
Alanındaki ilk standartla birlikte dünya 
çapında güvenilirlik
HOODSAFER Davlumbaz Söndürme Sistemleri, yeni mutfak yangın söndürme 
sistemi standardı BS EN 17446:2021'in gerekliliklerini yerine getirerek ilk Kitemark 
belgesini aldı.

Belgelendirmeye genel bakış
HOODSAFER, mutfaklara, taşıtlara ve 
diğer özel kullanım alanlarına yönelik 
yangın söndürme sistemleri tasarlayıp 
geliştiren bir üreticidir. Deneyimli bir 
ekibe sahip olan HOODSAFER mümkün 
olan en iyi, en güvenli ve en basit yangın 
söndürme çözümlerini tasarlayıp 
üreterek yangın söndürme sistemleri 
alanında dünyanın önde gelen 
tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor. 
Dünya genelinde mutfaklar için yangın 
söndürme sistemleri üreten veya tedarik 
eden pek çok şirket var. Ancak, ne yazık 
ki bu şirketlerden çok azı geçerli bir 
onay belgesine sahip. BSI, BS EN 
17446:2021 standardı doğrultusunda 
değerlendirme ve belgelendirme hizmeti 
sunabilen ilk ve tek belgelendirme 
kurumudur.

BSI: sağlanan faydalar 

BSI...

• Dahili ürün testlerini doğrular ve
riskleri azaltır

• Müşterilerin kendilerine olan
güvenini arttırır

• Şirketlerin müşterilerine güven
aşılamasına destek olur

• Şirketlerin uluslararası alanda
büyümesine destek sağlar

• Şirketlerin yeni pazarlara ve
müşterilere kolayca ulaşmasına
yardımcı olur

"BSI tüm belgelendirme süreci 
boyunca sergilediği çözüm 
odaklı ve iyi niyetli 
yaklaşımıyla fark yarattı."

Bora Yurttaş, 
Genel Müdür, HOODSAFER

Belgelendirme:    BSI Kitemark 
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Yangın Söndürme Sistemleri
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Belgelendirme:     BSI Kitemark

Neden BSI Kitemark™?

BSI Kitemark belgelendirmesi bir ürün veya 

hizmete ilişkin iddiaların uzmanlar tarafından 

bağımsız ve tekrar tekrar test edildiğini 

doğrular, şirketin Kitemark belgeli ürün ve 

hizmetlerine güven duyulabileceğini gösterir.

"HOODSAFER'ın Genel Müdürü Bora Yurttaş 

şu ifadeleri kullanıyor: "Ticari mutfakların 

yangından korunması çok iyi bilinen bir konu 

olmadığından bu alanla ilişkili zorluklar ve 

riskler hakkında çok kısıtlı miktarda bilgi 

bulunuyor. Dolayısıyla, herhangi bir mutfak 

yangın söndürme sisteminin düzgün ve 

yeterli koruma sağlayıp 

sağlayamayacağından emin olunabilmesi için 

sistemin güven duyulan bir onay belgesine 

sahip olması gerekir. Dünya genelinde 

mutfaklar için yangın söndürme sistemleri 

üreten veya tedarik eden pek çok şirket var. 

Ancak, ne yazık ki çok az sayıda şirket geçerli 

bir onay belgesine sahip. Bu şirketlerin çoğu 

ya sahte onay belgeleri kullanıyor ya da 

geçerli testlere tabi tutulmaksızın verilen 

doğrulama belgelerine sahip."

Ayrıca müşterilerin ve hükümetlerin BSI'a 

güvendiğini ekleyen Bora Yurttaş, 

HOODSAFER'ın BSI Kitemark sayesinde daha 

önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde 

bayilik anlaşmaları yapabildiğini ve yeni 

müşteriler bulabildiğini söylüyor.

BSI Vaka Çalışması: HOODSAFER 
Yangın Söndürme Sistemleri

HOODSAFER Hakkında

HOODSAFER, yangından korunma ve 

önleme sektörü dahil farklı sektörlerde uzun 

yıllara dayanan tasarım, imalat, AR-GE ve 

pazarlama deneyimine sahip iki teknik 

uzmanın iş birliği sonucu kurulmuştur.

Farklı sektörlerin deneyimi ile harmanlanan 

bu bilgi ve birikim sayesinde, dünyanın ilk ve 

tek "hidrolik aktivasyonlu davlumbaz 

söndürme sistemi" ortaya çıkmıştır. Nisan 

2020'de bu yeni teknik ile ilgili patent 

başvurusu yapılmıştır.

Şirket, kurulduğu ilk haftadan itibaren 

yenilikçi sistemi ile sektördeki uzmanların 

büyük beğeni ve ilgisini toplamıştır.

HOODSAFER patentli tekniği ile dünyanın en 

güvenli ve en basit sistemlerinin ana 

tedarikçisi olmayı hedeflemektedirler.

       BS EN 17446:2021 

BSI'ın Çözümü

Ticari mutfaklarda yoğun bir şekilde yanıcı 

malzeme kullanılıyor olması, yağ buharları 

bulunması ve çok fazla elektrikli alet kullanılıyor 

olması nedeniyle, yangın güvenliği protokolleri 

ticari mutfaklarda tehlikeli kazaların önlenmesi 

açısından son derece önemlidir.

BS EN 17446; pişirme cihazlarını, davlumbazı, 

menfezi ve hava toplama kanallarını kapsayan 

mutfakların korunmasına yönelik sabit otomatik 

yangın söndürme sistemlerinin tasarımı, 

kurulumu, çalışması, test edilmesi ve bakımına 

ilişkin asgari gereklilikleri belirlemektedir.

Avrupa'da 2021'e kadar mutfaklara ilişkin bir 

yangından koruma standardı yoktu. Avrupa 

Standartlar Komitesi'nin BSI ve diğer iş 

ortaklarıyla birlikte yürüttüğü müşterek 

çalışmanın neticesinde, BS EN 17446:2021 

standardı yürürlüğe girdi. Bu standart, Şubat 

2022'den itibaren Avrupa genelinde zorunlu 

standart olarak yürürlüğe konuldu.

Bu gereklilikler doğrultusunda harekete geçen ve 

araştırmaları sonucunda BSI'ın doğru standart ve 

test programına sahip olduğunu tespit eden 

HOODSAFER, BSI ile birlikte çalışmaya karar 

verdi. Özellikle müşterilerin bu belgeye BSI web 

sitesi üzerinden kolayca erişebiliyor olması 

şirkete çok daha fazla güven sağlamaktadır. BSI, 

EN 17446:2021 standardı doğrultusunda 

değerlendirme ve belgelendirme hizmeti 

sunabilen ilk ve tek belgelendirme kurumudur.

BSI'ın işletmenizin mükemmelliği 

alışkanlık  haline getirmesine nasıl 

yardımcı  olabileceğini öğrenmek için 

bizimle  iletişime geçin.

Bize ulaşın: +90 216 445 90 38

web sitemizi ziyaret edin: 

bsigroup.com/tr-TR/

e-posta: bsi.eurasia@bsigroup.com
.




