uluslararası onaya sahip ekipmanlardır.

Köpük özütlerinin genleşme oranına göre, az genleşmeli, orta genleşmeli ve yüksek genleşmeli olarak 3 ana sınıf altında 
toplanan sistemler, müşteri gereksinimlerine ve şartnamelere uygun olarak en ekonomik ve uygun çözümlerle Novata A.Ş. 
tarafından müşterilerine sunmaktadır.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Uçak ve helikopter hangarları

• İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve

 depolama tesisleri

• Akaryakıt dolum istasyonları

• Yanıcı–parlayıcı kimyasal madde üretim

 tesisleri ve depoları

• Rafineriler

• Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum

 istasyonları

• Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal

 madde tankları

• Tersanelerde iskele ve marinalar
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Sulu Söndürme ve Köpüklü Söndürme Sistemlerinin ekipmanları olan ve manuel aktive edilen Hidrant ve Yangın Dolaplarının 
satışı, montajı, süpervizörlüğü ve satış sonrası bakımları, Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı’nın deneyimli personeli 
tarafından yapılmaktadır. Tüm sistemler ve sistem ekipmanları uluslararası sertifikalara ve onaylara sahip olup, sistemler ihtiyaca 
göre yurt içi ve yurt dışından tedarik edilebilmektedir. Tasarımlarda kullanılan hidrolik hesap programları ise, VdS-Almanya 
onaylıdır.

Hidrantlar genellikle açık alanlarda kullanılmasına rağmen, yangın dolapları uygulamaları, hem açık alanlarda, hem de kapalı 
alanlarda olmaktadır. 

Yangın dolapları, ihtiyaca ve duruma göre TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun olarak imal edilmektedir ve giriş vanaları 2”tir. 

Hidrantlar, 2 ve 3 yollu olarak,  gövdeleri 4"-6" arası, çıkış
ağızları 2 1/2" olarak imal edilirler ve itfaiye teşkilatının
binaya dışarıdan müdahale etmesi için dahili yangın
basınçlandırma sisteminden yararlanabilmesi amacı ile
tasarlanmışlardır.

Yangın esnasında itfaiyenin basınçlı su ihtiyacını karşılamak
maksadıyla kullanılan hidrantlar ve yine yangın esnasında
bina içinde basınçlı su ihtiyacını karşılamak için kullanılan
yangın dolapları, olası yangınların söndürülmesi açısından
hayati bir öneme sahiptirler.
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YANGIN DOLABI VE HİDRANT SİSTEMLERİ



Yangın suyu hattının basınçlandırılması için kullanılan Yangın Pompalarının tüm tasarım ve satış sonrası hizmetleri Novata A.Ş. 
tarafından yapılmakta olup, ihtiyaca ve teknik spesifikasyonlara göre pompalar yurt içi veya yurt dışından tedarik edilebilmek-
tedir. Yangın pompalarının tamamı TS EN 12485 veya NFPA20 standartlarına uygundur ve istenildiği durumlarda, yurt dışı 
onay kuruluşları olan FM, UL, VdS gibi sertifikalara sahip pompalar da tedarik edilebilmektedir.

“Dikey hat tipi yangın pompaları”, “Sondan emişli yangın pompaları”, “Dik türbin tip yangın pompaları” ve “Yatay bölünebilir 
gövdeli yangın pompaları” gibi, değişik tiplerdeki Yangın Söndürme Sistemlerine çözüm getirebilecek kapasitelerdeki değişik 
tip Yangın Pompaları ürün yelpazemizde bulunmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre,
yangın sistemlerinde, olası bir aksi duruma karşı yedek bir
pompa bulundurma zorunluluğu vardır.

Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin
%50’sini yedeklemek şartıyla yedek pompa bulundurulmalıdır.

En az 2 adet yangın pompasının yanında (ana pompa ve yedek
pompa) bir de kaçak giderme pompası bulundurulmalıdır.
Bu pompa sistemdeki kaçakları önleyici pompa olarak işlev
görmektedir.

Kaçak giderme pompasıyla beraber yangın pompa grupları
en az 3 adet pompadan meydana gelmektedir.
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YANGIN POMPALARI



WATER MIST (SU SİSİ)
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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Yeni teknoloji ürünü söndürme sistemlerinden biri olan Water Mist Söndürme Sistemlerinin mühendisliği, tasarımı, satışı, 
montajı, süpervizörlüğü, satış sonrası desteği ve bakımları; Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı’nın deneyimli 
personeli tarafından yapılmaktadır. Sistemlerin ve sistem elemanlarının tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler 
Avrupa’dan ithal edilmektedir. Water Mist sistemleri yüksek basınçla çalışan sistemlerdir. Basınçlandırma ekipmanı olarak ise, 
ihtiyaca ve optimizasyona göre yüksek basınçlı pompalar veya azotla basınçlandırılmış silindirler kullanılabilir.

