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Instalaţie sprinkler 

 

 O instalație de stingere tip șprinkler este proiectată pentru detectarea 

unui incendiu, semnalizarea incendiului şi stingerea lui cu apă în fazele iniţiale 

sau pentru limitarea incendiului, până la stingerea lui prin alte mijloace. 

 
 

 Instalația este alcătuită, de regulă, din: 

• una sau mai multe surse de apă 

• conductele pe care sunt fixate sprinklerele 

• conductele de apă (de distribuţie, descendente, ascendente, secundare ş.a.) 

• aparatul de control şi semnalizare (ACS) – se mai utilizează denumirea de 

supapă de control şi semnalizare 

• armături 

• capete sprinkler. 
  

 Elementele specifice sunt capetele sprinkler şi aparatul de control şi 

semnalizare. 

 Sprinklerul este definit drept o duză cu un element termosensibil de 

obturare care se deschide pentru a refula apa pentru stingerea incendiului 

(de altfel denumirea sa vine de la termenul englezesc sprinkler care înseamnă 

stropitoare.  

. 
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Sprinklerul are o funcţie dublă : detector de incendiu şi duză de stingere, 

normal închisă şi este compus din trei elemente principale : 

 

•        Corpul sprinklerului, prevăzut cu filet exterior pentru montare la reţeaua 

de conducte şi un ajutaj interior, pentru debitarea apei, prevăzut cu un scaun de 

etanşare; 

•        Deflectorul, alcătuit dintr-o piesă de formă specială (rozetă, paletă, ş.a.) 

fixată de corp, printr-un cadru, la o distanţă anumită în faţa orificiuliui de refulare a 

apei.Rolul deflectorului este de a dispersa jetul de apă care iese din ajutaj şi de a-l 

distribui astfel încât suprafaţa protejată de sprinkler să fie udată cât mai 

uniform.Forma geometrică a deflectorului şi natura materialului au un rol 

determinant în eficienţa sprinklerului. 

•         Dispozitivul de închidere compus dintr-un ventil care este ţinut presat pe 

scaunul de etanşare a orificiului de refulare a apei de către un element de 

declanşare. 

 

      Instalaţie de sprinklere 

 Compunere 

1 Cap sprinkler        6 Conducte principale de distributie 

2 Conducte ascendente    7 Post de control 

3 Punct de referinte     8 Conducte ascendente 

4 Conducte secundare de distributie  9 Conducte secundare 

5 Conducta sprinklerului    10 Conducte descendente 
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 Tipurile de sprinklere care pot fi proiectate, comercializate şi utilizate 

conform reglementărilor europene sunt specificate în SR EN 12259-1. Aceste 

tipuri de sprinklere se clasifică după următoarele criterii : 

•        Constructiv (modul de deschidere a orificului de refulare a apei) 

 .         sprinkler cu element fuzibil – sprinkler care se deschide atunci când o 

componentă se topeşte (aliaj uşor fuzibil, compoziţie uşor fuzibilă, care susţine 

suportul supapei de închidere); 

•           sprinkler cu fiolă de sticlă – sprinkler care se deschide atunci când o fiolă 

de sticlă umplută cu lichid se sparge; 

Sprinklerul cu bulb are orificiul de ieşire a apei închis cu o fiolă de sticlă 

umplută aproape complet cu un lichid care trebuie să aibă coeficientul de 

dilatare volumică mare la temperaturi ridicate, căldura specifică mică şi 

temperatura joasă de congelare.În caz de incendiu, lichidul, încălzindu-se, se 

dilată şi la temperatura nominală, sparge bulbul.Sub acţiunea presiunii, ventilul 

sare şi apa este refulată sub formă de jet dispersat în picături, ca urmare a 

impactului cu deflectorul sprinklerului 

•          sprinkler deschis – sprinkler neobturat de un element termosensibil 

(vechea denumire din reglementările româneşti era drencer). 

