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Principalele cerinþe ºi recomandãri
pentru proiectarea ºi executarea instalaþiilor de
stingere cu sprinklere cu rãspuns rapid în clãdiri vor fi
reglementate de Normativul privind securitatea la
incendiu a construcþiilor, Partea a II-a - Instalaþii de
stingere", indicativ P118/2-2013, reglementare
avizatã de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, aflatã în stadiu de aprobare de cãtre
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice. Prevederile normativului reprezintã condiþiile
minime care se aplicã la proiectarea, executarea ºi
exploatarea instalaþiilor noi de stingere a incendiilor în
construcþii ºi instalaþii, indiferent de specific, formã de
proprietate ºi destinaþia acestora, precum ºi la
extinderea, schimbarea de destinaþie, modernizarea
sau refacerea celor existente.

În art icol se prezintã câteva repere priv ind
categoriile de spaþii care se pot echipa cu aceste
instalaþii, elemente cu privire la introducerea pe piaþã
a acestor produse, elementele privind proiectarea,
cerinþe constructive precum ºi elemente de manage-
ment pentru a asigura funcþionarea ºi eficienþa acestor
instalaþii.

Prin sprinkler ESFR se înþelege o duzã cu un element
termosensibil care permite refularea apei pentru o arie
protejatã, cu scopul de a realiza stingerea incendiilor
sau limitarea propagãrii acestora.

Prezentul articol este o consecinþã a preocupãrilor
pentru implementarea rezultatelor progreselor
tehnice în domeniul instalaþiilor de stingere a
incendiilor. Nevoia de cercetare ºi inovare a condus la
faptul cã majoritatea instalaþiilor de stingere a
incendiilor au apãrut, cum poate era ºi firesc, înaintea
elaborãrii unor norme tehnice de proiectare sau a altor
reglementãri. Pentru elaborarea unui normativ
necesar proiectãrii instalaþiilor cu sprinklere cu
rãspuns rapid s-au luat drept referinþã ºi prescripþiile
din reglementarea emisã de Comisia Europeanã a
Asigurãrilor, Sprinkler Systems : Planning and Installa-
tion (CEA 4001: 2010), ISO 6182-7:2004 Fire protection
– Automatic sprinkler systems – Part 7: Requirements
and test methods for early suppression fast response
(ESFR) sprinklers ºi ESFR sprinkler protection (Rules for
automatic sprinkler installations), TECHNICAL
BULLETIN TB 25: 2001: 1, published by: The Fire Pro-
tection Association, acestea fiind de altfel singurele
metodologii identif icate ca fi ind publicate ca
documente de referinþã.

Sprinklerele cu rãspuns rapid fac parte din categoria

sprinklerelor cu performanþe superioare care sunt în
mãsurã sã stingã un incendiu fãrã alte riscuri
complementare. Trebuie subliniat faptul cã existã
diferenþe majore între proiectarea instalaþiilor cu
sprinklere cu rãspuns rapid ºi proiectarea instalaþiilor
cu sprinklere standard, atât din punct de vedere
principial cât ºi funcþional.

Legislaþia specificã menþioneazã faptul cã se admite
introducerea pe piaþã a produselor destinate utilizãrii
în construcþii numai dacã sunt adecvate acelei utilizãri
preconizate. Aceasta înseamnã cã ele au astfel de
caracteristici încât construcþiile în care urmeazã a fi
încorporate, asamblate, aplicate sau instalate, dacã
sunt corect proiectate ºi executate, pot sã satisfacã
cerinþele esenþiale ale construcþiilor, dacã ºi unde
construcþiile respective fac obiectul unor reglementãri
conþinând astfel de cerinþe.

În aceste condiþii, ESFR-urile pot fi introduse liber pe
piaþã pe baza marcajului CE dacã produsele sunt
c o n f o r m e c u u n a g r e m e n t t e h n i c e u r o p e a n .
Agrementul tehnic european reprezintã specificaþia
tehnicã ce exprimã o evaluare tehnicã favorabilã a
adecvãrii unui produs la o utilizare preconizatã, bazatã
pe satisfacerea cerinþelor esenþiale aplicabile
construcþiei în care produsul urmeazã a fi utilizat,

Agrementele tehnice europene se întocmesc de cãtre
organisme specializate cu sediul în statele membre ale
Uniunii Europene, autorizate în acest scop de
autoritãþile statelor respective ºi reunite în cadrul
Organizaþiei Europene pentru Agremente Tehnice.

Totodatã trebuie sã se menþioneze faptul cã pentru
aceste produse pentru construcþii nu sunt în vigoare
specificaþii tehnice armonizate sau specificaþii tehnice
recunoscute. În aceste condiþii se admite introducerea
pe piaþa româneascã a produselor având în vedere cã
nu existã standarde naþionale, produsele pot fi
introduse pe piaþã pe baza agrementului tehnic în
construcþii ºi cu respectarea prevederilor acestuia.

