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 دد .مطالعه گر EN 54 بين الملليتوصيه مي شود كه استاندارد   -



 

ور مطلق طرا به  توان آنهاارائه شده در اين دفترچه به صورت عمومي بوده و نمي راهنمائيهاي -

 براي تمامي موارد اعالم حريق در نظر گرفت .

ر صورت بروز اشتباه در درك مطالب ارائه شده و يا اشتباه در طريقه نصب ، اين شركت د -

 هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفت. 

خصات توليد كننده ارائه سيستمي رو به رشد است و حق اعمال هر گونه تغيير در مش سياست -

 محصوالت را بر اساس صالحديد خود و بدون اطالع قبلي براي خود حفظ مي نمايد .
 

 بسيار مـهـم :
دستگاه باعث سوختن فيوز باطري و در بعضي مواقع صدمه ديدن  به اتصال اشتباه باطري

 دستگاه ميشود .

هاي تعميرات آن بعهده مصرف هزينه ليصدمه وارد شده توسط شركت قابل رفع است و

 كننده ميباشد .

 

 

 

 راهـنـماي طـراحي سـيسـتـم اعـالم حـريـق : 
 

 مركز كنترل :

دستگاه مركزي بايستي در محلي نصب گردد كه به راحتي قابل مشاهده باشد . معموالً در 

 داخل شوند . وروديهاي اصلي و يا مسيرهائيكه مأموران آتش نشاني مي توانند

 احتمال هر گونه دست كاري را مورد توجه قرار دهيد .،  در محلهاي تردد

باالي آن و ( كه در  دوداز نوع  بايد بوسيله يك دتكتور ) ،مركز كنترل اعالم حريق خود 

و آژير اصلي سيستم در كنار آن يك انشعاب داشته باشد  ود، حفاظت ش سقف نصب شدهبه 

. 

 

 آژيرهـا :

 باشند . آژيرهاي غير پالريزه باعث اعالم خطاي آژير هيتداراي پالربايد  آژيرهاكليه 

(SOUNDER FAULT مي ). گردند 

زنگها و آژيرهاي الكترونيكي هستند . آژيرهاي موتوردار را به هيچ ، رايج ترين آژيرها 

ر برده شده در وجه نبايد با اين دستگاه مركزي به كار برد و همچنين كليه آژيرهاي بكا
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ساختمان بايستي يكسان باشند تا صداي حاصل از اعالم حريق به راحتي قابل تشخيص باشد 

. 

كه ) دسي بل بيشتر از صداهاي محيط اطراف  5دسي بل و يا  65 حداقل صداي آژير بايد

صداي آژير بايستي در همه جاي ساختمان شنيده شود  باشد. ( ثانيه ادامه دارند 30بيش از 

 75شدت صدا بايستي  ، ها و اشخاص خواب آلود با حس شنوائي معموليبراي استراحتگاه .

 دسي بل باشد .

خروجي آژير مي باشد كه بايستي به هر مدار حداقل يك وسيله  2دستگاه مركزي مجهز به 

 ) آژير ( متصل باشد .  اعالم خطر

 

 شستي هاي دستي اعالم حريق :

ها ، پاگردها پلههاي خروجي بخصوص در راههاي دستي اعالم حريق بايستي در راهشستي

براي مكانهاي پرخطر  )متر از هر نقطه در ساختمان  30و درهاي خروجي با حداكثر فاصله 

 نصب شوند . ( متر 30كمتر از 

ديد و در  متر باالتر از سطح زمين ، در معرض 4/1ها بايستي به طور طبيعي اين شستي

 دسترس نصب شوند .
 

 

 

 

 

 دتكتورهاي دود : 

 ) فتو الكتريك ( دو نوع دتكتور دود وجود دارد : يونيزه و اپتيكال 

هاي بدون دود زياد و دتكتورهاي اپتيكال در دتكتورهاي يونيزه معموالً در كشف آتش

اغلب تنها يك نوع از هاي با دود غليظ مورد استفاده قرار مي گيرند . اگر چه كشف آتش

در مجتمعهاي  ) شود ، اما هيچكدام آنها نسبت به ديگري ارجحيت ندارد .اين دو توصيه مي

از نوع دتكتور اپتيكال  PVCمسكوني ، اداري و بيمارستاني نوع يونيزه و انبارهاي مواد 

 استفاده مي شود ( .

دتكتورهاي دود را به هيچ وجه در مسير كوران هوا نصب نكنيد . محل استقرار دتكتور به 

در  EN54يا  BS 5839عوامل و پارامترهاي متعددي بستگي دارد كه بهتر است از استاندارد 

برخي مواد  مورد كليه جزئيات فواصل و غيره كمك گرفت . گردوغبار ، بخار ، آلودگي

مي گذارد و باعث اعالم آژير مزاحم همچنين دود بر دتكتور تأثير مي و رمانند ات شيميايي

شود. چنانچه عوامل فوق به طور عادي به مقدار و نياز مكرر به تميز كردن دتكتور ميشود 
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بايد استفاده  و ....... ( از دتكتورهاي حرارت زياد در محل وجود دارد ) مثل اطاق ديزل

 گردد . 

 

 دتكتور هاي حرارت :
گيرند كه دتكتورهاي دود دتكتورهاي حرارت در مكانهايي مورد استفاده قرار مي

 ها ، اطاقهاي ديگ بخار ، اطاق ژنراتور و ......كاربردي ندارند مانند آشپزخانه
 نوع هستند : سهاين دتكتورها 

  تركيبيع نوو  ( RATE OF RISE)  نوع ازدياد درجه حرارت ،دتكتور نوع درجه حرارت ثابت 

گهاني درجه حرارت روند كه تغييرات نادتكتورهاي حرارت ثابت در مكانهايي بكار مي

و در عين حال سرعت عكس العمل دتكتور  دمي شوكاذب باعث آالرم  كهد وجود دار

 ها؛ مانند آشپزخانهاهميت چنداني ندارد 

 مكانهاي ديگر كه امكان تغيير سريع درجه حرارت در شرايط عادي وجود ندارد اغلبدر 

ئز ولي سرعت پاسخگويي دتكتور با توجه به شرايط مختلف تغيير دما و بروز حريق حا

 ، دتكتورهاي نوع دوم قابل استفاده هستند . اهميت مي باشد

سرعت تغيير ه ضمن اهميت ك بر اساس نسخه هاي جديد استاندارد ، در برخي مكانهاي خاص

 . شود  دما ، شرايط دمايي خاص نيز حاكم است از نوع سوم دتكتورها بايد استفاده

 

