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 پیشگفتار
 و افراد الزم و شایسته باورهای از راحت و سالم زندگی به رسیدن برای مخاطرات از گیریپیش اهمیت درک

 .باشدمی هوشمند اجتماع هر نهادهای

گیری از وقوع حوادث گذشته از امکان تجربه ناگوار موارد جانی، همواره رعایت نکردن اصول ایمنی و عدم پیش
ها جلوگیری کرد. توان از وقوع آنطلبد که با صرف هزینه ناچیز میهای مالی میمبالغ زیادی را برای جبران خسارت

سوزی جان گردد. در اثر آتشبه یک فاجعه هولناک می بار است که بیشتر مواقع تبدیلسوزی یک حادثه زیانآتش
ناپذیر به افراد و جامعه های مالی فراوان و حتی در بعضی موارد جبرانشود و آسیبهای زیادی گرفته میانسان

باره نابود شوند. گردد و ممکن است مدارک و اسناد با ارزش، آثار فرهنگی، هنری و تاریخی یک تمدن یکوارد می
ای از این موارد است که خوشبختانه نمونه ٨٤سوزی در کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در آبان ماه آتش

تواند برای مراکز تلفات جانی نداشت و تنها قسمت محدودی از محتویات فرهنگی آن از بین رفت و این حادثه می
که با ناپذیر، پیش آید درحالیلی و شاید جبرانتر فرهنگی و تاریخی و با وسعت بیشتر صدمات جانی و ماباارزش

های مختلف خودکار اعالم و اطفاء حریق که امروزه برای کاربردهای مختلف هزینه محدود به وسیله سیستم
 .توان از وقوع بسیاری از این حوادث ناگوار جلوگیری کرداند میگسترش و تکمیل شده

سوزی با شدت های بلند، خطرات آتشسازان به ایجاد برجانبوهبا گسترش شهرسازی درک و شعورمان و تمایل 
شوند. های مرتفع عوامل مختلفی باعث ایجاد بحران در هنگام وقوع حریق میشوند. در برجبیشتری ظاهر می

 ها به علت تعدد ساکنین، طوالنیهای فرار وسایل ارتباطی برای تخلیه ساختمان و ازدحام در آن مکانهجوم به راه
ها به نشانهای نجات و آتشهای فرار به دلیل بزرگی و بلندی ساختمان، عدم سهولت دسترسی گروهبودن راه

زا در معماری و دکوراسیون از جمله این عوامل طبقات فوقانی، گسترش سریع آتش به علت استفاده از مواد آتش
مرتفع بین فضاهای مشترک ساختمان باعث  های عمودیهای هوا به علت کانالباشند و همچنین وجود جریانمی

های فرار و های مختلف مانند راههای آتش و دود و گازهای سمی به مکاننفوذ و گسترش بسیار سریع شعله
 .گرددسوزی میشود و باعث تشدید بحران در زمان آتشهای مجاور میآسانسورها و دیگر مکان

سوزی و انفجار در این مراکز به علت د پتانسیل فراوان آتشهمچنین با گسترش روزافزون مراکز صنعتی وجو
های الکتریکی پرمصرف در آن های گرم و سیستمها و کورهطبیعت مواد انبار شده و یا استفاده از انواع دستگاه

ن رو به بحراباشد. ازاینسوزی میهای مرتبط با این مراکز در خطر آتشها، همواره سرمایه و جان انسانمکان
سوزی اهمیت داد و از تجهیزات موجود برای گیری از آتشحریق در شهرسازی امروزی باید جدًا توجه کرد و به پیش

منظور حفظ زندگی و سرمایه و چیزهای با ارزش ملی در تمام کنترل حریق استفاده کرد و به همین علت است که به
های کشف و اعالم و اطفاء حریق در قوانین مکشورهای پیشرفته، مقررات استفاده و بکار گیری از سیست

 .وساز جایگاه پراهمیتی دارندساخت

اند و بسیاری از قوانین های بسیار متنوعی برای اعالم و اطفاء حریق ساخته و به بازار عرضه شدهتجهیزات و دستگاه
ب با نوع کاربری ساختمان های اعالم و اطفاء حریق متناسسازی کارفرمایان را ملزم به اجرای سیستمساختمان

های نماید. ولیکن عامل بسیار مهم برای مفید واقع شدن این دوراندیشی اوالً طراحی حساب شده سیستممی
حفاظت حریق مناسب مکان و اهداف موردنظر و انتخاب با دقت تجهیزات همراه با اجرای صحیح پروژه و ثانیًا 
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ا باید توسط کاربران یا متخصصین مربوطه به اندازه الزم مورد هاندازی صحیح، این سیستمپس از نصب و راه
های نامناسب گذشته از اینکه ممکن است در مواقع خطر مراقبت و نگهداری فنی قرار گیرند.استفاده از سیستم

ختالل مورد موجب اهای بیخوبی انجام دهند در حالت عادی نیز امکان دارد با ایجاد آژیرنتوانند وظیفه خود را به
شوند پس از مدتی های خطر باعث میاعتبار شدن آژیردر کار روزانه و یا مخل آسایش ساکنین گردند و ضمن بی

ها بدون مصرف رها شوند و در وسیله ساکنین قطع و علی رقم سرمایه اولیه هزینه شده، آنتجهیزات مذکور به
 .دفاع بماندنتیجه ساختمان در مقابل خطر جدی حریق بی

های مختلف را بررسی کرده باشند این مطلب را های اعالم حریق نصب شده در مکانمندانی که سابقه سیستمقهعال
اند و علت اصلی آن این است که در اکثر مواقع کارفرمایان تنها به دلیل الزامات در بیشتر موارد مشاهده کرده

شوند و اغلب اعتقاد کمی به لزوم ها راضی میستموساز، به اجرای این سیقانونی برای کسب مجوزهای الزم ساخت
ها نیستند و لذا جویی اقتصادی مایل به اجرای آنهای حفاظتی دارند یا به دلیل صرفهگونه سیستموجود این

ای کار سر هم شده و از ایجاد مشکالت و موانع قانونی مربوطه جلوگیری شود و نتیجه گونهشود بهبیشتر سعی می
هزینه و طبیعتًا ناکارآمد است و اضافه بر این در مرحله بعد نیز یک سیستم نامناسب و به تصور خود کم آن انتخاب

گیرند و ای قرار نمیهای دورهسیستم مذکور توسط ساکنین و یا مسئولین ساختمان مورد نگهداری صحیح و کنترل
مانند که فایده میهای صرف شده بیزینهکنند و ههای حفاظت حریق نصب شده درست کار نمیلذا نوعًا سیستم

های حفاظتی، خود مشاهده و تجربه اعتمادی به سیستمذکر است علت ایجاد بیتفاوتی با نبودشان ندارد. شایان
اعتمادی و ناکارآمدی نسبت به باشد که موجب دور باطل شده و باعث شیوع بیهای ناکارآمد میهمین سیستم

 .شودرفرمایان و ساکنین میها در ذهن کااین سیستم

آنچه مسلم است یک سیستم حفاظت از حریق وقتی کار آمد است وظیفه حیاطی خود را در یک زمان بحرانی 
دهد که ضمن انتخاب و طراحی حساب شده توسط متخصصین باتجربه و نصب و اجرای خوبی انجام میبه

ای مکتوب قرار گیرد و در غیر این های دورهو کنترل صحیح با رعایت استانداردهای معتبر، حتمًا مورد نگهداری
ها به گونه سیستمصورت قطعًا کارایی الزم را برای این مهم نخواهد داشت. باید به این نکته توجه شود که این

شوند مانند دیگر تجهیزات متداول توسط ساکنین مورد دلیل ماهیت عملکرد حفاظتی، در طول مدتی که نصب می
ها خراب باشند ها انجام نشود امکان دارد سالای روی آنهای دورهگیرند و چنانچه تستمستمر قرار نمیاستفاده 

ها یا از کار افتاده باشند و کسی هم متوجه نگردد. نقش یک سیستم حفاظتی این است که شاید برای سال
حت کامل از بروز یک فاجعه جلوگیری لحظه حیاتی با صغیرفعال لیکن سالم و هوشیار باقی بماند تا تنها در یک

لحظه گردد که این نوع عملکرد غیرفعال برای مدت طوالنی همراه با نقش حیاتی در یکنماید لذا مالحظه می
ها مرتبًا توسط کاربر آزمایش گیرند و صحت آنهای دیگر که همواره مورد استفاده قرار میخاص با اغلب سیستم

افتد، خیلی فرق دارد و درک این ای اتفاق نمیانچه خراب هم باشند احتماالً حادثهشود و خیلی از مواقع چنمی
اندرکاران این مهم خود باید این مالحظات را برای موضوع برای کاربران دشوار است و لذا طراحان، مجریان و دست

در مورد اهمیت نگهداری های ضروری در نظر داشته باشند و کاربران را داشتن یک سیستم کارآمد برای موقعیت
 .ها کامالً توجیه نمایندآن

وساز های اعالم حریق بر اساس مقررات و استانداردهای ساختلذا در این کتاب ضمن تشریح طراحی سیستم
ها و تجهیزات اعالم حریق و افراد با معتبر جهانی و تجربیات کاری و اطالعات ارائه شده توسط سازندگان سیستم

https://pantasecurity.com/اعلام-حریق/


 

https://pantasecurity.com/اعالم-حریق/ 

 شرکت پنتا
 

های عملی موجود نیز معرفی ص، سعی شده است برای آشنایی خوانندگان در هر زمینه سیستمتجربه و متخص
شوند تا اینکه ضمن باال بردن اطالعات، طراح در موارد مرتبط دید عملی کافی پیدا کند که شایسته موقعیت 

 .تخصصی وی باشد و بتواند طراحی مهندسی متناسب با هر مکانی را انجام دهد

  

  

 :لاو فصل
 قحری برابر در حفاظت هایسیستم مبانی

  

 :مقدمه
 :حریق

آتش یک واکنش شیمیایی است، مواد با پایه کربنی )سوخت آتش( ترکیب شده با اکسیژن )معموالً یک قسمت از 
 کنند و این بخارها پس از تماس با چیزهای به اندازه کافی داغ کههوا( در اثر گرما تولید بخارهای قابل اشتعال می

 .شودور شده و حریق تولید میبتواند بخار را آتش بزند شعله

 
کنند و آتش تولید حاصل میتوانند آتش بگیرند با چیزهایی که داغ هستند تماس به عبارت ساده چیزهایی که می 

… شود. کتابخانه، موزه، بایگانی، بناهای تاریخی پر از مواد سوختنی مانند کاغذ، کتاب، دست نوشته و مبلمان ومی
ها معموالً با وسایلی مانند هستند. پالستیک، کاغذ، فوم، فیبر و مانند آن به معنای سوخت آتش هستند و این

 .توانند شروع کننده آتش باشنداند که میاحاطه شده… که برقی و ها، پنکنندهالمپ برق، گرم

 هستند آتش منشأ اغلب آن مانند و کاریلحیم جوشکاری، مانند ساز شعله هایفعالیت. 
 در همیشه باید و دارند فرهنگی ریشه که است هاییسوزیآتش مشترک علت بیشترین متأسفانه عمدی هایحریق 

 .گیرند قرار موردتوجه حریق حفاظت هایطرح

کند آتش ایجاد و به دنبال آن حریق بدون دود و با رشد آهسته که عامل افروزش به سوخت تماس پیدا میوقتی
تواند طول بکشد که بستگی به نوع سوخت، یت از چند دقیقه تا چند ساعت میشود که این وضعشروع می
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چیدمانی و مقدار اکسیژن در دسترس دارد. در این دوره گرما افزایش یافته و حجم کم یا متوسطی از دود تولید 
 هایکند و انسان یا سیستمشود. بوی دود اولین آثار دود است که همیشه شروع آتش را مشخص میمی

موقع سازی بهتوانند اولین مراحل کشف حریق را از این طریق انجام دهند که اگر در این مرحله آگاهاتوماتیک می
 .ای وارد کند مهار کردمالحظهتوان آتش را قبل از اینکه صدمات قابلبرای اطفاء حریق صورت گیرد می

های آتش ارت به اندازه کافی وجود دارد که شعلهکه ادامه روند ایجاد حریق به انتهای مرحله اول رسید حروقتی
شروع شده و هجوم آورند. زمانی که شعله شروع شد حالت نسبتًا خفیف حریق دیگر به وضعیت جدی و با رشد 

گراد افزایش درجه سانتی ١٠٠٠تواند تا بیش ازشود و در دقایق اولیه گرمای سقف میسریع شعله و گرما تبدیل می
احتراق مجاور را به آتش بکشد و خیلی سریع زندگی تواند چیزهای قابله فارنهایت( این شعله میدرج ١٨٠٠یابد )

شود و افزایش افراد درون اتاق را به مخاطره بی اندازد. در بین سه تا پنج دقیقه سقف اتاق تبدیل به یک کوره می
گیرند. در این زمان اره باهم آتش میبدرجه حرارت به حدی است که تمام چیزهای قابل اشتعال درون اتاق یک

شود و بقای زندگی غیرممکن خواهد شد. تولید دود افزون بر چند صد مترمکعب در محتوای درون اتاق نابود می
 .دهندهای انفجاری رخ میجا تیره شده و پرتابشود و همهدقیقه می

