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A témában lényeges szabványok: 

„SPRINKLERSZABVÁNY” 

MSZ EN 12845:2004+A2 

Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. 

Tervezés, kivitelezés és karbantartás 

„NYITOTT SZÓRÓFEJES SZABVÁNY” 

MSZ 9784/1-84 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés Általános előírások 

MSZ 9784/2-84 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés Méretezés 

MSZ 9784/3-84 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés Vízellátás és csőrendszer 
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Néhány fontosabb nemzetközi előírás 

Factory Mutual Insurance Company 

A Rhode Island – i székhelyű biztosító társaság, mely a 

kockázatok csökkentésével foglalkozik 1835 óta. 

Az FM előírásainak betartását külföldi (jellemzően angolszász) 

befektetők várják el Magyarországon. 

Az FM Approved sprinkler elemeket szerte a világon elfogadják. 

VdS – kölni központú, a tűzvédelem és a biztonságtechnika 

területén működő teszt-intézet a piac széles körű bizalmát élvezi, 

főleg Európában. Alapvetően német tulajdonú beruházók 

igénylik. 

National Fire Protection Association 

1896-ban az USA-ban alapított szövetség, alapvetően az akkor 

még új és szabályozatlan sprinkler berendezések 

rendszerezésének céljával jött létre. Szabványrendszere 

nemzetközileg igen elismert. 

NFPA13: „Standard for the Installation of Sprinkler Systems” 
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Példák eltérésekre: 
ESFR sprinklerek méretezése FM vs NFPA 
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Példák eltérésekre: 
Méretezés kiinduló adatai: MSZ EN 12845 vs NFPA13 
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Példák eltérésekre: 
Vízforrások biztonsága VdS vs MSZ EN 12845 
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Vízforrások (egyszeres vízforrások) 

Közmű vízvezeték 
Nagyon gyakori garázsok védelménél. Nyomásfokozással vagy anélkül. 

Tárolótartályok 
Magastartály vagy tartály szivattyúval. 

Tárolótartály teljes üzemidőre, vagy közbenső tartály. 
 11. táblázat: Közbenső tartályok minimális hasznos térfogata 

 Kockázati besorolás   Minimális hasznos térfogat m3 

 LH (nedves vagy elővezérelt) 5 

 OH1 (nedves vagy elővezérelt)  10 

 OH1 (száraz vagy nedves-száraz) 

 OH2 (nedves vagy elővezérelt)  20 

 OH2 (száraz vagy nedves-száraz) 

 OH3 (nedves vagy elővezérelt)  30 

 OH3 (száraz vagy nedves-száraz) 

 OH4 (nedves vagy elővezérelt)  50 

 HHP és HHS   70 

    de egyetlen esetben sem kisebb, mint a teljes kapacitás  

    10%-a 
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Vízforrások (egyszeres vízforrások) 

Kimeríthetetlen vízforrás 
(Nem keverendő a 2/2002-es fogalmával!) 

Természetes víz vagy épített tó, ülepítő és szívókamrával. 

Levegőnyomásos víztartály (hidrofór) 
Egyszeres vízforrásként 15m3 (LH) vagy 23m3. 

Kettős vízforrás egyik tagjaként 15m3 LH és OH alkalmazásoknál. 
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Vízforrások megválasztása 

Egyszeres vízforrások 
Az elfogadható egyszeres vízforrások a következők: 

a) közművízvezeték; 

b) közművízvezeték egy vagy több nyomásfokozó szivattyúval; 

c) levegőnyomásos víztartály (kizárólag LH és OH1-hez); 

d) magastarály; 

e) tárolótartály, egy vagy több szivattyúval; 

f) kimeríthetetlen vízforrás, egy vagy több szivattyúval. 
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Vízforrások megválasztása 

Fokozott biztonságú vízforrás 
A fokozott biztonságú vízforrás növelt biztonságú egyszeres vízforrás. Ezek a következők: 