 :(  ECONOMY HEAT DETECTORS) دتكتورهاي حرارت ساده 
كه عمالً ديگر توليد نمي شوند ، بصورت يك حرارت ساده ) با مدار باز (  دتكتورهاي

بايد به همراه يك  در سيستمهاي اعالم حريق امروزي سوئيچ حساس به دما مي باشند كه

 اهم در مدار قرار گيرند ) مانند شستي هاي اعالم حريق معمولي ( 470مقاومت 

 

 

 باطريـها :
 ACT-2  (2ها بايد از باطريهاي خشك استفاده شود و معموالً براي دستـگاهها در اين سيستم

آمپر ساعت استفاده مي شود كه به صورت سري  2/2ولت حداقل  12( از دو باطري  زون

 ولت ( .  24شوند )جمعاً متصل مي

آمپر  2/7ولت  12زون ( نيز بهتر است دو باطري  14الي  4 ) ACT-4~14براي دستگاههاي 

 ساعت استفاده كرد .

 POWER SUPPLY FAULT)  نبوده و يا خالي باشند ، نشانگر اشكال تغذيه متصلچنانچه باطريها 

شود . اين سري دستگاهها داراي مدار بسيار مجهز براي كنترل وضعيت باطريها روشن مي( 
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باشند كه به جاي كنترل جريان شارژ باطري ، در واقع وضعيت كلي باطريها را مشخص مي

و يا با سلول فاسد باعث روشن شدن نشانگر اشكال كنند . در نتيجه يك باطري خالي مي

 )برق يا باطري ( .  مي شود تغذيه 
. سيستم را با باطري كامالً شارژ روشن كنيد 
 

 : و اتصال تجهيزات  كـابلهـا 

استقرار ، نصب و  .بايستي مطابق با استاندارد انجام شوندو دتكتورها كشي آژيرها كابل

 باشد . EN 54انتخاب كامل سيستم بايد مطابق با استاندارد 

كشي توانند نابرابر باشد . پس از تكميل كابلخروجي آژير مي تعداد آژيرهاي متصل به دو

 لوازم يدكي ( ازداخل  ، مقاومت انتهاي خط ) كد رنگ آبي ، خاكستري ، قرمز ، طالئي

مينال داخل مركز كنترل باز شده به آخرين آژير بسته مي شود كه همراه دستگاه و يا از تر

ترمينال استفاده شده نبايد روي در نهايت  مسير كنترل پيوستگي خط تكميل گردد .

 ومت فقط براي تست اوليه دستگاه الزم است . او اين مق  مقاومت باقي بماند

 20اي كه حداكثر گونهشوند به دتكتورها طبق طرح فيزيكي ساختمان سيم بندي مي

گيرد . در هر زون قرار مي سهتلفيقي از اين  شستي پالسي و يا دتكتور حرارتي يا دودي يا

 توان به تعداد دلخواه شستي هاي دستي اعالم حريق را متصل كرد .در هر زون مي

شوند توجه: هرگز از مدار دتكتور يا آژير انشعاب نگيريد زيرا كه سيمهاي منشعب كنترل نمي

 شود .، لذا بروز قطعي مدار در آنها اعالم نمي

 

 آزمايش كابلها : 

 متر با كيفيت خوب امتحان كرد .كابلها را بايستي توسط اهم متر يا مولتي
 شوند نبايد هيچگونه دتكتور ، آژير و حتياگر كابلها بوسيله دستگاه مگا اهم سنج تست مي 

ولت تمامي اين  500خود دستگاه مركزي به كابلها متصل باشند زيرا كه ولتاژ امتحان
 وسايل را خراب خواهد كرد .

 

 آزمايـش مـركـز كـنـترل : 

 توان امتحان كرد . مركز كنترل را قبل از متصل كردن نيز مي

 قرار دارند . هاابتدا مطمئن شويد كه مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمينال

الي  4آمپر ساعت )  2/7  يا(  ACT-2زون  2آمپر ساعت )  2/2ولت حداقل  12دو باطري 

داده و توسط بستهاي مربوطه آنها را قرار در قسمت پايين كابينت (  ACT-4~14زون  14

به دومي (  -) + اولي به را بـوسيله سيم رابط بصورت سري باطريها  سپسمحكم نمائيد . 
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متصل كنيد . باطريها را نيز بوسـيله سيم هاي سياه و قرمز متصل به بـرد همديگر  

.نـشانـگر  است منـفي سيم سياهو  مثـبتسيم قرمز  اصلي ، به دسـتگاه متـصل كنيـد .

) روشن شده و بازر به صدا درخواهد آمد  ( POWER SUPPLY FAULT) اشـكال تغـذيه

ه و يا ممكن است ب توجه داشته باشيد كه اتصال اشتباه باطري فيوز باطري را مي سوزاند

 ولت را به برق وصل كنيد در اين حالت چراغ 220ورودي دستگاه آسيب برساند (.

MAINS ON باطريها خالي نباشند چراغ نشانگر اشكال تغذيه  شود و در صورتيكهروشن مي

شود . اگر باطريها كامالً خالي و يا نامرغوب باشند چراغ خاموش شده و بازر ساكت مي

ماند اما بهتر است كه با باطري جديد شارژ شده نشانگر اشكال تغذيه كماكان روشن مي

 امتحان شود .

 

 : NORMALسوئيچ در حالت 

دكمه هاي فشاري نيز عمل روشن است ، آژيرها ساكت هستند و  MAINS ON  فقط چراغ

 . كنندنمي

 

 :   ARM CONTROLS سوئيچ در حالت

تواند از آنها استفاده كند . چرخاندن سوئيچ ميكاربر  و  شوندفعال مي فشاريهاي دكمه

 گذارد .تأثير ديگري روي دستگاه نمي

را فشار دهيد . در زمانيكه دكمه   RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدكمه  

ر خواهد دروشن خواهند شد و بازر به صدا  FAULT و FIREشود چراغهاي فشار داده مي

  SOUNDER FAULTو    BATTERY / POWER SUPPLY FAULT آمد . چراغهاي

 روشن نخواهند شد .