سوزاند و ش بقیه چیزهای قابل اشتعال را میدر ادامه اگر ساختار ساختمان در برابر گسترش آتش مقاوم باشد آت
های باز، شود؛ اما اگر سقف یا دیوار در مقابل حریق استقامت کافی نداشته باشند )دربخود خاموش میخودبه

های مجاور گسترش میابد و اگر مهار آتش به قسمت…( های ضعیف در برابر حریق وروزنه در سقف یا دیوار، سازه
 .کندن را نابود مینشود تمام ساختما

باشد و در غیر ها قبل یا بالفاصله بعد از تولید آن میموقع و مؤثر حریق بستگی به خاموش کردن شعلهیک مهار به
جبران باشند. در مراحل اولیه حریق قدر جدی خواهند بود که نابود کننده و غیرقابلاین صورت صدمات وارده آن

رسانی از وقوع آتش تواند مفید و مؤثر باشد و چنانچه اطالعستی میهای دکنندهحضور اشخاص با خاموش
های دستی فرصت طالیی مرحله اولیه حریق را از دست کنندهضعیف یا اینکه رشد آتش سریع باشد خاموش

های اتوماتیک موجود در کنندهنشانی با تجهیزات الزم و یا خاموشهای آتشدهند و در این صورت تنها گروهمی
الذکر ایجاد و های اعالم حریق باید بر اساس ماهیت رفتار فوقحل شاید مؤثر واقع شوند لذا طراحی سیستمم

 .گسترش آتش و با توجه به اهداف طرح، برای ایجاد یک سیستم کشف و اعالم حریق هرچه مؤثر صورت گیرد

 ؟است موردنیاز حریق اعالم سیستم چرا
های بلندمرتبه و بزرگ وجود این زومات قانونی وجود دارد. در ساختمانجواب این سؤال در کاربری ملک و مل

ها برای اعالم و آگاهی تمام ساکنین از یک حریق یا وضعیت اضطراری اساسی و الزم است و همچنین سیستم
های بزرگ با گروه حریق داخلی به این شود. سایتسیستم برای یک تخلیه منظم و حساب شده بکار گرفته می

توجه ها را به سمت محل خطر هدایت نماید. سرمایه ممکن است قابلستم نیاز دارند تا گروه را باخبر کند و آنسی
باشد و نیاز به یک سیستم مطمئن اعالم حریق باشد. ساختمان ممکن است برای مدت طوالنی خالی بماند و 

 سیستم. نشان به طریق مناسب باخبر شوندکه اتفاق نامطلوبی رخ دهد گروه آتشمالکین مایل باشند که درصورتی
اغلب برای موارد اضطراری مشابه کشف و اعالم حریق، مانند سیگنال اعالم خطر بمب، بررسی  حریق اعالم های

های در حالت خطر زیاد، اعالم حالت اضطراری و حتی اعالم اتمام کالس در سیستم در مورد مکان یا دستگاه
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ود در حفاظت سازه در توانند بکار روند. بعضی مواقع سیستم اعالم حریق برای جبران کمبودهای موجمدارس می
رو سیستم اعالم حریق یک شبکه کنترل از رود. ازاینبرابر حریق یا پوشش دادن مخصوص موارد با ارزش، بکار می

کلیدهای اعالم دستی، سنسورهای خودکار کشف حریق و تجهیزات اعالم حریق را بر روی فضای حفاظت شده 
ن باشند تا مرتبًا ساختمان را بررسی کنند و چنانچه خطر ایجاد کند که برای ساختمان مانند چشم و زبااعمال می

 .کنیمطور عمل میطوری که اگر ما شعله آتشی ببینیم آنحریق به وجود آید اعالم خطر کنند همان

هایی که از لحاظ جانی و مالی ها خصوصًا آنبرای به حداقل رساندن خطر حریق و صدمات آن بر روی کلیه مکان
ها هایی که اشیاء قیمتی و میراث فرهنگی در آنهای تجمع عمومی و مکانی دارند مانند مکاناهمیت خاص
شود باید برنامه جامع و عملی حفاظت از حریق اجرا شود. محتوای برنامه باید شامل سعی در نگهداری می

ش حریق، آمادگی های آشکارسازی گسترپیشگیری ایجاد آتش، بهبود ساختار ساختمان در مقابل حریق، روش
پرسنل مخصوص وضعیت اضطراری و تجهیز محل به وسایل مؤثر اطفاء حریق باشد. تمام موارد مذکور برای ایمنی 

باشند. بسیار مهم است که اهداف حفاظت موردنظر در هنگام های حفاظت شده مهم میاز حریق در مکان
ین اهداف برسند. بنابراین سؤال اساسی که باید ای معین گردد که طبق آن به اسوزی مشخص شود و برنامهآتش

توسط مدیریت سرمایه جواب داده شود این است که بیشترین ابعاد آتش و صدماتی که محل مورد حفاظت در اثر 
توان اعمال کرد. دیدگاه کلیدی حفاظت دار را میپذیرد چقدر است؟ با این اطالعات حفاظت جهتسوزی میآتش

به روش درست و بجا وضعیت اضطراری گسترش حریق مشخص شود و به ساکنین هشدار  از حریق این است که
های وضعیت اضطراری را باخبر سازند. این نقش یک سیستم کشف و اعالم حریق است. بر داده شود و ارگان

یت و اساس دستورالعمل و برنامه کشف و پیشگیری حریق، ساختمان و نوع کاربری، تعداد و گروه ساکنین و اهم
تواند چندین عمل اساسی را انجام دهد. ابتدا اسبابی را فعال حساسیت محتوا و مأموریت، سیستم حفاظت می

دارد )مانند دتکتورها( که گسترش آتش را دستی یا با روش خودکار تشخیص دهند؛ و سپس ساکنین را از نگه می
نشانی یگر فرستادن پیام اضطراری به مرکز آتشسازد و دوضعیت اضطراری حریق و انجام تخلیه ساختمان آگاه می

های اطفاء را بکار اندازند و هر عمل توانند برق را قطع کرده و سیستمباشد همچنین مییا هر واحد مسئول می
 .خاص دیگری را که الزم باشد انجام دهند

 قحری اعالم سیستم طراحی اصول

یستم مناسب در استانداردهای مختلف کم بیش به یک های اعالم حریق و انتخاب ساصول کلی طراحی سیستم
باشد اصول زیر برای انتخاب که مبنای بیشتر مطالب این مبحث می BS5839 صورت بیان شده است در استاندارد

 :باشدیک سیستم اعالم حریق به این صورت می

 موال موردنظر است یا اهداف حفاظت حریق با توجه به مشخصات ملک مشخص شود و اینکه حفاظت سرمایه و ا
 .حفاظت جانی و یا هر دو

  نوع کاربری ساختمان یا ملک مشخص شود و سیستم حفاظت حریق مناسب با کاربری و مشخصات فیزیکی ملک
 .طراحی و انتخاب شود

 گیری تماس حاصل شوند مانند های مرتبط با حفاظت حریق قبل از هر نوع تصمیمبسیار مفید است با افراد و مقام
های حفاظت حریق و حتی در بعضی مواقع کننده و اشخاص متخصص سیستمهای عرضهنشانی منطقه شرکتاره آتشاد

 .تواند مفید باشدنظرات کارشناسان بیمه به دلیل داشتن قرارداد آتی بیمه می
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 ,British Standard BS5839 Pt 1 – Code of Practice for the designاستانداردها و مقررات 
installation and maintenance of fire alarm systems in buildings)  با توجه به مشخصات و کاربری

ها شرایط مناسب برای طرح، اجرا کنند که با توجه به آنها بیان میهای دقیقی از انواع ساختمانبندیملک دسته
های کار با بیش ها برای محلبر اینعالوه  BS5839 شود. قوانینهای حفاظت حریق معین میو نگهداری سیستم

کند که صاحب ملک خطر حریق و صدمات آن را برآورد کند و با محاسبات دقیق از حصول ایمنی نفر ملزم می ٤از 
سازی در اطمینان حاصل نماید )استفاده از روشنایی اضطراری و اعالم حریق در ارزیابی خطر و شرایط دیگر ایمن

 کند(برابر حریق را جبران می

های آهن و کارگاههای زیرزمینی راههای ورزشی، ایستگاههای خاص مانند، معادن، مکانها و سایتمکان
نشانی در آن های رسمی آتشهای موردقبول که از طرف مقامها با گزارشساختمانی به علت خطرات بسیار زیاد آن

تفریحی به مجوز قانونی از طرف مقام محلی های شود. بعضی از مجوزهای مکانگردد کنترل میها تهیه میسایت
 .شودقبول مقام مجاز در آن محل، کنترل میوسیله گزارش قابلنیاز دارند که معموالً به

اصول زیر برای اصول ایمنی در ارتباط با حریق وضع شده است که  ECC & 89/654/ECC/۸۹/۳۹در قوانین 
 :آن نشان از اهمیت این موضوع دارد شود و محتوایهای کاری مربوط میبیشتر به محیط

 تهیه برآورد خطر حریق در محل کار )کلیه کارکنان، مردم، افراد ناتوان و با شرایط خاص باید در نظر گرفته شوند( .1
 نفر کارمند باید شمارش و ثبت شوند( ٥مالحظه و افراد در خطر )در صورت بیش از مشخص کردن وسایل قابل .2
 های احتیاطی از حریقگیریو پیش تهیه و نگهداری اقدامات .3
 های موردنیازها و کنترلتهیه اطالعات، دستورالعمل .4
 .باشندمعرفی کردن اشخاصی که در طرح اضطراری متعهد مسئولیت خاص می  .5
 گیری بهتر حریقمشاوره با کارکنان درباره افراد معین شده و طرح اضطراری برای پیش .6
کند و ها را تهدید میای که سالمتی آنمالحظهمورد هر احتمال خطر قابل مطلع کردن دیگر ساکنان ساختمان در .7

 ها برای کم کردن و کنترل این خطرهاهمکاری با آن
 .باشد مسئول اجرای قوانین حریق استکسی که کنترل مکانی بیش از یک محل کار را به عهده دارد و از کارکنان نمی .8
 .های اضطراری تهیه شودا سرویسباید وسیله مناسب برای برقراری تماس ب .9
 .سوزی و اثرات آن همکاری کنندکارکنان باید با شخص مسئول در جهت رفع خطر آتش .10

 .طور کامل مرتبًا بازبینی گرددخطر حریق باید برآورد شده و مکتوبات آن به ١٩٩٩ملزومات: از اول دسامبر 

 .باشدانین مینشانی اعمال این قودستگاه اجرایی: از وظایف مقامات آتش

 :گردندمی معین حریق برآورد در که مواردی
 مشخص کردن خطرهای موجود .1
 های احتراقها و مسببعامل .2
 مشخص کردن افراد در خطر حریق .3
 های فرار از ساختمانوسایل و راه .4
 های اعالم حریقسیستم .5
 های اطفاء حریقسیستم .6
 سوزیمشخص کردن روال معین در هنگام آتش .7
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 .های رفع آنمشخص کردن مشکالتی که موارد باال دارند و برنامه .8

به دلیل اهمیت و رعایت نکات توصیه شده و برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از حریق در محل  ١٩٩٩قانون  
ق نفر یا بیشتر باید دارای طرح اضطراری و تشخیص خطر حری ٥کند که هر مکانی با تعداد کارکنان کار اضافه می

هایی اجباری تواند ابالغیهنشانی منطقه میشود. اداره آتشمکتوب باشد و در غیر این صورت جرم محسوب می
های بدون برآورد خطر سوزی در ساختمانمکمل را اعالم کرده و از موارد خالف جلوگیری کند. در صورت وقوع آتش

 .وصی مورد شکایت واقع شودحریق مکتوب، مالک ممکن است زندانی شده و از طرف شاکیان خص

 طمرتب استانداردهای

و یا موسسات استاندارد ملی تولید و یا  BSI استانداردها برای تجهیزات و عملکرد تجهیزات توسط مؤسساتی مانند
ها برای یک محصول تنها و یا یک سری تولیدی بهترین عملکرد را چه از لحاظ طراحی و چه از شوند. آنتائید می

 .کنندیا کاربرد تعیین می لحاظ ساخت

 .اندباشند که در مورد سیستم اعالم حریق وضع شدهاستانداردهای زیر مربوط به اروپا و انگلیس می

 BS5839های اعالم حریق و تجهیزات آژیر در فضاهای معین شده، سایت استانداردهای مربوط به کاربرد سیستم
 .باشدعمومی و قسمت ششم مربوط به کاربری مسکونی میباشد . خصوصًا قسمت اول مربوط به کاربری می

 1-BS5839باشد و مقررات حفاظت از مال و جان و جامع مقررات عملی برای سیستم کشف حریق و اعالم می
های مفیدی برای صاحبان ملک و کارگزاران سیستم را در بر دارد . این ها و راهنمایهمچنین بسیاری از توصیه

وسیله متخصصین سال رسیده و به ٣٠مرور در مدت اطالعاتی که به صنایع تجهیزات کشف حریق بهاستانداردها از 
 .بررسی و تحلیل شده است ایجاد، گسترش و تکمیل گردیده است

  8BS558 رود و اساسًا مربوط به سازه و طراحی که برای رعایت جزئیات ملزومات موردنیاز ساختمان به کار می
 .باشد که باید رعایت شوندمل موضوعاتی در مورد سیستم اعالم حریق نیز میساختمان است و شا

  3BS727های اعالم طورکلی این جدا از سیستمهای حفاظت حریق مختلف است. بهشامل مقررات اجرای سیستم
ر هم اثر که بین دو سیستم نیاز به انتخاب است یا اینکه دو سیستم بشود ولیکن هنگامیحریق در نظر گرفته می