• După modul de amplasare : 

• sprinkler perdea – sprinkler care protejează o deschidere (uşă sau fereastră) 

situată între două zone, din care doar una este protejată cu sprinklere 

• sprinkler de tavan sau la acelaşi nivel – sprinkler cu deflectorul în jos montat 

parţial deasupra celui mai jos plan al tavanului şi cu elementul sensibil de declanşare 

la temperatură sub acesta 

• sprinkler ascuns (mascat)– sprinkler încastrat acoperit cu un capac care se 

desprinde la atingerea unei anumite temperaturi 

• sprinkler cu deflectorul apă-aer în jos (sprinkler antigel cu deflectorul în jos) 

– sistem alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer descendentă cu un 

robinet la baza conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul 

termic al capului sprinkler 

• sprinkler cu deflectorul apă-aer în sus (sprinkler antigel cu deflectorul în sus) 

– sistem alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer ascendentă cu un 

robinet la baza conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul 

termic al capului sprinkler 

• sprinkler încastrat –cap sprinkler al cărui element termosensibil este situat fie 

parţial fie total, deasupra nivelului cel mai de jos al tavanului 
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• După forma jetului refulat 

• sprinkler convenţional – sprinkler care realizează o formă sferică a jetului de 

apă 

• sprinkler cu jet plat ( spray ) – sprinkler care produce un jet de apă numai 

deasupra nivelului deflectorului 

• sprinkler orizontal – sprinkler care refulează apa orizontal 

• sprinkler cu deflectorul în jos – sprinkler care refulează apa în jos 

• sprinkler mural – sprinkler care refulează apa sub forma unei jumătăţi de 

paraboloid spre exterior 

• sprinkler cu pulverizare medie – sprinkler care refulează apa în jos sub forma 

unui paraboloid 

• sprinkler cu deflectorul în sus – sprinkler care refulează apa în sus 

• perdea de apă – cap de pulverizare a apei pe o suprafaţă, utilizat pentru a 

asigura protecţie împotriva incendiului (În limba engleză pentru acest dispozitiv se 

utilizează termenul „drencher”.În reglementările româneşti termenul „drencer” are 

alt înţeles – cel de sprinkler deschis – descris mai sus). 

Alegerea unui tip de sprinkler se face de către proiectant având în vedere 

caracteristici cum sunt: temperatura de declanşare, poziţia de montaj 

eficientă (cu capul în sus, cu capul în jos, cu jet plat ş.a.), caracteristicile 

geometrice ale jetului de apă, caracteristicile hidraulice (debit, presiune ş.a.), 

caracteristicile de stropire (intensitate de stropire, suprafaţa udată), gradul de 

protecţie contra acţiunii corosive a mediului. 

Intensitatea de stropire trebuie să fie mai mare decât 

intensitatea de stingere necesară pentru materialul protejat. 

Capetele sprinkler sunt amplasate în locuri stabilite sub acoperişuri sau tavane 

şi acolo unde este necesar între rafturi, sub rastele şi în cuptoare sau etuve. 

Aparatul de control şi semnalizare (ACS) are rolul de a asigura controlul stării de 

funcţionare a instalaţiei şi de a semnaliza automat intrarea în funcţiune. 

Funcţionare 

La iniţierea unui incendiu, gazele fierbinţi se ridică şi se acumulează sub 

plafon (a se vedea 5.3.2.) înconjurând capetele sprinkler. 

Sprinklerele funcţionează la temperaturi predeterminate. Temperatura de 

declanşare aleasă trebuie să fie mai mare  (cu minim 20oC) decât temperatura 

mediului în care sunt montate sprinklerele.Se ţine seama şi de proprietăţile de 

ardere a materialului protejat şi de activitatea desfăşurată. 
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La atingerea temperaturii stabilite, orificiul de refulare este eliberat (prin 

spargerea fiolei cu lichid, topirea fuzibilului etc) şi sprinklerul refulează apă sub 

forma unui jet de o anumită formă, caracteristică tipului de sprinkler, peste 

partea afectată a zonei de protecţie aflată dedesubt. 

Ca urmare, presiunea din reţeaua de conducte scade în aval de ACS sub 

presiunea din amonte, ceea ce duce la ridicarea de pe scaunul ei a supapei 

din compunerea ACS şi la pătrunderea apei în reţeaua de conducte de 

distribuţie, alimentând în continuare cu apă sprinklerele declanşate. 

În interiorul ACS apa pătrunde şi printr-un canal separat antrenând sistemul 

de semnalizare hidraulică şi declanşând alarma de incendiu. 