 

 وضعيت تغذيه : نمايشگرآزمايش مدار 
روشن   POWER SUPPLY FAULTاز چند ثانيه چراغ  بعدولت را قطع كنيد،  220برق 

 ده و بازر به صدا در خواهد آمد .خاموش ش MAINS ONخواهد شد در اين حالت چراغ 

  را فشار دهيد ، بازر خاموش مي شود ولي چراغ SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

POWER SUPPLY FAULT ماند .روشن باقي مي 

ولت را دوباره به دستگاه وصل كنيد،  دستگاه پس از مدت كوتاهي به حالت  220برق 

 عادي خود بر ميگردد .

ن روش  POWER SUPPLY FAULT، پس از مدت كوتاهي چراغ  كنيد قطعرا  باطري

 شده و بازر به صدا در مي آيد .
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گردد باطري را دوباره وصل كنيد ،  پس از مدت كوتاهي دستگاه به حالت عادي برمي

 (   باشدروشن مي  MAINS ONو بازر خاموش مي شود  ) فقط چراغ سبز رنگ 

 ت بايستي با باطريهاي نو و پر انجام گيرند . باطريهاي نامرغوب باعثاين آزمايشا -1توجه : 

 گر شارژ شوند .حتي ا ، گردنداعالم اشكال مي

نشانگر اشكال منبع تغذيه تا  ، نانچه باطريهاي خوب ولي خالي استفاده كنيدچ -2

 زمانيكه باطريها به اندازه كافي شارژ نشوند روشن مي ماند .

 

 آزمايش مدار كنترل آژير : 

انتـهاي خـط ) با كـد رنگ آبي ، خاكستري  مقاومتـهايابتـدا  اطمينـان حاصـل كنيد كه 

قرار گرفته  (  S2 , +S2- ) و ( S1 , +S1- )آژير ترمينـال هاي هر جفت ( بين  ، قرمز ، طالئي

 باشند .

چراغ  را اتصال كوتاه كنيد و به همين وضعيت نگهداريد ، ( S1 , +S1-) ترمينالهاي 

SOUNDER FAULT  درخواهد آمد . صداروشن خواهد شد و  بازر به 

را فشار دهيد در نتيجه بازر خاموش خواهد شد  SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

 روشن مي ماند . SOUNDER FAULTاما چراغ 

 اتصال كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد.

نيز براي مدار ديگر آژير  (  S2 , +S2- )كردن ترمينالهاي اتصال كوتاه اين آزمايش را با 

 تكرار كنيد .

 ،اين آزمايش را انجام ندهيد  هستندروشن  FIREقرمز رنگ  هايتوجه : هرگز زمانيكه چراغ

 ( F4يا  F3) زيرا باعث سوختن فيوز آژير ميشود
 

باز (  S1 , +S1- )تا مدار آژير مربوط به ترمينال  كنيدخط آژير را باز  انتهاييك پايه مقاومت 

 شد و بازر به صدا درخواهد آمد . روشن خواهد SOUNDER FAULTشود ، چراغ 

 را فشار دهيد ، بازر خاموش شده اما چراغ SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

SOUNDER FAULT ماند . روشن باقي مي 

 . تا دستگاه به حالت نرمال برگردد برگردانيدمدار را به حالت اول خود 

تكرار  نيز براي مدار ديگر آژير ( S2 , +S2-) با مدار باز كردن ترمينالهاي  رااين آزمايش 

 كنيد .

 

 آزمايش مدار كنترل دتكتور : 
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كنيد كه مقاومتهاي انتهاي خط ) با كد رنگ آبي ، خاكستري ، قرمز ،  حاصلابتدا اطمينان 

قرار گرفته  . . .و   ( Z2 , +Z2-( و )  Z1 , +Z1-) ( بين هر جفت ترمينالهاي دتكتور  طالئي

 باشد .

 وضعيت ذيل مي باشد :  4حالتهاي مدار دتكتور به 

 الت نرمال : جريان كنترل مسيرهاي زون از طريق مقاومت انتهاي خط برقرار است .ح -1

دتكتورها و شستي هاي اعالم حريق به صورت موازي به سيم هاي مدار 

 زونها متصل شده اند .

 كند .باشد و جريان كنترل عبور نميسيم بندي در بعضي نقاط قطع ميباز : اشكال مدار  -2

كوتاه : در بعضي از نقاط مدار اتصال كوتاه بوجود آمده كه باعث عبور  اشكال اتصال -3

 جريان كنترل بيش از حد ميشود .

كوتاه نسبي بوجود آمده كه باعث ازدياد جريان كنترل اتصال :وضعيت حريق  -4

اشكال اتصال كوتاه گردد اي كه باعث اعالم گردد ولي نه به اندازهمي

. 

 

 اشكال مدار باز : 
، مدار (  Z1 , +Z1-) اي خط از روي ترمينالهاي هاي مقاومت انتههبا برداشتن يكي از پاي

 آيد .ن شده و بازر به صدا در ميروش ZONE 1 FAULTد . چــراغ كنيور را باز دتكت

 روشن ميشوند . نيز زون مربوطه  O و GEN-FAULTداخل مركز كنترل چراغ 

ود ، اما چراغها ش، بازر خاموش مي را فشار دهيد SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 

 مانند .روشن مي

 دستگاه نيز به حالت نرمال برگردد . مدار را به حالت اول خود برگردانيد تا

 . . .و  (  Z2 , +Z2-) با باز كردن ترمينالهاي نيز اين آزمايش را براي مدار ديگر دتكتورها 

 امتحان كنيد .