 .شودکنند و باید متصل شوند مفید واقع میمی
  2-1-50281 EN BS 14,-60079 ENها وجود فضاهایی را که امکان ریسک گازها یا بخار انفجاری یا گردوغبار در آن

 .دهددارد را پوشش می
  4EN5آورند ود میاستانداردهای طراحی و مشخصات مربوط به تجهیزاتی که سیستم اعالم حریق را به وج

باشد مثالً قسمت سوم مربوط به تجهیزات آژیر، باشد. هر قسمت مربوط به قطعات مختلف تجهیزات میمی
 .است… قسمت یازدهم مربوط به کلیدهای اعالم و قسمت چهارم مربوط به منبع تغذیه و 

خاص که در یکجا مورد  شوند و به یک کاربریهای این استاندارد با شرایط انتخاب میاجرای بعضی از قسمت
 .شود بستگی داردجا مربوط نمیاستفاده است و به همه

ها مشخص کنند، باید عملیات مشخصی ها و تجهیزات نشانگر باید بتوانند حریق را به کمک حسگرمثالً تمام کنترل
و باید برای انجام …( و اند و یا اینکه آیا قطع هستندها که اتصال کوتاه شدهرا پیگیری کنند )مانند وضعیت کابل
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ها را از کار انداخت اما اینکه امکانات تست یا تأخیر در خروجی داشته باشند عملیاتی موردنظر در آن فضا، بشود آن
 .اختیاری است ولیکن اگر این امکانات در کاربرد خاصی الزم است پس باید رعایت شوند

موردقبول است قسمت مربوطه مشخص شود و استاندارد بکار گرفته شده در  EN54 کهبنابراین الزم است وقتی
 .برای معین کردن گزینه خاص مذکور مورد استفاده قرار گیرد (BS5839-1 مانند) طراحی

 BS7671عنوان مقرراتقبالً به IEE 1 کشی شناخته شده بود. دردر سیم-BS5839  اجزاء نصب سیستم اکنون تمام
 شودپوشش داده می

 :حریق برابر در حفاظت سیستم طراحی الگوهای- ١

های هر ملک مقررات های حفاظت در برابر حریق و متناسب با ویژگیهای الزم برای سیستمدر تعیین حداقل
جه به کاربری آن و گویند. یک ملک با توهای حفاظتی میها سیستمکنند که به آنالگوهای متفاوتی را ارائه می

های شوند، مطابق یکی از این سیستمها اجرا میهای اعالم و اطفاء حریق برای رسیدن به آناهدافی که سیستم
های مشخص آن ملک باید حداقل مطرح شده حفاظت خواهد شد و تجهیزات اعالم و اطفاء حریق بکار گرفته در

ردها اطالعات کامل و مفیدی برای انتخاب این الگوها را دارند که شده در آن الگوی معین را داشته باشند. استاندا
کنند و بیان آن مطالب خارج از اهداف های مسئول ضوابط خاص یک ملک را مشخص میها سازمانبر اساس آن

باشد و برای طراح یک سیستم اعالم حریق شناخت انواع الگوهای حفاظت و دانستن مشخصات این بحث می
است تا بر اساس آن نیازهای طرح را معین کند و لذا در اینجا تنها به بیان این الگوها اکتفا خواهد  هرکدام الزم
کند که در آن اهداف وسعت سیستم بندی میصورت زیر تقسیمالگوهای حفاظتی را به BS5839 شد. قوانین
 :شودروشن می

 های نوعسیستم (Property Protection) P: مایههای حفاظت سرسیستم 
 های نوعسیستم (Life Protection) L: های حفاظت جانیسیستم 
 سیستم نوع (Manual Protection) M: تنها اعالم دستی و غیر اتوماتیک. 
 nProtectio Property :P سرمایه حفاظت ١-١

ای باید در مراحل اولیه و قبل از وارد بخش برای حفاظت ملک و اقالم سرمایهیک سیستم اعالم حریق رضایت 
طور خودکار تشخیص دهد و محل آن را مشخص کند و همچنین به موقع شدن خسارت جدی به اموال حریق را به
وه اطفای حریق خارج از محل مطلع نشانی اعم از پرسنل مستقر و گرآژیر مؤثری ایجاد کند که نیروهای آتش

گردند. ازآنجاکه برای حفظ سرمایه زمان رسیدگی گروه اطفای حریق تا حد ممکن باید کم باشد اتصال یک خط 
هایی خود دارای زیرسیستم P های نوعباشد. سیستمنشانی بسیار مؤثر میمستقیم و مستقل اعالم به مرکز آتش

 :قرارندازاین
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 P1) وسیله حسگرهای )دتکتور( خودکار در این دسته تمام ساختمان باید تحت حفاظت قرار گیرد. تمام فضاها به

ها سانتیمتر )مگر اینکه گسترش آتش بین اتاق ٨٠خالی با ارتفاع کمتر از  پوشش داده شده است و فقط فضاهای
شود. پله را شامل نمیو راه2m ۱تر از های کوچکها، حمام، دوش و قفسهوسیله آن قابل انجام باشد(، توالتبه

 .گردد این زیرسیستم بیشترین درجه حفاظتی را داردطور که مالحظه میهمان

P2) اند باید دارای حفاظت حریق باشند که معموالً هایی از ساختمان که مشخص شدهدر این دسته فقط قسمت
 .وسیله مانع فیزیکی جدا شوندهای حفاظت نشده باید بهباشند. قسمتشامل احتمال باالی حریق می

 nProtectio Life :L جانی حفاظت ٢-١

ت جانی باید شامل هشدار حریقی باشد که در زمان مناسب با داشتن یک سیستم اعالم حریق شایسته برای حفاظ 
 .باشدهایی میاین سیستم نیز خود دارای زیرسیستم P فرصت کافی برای فرار به صدا درآید؛ مانند سیستم نوع

  

L1) ها و فضاها را پوشش شود. حسگرهای اتوماتیک تمام اتاقاین دسته حفاظت تمام ساختمان را شامل می
شوند مانند دستشویی، روشویی، حمام )بدون ریسک ایجاد خطر را شامل نمیدهند و تنها موارد با ریسک کممی
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سانتیمتر ارتفاع )غیر از  ٨٠خالی کمتر از پله و البی و فضاهای تر از یک متر، راههای کوچکحریق عمدی(، قفسه
 (ها بتواند صورت پذیردمواردی که گسترش آتش توسط آن

L2) های پوشش داده توسط نوعهای مشخص شده ساختمان و تمام قسمتحفاظت قسمت L3.  این فضاها
واب بدون نگهبان یا ، فضاهای خ(L3 معموالً ریسک باالی خطر جانی را در بر دارند مانند مسیرهای فرار )پوشش

های انبار، های ساکنین گسترش یابد )مانند اتاقتواند به محلوری که میناظر، فضاهای با احتمال زیاد شعله
 .آشپزخانه و اتاق تأسیسات(، جاهایی که ساکنین اساسًا مسن، مریض یا ناآشنا به محیط هستند

L3) های فرارحفاظت راه 

 های عمودیم پلکانها و تماراه روها، گذرگاه -١

 (وارد شود نیازی به حفاظت ندارد ۴mتر از مواردی که به راه روهای کوتاه) ها به مسیرهای فرارورودی اتاق -٢

 پله و پاگردباالی هر راه -٣

 باالی باالبرهای عمودی مانند محور آسانسورها -٤

 ١٤-٤متر از دسترسی به هر باالبر عمودی شکل  ۵/۱در هر سطحی بین  -٥

L4) حفاظت از مسیرهای اصلی فرار 

 های فرار حریقپلهفقط راه رو راه -١ 

 باالی راه رو پله آتش و در پاگرد اصلی -٢ 

به حفاظت ندارد مگر اینکه بخشی از راه  شوند نیازیها ساکنین سریعًا از آتش آگاه میفضاهای باز که در آن -٣ 
 .فرار فضای دیگر باشد

 L5) ها دارای پوشش دتکتور خودکار یمنی ویژه حریق: در پیش طرح باید مشخص شود که اتاقحفاظت با هدف ا
 .ها مشخص شودهستند و نوع آن

 M دستی سیستم ٣-١

در این نوع حفاظت، تنها به اعالم حریق توسط شاغلین و یا ساکنین در ملک با کلیدهای اعالم دستی که در جاهای 
شود و سیستم کشف خودکار وجود ندارد و فرض بر این است که چنانچه یمختلف کار گذاشته شده است اکتفا م

که ساختمان خالی از سکنه نباشد و یکی از افراد حاضر متوجه ایجاد حریق گردد بتواند دیگران را خبر در هنگامی
انجام  شود،کند و این کار را توسط فشار دادن کلیدهای اعالم دستی که باعث به صدا در آمدن آژیر خطر می

های عنوان نیاز ابتدایی سیستمهایی که احتمال خوابیدن وجود ندارد بههایی برای مکانچنین سیستمدهد. اینمی
 جز سیستم نوعهای حفاظت جانی باید دارای سیستم اعالم دستی باشند بهباشند. تمام سیستمایمنی مطرح می
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L5  غیر خودکار حریق اولین سیستم بکار گرفته شده برای )حفاظت با هدف ایمنی ویژه حریق(. اعالم دستی و
 .های اضطراری بوده استحفاظت از حریق و اعالم وضعیت

حث های مرتبط با این مبهای حریق به عبارتچند تعریف زیر برای آشنایی طراحان سیستم: مرتبط تعاریف 
 .باشد گرچه شاید مستقیمًا مورد استفاده قرار نگیرندسودمند می

 ۴-۱ gRatin-T 

این پارامتر و پارامترهای مشابه بعدی برای ارزیابی کیفیت مسدود شدن مجراهای نفوذ آتش از مکانی به مکان 
های تأسیسات عبور داده شده در یک دیوار، جدار( و یا ارزیابی موانع آتش در های اطراف لولهدیگر )مانند سوراخ

دهد که در هنگام حریق مجرای باشد و نشان میت دارد، میها اهمیهایی که وجود آنانتقال حریق در قسمت
 یا دیوار طرف یک در شده سوزیآتش قسمت از –مسدود شده در یک دیوار چقدر در مقابل انتقال حرارت و شعله 

 .دهدمی نشان مقاومت – است نشده حریق دچار که دیوار دیگر طرف به آتش مانع

شود و گیری شده و در قالب زمان بیان میصورت یک پارامتر فیزیکی اندازههاین مقاومت در برابر انتقال گرما ب 
شود که درجه حرارت در سطحی از دیوار یا کف فضای متصل به مجرا و روی ماده پر مشخصًا زمانی را شامل می

گراد از انتیدرجه س ١٨١کننده مجرا در طرفی که دچار حریق نشده است از زمانی که حریق شروع شده است، حداکثر 
شود به درجه حرارت شود. این درجه حرارت مربوط میدر جه حرارت محیط تجاوز نکند و به واحد ساعت داده می

-T های داغ و داکت و غیره باشند؛ مثالً توانند در تماس با لولهها و موادی که میآتش گرفتن عایق کابل
Rating=3 های کشد که در قسمتساعت طول می ٣ف دیوار، دهد پس از رخ دادن حریق در یک طرنشان می

گراد دمایشان بیشتر از درجه حرارت آن محیط شود و در بیشتر موارد درجه سانتی١٨١مذکور در طرف دیگر دیوار 
نشانی به محل و پیدا کردن محل حریق و دخالت نیروها برای مهار آتش این زمان کافی برای رسیدن پرسنل آتش

اینکه نفوذ حریق و حرارت به قسمت دیگر، آن مکان را ویران کند. همچنین مقررات در این مدت  باشد و قبل ازمی
کند که در هنگام اطفاء حریق مواد پرکننده آن روزنه تحت تأثیر بینی میعبور شعله از سیستم را ممنوع کرده و پیش

گیری این پارامتر برای انواع مواد ازهباشد به همین علت در هنگام اندها مینشانهای آتشریزش آب از نازل
نشانی انجام های آتشساخته شده، در آزمایشگاه تست همراه با ریزش آب با همان شدت معمولی نازل شیلنگ

 .شودگیری میگیرد و اندازهمی

۵-۱ gRatin-L 

 FIRE STOP) های توقف حریقکند در مورد شایستگی سیستممشخصه ایست که به مسئولین کمک می
SYSTEM) ها، کف و موانع دوددر حفاظت مجراها و شکاف (SMOK BARRIERS)  با هدف محدود کردن انتقال

 .قضاوت کنند NFPA  (National Fire Protection Association)دود بر اساس مقررات

 UL مقدار L-Rating کند ق تعیین میگیری مقدار هوای نفوذی از طریق مواد محدود کننده حریوسیله اندازهرا به
 ۰٫۵گراد و فشار درجه سانتی ٢٠٤در درجه حرارت محیط و یا در  (CFM/sq.ft) در فوت مربع CFM که برابر مقدار

mmHg باشدمی . 