Trebuie menþionat încã de la început faptul cã
echiparea construcþiilor cu astfel de instalaþii se poate
face numai cu respectarea unor prevederi privind
alcãtuirile constructive ori cu reguli prescriptive
privind modurile acceptate de depozitare a bunurilor
p r o t e j a t e c u u n e l e d i f e r e n þ e d e c o n c e p t
fundamentale, nerespectarea acestora putând afecta
în final eficienþa de limitare sau stingere ori chiar
imposibilitatea intrãrii în funcþiune a instalaþiei. De
asemenea, prin noul normativ se reglementeazã
modul de alimentare al instalaþiei, numãrul de capete,
arii maxime protejate, numãrul ºi felul de surselor de
alimentare cu apã º.a..

În general, sprinklerele cu rãspuns rapid sunt
uti l izate de proiectanþi în s i tuaþia în care la
depozitarea pe rafturi nu se doreºte echiparea cu
sprinklerele de raft, din diverse motive de ordin tehnic
cerute de beneficiari. În faza de proiectare trebuie sã
se ia în considerare dacã acestea sunt indicate pentru
protecþia bunurilor depozitate ºi a construcþiei propriu
zise. Sprinklerele ESFR se pot monta pentru protecþia
bunurilor de pânã la 12,2 metri faþã de pardosealã pe
stive înalte, cu condiþia ca acoperiºul sã nu fie la o
înãlþime mai mare de 13,7 metri faþã de acelaºi nivelul
de referinþã menþionat.

Sprinklere cu rãspuns rapid au din construcþie un ele-
ment de declanºare care trebuie sã acþioneze la una
din urmãtoarele temperaturi: cele cu bulb la 680C
(culoare roºie) ºi la 930C (culoare verde) sau cele cu ele-
ment fuzibil între 680C ºi 740C (necolorate) ºi între
930C ºi 1040C (culoare albã).

Sprinklerele trebuie utilizate numai în spaþiile în care
condiþiile normale de ambient presupun înregistrarea
unor temperaturi cu 300C mai mici decât cele
menþionate ca fiind temperaturi de declanºare.
Factorul nominal K al sprinklerelor cu rãspuns rapid
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trebuie sã fie între 200 ºi 360 [l/minCbar1/2]. În figura
1 sunt prezentate principalele diferenþe între
sprinklerele cu rãspuns rapid ºi celelalte tipuri de
sprinklere, cuprinse în SR EN 12259-1 (standard euro-
pean armonizat care nu este aplicabil ESFR-urilor).

Factorul de conductivitate [C] reprezintã mãsura
conductanþei între elementul sensibil la cãldurã al
sprinklerului ºi racordurile umplute cu apã, exprimat
în (metri/secundã)2 (m/s)2. Indice timp de rãspuns
[RTI] reprezintã mãsura sensibilitãþii termice a
sprinklerului exprimatã în (metri/secundã)2 (m/s)2.

Sprinklerele cu rãspuns rapid nu se utilizeazã în
urmãtoarele situaþii:
Ü depozitare exponate fãrã performanþe de

comportare la foc cum ar fi de exemplu sulurile din
stofã;
Ü containere combustibile deschise la partea

superioarã;
Ü produse uzuale sau depozitare pentru care nu a

fost demonstratã, prin încercãri sau alte metode, a fi
indicatã protecþia acestora cu sprinklere cu rãspuns
rapid;
Ü magazii în care pentru produsele sau materialele

depozitate nu se cunoaºte modul de comportare în caz
de incendiu sau în contact cu apa;
Ü depozitare substanþe care prezintã riscuri

speciale: aerosoli, lichide inflamabile, alcooli precum ºi
a produselor în ambalaje din polipropilenã sau
polistiren;
Ü depozitare cauciucuri.

Instalaþiile cu sprinklere cu rãspuns rapid trebuie
proiectate ºi realizate numai în configuraþie apã – apã,
principiul fiind similar instalaþiilor de stingere cu
sprinklere cu rãspuns normal. Ca particularitate ºi
noutate absolutã trebuie sã se þinã seamã de faptul cã
protecþia cu sprinklere cu rãspuns rapid se asigurã la
construcþii fãrã goluri în acoperiº sau alte deschideri în
acesta sau goluri destinate evacuãrii automate a
fumului ºi cãldurii. Dacã prin construcþie existã totuºi
aceste goluri sau deschideri, acestea trebuie sã fie cu
prevãzute cu dispozitive de deschidere cu acþionare
manualã. Toate cortinele utilizate faþã de golurile sau
deschiderile în acoperiº trebuie sã fie amplasate cu
respectarea prevederilor reglementãrilor tehnice în
vigoare.