 

 اشكال اتصال كوتاه : 

را به يكديگر اتصال دهيد و در اين حالت نگه داريد . (  Z1 , +Z1-) ترمينالهاي 

 مي آيد .روشن شده و بازر به صدا در   ZONE 1 FAULTچراغ

 شوند .روشن مي نيز زون مربوطه  Sو   GEN-FAULT داخل مركز كنترل چراغ

ود ، اما چراغها شرا فشار دهيد بازر خاموش مي SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 

 مانند .روشن مي

 كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد .اتصال



 

) با اتصال كوتاه كردن ترمينالهاي نيز اين آزمايش را براي مدار ديگر دتكتورها  

-Z2 , +Z2 )   تكرار كنيد . . . .و 

 

 حالت اعالم حريق : 
 Z1-)  ( را بين ترمينالهاي اي ، طالئياهم ) با كد رنگ زرد ، بنفش ، قهوه 470يك مقاومت

, +Z1  ) . قرار دهيد 

زند ، حال دستگاه در چشمك مي ZONE 1 FIREرله خروجي آژير عمل مي كند ، چراغ 

 ماند .وضعيت اعالم حريق مي

را فشار دهيد ، رله خروجي آژير به حالت اول  SILENCE ALARM SOUNDERSدكمه 

گردد و بازر به از حالت چشمك زن به حالت ثابت برمي ZONE 1 FIREبرگشته و چراغ 

 آيد .صدا درمي

دوباره به را فشار دهيد ، دستگاه  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدكمه 

 گردد .وضعيت اعالم حريق برمي

 . برداريد ( Z1 , +Z1-)  اهم را از روي ترمينالهاي 470مقاومت 

 / RESET / RESOUND سپس  و SILENCE ALARM SOUNDERSابتدا دكمه 

TEST ZONE LAMPS گردد .را فشار دهيد ، دستگاه به حالت نرمال برمي 

را آزمايش اين  . . .و  (  Z2 , +Z2-)  ترمينالهاياهم مابين  470با متصل كردن يك مقاومت 

 انجام دهيد .  نيز ديگر دتكتور هايبراي مدار
 

 توجه : 

زمانيكه  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSفشار دادن دكمه  -1

چشمك ميزند ( تأثيري   FIREدستگاه در حالت اعالم حريق مي باشد )زمانيكه 

 ندارد .

ثابت روشن  FIREزمانيكه آژيرهاي اعالم حريق خاموش ميشوند ) چراغ  -2

 كرد . (  SILENCEاست ( بازر روشن ميشود و نمي توان آن را خاموش )

كه هنگامي ( SILENCE )ه در وضعيت قطع آژيرها ست كردن دستـگاري -3

 . ميگردد  اندازي آژيـرهاحالت حريق وجود دارد دوباره باعـث راه

 

 آخرين تست : 
. رله خروجي آژيرها عمل مي كند تا آژيرها را راه  دهيدرا فشار  EVACUATEدكمه 

 اندازي كند .
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مي توان اين آزمايشات را با وصل كردن يك آژير ، دتكتور ، شستي  تمايلدر صورت 

 اعالم حريق و مقاومت انتهاي خط به ترمينالهاي مربوطه انجام داد .

 

 امكانات فرعي : 
 

 ( :تست تك نفره يا  NON- LATCHامكان آزمايش مهندسي ) آزمايش 

امكاناتي هستند كه شستي هاي اعالم حريق ، دتكتورها و آژيرها  داراياين سري دستگاهها 

آزمايش شوند و به صورت اتوماتيك به حالت اوليه خود برگردند . جهت انجام اين 

مربوطه و  LEDداخل مركز كنترل ( را در جاي خود قرار دهيد.  ) ENG جامپر ، آزمايش

در خواهد آمد كه آنرا نمي روشن خواهد شد و بازر به صدا  GENERAL FAULTچراغ 

 توان خاموش كرد.

آيد و قبل از حال اگر شرايط اعالم حريق بوجود آيد آژير حدود نيم ثانيه به صدا در مي

  FIRE هاي LEDشود و در اين سه ثانيه اينكه دوباره به صدا در آيد سه ثانيه خاموش مي

اين عمل تا زمانيكه دود داخل دتكتور باشد يا همة زونها روشن مي مانند .  FAULTو 

 يابد . پس از اتمام آزمايش جامپر را برداريد . شستي به حالت عادي باز نگردد ادامه مي

 
 

 

 

 ) ايزوله كردن زون ( :خارج كردن زون از مدار 

و .......   ISO Z2 , ISO Z1 )جامپر آن  دادنقرارچنانچه الزم باشد مي توان زونها را بوسيله 

زون مربوطه  FAULTمربوطه و چراغ   LEDاز مدار خارج كرد .  , ( درموقعيت مورد نظر

جهت نشان دادن از مدار خارج شدن زون روشن خواهد شد ، بازر به صدا در خواهد آمد 

 توان خاموش كرد . زمانيكه آزمايش كامل شد جامپر را برداريد . كه آنرا مي

براي  ،انجام مي شود  دودزاي كنترل شده فعاليتهايدر مواردي كه در زون مورد نظر 

جلوگيري از فعال شدن بي مورد دتكتورها  ميتوان زون مربوطه را به اين روش غير فعال 

 نمود . 
 

 

 

 

  (:  GENERAL FAULTچراغ اشكال عمومي )

 چراغ خاموش 

 بدون جامپر 
 چراغ روشن

جامپر در  موقعيت  

 قراردارد

 

ENG L15 ENG L15 

خاموش چراغ   

 بدون جامپر

 چراغ روشن
جامپر در  موقعيت  

 ISOZ1 قراردارد

 
L5 ISOZ1 

 
L5 
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 شود .هرگونه اشكال اين چراغ روشن مي در صورت بروز 

 

 هاي نگهدارنده : مگنت

نبايد از وسايلي استفاده شود كه جريان مصرف را باال برده و  EN 54با استاندارد  مطابق

ساعت تغذيه دستگاه همراه با نيم  24باعث كاهش زمان كار باطري مي شوند  )حداقل 

 باطري ( .ساعت آژير با بار كامل فقط توسط 

 توصيه :
ولت جداگانه  24ولت بايستي بوسيله منبع تغذيه  24مگنت هاي نگه دارنده  -1

 تغذيه شوند .