Suyun zarar verebileceği mahallerde kullanmak mümkündür. Söndürme ajanı olarak kullanılan su, yüksek basınçta pülverize 
olduğundan, ıslatma etkisi yaratmaz ve elektronik elemanların olduğu ortamlarda da güvenle kullanılabilir.
Artık birçok uygulamada tercih sebebi olan Water Mist
sistemlerinin son yıllarda kullanım alanları ve referanslarında
ciddi artışlar kaydedilmiştir. Söndürme prensibi; temiz gazlı
istemlerde olduğu gibi, yangın kaynağındaki ısı enerjisini
absorbe ederek ve ortamdaki oksijen seviyesini azaltarak
yangınları söndürmektir.

Söndürme esnasında sağlığa zararlı bir ürün oluşturmaz
ve yeniden dolum maliyetleri minimum düzeydedir.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Müzeler

• Arşivler

• Uçak ve helikopter hangarları

• Tüneller

• Kablo galerileri

• Rüzgar türbinleri

• Tüneller

• Metro ve tren vagonları



Yeni nesil yangın güvenlik sistemlerinin bir ürünü olan Oksijen Azaltma Sistemleri, yangın çıktıktan sonra söndürme prensibi 
yerine, mahalde oksijeni kritik konsantrasyonun altına indirerek yangın çıkarmama prensibine dayanmaktadır. Bu sistemler; 
oksijen konsantrasyonunu % 14,5 ile % 15,5 arasına çekerek, hem mahalde yangın çıkma riskini ortadan kaldırır, hem de insan 
sağlığına zarar vermez.

Tüm tasarım, satış, montaj ve süpervizörlüğü Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından yapılan oksijen azaltma 
sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler Avrupa’dan ithal edilmektedir.

Oksijen Azaltma Sistemlerinin Avantajları

• Yangın riski ortadan kalkar.

• Sistemde aşırı basınç damperlerine ihtiyaç duyulmaz.

• Diğer yangın korunum sistemlerine göre daha az depolama alanı gerektirir.

• Montajı ve bakımı çok kolaydır.

• Paslanmayı azaltır.

Başlıca Kullanım Alanları

• Müzeler

• Arşivler

• Soğuk oda depoları

• Otomatik park merkezleri

• Data merkezleri
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OKSİJEN AZALTMA SİSTEMLERİ



Tüm satış, uygulama ve süpervizörlüğü Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından yapılan Yangın Durdurucu 
Ürünler, yapılardaki döşeme ve yangın bölme duvarlarını delip geçen tesisat ve şaft boşluklarından, yangının yayılımını, duman 
ve zehirli gaz yayılımını engellemek için kullanılır.

Ürünler, yangını hapsetmek ve yangının yayılmasının engellenmesi için uygulanır. Bunun için yapılar, dikeyde ve yatayda 
yangının hapsolacağı kompartmanlara (zonlara) bölünürler. Bu zonlarda, tüm bina boşlukları yangını belli sürelerde durdurmak 
ve yangın ile savaşacak kişilere zaman kazandırmak için özel olarak imal edilen yangın durdurucu ürünler kullanılmalıdır.

Bina içindeki yangın zonlarında yangını geciktirmek için binanın mimari yapısına bağlı olarak birbirine destek olan birçok farklı 
malzeme kullanılmalıdır. Pasif yangın durdurucu ürünler kullanılarak alev, duman ve zehirli gazların yayılması geciktirilir. 

Ürünler çok kolay uygulanır ve çok geniş bir yelpazede ihtiyaçlara cevap verir.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Kablo ve kablo kanalları 

• Derz boşlukları

• Sıhhi tesisat

• Isıtma tesisatı

• Klima ve soğutma tesisatları

• PVC, HDPE, PP ve ABS türü yanıcı borular

• Kablo demetleri

• Havalandırma kanalları

• Yapısal boşluklar ve dilatasyon geçişleri

• Duvar ve döşeme geçişleri

14

YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER



15

Tüm satış, uygulama ve süpervizörlüğü Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı tarafından uygulanan Yangın ve 
Patlama Duvarları, yangın sırasında önemli basınç ve gerilmelere maruz kaldığından bu görevi güvenle karşılayacak şekilde 
boyutlandırılmalıdır.

Organik ve inorganik minerallerin magnezyum oksit ile birleşimi sonucu oluşan monolitik yapılı yeni nesil yapı levhaları; BS 
476’ ya uygun yanmaz (alev almaz A1 sınıfı), sağlığa zararlı tehlikeli
madde içermeyen “Yeşil Bina” konsepti ve aday projelerin sertifika
ihtiyaçları doğrultusunda en az %25 oranında geri
dönüşümlü içerik kullanılarak sürdürülebilir tasarım esaslarına
göre üretilerek binaların enerji verimliliğini arttırmayı ve
karbon emisyonunu azaltmayı hedefler.