Tipuri de instalaţii de stingere cu sprinklere 

În funcţie de temperatura minimă a mediului ambiant în care sunt montate, 

instalaţiile de sprinklere pot fi de tipul: 

a.Instalaţii apă-apă 

Instalaţiile cu sprinklere apă-apă sunt umplute permanent cu apă sub 

presiune. Instalaţiile trebuie montate doar acolo unde nu există posibilitatea 

îngheţării apei în instalaţie, precum şi în locurile unde temperatura ambiantă 

nu depăşeşte 950C. 

Pentru sistemele tip grilă şi inelare trebuie utilizate numai instalaţii apă-apă. 

Părţile instalaţiei predispuse la îngheţ pot fi protejate cu lichid antigel, prin 

încălzire folosind circuite electrice, cu ajutorul unor conducte auxiliare uscate 

sau extensii alternative. 

b.Instalaţii apă-aer 

Instalaţiile apă-aer sunt încărcate în mod normal cu aer sau gaz inert sub 

presiune în aval de aparatul de control şi semnalizare şi cu apă sub presiune 

în amonte de aceasta. 

Trebuie asigurată o alimentare continuă cu aer/gaz inert pentru menţine 

presiunea necesară funcţionării instalaţiei. Instalaţia trebuie presurizată la o 

valoare recomandată de furnizorul aparatului de control şi semnalizare. 

Instalaţiile apă-aer trebuie instalate doar acolo unde există pericol de îngheţ 

sau temperatura mediului ambiant depăşeşte 700C (ex. etuve de uscare). 

La deschiderea sprinklerelor trebuzie să se evacueze mai întâi aerul din 

conducte.Apa pătrunde în reţea numai după ce presiune aerului scade 
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siuficient pentru ca supapa aer-apă să se ridice ajungând la sprinklere cu o 

oarecare întârziere. 

c.Instalaţii mixte 

Instalaţiile mixte încorporează fie o supapă de alarmă mixtă, fie un sistem 

format dintr-o supapă de alarmă apă-apă şi una apă-aer. Pe timpul lunilor de 

iarnă instalaţia aflată în aval de supapa de alarmă mixtă sau de supapa de 

alarmă apă – aer este umplută cu aer sau gaz inert sub presiune, iar în amonte 

instalaţia este umplută cu apă sub presiune. În celelalte perioade ale anului 

instalaţia funcţionează ca o instalaţie apă-apă. 

d.Instalaţie cu preacţionare 

Instalaţiile cu preacţionare sunt acele instalaţii la care aparatul de control şi 

semnalizare este acţionat . 

– de o instalaţie de detectare şi semnalizare a incendiului şi nu de declanşarea 

sprinklerelor (tipul A) 

– fie de un sistem automat de detectare şi semnalizare a incendiului, fie de 

declanşarea sprinklerelor (tipul B). 

Instalaţia este plină de aer în aval de ACS, iar capetele de sprinkler sunt 

dublate de detectoare de incendiu, adecvate spaţiului de protejat.Unînceput 

de incendiu este detectat mai întâi de detectoare, care transmit semnalul de 

incendiu la centrala de detectare-semnalizare, care comandă (electric, 

pneumatic, hidraulic) deschiderea supapei şi admisia apei până la capetele 

sprinkler.Datorita condiţionării acţionării de semnalul de incendiu furnizat de 

detectoare, se recomandă utilizarea acestor sisteme în zonele în care se 

găsesc materiale sau aparate care se pot deteriora în urma contactului cu apa 

ca urmare a declanşării accidentale a unui cap sprinkler. 

    Domenii de utilizare 

Conform reglementărilor tehnice în domeniu în vigoare (Normativul NP 086) 

echiparea tehnică a construcţiilor cu instalaţii de sprinklere se asigură la: 

• construcţii închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A 

şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare 

de 420 MJ/m2; 

• clădiri înalte şi foarte înalte cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2, 

cu excepţia locuinţelor; 
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• platourile de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene 

amenajate, cu arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele 

anexă ale acestora; 

• construcţii de producţie încadrate în categoriile A, B sau C de pericol de 

incendiu cu aria desfăşurată de cel puţin 2000 m2 şi totodată cu densitatea sarcinii 

termice peste 420 MJ/m2; 

• construcţii publice cu aria mai mare de 1250 m2 cu densitatea sarcinii termice 

peste 840 MJ/m2, cu excepţia locuinţelor; 

• construcţii (încăperi) destinate depozitării materialelor combustibile cu aria 

construită mai mare de 750 m2 şi densitatea sarcinii termice peste 1680 MJ/m2; 

• depozitele cu stive înalte (peste 6 m înălţime) şi densitatea sarcinii termice 

mai mare de 420 MJ/m2; 

• garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autoturisme, precum şi 

la cele supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri. 