كه ازطريق دستگاه تغذيه ايولت بايستي توسط رله 220مگنت هاي نگه دارنده  -2

 ولت ( 220ولت و كنتاكت  24بوبين  راه اندازي گردند .)رله با   مي شود

 

 دستگاه تلفن كننده : 

چنانچه بخواهيد در هنگام بروز حريق , توسط دستگاه تلفن كننده نيز به محلهاي مورد 

گردد , امكان ارتباط مركز با دستگاه تلفن كننده مهيا گرديده نظر ارتباط تلفني برقرار 

روي برد اصلي مشخص گرديده است ( داراي سه  TELاست . اين كانكتور ) كه با عالمت 

جهت فرمان شماره گيري  Tولت تلفن كننده و  12براي تغذيه  -اتصال مي باشد كه + و 

 بايد به دستگاه تلفن كننده متصل گردند . 

 

 موقعيت موارد باال روي بردها : و كارت زونلي برد اصلي و خنماي دا
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كانكتور اصلي اتصال به 

 ترمينالها
كانكتور تلفن 

 كننده

از تنظيم 

 خارج نشود

 خازنها

پيچ اتصال 

 ارت

فيوز 

 باطري

فيوزهاي 

 آژير

فيوز خروجي 

 كمكي

چراغ اشكال 

 عمومي

جامپر آزمايش 

 مهندسي

د
ر
ب
ر
د
ا
م

 

نشانگر اشكال 

 اتصال كوتاه

 زون يك   

نشانگر اشكال 

 مدار باز

  زون يك 

جامپر خارج كردن زون 

 يك از مدار

جامپر خارج كردن زون 

 دو  از مدار

نشانگر اشكال اتصال 

نشانگر اشكال       كوتاه زون دو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوليه : نـصـب 

 كشي و حصول اطمينان از تطابق آن با استانداردكابل 
 ابتدا موقعيت كليه قسمتها را با نقشه چك كنيد .

 انجام دهيد .و طبق استانداردهاي رايج كابل كشي را مطابق با نقشه 
 بعد از كابل كشي ، دتكتورها ، شستي ها و آژيرهاي اعالم خطر را نصب كنيد . 

( آزمايش  5تورالعملهاي آزمايش مركز كنترل ) صفحة دستگاه مركز كنترل را طبق دس
 كنيد .

 ، جعبه اصلي دستگاه را در محل مناسب نصب نمائيد . با استفاده از سوراخهاي نصب
 

 

 

 

 

 

 

 

 را از سوراخهاي جعبه وارد كنيد .  داراي سيم ارت ولت 220كابل برق 

  ، ترمينال براي عملكرد صحيح دستگاه و پيشگيري از خطرات احتمالي برق گرفتگيE  را
 ) طبق استاندارد ( متصل نمائيد .  حفاظتيارت حتماً به 

تا زمانيكه سيم بندي امتحان نشده است هيچ دتكتور يا آژيري را متصل نكنيد . اغلب پايه 
كنند ، جهت آزمايش دتكتورها هنگاميكه دتكتور روي آن نباشد مدار سيم كشي را باز مي

 كشي را برروي پايه دتكتور كامل نمود .باز سيمكشي بايستي ارتباط مدار سيم
كامل دستگاه به ترمينالهاي آن وصل نكنيد . دتكتورها را  آزمايشرا قبل از  ورودي هايسيم

هاي آنها خارج باشد ( ، از پايهتا اتمام كارهاي ساختماني ) كه امكان وجود گرد و غبار مي
 . آنها باعث ايجاد آژير مزاحم نشوندكنيد كه به دليل ورود گرد و غبار به داخل 

موقعيت سوراخهاي كف جعبه اصلي مراكز 

ACT جهت نصب ، 

ACT- 2 ~ 6 

52mm 42mm 

53mm 

178 mm 178 mm 

302 mm 

42 mm 

ACT- 8 ~ 14 

53 mm 

392 mm 

218 mm 218 mm 

53mm 

53 mm 

53 mm 

ن
و
ز
 
ت
ر
ا
ك

 

 اتصالكانكتور 

 PL 4 به ترمينال
PL 3 

PL 1 

PL 2 
L3 L9 

L5 

L11 

L12 

IZO

2 

J1 

J2 
به  اتصالكانكتور 

مادربرد و كارت 

 زونهاي ديگر
كانكتور 

به  اتصال

 ICكارت 

كانكتور 

به  اتصال

 كارت رله

IZO

1 

نشانگر اشكال 

 اتصال كوتاه 
نشانگر اشكال 

 مدار باز 

S 

O 

 3زون 

S 

O 

 4زون 

نشانگر اشكال 

 اتصال كوتاه 
نشانگر اشكال 

 مدار باز 

جامپر خارج كردن زون 

 چهار  از مدار

) يا ديگر زونهاي زوج  

 در كارتهاي ديگر (
جامپر خارج كردن 

زون سه از مدار ) 

يا ديگر زونهاي 

فرد در كارتهاي 

 ديگر (

 

L6 



 

 
 

       
                       

 

  
           

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  تـكـمـيـلينـصـب  

 هنگاميكه كليه كارهاي ساختماني تمام شده و هيچ گرد و غباري وجود ندارد

 ولت دستگاه قطع مي باشد . 220مطمئن شويد كه برق 

براي جلوگيري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سيم ها ، باطريها را از 

و دستگاه ، مقاومتهاي انتهاي خط  داخل دستگاه برداريد . بعد از آزمايش كردن سيم بندي

را از ترمينال دستگاه باز كرده و آنها را به ترمينالهاي آخرين دتكتور و آخرين آژير هر 

توانيد قبل از باز كردن مقاومتهاي متصل به ترمينالهاي دستگاه ، از مدار وصل كنيد . )مي

همراه دستگاه براي اتصال به آخرين دتكتور و آژير استفاده  لوازم يدكيمقاومتهاي داخل 

هاي بعدي داخل نمائيد و پس از اتمام تست ، مقاومتهاي داخل دستگاه را براي استفاده

 كيپ نگهداري نمائيد . (زيپ

 سپس كليه آژيرها و دتكتورها را وصل كنيد .