Tüm dış / iç cephe iklim koşulları, küf ve mantar ile darbelere
dayanıklı, geliştirilmiş akustik ve ısı yalıtım değerine sahip, kesim
ve montajı kolay, hafif yapı panelleridir.

Yapı Panelleri, organik ve organik olmayan mineralleri magnezyumla
bileştiren en yeni matris teknolojisinden türetilmiştir.

Bu tek parçalı çekirdek, çeşitli ağır hizmet uygulamaları için uygun
özgün özellikleri barındıran bir yassı panel biçimine sıkıştırılmış iki
yanmaz lif hasırı arasında simetrik olarak güçlendirilmiştir.

Panelin beyaz ön yüzü bir perdah sıvasıyla kaplanmıştır ve
kusursuz pürüzsüzlüktedir.

Bu sayede herhangi bir mimari işlem olmaksızın gerekirse bir "fair
face" yüz olarak kullanılabilir. Arka yüzde ince bir lif hasırı görülür. 

Nemin etkilerine dayanıklıdır, nemli ve ıslak koşullarda
kullanıldığında fiziksel olarak bozulmaz. Performans özellikleri
zamanla veya nemle kötüleşmez. Asbest içermez ve tehlikesizdir.

Bu tam anlamıyla çevre dostu panel, küçük karbon ayak izine
sahiptir ve sera gazlarını artırmamaktadır.

Sistemin Başlıca Kullanım Alanları

• Çelik konstrüksiyon 

• Prefabrik yapılar

• Hafif çelik yapılar ve ara bölmeler

• Zemin ve tavan kaplaması

• Dış cephe kaplama

• Merdiven sahanlığı kaplama

• Endüstriyel yapılarda cephe kaplama

• Trafo duvarları

YANGIN VE PATLAMA DUVARLARI



Yangın anında oluşan dumanın mahalden tahliyesi ve 
atmosfere atımı için kullanılan Çatı Ventilasyon Kapakları, 
Novata A.Ş. tarafından İtalya’dan ithal edilmektedir. 
Tasarımlar Avrupa normlarına göre yapılmakta ve gerekli 
çatı ventilasyon kapağı ölçü ve sayıları bu standartlara 
göre belirlenmektedir. Duman tahliye kapakları, bir diğer 
adıyla çatı ventilasyon kapakları montajı da yine Novata 
A.Ş.’nin deneyimli personeli tarafından yapılmaktadır.

Tek katlı üretim tesisleri ve depolama alanlarında, kubbe 
şeklindeki yapılarda ve pozitif basınçlandırma sistemi 
bulunmayan mahallerde, yangın durumunda oluşan 
duman, hızlıca yapı üst kotunda toplanacak ve zamanla 
aşağıya doğru birikecektir. Bu durum hem yapının çelik 
yapı olması durumunda yapı elemanlarının sehim 
yapmasına neden olacak, hem de içeride insan 
bulunması durumunda ölümcül sonuçlara sebebiyet 
verecektir.

Yangın ve duman perdeleri ile entegre çalışan çatı 
ventilasyon kapakları ile, dumanın sadece tek yönden 
çıkışı sağlanır ve fabrikada bulunan diğer mallara zarar 
vermeden dumanın tahliyesi sağlanır. Kapakların açılması 
elektriksel olarak sağlanabildiği gibi, karbondioksit 
patlamalı pnömatik silindirler ile de duman atım kapakları 
yangın anında otomatik olarak açılabilmektedir.

Özellikle tek katlı depo ve fabrikalarda ve büyük atrium-
larda kullanılan çatı ventilasyon kapakları, saydam 
polikarbonatlar sayesinde gün ışığından maksimum 
verimi sunarak doğal aydınlatma da sağlamakta ve enerji 
maliyetlerini azaltmaktadırlar.

16

ÇATI VENTİLASYON
(DUMAN TAHLİYE) KAPAKLARI
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Her türlü mimariye uygun olarak tasarlanabilen ve 
tedarik edilebilen Yangın Kapılarının montajı da Novata 
A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı deneyimli perso- 
neli tarafından yapılmaktadır. Müşteri şartnamelerine, 
yapı özelliklerine ve müşteri isteğine bağlı olarak         
60 dk–240 dk yangına dayanımlı olan Yangın Kapıları 
tedariği firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Novata A.Ş. Yangın Kapısı ürün yelpazesini; panik barlı, 
tek kanatlı, çift kanatlı, camlı, roller shutter vb. Yangın 
Kapıları oluşturmaktadır ve ürünler, uluslararası kabul 
görmüş sertifikalara sahiptir.