۶-۱ gRatin-F 
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کند که در آن مدت شعله از میان سیستم عبور شود و زمانی را مشخص میای است که به ساعت داده میمشخصه
قبولی باشد. در تست آب بعد از زمان مشخص سوختن، مجموعه نکرده و همچنین شامل تحمل تست آب قابل

گیرد تا مقاومت نشان قرار میشمورد تست از درون کوره تست در آورده شده و در معرض جریان شدید آب لوله آت
 .گیری شودآن اندازه

  

  

  ٢ فصل
 قحری اعالم هایسیستم انواع 
 حریق اعالم هایسیستم انواع- ٢

آوری و سیستم متفاوت کشف شده نیاز به فنهر مکانی بر اساس کاربری و اهداف حفاظت و الگوی حفاظت تعیین
های بسیار متفاوتی برای کاربردهای متفاوت و اعالم حریق برای رسیدن به آن اهداف را دارد. امروزه سیستم

های حساس و با ارزش بکار گرفته ًا برای مکاناند که بعضی بسیار کارایی باال دارند و طبیعتطراحی و ساخته شده
شوند و هزینه نسبتًا زیادی دارند و بعضی دیگر ساده و برای منظورهای خاص بسیار هم مناسب هستند و می

تر بودن از کارایی سیستم همیشه انتخاب بنابراین انتخاب سیستم مناسب بسیار با اهمیت است و برای مطمئن
های پیچیده مشکالت که معموالً سیستمسیستم شاید چندان هم گزینه مناسب نباشد چونترین مجهزترین و گران

های بعدی بیشتری دارند لذا توصیه خاص خود را دارند و بعضًا برای درست کار کردن نیاز به هزینه و مراقبت
داف موردنظر باشد گوی اهترین سیستم که بتواند جوابشود ضمن در نظر گرفتن گسترش احتمالی طرح، سادهمی

مرور های رسیدن به آن را بهرا انتخاب کنیم و برای این منظور باید از ابتدا شرایط طرح خوب بررسی شود که روش
تواند بسیار مفید در انتهای مبحث می ١-٢ذکر خواهیم کرد. برای مقایسه و انتخاب سیستم اعالم حریق جدول 

 .باشد

 :بندی کردصورت زیر دستهن بهتواهای اعالم حریق را میسیستم 

 های متداولسیستم                              Conventional systems 
 دهیهای قابل آدرسسیستم                   Addressable systems 
 دهی آنالوگهای قابل آدرسسیستم          Analogue addressable 
 های مکشیسیستم                               Aspirated systems 
 های حریق رادیوییسیستم                      Radio fire systems 
 های تصویربرداریسیستم                       Camera 

 lConventiona  قحری اعالم متعارف سیستم ١-٢

ها روش استاندارد برای اعالم اضطراری حریق بوده است که شامل یک سیستم کشف و اعالم حریق متداول سال
های مختلف کشف حریق، کلیدهای اعالم دستی حریق و تعدادی وسایل اخباری مانند کنترل پنل، تعدادی حسگر
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های خودکار حریق و یا کلیدهای اعالم گرباشد. در سیستم متداول از کنترل پنل یک یا چند مدار که به حسآژیر می
شوند. انتخاب و های مختلف ساختمان یا فضای حفاظت شده کشیده میباشند به قسمتدستی وصل می

ها به فاکتورهای زیاد مانند اینکه به عملکرد خودکار مورد احتیاج است یا دستی، دمای اطراف چیدمانی این حسگر
 .سرعت پاسخ سیستم اعالم موردنظر چقدر باشد، بستگی داردو شرایط محیط چگونه باشد و یا 

محض ایجاد گیرند. بهمعموالً یک یا چند نوع از این اسباب برای اعمال اهداف موردنظر در طول یک مدار قرار می
افتد و مدار مربوطه بسته حریق یک یا چند دتکتور )حسگر( که در مدار نزدیک به محل حریق قرار دارد بکار می

باشد. سپس پنل عمل کرده شود که این عمل برای کنترل پنل اعالم حریق مانند بروز یک وضعیت اضطراری میمی
تواند سیگنال کند. پنل میهای اضطراری را فعال میو یک یا چند مدار آژیر در ساختمان یا خط متصل به گروه

م این وضعیت اعالم شود. برای اطمینان از اینکه اضطراری را به یک کنترل پنل دیگر ارسال کند تا در جای دیگر ه
کند و همچنین مدارها از لحاظ قطعی یا اتصال کوتاه آزمایش شوند، مرتبًا از کنترل پنل یک سیستم بدرستی کار می

شود تا در صورت قطعی مدار یا هر اشکال دیگر که موجب قطع جریان کوچک به هر مدار جداگانه فرستاده می
صورت یک چراغ اشکال روی صفحه مدارها گردد سیستم متوجه آن مدار معیوب بشود و آن را به شدن جریان در

 .دهد الزم است آن مدار کنترل گرددکنترل پنل نمایش دهد که نشان می

افزار و میکروپروسسور وسیله سختدر یک سیستم آژیر متداول تمام تحلیل وضعیت حریق و ایجاد صدای آژیر به
های بسته و باز و دیودهای نصب شود که شامل مدارات الکترونیکی چند زوج سیم و تعدادی رلهمی سیستم انجام

تواند مدار را کنترل و بررسی کند . از مزایای سیستم اعالم باشد و به سبب این ترکیب است که سیستم میشده می
س آن به افراد متخصص و آموزش باشد و سرویهای کوچک و متوسط میحریق متداول سادگی آن برای ساختمان

کشی زیادی برای اتصال به کلیه تجهیزات انجام های بزرگ سیمگسترده نیاز ندارد و عیب آن اینکه برای ساختمان
شود و همچنین نگهداری و سرویس آن دشوار و پرخرج است. هر نوع گیرد که باعث باال رفتن هزینه نصب میمی

کند یا خیر. بعضی از دتکتورها باید از دارد که معلوم شود درست کار میدتکتوری به نوع خاصی از تست نی
 .ای جداشده و تمیز و کالیبره شوند تا کارکرد صحیح داشته باشندصورت دورهبه

با سیستم متداول روش معینی برای اینکه کدام دتکتور نیاز به سرویس دارد وجود ندارد لذا باید همه دتکتورها باز 
شود. اگر حالت اشکال در یک مدار نشان فرسا میشوند که موجب صرف وقت و هزینه و کار طاقت شده و سرویس

ها باید تمام مدار را تجسس کنند تا عیب را شود کجای مدار دارای اشکال است و لذا تکنسینداده شود معین نمی
زی، یک فضای تحت حفاظت به سوتر مکان حریق در زمان آتشپیدا کنند. معموالً برای تشخیص بهتر و سریع

شوند و یک نقشه راهنما از گذاری مینام Z1 ،Z2 ،Z3 تقسیم شده و معموالً با حروف التین (Zone) تعدادی ناحیه
شود و در کنار ها تهیه میهای تعریف شده در آن ساختمان یا فضای حفاظت شده و با ذکر اسامی ناحیهناحیه

ها ابزارهایی مانند ها با مدار جداگانه )که شرح داده شد و در آناز ناحیهگردد. هرکدام کنترل پنل نصب می
برای کشف حریق وجود دارد( به اتصال معین … دتکتورهای دود، گرما، آتش، گاز، شعله و کلیدهای اعالم دستی و 

ا( به دلیل وجود شوند و در صورت تحریک ابزار کشف خودکار )دتکتورهروی کنترل پنل با نام همان ناحیه وصل می
اثرات فیزیکی حریق و یا تحریک دستی کلیدهای اعالم حریق در یک مدار، کنترل پنل متوجه وضعیت اضطراری در 

وسیله روشن کردن چراغ مربوطه به آورد ناحیه حریق را نیز بهآن مدار شده و ضمن اینکه آژیر را به صدا در می
که پس از به صدا در آمدن آژیرهای اعالم حریق از این طریق وقتیکند و همان ناحیه، روی کنترل پنل مشخص می
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تر ها سریعکنند با کمک شکل راهنمای ناحیهها یا مسئولین مربوطه به کنترل پنل حریق مراجعه مینشانآتش
های متداول شامل چند ورودی های کنترل سیستمسوزی شروع شده است. پنلفهمند در کجای ساختمان آتشمی
باشد که مدارهای خاص هر ناحیه جداگانه به ترمینال مربوطه به آن ناحیه روی کنترل ی چند ناحیه مختلف میبرا

 .(١-٢باشند )شکل ها موجود میشوند و همچنین یک یا چند خروجی برای مدار آژیرپنل وصل می

 
 شماتیک یک سیستم اعالم حریق متداول با نمونه یک مدار مخلوط و یک مدار آژیر ١-٢شکل 

شوند که هرکدام بر اساس طرح، برای مشخص می …,Z1,Z2,Z3 های ورودی هم با حروفروی کنترل پنل ترمینال
شود و کلیه دتکتورها )از هر نوع( و کلیدهای اعالم دستی )عمومًا کلیدهای با حفاظ یک ناحیه در نظر گرفته می

توانند همگی بینی شده است میه پیششکستنی یا در بعضی موارد فشاری( که برای فضاهای مختلف آن ناحی
روی این مدار قرار گرفته و به ترمینال تعین شده بر روی کنترل پنل وصل شوند و در انتهای مدار مذکور )بعد از تمام 

دتکتورها و کلیدها( برای برقراری جریان کوچک تست که در مدار باید همواره وجود داشته باشد یک مقاومت ، 
ها برای کنترل گردد البته در بعضی از سیستمشود و به این صورت مدار الکتریکی کامل میفه میدیود یا خازن اضا

تنها یک عنصر )مقاومت ، دیود یا خازن( در انتهای  و کالیبراسیون fully supervise wiring کشیکامل مدار سیم
تهای مدار دارند که هم صحت مدار و و در بعضی دیگر یک ماژول در ان EOLR end of line resistor مدار دارند

  eEOLM end of line modul.دهدهم صحت تغذیه را نشان می

بار چشمک زدن درستی آن را قرمزرنگ بر روی دتکتورها قرار دارد و با هرچند ثانیه یک LED معموالً یک المپ 
در اثر یک یا بیشتر اثرات دتکتوری که به علت تحریک شدن )  LED دهد و در زمان وقوع حریق المپنشان می

ماند البته واضح است که روشن ماندن چراغ فیزیکی حریق( باعث فعال شدن سیستم شده است روشن باقی می
روی دتکتور چندان تأثیری بر پیدا کردن محل آتش ندارد چون با نزدیک شدن به محل آتش اثرات خود آتش 

جای سیستم، برای پیدا کردن محل واقع نقص و یا تحریک بیباشد و این تنها ضمن کمک، بیشتر در مبارزتر می
ایجاد تحریک احتماالً نادرست، مؤثر است. در بعضی دتکتورها در صورت معیوب شدن دتکتور، رنگ چراغ مذکور 

 .شودروی آن عوض می

ل کرد و روی مدار وص (Z1 مثالً ترمینال) توان تنها دتکتورهای یک ناحیه را روی یک مدار متصل به کنترل پنلمی 
فقط کلیدهای اعالم دستی آن ناحیه را نصب کرد این طراحی  (Z2 مثالً ترمینال) ورودی به ترمینال دیگری

باوجوداینکه در بیشتر مراجع به دلیل بیشتر شدن ضریب اطمینان توصیه شده است ولیکن چون در یک ناحیه 
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دیگری مربوط به دتکتورها( داریم لذا دو مدار  معماری ساختمان دو ناحیه کشف )یکی مربوط به کلیدها و
 (٢-٢الکتریکی جداگانه باید کشیده شود و البته ممکن است هزینه اجرا زیادتر شود. )شکل 

 
 شماتیک یک سیستم اعالم حریق متداول ٢-٢شکل 

های کشف حریق کنار کنترل پنل، ناحیه کلیدها و ناحیه مربوط به دتکتورها نشان داده بر روی نقشه راهنمای ناحیه
های عمدی و غیرعمدی کلیدهای کاریهای این روش طراحی این است که اگر به دلیل دستشود. یکی از حسنمی

به غلط زیاد سیستم کنترل را به صدا درآورند چنانچه در آن محیط نصب کلیدهای اعالم دستی قابل  اعالم دستی
ها را موقتًا از سیستم توان مدار آنحذف تشخیص داده شوند و از لحاظ مقررات منعی نداشته باشد به راحتی می

 .خارج کرد

شوند اری در ساختمان معموالً شامل ناحیه بندی نمیهای هشدار در نظر گرفته شده برای عالئم اخبآژیرها و چراغ 
ها سوزی همه ساکنین ساختمان باید برای تخلیه فوری آگاه شوند لذا در بیشتر مکانکه در صورت خطر آتشچون

 ها کالً بر روی یک مدار و به ترمینال)موارد استثنايي در مباحث بعدي مربوط به صداسازها ذکر خواهد شد(آن
sounders آیند و کلیه شوند و در صورت بروز حریق در تمام ساختمان باهم به صدا درمیروی کنترل پنل وصل می

ها به ظرفیت سیستم کنترل بستگی شوند. تعداد آژیرهای قابل نصب و چراغهای هشدار نیز با هم روشن میچراغ
افزایش و نوعی این قابلها بههشداردهندههای اعالم در صورت نیاز به تعداد بیشتر دارد و البته در بیشتر سیستم

 .ها به نقطه دور وجود داردیا انتقال آن

  

 .یک مثال ساده از توزیع تجهیزات در سیستم اعالم حریق متداول نشان داده شده است ٣-٢در شکل 

های مختلف سیستم اعالم حریق برای مداری که با مقدار نمونه ولتاژ و جریان یک مدار را در وضعیت ١-٢در جدول 
شود، نشان داده شده است. بر اساس همین مقادیر جریان و ولتاژ است که سیستم متوجه ولت تغذیه می ٢٤