 . كامل بودن مدار سيم كشي را بوسيله يك اهم متر چك كنيد

تذكر : هنگام متصل بودن هر گونه وسيله الكترونيكي ، سيستم را بوسيله مگا اهم سنج 

 آزمايش نكنيد.

باشند ، ها سالم ميكه كليه اتصاالت محكم و عايق روي سيم شديدزمانيكه مطمئن 

هاي آنها را متصل كنيد و برق دستگاه را نيز ها را داخل دستگاه قرار داده و سيمباطري

 توانيد دستگاه را بطور كامل و عملي تست نمائيد .متصل نمائيد .حال مي

ستند آمپر ساعت دارا ه  2/7 باطري توجه : كليه دستگاهها فضاي الزم را براي قرار دادن دو

. 
 

هاي نقشه اتصاالت ترمينال

 ACTمراكز 

كنتاكتهاي بدون 

 1ولتاژ رله )حداكثر 

 (DCولت  30آمپر در 

ولت  220براي برق  

ترجيحًا از اين 

كنتاكتها استفاده 

 نكنيد.

 

انشعاب 

 نگيريد

مقاومتهاي انتهاي خط را از ترمينالها باز كرده و طبق مدار به 

 آخرين دتكتور يا آژير متصل نمائيد .

 اهم )آبي،خاكستري ،قرمز ،طالئي/نقره اي( 6800

 
ي
ك
م
ك
 
ي
ج
و
ر
خ

2
4

 
ت
ت
ل
و

 
D

C
 

 
ر
ي
ژ
آ
ر
ا
د
م

2
  
د
ن
ن
ا
م
 
ت
ال
ا
ص
ت
ا

(
 
ر
ا
د
م

1
)

 

 

مدار آژير ) 

1  ) 
زون اعالم حريق 

 (1 ) 

دتكتور دود يا 

 حرارت

شستي اعالم 

 حريق

دتكتور دود يا 

 حرارت

چراغ 

 ريموت

EOLR  : ( 8مقاومت انتهاي خط
/

كيلو اهم (  6

 وات ( 4/1كوچك )

(  2زونهاي اعالم حريق ) 
 به بعد

 ( 1اتصاالت مانند زون ) 

 

......... 
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  يـابي عـيـب 
 ولت را قطع كنيد . 220هشدار : هنگاميكه درب جلوي دستگاه باز مي باشد برق 

 

 SILENCEبا دكمه صدا نشانگر اشكال روشن نمي شود و  هيچگونهبازر به صدا در مي آيد ،  

FAULT SOUNDERS  نيز قطع نمي شود : 

در قرار نداشته باشد .  خود( در موقعيت  ENGجامپر آزمايش مهندسي )كنترل كنيد كه 
تا بازر خاموش گردد و چراغ مربوط به صورت وجود آنرا از محل خود خارج كنيد 

در غير اينصورت با فروشنده  آزمايش مهندسي ) كنار جامپر مربوطه ( خاموش شود .
 تماس بگيريد .

 
 ( : BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ) تغذيه اشكال 

و فيوز آن را  220در غير اين صورت تغذيه  روشن است ؟   MAINS ONآيا چراغ سبز 
 كنترل كنيد .

سيم هاي باطري را چك كنيد .) بايد سيم قرمز رنگ به ترمينال مثبت باطري و سيم 
اشتباه متصـل سياه رنگ به ترمينال منفي باطري وصل باشد ( . اگر سـيم هاي باطـري 

شوند ، فيـوز باطري خواهـد سوخت كه باعـث روشن شدن نشانگر اشكال تغذيـه مي 
 گردد . در اين صورت با فروشنده تماس بگيريد .

ولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سري به سيستم وصل  12كنترل كنيد كه دو باطري 
 مي باشند .

 صل شده باشند .كنترل كنيد كه كانكتورها درست به بردها مت

  كنترل كنيد كه سيم هاي ترانس درست داخل ترمينال قرار گرفته باشند .

هنوز   BATTERY / POWER SUPPLY FAULT و MAINS ON  چنانچه چراغهاي
 روشن هستند ، باطريها را عوض كنيد .

 

 ( : FIRE FAULT)  آالرم كاذب

شده است از ترمينال جدا كرده و مقاومت صحيح  آالرممدار زوني را كه باعث ايجاد 
( را به جاي آن قرار  ) با كد رنگ : آبي ، خاكستري ، قرمز ، طالئي         انتهاي خط

 دهيد . 
 SILENCE ALARMقرار دهيد ، دكمه  ARM CONTROLSسوئيچ رادر حالت 

SOUNDERS  و سپس دكمهRESET  ، ورها و دتكترا فشار دهيد . در صورت رفع شدن
اعث ايجاد آالرم كاذب را چك كنيد . ) شستي يا دتكتوري ب زون مربوطهشستي هاي 
 شده است (

چنانچه وضعيت اعالم حريق ادامه يافت و اشكال بر طرف نگرديد با فروشنده تماس بگيريد 

. 
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 ( : ZONE FAULTاشكال زون ) 

كرده و مقاومت صحيح انتهاي مدار زوني را كه باعث ايجاد اشكال شده از ترمينال جدا 

( را بجاي آن قرار دهيد .در صورت رفع  خط )با كد رنگ : آبي ، خاكستري ، قرمز، طالئي

 را چك كنيد .   ايه دتكتورهاپو  شدن اشكال زون ، سيم بندي

قرار نداشته خود را چك كنيد كه در موقعيت (  ISO) جامپر خارج كردن زون از مدار 

 باشد . 

 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد . 

  

 ( : SOUNDER FAULTاشكال آژير ) 

را كه بر روي برد  F1(  AUX )و فيوز خروجي كمكي  F4و  F3 فيوزهاي خروجي آژير

 20اصلي قرار دارند آزمايش كرده و در صورت سوخته بودن آنها را تعويض كنيد . ) فيوز 

 آمپر ( 1ميليمتري 

( وصل  با كد رنگ : آبي ، خاكستري ، قرمز، طالئيكنترل كنيد كه مقاومت انتهاي خط )

شده باشد . مدار آژير مربوطه را از ترمينال جدا كرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي 

 آن قرار دهيد .