Toate golurile sau deschiderile din acoperiº care se

pot deschide pentru diverse scopuri în cazul
producerii unui incendiu acestea trebuie sã se închidã
automat, preferabil înainte de intrarea în funcþiune a
primului sprinkler. Se acceptã o întârziere de maxim
3 0 d e s e c u n d e î n t r e c e l e d o u ã m o m e n t e ,
a u to ma t i z a r e a r e a l i z a tã d e r e g u l ã p r i ntr - u n
echipament de control ºi comandã (EN 54-2). Instalaþia
de semnalizare are totodatã ºi rolul de a opri
funcþionarea ventilatoarelor instalaþiilor de ventilare ºi
climatizare ºi de comandã a închiderii automate a
t u t u r o r c l a p e t e l o r c a r e d e l i m i t e a z ã a c e l
compartiment. Luminatoarele, dacã se prevãd, trebuie
amplasate la acelaºi nivel sau sub nivelul tavanului.
Luminatoarele trebuie sã reziste la o temperaturã de
3000C pentru cel puþin cinci minute.

Pentru asigurarea condiþiilor de funcþionare corectã
a sprinklerelor ESFR trebuie sã se þinã seamã de faptul
cã trebuie sã se asigure spaþiul liber sub deflectorul
sprinklerului pânã la materialele depozitate sã fie mai
mare de 1 metru, mãsurat pe verticalã.

O altã particularitate importantã o reprezintã aria de
declanºare simultanã care reprezintã suma ariilor de
stropire a 12 sprinklere de tavan (minimum 90 m2).
Aceastã suprafaþã trebuie sã fie aleasã ca fiind
determinatã de sprinklerele cu rãspuns rapid cele mai
defavorizate din punct de vedere hidraulic. În calcul
t r e b u i e s ã s e c u p r i n d ã î n c ã º a s e s p r i n k l e r e
suplimentare din afara acestei arii (de exemplu
sprinklere amplasate sub obstacole).

Dimensionarea instalaþiilor cu sprinklere cu rãspuns
rapid trebuie sã fie realizatã astfel încât sã se asigure
presiunile minime de lucru. Rezerva de apã trebuie sã
asigure alimentarea la debitele normate pentru cel
puþin 60 de minute.

Pentru asigurarea protecþie necesare, se presupune
cã în cazul produceri i unui incendiu cea mai
defavorabilã situaþie presupune intrarea în funcþiune a
câte patru sprinklere pe trei ramificaþii diferite. În
situaþiile în care ramificaþiile au mai puþin de patru
sprinklere, se presupune cã intrã în funcþiune toate
sprinklerele de pe acele ramuri iar numãrul de
ramificaþii care se ia în calcul trebuie sã fie ales astfel
încât sã totalizeze 12 sprinklere care intrã în funcþiune
simultan. Aria de acoperire a sprinklerelor cu rãspuns
rapid sunt date de producãtor, dar ele nu trebuie sã fie
mai mici de 7,5 mp ºi nu mai mari de 9 mp.

Trebuie menþionat de asemenea faptul cã între arii
protejate de sprinklerele cu rãspuns rapid ºi arii
protejate de alte tipuri de sprinklere trebuie sã fie

instalate ecranele verticale. Acestea se aplicã atât în
situaþiile în care acoperiºul care acoperã douã zone
protejate este la aceeaºi înãlþime cât ºi la cele cu
înãlþimi diferite. Ecranele realizate din materiale
incombustibile trebuie sã coboare cel puþin 1,2 m sub
nivelul tavanului.

Scurte concluzii:

Instalaþiile cu sprinklere rapide fac parte din
ansamblul mãsurilor de securitate la incendiu. Din
punct de vedere al protecþiei la incendiu nu pot fi
abordate ca o soluþie de înlocuire a sistemelor actuale
cu sprinklere standard ci o soluþie alternativã pentru
protecþia spaþiilor de depozitare cu stive înalte.

De aceea, având în vedere contextul general ºi
actualitatea acestor instalaþii de stingere este foarte
important ca eforturile concentrate ale specialiºtilor
din domeniu sã se regãseascã ºi în noile reglementãri
pentru asigurarea unor niveluri corespunzãtoare de
securitate la incendiu a construcþiilor în funcþie de
particularitãþile specifice ºi sã ofere un reper legislativ
solid pentru aplicare eficientã, inclusiv în metodele
specifice ingineriei securitãþii la incendiu.

Proiectarea instalaþiilor de stingere a incendiilor cu
sprinklere se face numai de cãtre persoane fizice ºi
juridice care deþin autorizaþie emisã de Centrul
Naþional de Securitate la Incendiu ºi Protecþie Civilã,
instituþie subordonatã Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã (www.igsu.ro). Lista persoanelor
autorizate este publicatã pe adresa de internet a
instituþiei.
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Figura 1 – Sensibilitatea termicã a sprinklerelor, indicele timp de rãspuns (RTI) ºi factorul de conductivitate (C)
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