 .گرددوضعیت آن ناحیه می

 ١-٢جدول 
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 وضعیت جریان ولتاژ

۲۴V <3mA مدارباز 

۱۸V 
۵mA ( بستگی به مقاومت آخر

 حالت عادی (خط دارد

۴-۱۵V 
۵۰mA ( بستگی به کنترل پنل

 وضعیت حریق (دارد

۰V )اتصال کوتاه زیاد )بستگی به کنترل پنل دارد 

های نشان داده نباشند و برحسب نیاز شامل ورودی و سادگی شکلمدارهای سیستم اعالم حریق ممکن است به    
های متعددی برای منظورهای خاص باشند. البته کنترل پنل سیستم اعالم حریق باید متناسب با نیازهای یا خروجی

 .موجود توانایی اضافه کردن بردهای الزم را داشته باشد

های واسطه برای عملیات مختلف وجود دارد که همراه دیگر اجزاء مانند دتکتورها در مدار قرار  ماژولمعموالً 
تر از سیستم شوند. در شکل زیر یک نمونه از مدارهای کاملگیرند و یا اینکه به برد اصلی کنترل پنل اضافه میمی

 .اعالم حریق نشان داده شده است
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 لمتداو حریق اعالم هایناحیه الکتریکی مدار بندی سیم ١-١-٢

های اعالم حریق متفاوت است و باید به های حفاظت شده و شکل سیم بندی در سیستمتعداد خطوط مدار ناحیه
. ٣-٢باشد شکل های متداول تعداد خطوط هر مدار چهار سیم میها مراجعه کرد. در سیستممشخصات فنی آن

د و تنها تفاوت در این است که های اعالم حریق متداول هستنهای اعالم حریق دو خطی مشابه سیستمسیستم
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اند. در بعضی از این کلیه وسایل و تجهیزات اعالم در منطقه حفاظت شده بر روی یک زوج سیم وصل شده
 .گرددجویی می% در هزینه صرفه٤٠های پیشرفته نیاز به مدار مجزای صوتی نمیباشد و حدود سیستم

 
 شماتیک نمونه مدارهای سیستم اعالم حریق دو خطی
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 سیم بندی نمونه مدارهای متداول چهار خطی و دو خطی ٣-٢شکل 

گفته  B و کالس A طورکلی دو روش سیم بندی برای تغذیه و ارتباط با تجهیزات الکتریکی وجود دارد که کالسبه
شوند ولی در طرف به سیستم کنترل و یا تغذیه وصل میتجهیزات تنها ازیک B شوند. در روش معمولی کالسمی

 صورت کالسسیم بندی به ٤-٢شوند. شکل صورت یک حلقه از دو طرف به سیستم متصل میتجهیزات به A کالس
B در سمت راست و کالس A در سمت چپ در کالس A  ی ارتباط بیشتر است و چنانچه مدار از یک اطمینان برقرار

باشند و کنترل و یا تغذیه قسمت صدمه بیند یا قطع شود تجهیزات از سمت دیگر به سیستم و یا تغذیه وصل می
 .شودقطع نمی
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 B و یا A های کالسهای اعالم حریق با یکی از روشاستاندارد برای طراحی و اجرای مدارهای الکتریکی سیستم
الزاماتی ندارد و بر اساس نیاز طرح و با توجه به ساختار متفاوت سیستم کنترل اعالم حریق و امکانات هرکدام، مدار 

به  B توان اجرا کرد. تابلو کنترل اعالم حریق با مدار کالسهای سیستم اعالم حریق را با یکی از دو روش میناحیه
کند و برای محدود طور دائم کنترل میوسیله برقراری یک جریان مداوم بسیار کم صحت مدار را در حالت عادی به

 .باشدکردن جریان نیاز به یک مقاومت آخر خط می

گردد دیگر مقاومت آخر خط وجود ندارد و در واقع بازرسی خط به چون حلقه مدار به تابلو کنترل بر می A السدر ک
قطع شود تابلو کنترل  B شود؛ مانند شکل اگر قسمتی از مدار در کالسوسیله مدار اضافی الحاق شده انجام می

کند و تجهیزاتی که بعد از و تعمیرات الزم ایجاد میاعالم حریق پیغام قطع شدن و اشکال مدار را برای انجام بررسی 
دهند. در افتند ولیکن تجهیزاتی که بین قطعی و تابلو قرار دارند به کار خود ادامه میباشند از کار میقطعی مدار می

 .دهنداگر قسمتی از مدار قطع شود همه و یا بیشتر تجهیزات به کار خود ادامه می A کالس

https://pantasecurity.com/اعلام-حریق/


 

https://pantasecurity.com/اعالم-حریق/ 

 شرکت پنتا
 

 
  

 B و کالس A های اعالم حریق در کالسسیم بندی ناحیه

صورت طور خودکار وضعیت را بهشود بهمتوجه یک قطعی می A اساسًا وقتی تابلو اعالم حریق در یک مدار کالس
لی و دیگری انتهای حلقه قب A کند که یک مدار همان قطعه مدار باقی مانده کالسکنترل می B دو مدار کالس

مانند. برای جلوگیری از اثر اتصال کوتاه باشد و تقریبًا همه تجهیزات بر روی این دو مدار باقی میمتصل به تابلو می
شود. در مواردی که حلقه استفاده می ( isolator) و یا اشکال دیگری بر روی حلقه مدار از تجهیزات مجزا کننده

های دیگر شود و این اشکال ممکن است قسمتبروز اشکال در یک قسمت مدار زیاد می مدار طوالنی است امکان
 .مدار را دچار مشکل کند

اند که از لحاظ مداری دو قسمت مدار را از یکدیگر ای طراحی شدهگونهها بدون تأثیر بر عملکرد مدار بهمجزا کننده
طور عادی به کار خود دریکی از تجهیزات، قسمت دیگر مدار بهکه در صورت بروز اشکال طوریکنند بهکامالً مجزا می

های خروجی برای به های گسترش ناحیه اعالم، رلهها، ماژولدهد. عالوه بر تجهیزات متداول و مجزا کنندهادامه می
یک مدار توانند به های متنوع دیگری نیز وجود دارند که در صورت نیاز میها، ماژولکنندهراه انداختن خاموش

 .اضافه شوند
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 eAddressabl  یدهآدرس قابل هایسیستم ٤-٢

ها تمام اجزاء بر باشند. در اینآوری کشف و اعالم حریق میترین نوع فندهی یکی از پیشرفتهسیستم قابل آدرس
 .شوندشود وصل میگفته می (LOOP) روی یک مدار حلقوی که لوپ

 
 دهینمای کنترل پنل سیستم آنالوگ قابل آدرس -٥-٢شکل 
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دهد لذا در زمان وقوع ها را منحصرًا تشخیص میآید آنهایی که از وسایل مختلف میکنترل پنل از طریق سیگنال
بنابراین سریعًا برای کنترل و یا  شودیک دتکتور فعال شده است روی کنترل پنل مشخص میحریق محلی که درآن 

های خاص های گسترده یا در محلتوان به محل مشخص شده رسید که خصوصًا برای مکاناطفاء حریق می
 .پراهمیت این سرعت عمل بسیار ارزشمند است

 .باشدکشی برای وسایل و تجهیزات وجود دارد که از مدار آژیرها جدا میمعموالً یک حلقه سیم 

توانند وضعیت تمام اجزاء را در ایجاد آژیر، از طریق یها مهای نوع متداول اعالم، این سیستمسیستمبرخالف 
افزار منحصرًا کنترل و بررسی کنند و در واقع یک سیستم هوشمند است که تمام ورودی و میکروپروسسور و نرم

ل یک یا چند مدار هستند که در کل ها نیز شامکند؛ مانند سیستم نوع متداول، اینها را کنترل میخروجی
توانند بر روی این مدارها باشند. بیشترین اند که یک یا چند دتکتور یا کلید اعالم دستی میساختمان پخش شده

های آدرس پذیر کلیه اجزاء باشد. در سیستمها در چگونگی نمایش هر یک از اجزاء میتفاوت در نوع این سیستم
 .باشندو غیره( همگی دارای یک مشخصه یا آدرس می هاپاشانداز آبم، کلیدهای راه)دتکتورها، کلیدهای اعال

ها در حافظه کنترل پنل ذخیره شده که با اطالعات مانند نوع دتکتور، موقعیت آن و جزئیات مشخصه این آدرس
سیگنال ثابت را به تمام پاسخ مانند اینکه کدام آژیر فعال شود همراه است. میکروپروسسور کنترل پنل مرتبًا یک 

شود )حالت عادی یا اضطراری(. این کاوش کند که در آن از هر جزء مدار وضعیتش سؤال میمدارها ارسال می
شود. سیستم آدرس ثانیه اطالعاتش جدید می ١٠یا  ٥که سیستم در هر طوریگیرد بهفعال خیلی سریع صورت می

کند. یکی از دهد و هر عیب به وجود آمده را مشخص میایش میپذیر همچنین وضعیت هر مدار را کنترل و نم
باشد. پس بجای مشخص کردن تنها مداری که خصوصیات مهم این سیستم مشخص کردن مکان وقوع نقص می

دهد که موجب راحتی و تسریع رفع عیب شده و سیستم سریع به دارای نقص است، دقیقًا محل نقص را نشان می
های سیستم آدرس پذیر شامل پایداری، نگهداری پیشرفته، تشخیص سریع شود. مزیتده میحالت طبیعی برگردان

 .باشدافزار( میصورت نرممحل حادثه و یا عیب و راحتی تغییرات )بعضًا به

شود. اگر یک دتکتور متوجه وضعیت نشان دهنده حریق شد کنترل افزار سیستم اعمال میوسیله نرمپایداری به 
کند. در بیشتر موارد مشکوک مانند حشرات، گردوغبار، نسیم اغلب مشکل سریع را اعمال می reset یک پنل ابتدا

شود. اگر تحریک دتکتور به خاطر شرایط های خطا کم میشود و لذا آژیربرطرف می reset خود با این عملخودیبه
کند و این بار کنترل پنل وضعیت مطلع میشدن سیستم کنترل را  reset حریق یا دود باشد دوباره دتکتور پس از

 .آورداضطراری به وجود می

توانند وضعیت ها میاز لحاظ نگهداری این سیستم چندین برتری نسبت به سیستم نوع متداول دارد. اول اینکه آن
شود و پیغام نگهداری هر دتکتور را مشخص کنند. اگر یک دتکتور کثیف شود سیستم متوجه تقلیل توانایی آن می

شود که تنها معروف است سبب می Listed Integral Sensitivity Testing دهد. این توانمندی که بهمی
دتکتوری که مشکل دارد موردتوجه قرار گیرد بجای آنکه وقت زیادی صرف کلیه دتکتورهای سیستم گردد. 

افزاری، باشند. این کارکرد نرمنیز می drift compensation های پیشرفته دارای توانایی جبران سازیسیستم
کند. این از قرار گرفتن دتکتورها در حالت گردوغبار محیط جبران سازی می حساسیت دتکتورها را برای کمترین

کند که اغلب به دلیل انباشته شدن تیرگی در دتکتورها جلوگیری می ”hot“ العاده یاوضعیت حساسیت فوق
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نترل پنل که دتکتور در مقدار حد تعریف شده، جبران سازی شد کآید. وقتیدتکتورهای نوری )یا اپتیکال( پیش می
 .کند باید سرویس شوددهد که مشخص میپیغام نگهداری می

باشد. این تغییر در سیستم مانند اضافه یا کم کردن دتکتور با برداشتن آن از مدار و تغییر آن قسمت از حافظه می
دهد انتقال می تواند از طریق پنل یا از طریق کامپیوتری که اطالعات را به میکروپروسسور پنلتغییر در حافظه می

های توان تغییرات متعددی در طراحی مدار توسط دستورالعملهای آدرس پذیر میوسیله سیستمصورت گیرد. به
 .اجرایی وارد کرد

کنند. لذا متخصصین های آدرس پذیر این است که هرکدام با مشخصات خاص خودکار میترین عیب سیستمبزرگ
 ٣ا آموزش ببینند که معموالً نسبت به پیچیدگی مشخصات سیستم دهی باید مشخصات خاص سیستم رسرویس

روز نیز باشند. ها بهها الزم است آموزشکشد. به دلیل گسترش خدمات سیستمروز این آموزش طول می ٤تا 
توان برای کل فضای محافظت فقط یک ناحیه در نظر دهی این سیستم، میدرست است که به دلیل ماهیت آدرس

کند تا اینکه میزان از دست رفتن حفاظت در صورت ن مقررات بر روی اندازه مدار محدودیت اعمال میگرفت ولیک
واحد،  (Zone) تر از آنچه برای یک ناحیهبروز عیب، محدود گردد. یک عیب تنها نباید حفاظت یک فضای بزرگ

جلوگیری کند. در یک سیستم  (Zone) هامقرر شده است را از بین ببرد و همچنین نباید از عملکرد دیگر ناحیه
آید؛ اما در یک اند این وضع پیش نمیکشی شدهها و مدارات مجزا سیمناحیه بندی شده متداول، چون ناحیه

وسیله یک حلقه مدار به کنترل پنل وصل شوند؛ و دهی چند ناحیه ممکن است تنها بهسیستم قابل آدرس
 .مترمربع بیشتر شود ١٠,٠٠٠ط یک مدار نباید از درهرصورت ماکزیمم سطح پوشش داده شده توس