 . در صورت رفع شدن اشكال آژير ، سيم بندي را چك كنيد
 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد . 

 
 دكمه ها عمل نمي كنند : 
 SILENCE ALARMقرار دهيد . دكمه  ARM CONTROLSسوئيچ را در حالت 

SOUNDERS  و سپسRESET  را فشار دهيد . اگر خطا باقي ماند كانكتور اتصال سوئيچ به
 .را كنترل كنيد . اگر مشكل برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد  اصلي برد

 :  سـيـسـتـم بازديـد 

 بازديد روزانه : 
يا  ، بازر هيچ چراغ ديگر بوده وروشن  MAINS ONچراغ سبز رنگ فقط كنترل كنيد كه 

 آژيري روشن نباشد . هر گونه اشكال را به سرويسكار مربوطه گزارش دهيد و در فرم ثبت

 وقايع ثبت كنيد .

 

 بازديد هفتگي :
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 / RESET / RESOUNDقرار داده و دكمه  ARM CONTOROLSسوئيچ را در حالت 

TEST ZONE LAMPS  . را فشار دهيد 

كند . شستي اعالم حريق يا شود و بازر كار ميچراغ زونها روشن مي كهكنترل كنيد 

را فعال كنيد تا اعالم حريق آزمايش شود ، عملكرد آژيرها را كنترل كنيد  يدتكتور

 / RESET سسپ و  ALARM SOUNDERS SILENCE . دستگاه را با فشار دادن دكمه

RESOUND / TEST ZONE LAMPS  به حالت اوليه برگردانيد ) براي انجام اين

 آزمايش به دونفر نياز ميباشد ( .

را كنترل كنيد تا مطمئن شويد همگي آنها در دسترس مي باشند  دتكتورهاكليه شستي ها و 

. 

متفاوتي را امتحان كنيد . بدين تكتور دمختلف و همچنين شستي و يا  زون يكهر هفته 

 ايد .را امتحان كرده دتكتورهاها و اي كليه شستيترتيب به صورت دوره

ها و در مورد جزئيات مربوط به محل استقرار شستي ساختماناي از شود نقشهتوصيه مي

 در دسترس داشته باشيد . هادتكتور
 

 بازديد فصلي :  
چك كنيد كه اشكاالت قبلي به صورت صحيح برطرف گزارشات قبلي را مطالعه كنيد و 

 شده باشند .

 باطري و اتصاالت آنرا بازديد كنيد .

و يا شستي را فعال كنيد تا اعالم حريق را  دتكتورمانند بازديد هفتگي در هر زون يك 

 آزمايش كنيد .

 ولت را قطع كرده و قابليت باطري براي تغذيه آژيرها را كنترل كنيد .  220برق 

 

 بازديد ساالنه :
همانند بازديد هفتگي و فصلي عمل كرده ولي كليه دتكتورها ، شستي هاي اعالم حريق ، 

 آژيرها و تجهيزات كمكي را براي عملكرد صحيح كنترل كنيد .
 

 هر دو يا سه سال يك بار : 
دتكتورهاي دود را  ، براي حصول اطمينان از عملكرد صحيح و عدم وجود آژير مزاحم

تميز كنيد . الزم به ذكر است كه براي تميز كردن اين دتكتورها وسايل مخصوصي مورد 
 نياز مي باشد . در صورت نياز با سرويسكار مربوطه تماس بگيريد .

 هر پنج سال يك بار : 

 تعويض كنيد .هاي خشك را باطري
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 سرويس : 

شود . ترجيحاً طي يك قرارداد منظم تعمير و سرويس مرتب و يكنواخت توصيه مي

اينكار انجام شود و يك گزارش ساالنه كامل از  ، نگهداري با سازمان يا شخص ورزيده

 تغييرات سيستم تهيه گردد .

 
 توجه:

رفتن گارانتي ميشود و شركت هر گونه تعميرات غير مجاز روي دستگاه باعث از بين 
 مسئوليتي بعهده نمي گيرد .

 

  كـنـتـرل مـركـز مشخـصات 
 

 ACT-2~6 ACT-8~14 

 مشخصات تغذيه
 VAC.50 HZ 195-230 VAC.50 HZ 230-195 برق ورودي اصلي 

 نامي VDC 24 نامي VDC 24 منبع تغذيه داخلي

 VAC 2A  @ 230 VAC 230 @ 1.4 محدوديت جريان خروجي

 نامي VDC 27 نامي 27 VDC ( AUXخروجي كمكي )

 سري V 2.2 or 7.2 Ahr  *2 12 اطري مورد نيازب

12 V 2.2 to 7.2 Ahr  *2 

 سري

6 V 10  Ahr  *4 سري 

 __ mA 72 زون 2جريان مصرفي دستگاه 

 __ mA 82 زون 4جريان مصرفي دستگاه 

 __ mA 92 زون 6جريان مصرفي دستگاه 

 mA 102 __ زون 8مصرفي دستگاه جريان 

 mA 112 __ زون 10جريان مصرفي دستگاه 

 mA 122 __ زون 12جريان مصرفي دستگاه 

 mA 132 __ زون 14جريان مصرفي دستگاه 

 دارد دارد نمايش اشكال برق ورودي

 دارد دارد نمايش اشكال شارژر باطري

 دارد دارد نمايش قطع باطري يا باطري نامرغوب

آمپر  2/2زمان تغذيه دستگاه با باطري 

 ساعت

36 Hrs (ACT-2 ) __ 

24 Hrs (ACT-4 ) __ 

21 Hrs (ACT-6 ) __ 

آمپر  2/7زمان تغذيه دستگاه با باطري 

 ساعت

65 Hrs (ACT-4 ) 44 Hrs  (ACT-8 ) 

58Hrs (ACT-6 ) 34 Hrs  (ACT-14 ) 

 Hrs  (ACT-8 ) 83 __آمپر  10زمان تغذيه دستگاه با باطري 
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 ACT-2~6 ACT-8~14 

 Hrs  (ACT-14 ) 64 __ ساعت

 مشخصات مدار دتكتور

 دارد دارد نمايش اشكال مدار باز 

 وات 4/1(  اهم ) آبي ، خاكستري ، قرمز ، طالئي 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 