 

a) közművízvezeték kétoldali táplálással, amely eleget tesz a következő feltételeknek: 

. mindkét táplálás képes kielégíteni a rendszer térfogatáram-igényét; 

. a víztáplálást kettő vagy több vízforrásból kapja; 

. egy pontján sem függjön egyetlen közös főellátó vezetéktől; 

. ha csak az egyik vezeték nyomása kielégítő, akkor nyomásfokozó szivattyút kell felszerelni; ha egyik 

vezeték nyomása sem kielégítő, akkor kettő vagy több nyomásfokozó szivattyút kell beépíteni; 

 

b) egy magastartály nyomásfokozó szivattyú nélkül vagy egy tárolótartály két vagy több szivattyúval, ha 

a tartály eleget tesz a következő feltételeknek: 

. a tartály tárolótartály legyen; 

. fény vagy idegen anyag ne juthasson be a tartályba; 

. !megfelelő tisztaságú vizet (lásd a 8.1.2. szakaszt) kell alkalmazni; 

. a tartályt festeni kell vagy olyan egyéb korrózióvédelemmel kell ellátni, amely a kiürítés szükségességét 

a karbantartási munkák miatt legfeljebb 10 évre csökkenti; 

 

c) egy kimeríthetetlen vízforrás két vagy több szivattyúval. 
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Vízforrások megválasztása 

Kettős vízforrás 
Két független egyszeres vízforrás. Semmi nem írja elő (2011 óta). 

Javaslat eltérések esetére (OKF). 

Kombinált vízforrás 
A kombinált vízforrások fokozott biztonságú vagy kettős vízforrások arra tervezve, hogy egynél több 

beépített tűzoltó rendszert lássanak el (mint például külső és belső tűzcsaphálózat és  

prinklerberendezés kombinációja). 
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Vízforrások méretezése 

Elméleti vízigény 

Q: Szükséges víztérfogat áram (L/perc) 

V: Szükséges vízmennyiség (L vagy m3) 

A: Védőfelület (m2) 

q: Fajlagos víztérfogat áram vagy intenzitás (L/perc/m2 vagy mm/perc) 

t: üzemidő (perc) 
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Vizforrások megválasztása 
Elméleti vízigény: 

 Példaként választott kockázat: Szálloda: OH1 

 Q = q x A = 72 m2  x 5 mm/perc = 360 L/perc 

 V = Q x t = 360 L/perc x 60 perc = 21,6m3 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése (szivattyú választás és tartály méretezés) 

Szivattyú választás a hidraulikai számítások alapján 
Legkedvezőtlenebb védőfelület 

Tartály méretezés a hidraulikai számítások alapján 
Legkedvezőbb védőfelület 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése – (szivattyú választás és tartály méretezés) 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése – (szivattyú választás és tartály méretezés) 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése – (szivattyú választás és tartály méretezés) 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése – (szivattyú választás és tartály méretezés) 
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Vízforrások megválasztása 
Vízforrás gyakorlati méretezése – elméleti és gyakorlati vízigény összevetése 

Elméleti vízigény: 

Példaként választott kockázat: Szálloda: OH1 

Q = q x A = 72 m2  x 5 mm/perc = 360 L/perc 

V = Q x t = 360 L/perc x 60 perc = 21,6m3 

 

Valós vízigény: 

  

Valós vízigény: Vvalós = Qlegkedvezőbb x üzemidő = 969,84  L/perc x 60 perc 

Valós vízigény: Vvalós = 58,2 m3 

 

 

A szivattyú víztérfogat áram igénye tehát a valóságban ~88%-kal, míg a 

tározó térfogata ~170%-kal haladja meg az elméleti vízforrás igényeket. 
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Köszönöm a figyelmet! 

Hajdu András 

gépészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök 
 

Dunamenti Tűzőr Kft 

Bp., 1131 Szent László út 109 

tuzor.hu 
 

andras.hajdu@tuzor.hu 

Mb.: 06 70 6166950 