اند. در سیستم آدرس پذیر منظور مشخص شدن منشأ آتش اجباری کردهرا به (Zone) هامقررات استفاده از ناحیه 
وسیله حرف نشانگر الف با یا اعداد توان بهرا می (manual call point) دتکتورها یا نقاط اعالم دستی اخطار

که در آن دتکتور یا کلید اعالم دستی کار کرده است نشان داده شود. در اینجا نیز  (Zone) ایو ناحیهنشان داد 
تواند در نزدیکی کنترل پنل نصب گردد و مطابق با مشخصات یک پالن ساختمان نشان داده ای مینمایش ناحیه

 .ها بسیار مناسب استشود، یک دیاگرام ساده برای مشخص کردن ناحیه

دهی نیاز به آموزش و مطالعه مشخصات هر ریزی و اجرای یک سیستم قابل آدرسطوری که گفته شد برنامهنهما
چند نمونه از دتکتورهای سیستم آدرس  ٦-٢باشد. در شکل شود که از اهداف این مباحث نمیسیستم خاص می

ها برای تنظیم شماره آدرس آنهایی باشند و کوکپذیر نشان داده شده است که شبیه دتکتورهای معمولی می
 .وجود دارد
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 چند نمونه از دتکتورهای سیستم آدرس پذیر ٦-٢شکل 

شود و کلیه تجهیزات بر روی طراحی می A از انواع هوشمند معموالً در کالسمدار یک سیستم آدرس پذیر و یا 
های حفاظت شده و همچنین امکانات تابلو کنترل سیستم اعالم گیرد. متناسب با اهمیت ناحیهحلقه مدار قرار می

و  A ا کالسهبعضی ناحیه) صورت مخلوطو یا اینکه به (B یا A) توان همه مدارها را در یک کالسحریق، می
 .طراحی کرد (B بعضی

 گآنالو  دهیآدرس هایسیستم ٥-٢

ها مقدار آنالوگ کمیت تر هستند و از هرکدام از حسگرباشند ولیکن پیشرفتهدهی میهای آدرسمثل سیستم
شود این مقدار آنالوگ در دتکتورهای دود متناسب به اندازه دود و گیری شده به کنترل پنل ارسال میفیزیکی اندازه

باشد. مقدار آنالوگ ارسال شده در سط دتکتور میدر دتکتورهای گرما متناسب به اندازه گرمای دریافت شده تو
داند برای هر دتکتور چه مقدار نماید و میگیرد و سیستم کنترل باهوش عمل مییونیت کنترل موردبررسی قرار می

مربوط به آستانه فعال کردن آژیر انتخاب شده است و متناسب با مقدار آنالوگ دریافت کرده از یک دتکتور 
های ها برای مکانریزی است. این سیستمبرنامهها را بکار اندازد که این قابلیا تمام خروجی تواند بعضیمی

 .باشندها و کارخانجات مناسب میپیچیده و بزرگ یا حساس مانند بیمارستان
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 .توانند بر روی حلقه مدار قرار گیرندآژیرها می 

شود طور که دیده میدهی نشان داده شده است. همانکنترل پنل یک سیستم آنالوگ قابل آدرس ٧-٢در شکل 
 .ریزی وجود داردهای مربوط به برنامهشوند و دکمهها و شماره دتکتورها نمایش داده میروی پنل، ناحیه
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 دهینمای کنترل پنل سیستم آنالوگ قابل آدرس ٧-٢شکل 

 dAspirate  یمکش هایسیستم ٦-٢

ها روند در آند یا جاهایی که آتش باید سریع تشخیص داده شود بکار میهای سرها برای فروشگاهاین سیستم
برداری و وسیله نمونهکند که این بهطور بسیار دقیق پیام اخطار تشخیص دود را سریع اعالم میبردار هوا بهنمونه

که هر نقطه زآنجاییشود. اها و اتصاالت متصل به فضاهای مختلف حاصل میآنالیز هوای مکیده شده از طریق لوله
های با طلبند خصوصًا که برای مکانها طراحی خاصی را میشود اینمکش هوا یک سنسور دود محسوب می

 .شوندریسک زیاد بکار برده می

 
 نمای داخل یک سیستم مکشی ٨-٢شکل 
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 کنترل پنل و ابزار انتقال جریان هوا در یک سیستم مکشی ٩-٢شکل 

آوری مکشی هوا برای کشف دود و که از فن VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) سیستم
تواند وجود دود را در مراحل اولیه ایجاد حریق باشد که میکند یک سیستم اعالم حریق سریع میحریق استفاده می

 .برای حفاظت از حریق مناسب باشدتواند در کاربردهای پراهمیت سریعًا تشخیص دهد و این سیستم حساس می

 
 VESDA سیستم سریع اعالم حریق مکشی ١٠-٢شکل 

وتحلیل هوای مکیده شده برای تشخیص مقدار دود موجود طورکلی تجزیهبه VESDA هایاساس کار سیستم
ول مکشی یا توانند یک سیستم متداهای مکشی قرار داد که میها را در کالس سیستمتوان آنباشد بنابراین میمی

هوا مرتبًا در شبکه  Vesda laserplus یک سیستم ترکیبی مکشی پیچیده برای کاربردهای خاص باشد. در مدل
 detection) وسیله پمپ مکیده و یک نمونه از این هوا از طریق فیلتر به محفظه کشف دودکشی بهلوله

chamber)کند و یک سیگنال دتکتور نمونه هوا را تحلیل می شود. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته لیزر،کشیده می
کند. این اطالعات آنالوگ متناسب با کثرت دود موجود در هوا به ماژول بررسی متصل یا جای دیگر ارسال می

های کنتاکتی به کنترل پنل مرکزی اعالم وسیله مدارهای واصل )اینترفیس( با هوش یا رلهسپس از ماژول بررسی به
 .شودمدیریت حفاظت ساختمان فرستاده می حریق یا به

اعالم و حساسیت را  (level) ریزی است تا کاربر بتواند سطحبرنامهقابل VESDA LaserPLUS ماژول بررسی
 – HSSD) های حساس کشف دودکند. برخالف دیگر سیستمهای اشتباهی را کم میانتخاب کند و بنابراین اعالم

high sensitivity smoke detection) وسیله حشرات یا گردوغبار تحریک شود این سیستم با توانند بهکه می
تواند بیشتر ذرات درشت را بگیرد و تنها ذرات ریز برای تحلیل عبور کنند. استفاده از فیلتر دوبل کارتریج می
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سیت را تنظیم حسا  (level) توان سطحهایی از دود محیط و آلودگی هوا میهمچنین با داشتن نخستین نمونه
تواند تولیدات فرعی نادیدنی مواد را که در می VESDA air برداری هواکرد. سیستم کشف حریق سریع نمونه

برداری پیوسته و فعال وسیله نمونهشوند را کشف کند؛ و بهابتدای مراحل سوخت یک حریق ابتدایی متساعد می
 .یط برطرف نمایدوابستگی عملکرد سیستم را به جریان طبیعی هوا در مح

کشی با کمک یک پمپ مکش کار آمد مرتبًا از محیط تحت بررسی وسیله شبکه لولهدر عمل نمونه هوا معموالً به
کند. در شود. نمونه هوا در راه دتکتور حریق برای جدا کردن ذرات بزرگ از هوا، از یک فیلتر عبور میکشیده می

گیرد و نور براثر تصادم با ذرات دود هوای قرار می Xenon ید منبع نورداخل دتکتور نمونه هوا در برابر پرتو شد
رود. نور به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و شود و به سمت یک سری گیرنده الکترونیکی نور مینمونه پراکنده می

آنالوگ برای  صورت یک خط نمودارشود و بهیابد. در ماژول کنترل سیگنال تحلیل میبه سیستم کنترل انتقال می
شود. سیگنال مناسب با سطح دود و سطح دود موجود در محیط نمایش داده می  (level) نمایش دیدنی سطح

طور ساده نشان از سه مرحله سطح اعالم، به (ALERT) شود. اولین پیغام هشدارریزی شده، تولید میاعالم برنامه
 باشد. سطح دوم هشداروضعیت معمولی بررسی میدهد که سیستم چیزی را کشف کرده است که خارج از می

(ACTION)دهد که پتانسیل حریق وجود دارد و روند کارهای اضطراری باید صورت گیرد. سطح سوم نشان می
 .دهدرا نشان می (FIRE)وجود حریق

 efir Radio رادیویی حریق هایسیستم ٧-٢

دهی آنالوگ یک محل حفاظت شده وقتی ایدئال هستند که در دهی یا آدرسهای اعالم آدرسسیستم
 .های زیبا و جذاب، خودشان را محدود به کابل و اتصاالت قطع شدنی نکنندساختمان

 
 سیستم اعالم حریق رادیویی ١١-٢شکل 

های بزرگ بسیار مناسب و سیستم حریق رادیویی معموالً با ظرفیت چند هزار دتکتور و کلید اعالم، برای سایت
های مالحظه است سیستمقابل حریق اعالم سیستم کشیسیم انطباق پذیر است. همچنین در مواردی که هزینه

بایست آدرس پذیر می ها برای عملکرد مناسبباشند طبیعتًا به دلیل گستردگی، این سیستمبدون سیم مناسب می
 MPT1344 سازگار باشد که با ملزومات مقررات DTI های رادیویی فرکانس امواج باید با پروتکلباشند. در سیستم
 .بهینه شده است
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باشند مانند یک انبار در اطراف یک سایت هایی که دور دست میتوان برای محلهای اعالم رادیویی میاز سیستم
 .توانند بکار بروندمیدان استفاده کرد. همچنین در وسایل نقلیه عمومی نیز می یا مخازن سوخت در یک

 
 یویی در وسایل نقلیه عمومیکارگیری سیستم اعالم حریق رادبه ١٢-٢شکل 

 LSN – local هایهای اعالم رادیویی از شبکهبرای افزایش ایمنی، بهینه کردن ارتباطات و اجرای سیستم
security network ه یک طبقه( ای از دتکتورها )مثالً مربوط بکنند به این صورت که مجموعهاستفاده می

ها با ارتباط به کنترلر مرکزی یک شبکه ای از اینط دارند و مجموعهصورت رادیویی به یک دریافت کننده ارتبابه
 ۸۷۰-۸۶۸در باند جدید  LSN کنند. سیستم رادیویی اعالم حریقپذیر قابل گسترش ایجاد میایمن و انعطاف

MHz SRD (Short Range Devices) های ایمنی اختصاص داده شده است. باندآوریکند که برای فنکار می 
SRD ای )رادیو آماتور(، صنعتی، پزشکی با خالی از باند آزاد موج بلند برای کاربردهای ارتباطات رادیویی غیرحرفه

 .باشدقدرت پخش باال می

 
 LSN – local security network شبکه اعالم حریق رادیویی ١٣-٢شکل 
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 زقرممادون هایندوربی با تصویربرداری هایسیستم ٨-٢

توانند در تشخیص باشند که میقرمز میهای مادونهای کشف حریق پیشرفته با دوربیننوع دیگری از سیستم
 .گیری حرارت سطح و بدون تماس، بکار روندسریع و زود هنگام حریق از طریق اندازه

  

 
 قرمزسیستم اعالم حریق بسیار حساس به وسیله دوربین مادون ١٥-٢شکل 

شود که دوربین بتواند تمام تلف تقسیم شده و این باعث میهای مخفضایی که باید موردتوجه قرار گیرد به ناحیه
خواهد ترین شیئی دارد که کاربر میفضا را به کمک چرخش دائمًا پوشش دهد. اندازه هر ناحیه بستگی به کوچک

افزار مقدار حرارت فعلی روی سطح اجسام روئیت شود، نرمتشخیص دهد. وقتی از تصاویر ویدئویی استفاده می
تواند تصاویر مربوط به یک ناحیه را انتخاب کند. گیری کرده و بایگانی کند. استفاده کننده میتواند اندازهمی شده را

دهد. اگر درجه حرارت از مقدار معین بیشتر شود یا اینکه شدت تغییراتی بیشتر از حد مجاز باشد سیستم آژیر می
توانند قبل از اینکه باعث بروز شوند میح مینقاط گرم مخفی زیر سطوح نیز چون باعث تغیر دمای سطو

 .سوزی شوند کشف گردندآتش
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افزار باید تعدادی از نقاط که نرمشود چونهای خطا جلوگیری میطور بسیار مؤثر از ایجاد آژیردر این سیستم به
اد کند. تعداد نقاط و شده تشخیص دهد تا یک آژیر ایجشده را با دمای باالتر از حد تعیینتصویرکه از قبل تعیین

تواند از حالت اتوماتیک به دستی سویچ کرده تا شود. در حالت آژیر کاربر میمیزان حرارت توسط کاربر معین می
تواند قرمز همچنین میتری بر روی یک ناحیه منفرد داشته باشد. در زمان حریق دوربین مادونبتواند بررسی دقیق

موج دوربین استفاده وسیله ازرنج طولید کند حتی در زمان تجمع دود. دراین از محل حریق تصاویر ویدیویی تول
 قرمزموج بلند مادونشود که کامالً مناسب این کاربرد است تنها شاید مقداری تفرق و تضعیف در طولمی

(LWIR) افزار وسیله نرمرسد و تصویر هر ناحیه بههای گرم بدون تغییر به دتکتور میرخ دهد. نور تابیده از بدنه
 .شود و تصاویر فیلتر شده تا روشنی و کنتراست مناسب داشته باشندای بررسی میپیچیده