 دارد دارد نمايش اشكال اتصال كوتاه

 20 20 حداكثر تعداد دتكتور در هر زون 

تعداد شستي اعالم حريق در هر حداكثر 

 زون
 نامحدود نامحدود

 مشخصات مدار آژير

 وات 4/1(  اهم ) آبي ، خاكستري ، قرمز ، طالئي 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 

 دارد دارد نمايش اشكال مدار باز 

 دارد دارد نمايش اشكال اتصال كوتاه 

 1A 1 A فيوز خروجي

 A 2A 1.4 خروجيحداكثر مجموع جريان دو 

 46 21 ميلي آمپري 65حداكثر تعداد آژير 

 150 70 ميلي آمپري 20حداكثر تعداد آژير 

 كنتاكتهاي رله كمكي 

 ترجيحاً به برق شهر وصل نشود

    1A / 30 VDCحداكثر

 ) بدون ولتاژ ( 

          1A / 30 VDCحداكثر 

 ولتاژ () بدون 

  فيوزها        

 mm - 500 mA 20 mm - 500 mA 20 برق ورودي 

 F4 20 mm - 1A 20 mm - 1Aو F3خروجي آژير 

 F2 20 mm - 1A 20 mm - 1Aخروجي كمكي 

 F1 20 mm - 1.6A 20 mm – 1.6Aباطري 

 ترمينالهاي ورودي و خروجي

 mm 2.5 mm 2.5 حداكثر قطر سيم 

 mm 1.5 mm 1.5 حداقل قطر سيم

 ابعاد

 mm 503 mm 412 عرض

 mm 329 mm 267 ارتفاع

 mm 92 mm 92 عمق

 Kg 9.2 Kg 5 وزن ) بدون باطري (
 

 

 لوازم يدكي همراه دستگاه: ليست
 عدد 1 ايلون زيپ دار كوچكن -1

 عدد 1 تي سان 2آمپر  6/1فيوز  -2
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 عدد 1 سانتي  2آمپر  1يوز ف -3

 عدد  1 سانتي  2ميلي آمپر  500يوز ف -4

خطـوط عـدد هـم بـراي  2به تعداد زونها و  اهم  6800وات  4/1قاومت م -5

 آژير

 عدد 4  دو سوخودرو 1×7پيچ  -6

 عدد 4 6پالك نمره رول -7

 عدد 1 يچ گوشتي دوسو پالستيكيپ -8

 عدد 1 سيم باطري -9

  ENGعدد هم براي  1به تعداد نصف زونها و   جامپرلينك -10

  

 نصب سـيسـتم :مـشـخصات  ثـبـت 
 كاربر : 

 محل نصب :
 شخص مسئول :

 تلفن تماس : 
 شركت نصب كننده :

 نوع و تعداد دتكتورها :  -
 نوع و تعداد آژيرها :  -

 نوع و تعداد شستي ها : -

 شماره قرارداد سرويس و نگهداري : 
 مسئول سرويس و نگهداري :

 تلفن تماس ) ساعات اداري ( :
 اداري ( : تلفن تماس ) خارج ساعات

 

 ثـبـت وقــايع : فـرم 
 فرم ثبت وقايع بايد هميشه توسط شخص مسئول يا اپراتور دستگاه ) همراه كليد دستگاه (

اعالم حريق ، اعالم اشكال ، قطع نگهداري شده و در دسترس باشد و كليه وقايع شامل : 
اي،  تاريخ سرويس دورههاي موقت دستگاه، قطع و وصل برق اصلي و باطري ، تاريخ بازديد

 در آن درج شود . ها و شرح هر گونه عمليات
 

هر گونه تعميرات غير مجاز روي دستگاه باعث از بين رفتن گارانتي مي شود و شركت 
 آرياك مسئوليتي بعهده نمي گيرد .
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 ACT-2 ~ 14مركز كنترل  فرم ثبت وقايع

 امضاء تكميل كننده نياز عمليات مورد شرح واقعه زون ساعت تاريخ
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 آرياك معرفي برخي از توليدات شركت
 

 انواع دتكتورهاي موضعي و معمولي در ولتاژهاي مختلف
 ( 3709) با مهر استاندارد ملي  ASZو  ASD  ,APDسري  دودي يونيزاسيون و فتو الكتريك

 ( 3710) با مهر استاندارد ملي  ACHو  AFHسري  ( RORحرارتي ثابت و تركيبي ) 

 ACZو  AGD  ,ACD  ,AGZسري گـازي ) اشتعالزا ، منواكسيد كربن ( 

 AMZو  AMDسري تركيبي) مولتي سنسور ( 

با مهر استاندارد زون 28تا  1انواع مراكز كنترل اعالم حريق از   
 ( 3707استاندارد ملي  ) ACTسري 

 ( 3707استاندارد ملي  )  AFCسري

 RPTمراكز تكرار كننده سري 

 ) در سه رنگ مختلف ( APSانواع آژيرهاي پيزوالكتريك سري 
 ولت ( 24تا  6مولتي ولتاژ ) 

 ولت 220و  110 , 48

 ) در سه رنگ مختلف ( AMSانواع آژيرهاي مولتي تن سري 

 ) در شش رنگ مختلف ( ASLچراغهاي آذرخشي ) زنون ( سري 
 چند المپه همزمان ) پر قدرت (

 حساس به نور محيط ) فتوسلي (

 ويژه سيستم اعالم حريق

 ) در شش رنگ مختلف ( ALLچراغهاي چشمكزن كم مصرف سري 
 ولت 220و  48،  24،  12 

 ARIچراغ ريموت سر درب سري 
  AVXو  AVLيونيتهاي سمعي بصري هشدار دهنده سري  

 آژير با فالشر زنون

 LEDآژير با فالشر 

 ACPشستي هاي اعالم حريق سري 
 پالسيچراغ دار 

 ( 6174معمولي ) مطابق با استاندارد ملي 
 

 EN 54و  BS 5839توليد ، طراحي ، مشاوره و اجراي سيستمهاي اعالم حريق بر اساس استاندارد 
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