Yangın zonları arasında yangın ve dumanın geçişinin 
önlenmesi için kullanılan ve insanların can ve mal 
güvenliğini sağlayan pasif yangın önlemlerinin en 
önemli parçası olan Yangın Kapıları, yangının kontrol 
altına alınmasında hayati bir rol oynar ve oluşabilecek 
hasarı ve olası mali kaybı azaltması açısından büyük 
önem taşır.

Oteller, alışveriş merkezleri, evler, hastaneler, iş yerleri, 
gösteri merkezleri, sinemalar, tiyatrolar ve insanların 
yoğun olduğu yapılarda kullanımı oldukça sıktır.

YANGIN KAPILARI
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İngiltere ve yurt içinden tedarik edilebilen Yangın Perdelerinin tasarımı, projelendirmesi ve montajı, Novata A.Ş. – Yangın 
Güvenlik Departmanı personeli tarafından standartlara ve müşteri özel şartnamelerine uygun olarak yapılmakta ve devreye 
alınmaktadır.

Metrolar, alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri ve bunlar gibi
birçok kişinin içinde bulunduğu büyük yapı ve işletmelerde
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Her iki tarafı da silikon kaplı olan ve içinde çelik ipler
bulunan fiber malzemeden üretilmekte olan Yangın Perdeleri,
yangının bir bölgeden diğer bir bölgeye geçmesini
engellemek ve yangın zonları oluşturmak için kullanılan
özel sistemlerdir.

Özel kumaşı sayesinde uzun sürelere kadar yüksek ısıyı
hapsederek, yangına karşı rahat hareket ve mücadele
kolaylığı sağlamaktadır.

Yangın anında, mevcut algılama sisteminden gelen
sinyallerle otomatik olarak çalışmaya başlarlar ve yangınla
mücadeleye destek olurlar.

Yatay ve düşey olarak çalışan Yangın Perdeleri mevcuttur.
Yapı mimarisine uygun olarak montajları yapılmaktadır.
Kaçış yollarına giden koridorların can emniyeti açısından
temiz tutulması, dumanın ve ısının kontrol altına alınması,
bloke edilmesi ve güvenli bölgeler yaratılması maksatları
için kullanılmaktadırlar.

YANGIN PERDELERİ
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Novata A.Ş. tarafından İngiltere’den ve yurt içinden 
tedarik edilen Duman Perdelerinin projelendirmesi ve 
montajı, yine Novata A.Ş. – Yangın Güvenlik Departmanı 
deneyimli personeli tarafından özel şartnamelere, yapı 
durumuna ve standartlara uygun olarak yapılmakta ve 
devreye alınmaktadır.

Büyük alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, havaalanı 
terminalleri ve bu yapılar gibi büyük kullanıcı yüküne 
sahip yapılarda kullanımları yaygındır. Yangın esnasında 
oluşan dumanın yayılmasını önlerler ve çatı ventilasyon 
kapakları sayesinde dumanın yayılmadan tahliyesinde 
büyük rol oynarlar. 

Yangın Perdelerinde olduğu gibi, yangın anında, mevcut 
algılama sisteminden gelen sinyallerle otomatik olarak 
çalışmaya başlarlar ve yangınla mücadeleye destek 
olurlar. 

Yangın anında oluşan dumanın tavan kotunda 
tutulmasını sağlayarak, içinde personelin kolayca tahliye 
edilmesine fırsat vermektedirler. İnsanların kontrollü 
şekilde tahliyesini kolaylaştırdığı gibi yangın kurtarma 
ekibinin de güvenli olarak olaya müdahalesini 
kolaylaştırırlar.

DUMAN PERDELERİ



Novata A.Ş.  tarafından tasarımı, mühendisliği, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve satış sonrası bakımları yapılan Yangın ve Gaz 
Algılama Sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler Avrupa ve Amerika’dan ithal edilmektedir. 

Olası bir yangın riskinde, müşteri ihtiyaçları ve isteklerine yönelik çözümler geliştirmek, yangın ve gaz algılama sistemleri ile 
güvenliklerini sağlamak, temel amaçlarımız arasındadır.

Konvansiyonel ve akıllı adresli sistemler ile tüm genel ve özel uygulamalara cevap verebilen ve çözümler sunabilen Novata 
A.Ş., başlıca; 

• Fabrikalara

• Endüstriyel tesislere

• Toplu konut projelerine

• Rezidanslara

• Alışveriş merkezlerine

• Tarihi bina projelerine

• Oteller ve turistik tesislerine

• Arşiv binalarına

• Hastaneler ve okullara

• Depolar ve antrepolara

• Kamu kuruluşlarına

ve bunlar gibi daha bir çok tesise hizmet vermektedir.

Tüm yangın ve gaz algılama ürün gamı, UL, ULC, FM,
EN54, LPCB, VdS, GOST, AFNOR, BOSEC vb. onaylara
sahip ürünlerden oluşmaktadır.
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