باشند که برای باال بردن اطمینان مرتبًا قطعات های درونی میهای تمام اتوماتیک شامل تستها دارای سیستماین
ها و لنز اپتیکی دارد؛ مثالً در یک ده شده و ناحیهکنند. بزرگی نقاط گرم قابل کشف به سطح نشان دارا کنترل می
ترین نقطه گرم که متر از دوربین، کوچک ٥٠درجه و فاصله  ٢٤متری با زاویه لنز  ٢٥در  ٤٠در  ٢٠فضای بزرگ 

متر مربع است. این مقدار بستگی به بزرگی هر ناحیه و موقعیت سانتی ١٣در  ١٣شود تقریبًا نمایش داده می
هایی توانند در مکانها معلوم است میطوری که از مشخصات این سیستمنز انتخاب شده دارد. هماندوربین و ل

های ارزشمند تاریخی برای حفاظت میراث فرهنگی و ملی کاربرد ها و مکانکه اهمیت خاص دارند مانند موزه
 .ای داشته باشندمالحظهقابل

  

  

 ٣ فصل
 : EZON FIREحریق هایناحیه

  

  

 : EZONسیستم بندی منطقه- ٣
منظور تسریع در پیدا کردن محلی که یک دتکتور وضعیت نامطلوبی را کشف و در طراحی سیستم اعالم حریق به 

گیرد یعنی اینکه ساختمان به هایی در فضای حفاظت شده مور نظر انجام میبندیاعالم کرده باشد، تقسیم
شود. در بعضی از موارد گفته می (ZONE) ک ناحیه یا زونشود و هر قسمت یفضاهای فرضی خاصی تقسیم می

شوند مثالً در یک ساختمان یک طبقه را این تقسیمات با مرزها و فضاهای واقعی معماری منطبق یا محدود می
های ضد حریق در نظر گرفته هایی که برای سیستمبندیتوان یک ناحیه در نظر گرفت ولیکن همیشه تقسیممی
باشند طراحی این تقسیمات بستگی به پارامترهای مختلف مًا با فضاهای معماری ساختمان یکی نمیشوند لزومی

بینی شده در اثر احتمال حریق، اهداف حفاظت از حریق، نوع از جمله وسعت و بزرگی ساختمان، خطرات پیش
بندی ساختمان یا ناحیه تقسیمها و تأسیسات بکار رفته در ساختمان و غیره دارد. اهداف کاربری ساختمان، سیستم
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ی در جهت باال شود در مهندسی حریق متفاوت است ولیکن همگبندی گفته می)ezon(  نبندی آنکه اصطالحًا زو
بردن ضریب اطمینان حفاظت در برابر حریق، هدف مشترک دارند. معموالً ساختمان در ارتباط با حریق به سه طریق 

، ناحیه  (alarm zone) ، ناحیه آژیر (fire Compartments) شود: ناحیه آتشناحیه بندی می
 :قرار استباشد و تعریف هر سه ناحیه ازاینکه در اینجا ناحیه کشف موردنظر می)ezon etectiond(  فکش
 شآت ناحیه ١-٣

شود تا بدین وسیله وسیله تمهیدات مقاوم در برابر آتش جدا میقسمتی از ساختمان است که از مابقی ساختمان به
قسمت فیزیکی از ساختمان است که طبیعتًا بر یکی از گسترش حریق در ساختمان جلوگیری شود. ناحیه آتش یک 

شود و برای جلوگیری از گسترش آتش از یکی به دیگری از فضاهای معماری موجود در ساختمان منطبق می
ترین این تمهیدات جدا شود. یکی از معمولها بکار گرفته میتمهیدات ضد گسترش حریق در مرزهای این ناحیه

ها را در نشانی وجود این دربباشد که مسئولین اداره آتشهای ضد حریق میسیله دربوکردن دو ناحیه آتش به
های ضد حریق مجهز به کنند. در بعضی از تأسیسات خاص دربهای موردنیاز در ساختمان اجباری میقسمت

آتش را های هوشمند کشف حریق چنانچه گسترش باشند که در صورت وقوع حریق سیستمهای الکتریکی میقفل
کنند تا از گسترش آتش جلوگیری طور اتوماتیک قفل میها را بهبیشتر از حد تعریف شده تشخیص دهند این درب

های موجود در آن فضا باشد تا خود موجب ها باید با در نظر گرفتن تمام جنبهگونه سیستمشود البته طراحی این
 .های خاص داردد و نیاز به طراحیایجاد مشکل دیگر از جمله مسدود شدن تردد افراد نشو

های تأسیساتی و غیره های موجود در اطراف لولهتمهیدات دیگری که برای جلوگیری از گسترش آتش از طریق روزنه
این  .(Fire stop material ) باشندشوند مواد متوقف کننده آتش میاز یک ناحیه به ناحیه دیگر بکار گرفته می

های ها برای مسدود کردن سوراخبرای کاربردهای متفاوت وجود دارند و خصوصًا از آن مواد در انواع مختلف و
ها در هنگام شود وجود آنهای تأسیسات پراهمیت، راکتورها، کشتی، هواپیما و غیره استفاده میموجود در جداره

کنند و در هنگام حریق می سوزی بسیار با اهمیت است. بعضی از انواع این مواد با حرارت ازدیاد حجم پیداآتش
یابی و مانند آنکه قبالً شرح داده شد برای ارزش F-rating پوشانند. پارامترهایها را میهای اطراف لولهکامالً روزنه

های آتش و مقررات مربوطه در این روند. ملزومات طراحی ساختمان و پیرو آن طراحی ناحیهاین مواد به کار می
های آتش ی طراحی سیستم کشف و اعالم حریق تنها آشنایی با این مبحث و شناخت ناحیهگنجد و برامبحث نمی
 .باشدها کافی میوسعت آن
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 هااستفاده از مواد ضد گسترش آتش در اطراف مجرای لوله ١-٣شکل 

 رآژی ناحیه ٢-٣

ها در جاهای خاصی از ساختمان، الزم است متفاوت باشد موردنیاز است. هایی که کارکرد آژیراین تنها در ساختمان
ها در ساختمان موجب آگاهی و اگر تنها ضرورت این است که در مواقع بروز حادثه و حریق باید صدای تمام آژیر

ناحیه آژیر نیازی نیست و تمام ساختمان یک ناحیه  طور یک شکل انجام گردد در این حالت بهتخلیه ساکنین به
اید های خیلی پیچیده که بآیند. برای ساختمانها در موقع حریق با هم به صدا درمیباشد و تمام آژیرآژیر می

زمان ساکنین باعث ازدحام صورت متفاوت عمل کنند تا مثالً تخلیه همها بهها در بعضی از قسمتتجهیزات آژیر
ها کلیه تجهیزات آژیر باید مثل هم کار حد نگردد الزم است که ناحیه آژیر تعریف شود و در هریک از ناحیهازبیش

 .شده تخلیه را نظم و ترتیب دادها طی برنامه از پیش تعیینتوان با به صدا درآوردن آژیرکنند در این حالت می
BS5839-1 باشدشامل مقررات زیر در مورد ناحیه آژیر می: 

 .های آژیر باید شامل ساختار مقاوم در برابر آتش باشدحدود تمام ناحیه – 

 .کننده باشدها بین دو ناحیه نباید گیجتجمع سیگنال –

 .های آژیر و هشدار در تمام ساختمان باید شبیه باشندسیگنال –

ند چند ناحیه کشف را در بر تواهای کشف نباید شامل چندین ناحیه آژیر باشند ولیکن یک ناحیه آژیر میناحیه –
 .داشته باشد

 .های آژیر و کشف بر هم منطبق شوندمرزهای ناحیه –

 فکش ناحیه ٣-٣

بندی ازآنجاکه برای تشخیص و تعیین سریع محل آتش در یک ساختمان الزم است فضاهای حفاظت شده تقسیم
یستم اعالم حریق نقش اساسی دارد گردد و در طراحی سشوند، ساختمان به چندین ناحیه کشف حریق تقسیم می

 .باشدو اکثرًا در مباحث اعالم حریق منظور از ناحیه همین ناحیه کشف می

شود که در هرکدام از آن به عبارت ساده برای ایجاد یک سیستم اعالم حریق ساختمان به چند ناحیه تقسیم می 
پنل اعالم حریق نیز نشانگرهایی مخصوص هر ها کلیه وسایل کشف و اعالم وجود دارند و بر روی کنترل ناحیه

شود که سنسور موجود در کدام ناحیه فعال شده ناحیه وجود دارند و هنگام بروز حریق سیستم کنترل متوجه می
شود و چون در کنار کنترل پنل است و ضمن ایجاد آژیر، چراغ نشانگر همان ناحیه بر روی کنترل پنل روشن می

ها یا مسئولین ساختمان به نشانکه پس از ایجاد آژیر آتشها وجود دارد هنگامیناحیه نقشه شماتیک ساختمان و
شوند که در کجای ساختمان آتش شروع شده است و الزم نیست تمام کنند سریعًا متوجه میکنترل پنل مراجعه می

که نقش بسیار مؤثر در شود ساختمان را برای پیدا کردن محل حریق جستجو کنند و از اتالف وقت جلوگیری می
که یک ناحیه کشف حریق در ساختمان معین جلوگیری از گسترش آتش و در نتیجه خاموش کردن آن دارد. وقتی

شد ضمن در نظر گرفتن دسترسی، اندازه و روال کنترل و مبارزه با حریق )که با توجه به مجوز تعریف شده است( 
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کنترل باشد یعنی اینکه برای هر ناحیه یک طور مجزا قابلاز پنل، بهباید هر ناحیه با مدار الکتریکی هدایت شده 
های کنترل متناسب با ظرفیت خود دارای شود و پنلمدار کنترل جداگانه وجود دارد که به پنل کنترل وصل می

 .چندین خروجی برای ایجاد مدارهای مختلف دارند

 فکش ناحیه یک اندازه در کننده تعیین موارد ٤-٣

ی یک ناحیه لزومًا شکل فیزیکی در یک ساختمان ندارند گرچه بهتر است که مرزهای ناحیه را با دیوارها، کف مرزها
های آتش برخورد دهیم. بنابراین گرچه اندازه و جای ناحیه کشف تمایل به شکل ساختمان پیدا و خصوصًا با ناحیه

 .ین در هر زمان نیز بستگی داردکنند ولیکن همچنین به کاربرد ساختمان و کثرت تعداد ساکنمی

مقررات زیر برای تعین یک ناحیه کشف در یک ساختمان که مختصرًا ناحیه گفته شده است  BS5839-1 بر اساس
 :روندبکار می

 2 ۳۰۰شود اما اگر تمام سطح از یک ناحیه فقط محدود در یک طبقه میm بیشتر نباشد ساختمان فقط به یک ناحیه
 .در نظر گرفتن تعداد طبقاتاحتیاج دارد، بدون 

  ۶۰در یک ناحیه فاصله جستجو نباید بیشتر ازm ( ۳۰در بعضی استانداردهاm)  باشد. این بدین معنی است که
متر  ٦٠ها باید طی کند تا محل حریق پیدا شود نباید بیشتر از ای که یک شخص از هر نقطه ساختمان ورودیبیشترین فاصله

نشان بیگانه با محیط را به محل آتش دقیقًا دهی که اطالعات و دتکتورها افراد آتشم آدرسباشد. البته در حالت سیست
انتقال به قابلRemote LED های راهنما ) چراغ سر درب (پذیر است. استفاده از المپکنند این فاصله انعطافراهنمایی می
 .ها را تقلیل دهدتواند تعداد ناحیهها میخارج از درب

 طبقه گسترش یابد، این قسمت باید یک ناحیه مجزا  ٢پله عمودی، چاه آسانسور و یا شبیه به آن بیشتر از راه کهوقتی
 .در نظر گرفته شده

  مرز ناحیه کشف باید تا مرزهای ناحیه آتش ادامه یابد. ناحیه کشف نباید بین دو ناحیه آتش تکه شود. یک ناحیه
 .تواند شامل چند ناحیه کشف باشدتواند چند ناحیه آتش را در بر گیرد ولیکن یک ناحیه آتش میکشف نمی

 باید بین دو قسمت تکه شودای ناگر ساختمان به چند سطح اشتعال تقسیم شده باشد هیچ ناحیه. 