Enumerarea din normativ fiind minimală, investitorii pot prevedea astfel de 

instalaţii şi în alte situaţii, în funcţie de concluziile desprinse din scenariile de 

securitate la incendiu (menţionate la 5.1.1.) sau în funcţie de amplasare, 

valoarea clădirii şi a bunurilor protejate, cerinţelor firmelor de asigurări etc. 

 Nu se prevăd capete sprinkler în următoarele zone: 

1. silozuri sau hambare în care sunt depozitate materiale care în contact cu apa 

pot expanda; 

2. în vecinătatea cuptoarelor industriale sau a cuptoarelor de var, a băilor de 

sare, oale de turnare sau echipamente similare dacă riscul ar creşte prin utilizarea 

apei la stingerea incendiilor; 

3. zone, camere sau locuri unde refularea apei poate prezenta un risc. 

Normativul NP 086-05 menţionează că nu se prevăd instalaţii de stingere a 

incendiilor cu sprinklere în cazurile în care apa nu este indicată ca substanţă 

de stingere, la depozite frigorifice sau când se asigură alte instalaţii de 

stingere a incendiilor. 

Conform SR EN 12845 o instalaţie de stingere cu sprinklere acoperă toate 

spaţiile clădirii protejate, inclusiv căile de acces, exceptând următoarele 

situaţii: 

• băi şi toalete (cu excepţia garderobelor) din materiale incombustibile şi care 

nu sunt utilizate pentru depozitarea materialelor combustibile; 



8 

 

• case de scări închise şi puţuri verticale (lifturi) construite din materiale 

incombustibile ce constituie un compartiment de incendiu; 

• spaţii protejate de alte sisteme de stingere (gaze inerte, pulbere sau apă 

pulverizată); 

• procese tehnologice umede. 

 Numai sprinklerele situate în apropierea incendiului funcţionează, adică 

acelea care sunt încălzite suficient de gazele de ardere degajate de incendiu.Se 

evită astfel udarea inutilă a zonelor necuprinse de incendiu.Ca urmare a acestui 

avantaj, instalaţiile de sprinklere sunt utilizate pe scară largă. 

Prevederea unei instalaţii de stingere nu înlătură în totalitate necesitatea instalării 

altor sisteme de detectare sau stingere a incendiilor.Prevenirea incendiilor trebuie 

considerată ca un tot unitar, ca fiind cea mai importantă activitate şi nu trebuie 

neglijată după montarea unei instalaţii de sprinklere. 

 Trebuie luate în considerare, de exemplu : rezistenţa la foc a structurii, 

căile de evacuare, sistemele de alarmă la incendiu, unele pericole specifice 

care necesită alte metode de protecţie la incendiu, prevederea de hidranţi 

interiori, stingătoare etc., securitatea muncii şi metodele de manipularea a 

bunurilor, supravegherea managementului securit[‚ii la incendiu şi buna 

întreţinere a incintei. 

 Instalaţiile de stingere cu sprinklere nu au eficacitatea necesară în 

spaţiile în care densitatea sarcinii termice, comportarea la foc şi amplasarea 

materialelor determină o viteză de propagare a incendiului superioară vitezei 

cu care se încălzesc şi se declanşează succesiv sprinklerele.În aceste cazuri se 

recomandă sisteme cu declanşare rapidă în întreaga incintă (de exemplu, 

instalaţii de stingere cu gaze cu inundare totală). 

 La proiectarea instalaţiilor cu sprinklere trebuie ţinut cont de rezistenţa 

la foc a elementelor de construcţie ale structurii, amplasarea căilor de 

evacuare, prezenţa unor sistemele de alarmare, alte pericole specifice care 

necesită alte metode de protecţie la incendiu, prevederea de hidranţi interiori, 

stingătoare, etc., metodele utilizate pentru manipularea bunurilor ş.a. 