)که درفصل  T-rating دقیقه ٣٠یک سطح اشتعال ، فضایی است محدود شده توسط ساختار ضد آتش که معموالً 
 .اول توضيح داده شد(داشته باشد

 آتش  های جدا از دتکتورها تقسیم شوند تا از بروز اشتباه در ردیابی ناحیهتوانند به ناحیهکلیدهای اعالم دستی نیز می
 .جلوگیری شود

  هایباشد و فقط در سیستممترمربع می ٢٠٠٠بیشترین سطح یک ناحیه L (Life alarm system)  با فضای باز مانند
 .مترمربع باشد ١٠٠٠٠تواند تا انبار می

های اجرایی وارد توان تغییرات متعددی در طراحی مدار توسط دستورالعملهای آدرس پذیر میوسیله سیستمبه
کند تا اینکه مقدار حفاظتی که ممکن است در رد ولیکن مقررات بر روی اندازه یک مدار محدودیت اعمال میک

تر از آنچه که برای یک صورت بروز عیب از دست رود، محدود گردد و یک عیب تنها، نباید حفاظت یک فضای بزرگ
ها جلوگیری کند. در یک سیستم ناحیه ناحیه ناحیه متداول تعریف شده است را از بین ببرد و یا از عملکرد دیگر

آید اما در یک اند این وضع پیش نمیکشی شدهها و مدارات مربوطه مجزا سیمبندی شده متداول چون ناحیه
وسیله تنها یک حلقه مدار به کنترل پنل وصل شوند. برای دهی چند ناحیه ممکن است بهسیستم قابل آدرس
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، از اینکه (isolator) های آدرس پذیر با حفاظت مدار توسط مجزا کنندهمورد سیستماطمینان از این عملکرد در 
 .شودیک اتصال کوتاه در کل مدار خلل ایجاد کند جلوگیری می

داند. گرچه در سیستم آدرس ها برای مشخص شدن منشأ آتش را الزامی میطورکلی مقررات استفاده از ناحیهبه
وسیله حروف الف با نشان داد ولیکن این به توان بهرا می (manual call point) دستیپذیر دتکتور یا نقاط اعالم 

ای که در آن دتکتور یا کلید اعالم دستی کار کرده است نیز باید نشان داده شود. در قبول نیست و ناحیهتنهایی قابل
و مطابق با مقررات نقشه پالن  تواند در نزدیکی کنترل پنل نصب گرددای میها نیز نمایش ناحیهاین سیستم

 .ها بسیار مناسب استساختمان نشان داده شود و یک دیاگرام ساده برای مشخص کردن ناحیه

  

  

 ٤ فصل
 قحری اعالم تجهیزات

 :تجهیزات- ٤

صورت کاربرده شوند بهتوانند در وسایل اعالم حریق بهمقررات مربوط به ساخت و تولید و کاربرد تجهیزاتی که می 
 :خالصه در زیر بیان شده است

 هایدستورالعمل EMC کند که تمام تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی بتوانند بدون تداخل با یکدیگر کار کنندملزم می. 
 (شودوجود دارد: صنعتی و تجاری که به نوع محیط مربوط می  (level) اساسًا دو سطح)
 های ولتاژ پاییندستورالعمل LVD (The Low Voltage Directive) گوید که تمام تجهیزاتی که به تغذیه ولتاژ می

 .شوند باید ایمن باشندولت( وصل می ١٠٠٠پایین )تا 
 های تولیدات ساختدستورالعمل CPD (The Construction Products Directive) شود به مواد مربوط می

 .ساختمانی و تجهیزات نصب به سازه ساختمان
 عالمت CE (CE MARKING) هایدهد که تجهیزات مطابق دستورالعملنشان می LVD ،EMC هستند. 
 های مواد خطرناکمحدودیت RoHS (Restriction of Hazardous Substances directive)  در حال حاضر به

 .شودهای کشف و اعالم حریق مربوط نمیسیستم
 های سازگاری اجزاءدستورالعمل (Component Compatibility) : های متداول با به دلیل اینکه بیشتر سیستم

های متفاوت با هم مخلوط و جفت شوند. از سازندهها و آژیرهایی کنند امکان دارد که دتکتورها، پنلهای مشابه کار میروش
شود که تمام اجزاء سیستم از یک سازنده تهیه برای اطمینان از اینکه تمام اجزاء کامالً با هم سازگار هستند شدیدًا توصیه می

ار کردن سیستم در شرایط توانند باعث بدکشوند. کمترین عدم سازگاری بین اجزاء امکان دارد فورًا ایجاد اشکال نکنند ولیکن می
شود که تمام اجزاء یک سیستم اعالم حریق کامالً باید شدیدًا متذکر می of BS5839 part 1:2002 ۱۱٫۱خاص شوند. در مبحث 

 .با هم سازگار باشند

کند که برداشتن یک یا همه دتکتورها از یک مدار نباید اجبار می section 12.2.2 of BS5839 part 1:2002 در
های تجاری این توانمندی با یک از کلیدهای اعالم دستی اثر بگذارد. در بعضی از سیستمی عملکرد هیچرو
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بینی شده است و در بعضی دیگر با خریداری و اضافه کردن ملحقاتی یا اعمال تمهیداتی در دتکتورها، پیش
 .باشدیر میپذکشی دتکتورها و کلیدهای اعالم دستی، امکانهایی روی نوع سیممحدودیت

  )spoint cal manual(دستی اعالم کلیدهای ١-٤ 

ترین روش کشف و اعالم حریق است. چون صدای شخصی که متوجه حریق استفاده از کلید اعالم دستی قدیمی
شود امکان دارد به اندازه کافی بلند نباشد که از محیط خطر خارج شود، از سیستم اعالم دستی استفاده می
هایی برای اعالم دیگران کار گذاشته شود و به فه عمومی طراحی این است که در مسیر فرار ایستگاهشود. فلسمی

گذارند. مزیت های بزرگ کار میهای خروجی کریدورها یا اتاقاین دلیل است که کلیدهای اعالم را در نزدیکی درب
ساکنین از وضعیت اضطراری با خبر  ترین راهمحض اینکه حریق کشف شد با مطمئنآژیر دستی این است که به

 .شوندمی

توانند مورد استفاده های دستی این است که وقتی ساکنین حضور ندارند کارایی ندارند و اینکه میعیب سیستم
 .های ناخواسته قرار گیرندآژیر

به سادگی توسط شکستن قسمت شکستنی به (The Low Voltage Directive) کلیدهای دارای حفاظ شکستنی
 .دهنداشخاص امکان فعال کردن آژیر را در هنگام وقوع حریق می

 
 نوع معمولی دهی )سمت راست( وکلید اعالم دستی قابل آدرس ١-٤شکل 

 یدست اعالم کلیدهای انتخاب ١-١-٤

انتخاب کلیدهای اعالم دستی تا حدودی ساده است. نوع توکار و یا روکار را با توجه به محیط و اینکه سیستم 
 .تر است(کنیم )نوع روکار برای اجرا سادهحریق در یک ساختمان موجود، انجام شده است یا خیر، انتخاب می

های بیرون از ساختمان باید از کلیدهای با درجه در جاهایی که احتمال ورود رطوبت وجود دارد مانند محل
باشند که با استفاده کرد. کلیدهای اعالم دستی استاندارد دارای یک شیشه ظریف شکستنی می IP65 حفاظت

شود. برای اینکه شیشه توسط ینیروی کمی شکسته شده و باعث تحریک کلید شده و سیستم وارد حالت آژیر م
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توان از پالستیک برگشت پذیر یا شود همچنین میاپراتور شکسته نشود با یک غشاء پالستیک کلفت پوشیده می
های ناخواسته وجود دارد یا در محل تهیه غذا استفاده کرد. هایی که احتمال ایجاد آژیردریچه محافظ در مکان

صورت یک تغییر طراحی در نظر گرفته شود. شود باید بهصلی استفاده میجایی که بر روی کلید از پوشش مف
باشند تا محل یک کلید دستی در حال کار نشانگر در صفحه جلو می LED کلیدهای اعالم دستی مجهز به یک

 .باشدها مینکات زیر جهت انتخاب صحیح جایگاه نصب آن .تر مشخص شودراحت

 یدست اعالم کلیدهای نصب مقررات ٢-١-٤

 
 ٢-٤شکل 

پله و خروجی به فضای باز پائین راهکلیدهای اعالم با حفاظ شکستنی باید در مسیرهای خروجی و خصوصًا در طبقه  .1
 ها نیز باید نصب شود.(نصب گردند. )در استاندارد انگلیس در پاگرد پله

 ٤٥ای نصب شده باشند که شخص با طی کمتر از گونهکلیدهای اعالم با حفاظ شکستنی باید در فضای ساختمان به .2
ر اگر جایش ناشناخته است(. اگر بیشتر استفاده کنندگان از مت ٣٠ها دسترسی پیدا کند )( به آن٢-٤متر از هر نقطه )شکل 

ها اولین کسی باشد که در مواقع خطر کلید را بکار ساختمان دارای محدودیت حرکت باشند و استنباط شود که یکی از آن
 .کندش پیدا میسرعت گسترایست که آتش بهگونههای در ساختمان بهبرد یا در مواردی که طبیعت تجهیزات یا فعالیتمی

 .کنندمتر تقلیل پیدا می ١٦متر و  ٢٥مقادیر باال به 
خوبی روشن باشد و در متر از سطح اجرا شوند و در جایی باشند که بهسانتی ١٤٠عمومًا کلیدهای اعالم باید در ارتفاع  .3

 .ت و غیره قرار گیرندهای خطرناک مانند انبار سوخمعرض دید بدون هیچ مانعی قرا گرفته باشند و نزدیک به محل
رغم اینکه دلیل موجهی برای تفاوت وجود داشته طریقه کارکرد کلیه کلیدهای اعالم در یک اجرا باید یکسان باشد علی .4

 .باشد
تجهیزات اعالم دستی یا اتوماتیک )دتکتورها( ممکن است همه تنها در یک ناحیه نصب شوند اگرچه به دلیل   .5

 .های جداگانه نصب گردنددهای اعالم دستی در ناحیهشود کلیسرعت تشخیص توصیه می
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 م دستی در ساختماننمونه محل قرار گرفتن کلیدهای اعال ٣-٤شکل 

 
 محل قرار گرفتن كلید اعالم دستی در راهروها ۴-۴شکل 

  )sSounder(آژیر آژیرهای ٢-٤

محض دریافت یک پیام اضطراری از دتکتورها و یا کلیدهای اعالم اولین کاری که باید انجام دهد این کنترل پنل به
سازد. تجهیزات آژیر بر دو نوع هستند، شنیدنی و دیدنی، وسایل است که اشخاص را از وضعیت اضطراری آگاه 

ترین ترین وسایل هشدار دهنده هستند. معمولهای دیدنی و شنیدنی ابتداییسازی ساکنین شامل انواع آژیرآگاه
 باشد ومی ۹۰dBAنوع آژیر، شنیدنی است. در مواردی که شنیدن صدا مشکل است یا اینکه نویز محیط بیشتر از 

ای گونهشود و یا شرایط بهشود و یا در محیط حفاظت شده از اسباب ضد صدا استفاده میصدای اعالم شنیده نمی
تواند به سیستم شنوایی ساکنین صدمه وارد کند ها میاست که باید از آژیرهایی استفاده کرد که بلندی صدای آن

 .شوداز نوع دیدنی کمک گرفته می

ها مناسب است. انواع بوق و آژیر اترین صدای آژیرها است و برای بیشتر ساختمانترین و آشنزنگ عمومی 
توان در هایی که به صدای بلند نیاز دارند مناسب هستند. زنگ ریتمیک را میانتخاب دیگری هستند که برای مکان

ایی که توان برای جاهگوها میهای درمانی بکار برد. از بلند جاهایی که به آژیر مالیم نیاز است مانند تئاتر و مکان
خواهیم های بزرگی که میها خصوصًا برای ساختمانای پخش کنیم استفاده کرد. آنشدهخواهیم پیغام ضبطمی

های اضطراری تخلیه ساختمان فاز به فاز صورت گیرد مناسب هستند. بلندگوها همچنین در پخش اطالعیه آدرس
 .باشندبرنامه پذیر می

ها، استفاده از ابزار بصری را در بیشتر موزه ADA (Americans with Disabilities Act) استانداردهایی مانند
نوعی یک اعالم کند. یک کار کلیدی دیگر خروجی کنترل پنل که بههای باستانی مقرر میها و ساختمانکتابخانه

ها باشد که آنمرکز دائمی نظارت مربوطه می شود، ارسال پیغام اتوماتیک تلفنی یا رادیویی بهمحسوب می
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تواند خود ایستگاه کنند. مرکز بررسی مینشانی محل حریق را گزارش میمحض دریافت پیغام، به مرکز آتشبه
 .یا بعضی از مراکز نظارت خصوصی طرف قرارداد باشد ١١٠نشانی یا پلیس یا مرکز آتش

 
 خطر و زنگ خطر اعالم حریقآژیر، چراغ ٥-٤شکل 

منظور پیشگیری از تواند دستور خاموش کردن تجهیزات برقی مانند کامپیوتر، فن برقی )بهیک خروجی دیگر می
هایی را برای انتقال دود(، یا قطع عملیات انتقال مواد شیمیایی به منطقه آژیر باشد. همچنین ممکن است فن

 .ها را بکار اندازندپاشیا آبهای گازی خاموش کننده آتش خروج دود روشن کنند یا اینکه سیستم

آژیرهای هشدار سیستم اعالم حریق که معموالً زنگ یا آژیر الکترونیکی هستند باید در سرتاسر ساختمان شنیده 
 .شوند تا ساکنین متوجه خطر شده و در صورت لزوم ساختمان از سکنه تخلیه گردد

( ٦-٤شود و منحنی نشان داده شده )شکل بیان می db(a) خروجی آژیرها معموالً در یک متری به  (level) سطح 
ها، جذب صدا رود. عالوه بر این برای موانع مانند درببرای محاسبه سطح صدا در مکان دیگر در هوای آزاد بکار می

دار بودن آژیرها و مکان و جای نصب و غیره باید یک مقدار شدت صدای اضافه در وسیله اثاثیه، طبیعت جهتبه
 .تنظر گرف

 
 نمودار و جدول تضعیف صدا نسبت به فاصله -٦ -٤شکل 

 افت صدا برای یک درب dBهای حریقو برای درب ٢٠ dBباشدمی ٣٠. 

 .آورده شده است ١-٤دول نتایج منحنی باال در ج

  

 مقدار تضعیف صدا با فاصله ١-٤جدول 
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Reduction in DB(A) Distance from source (m) 

۰ ۱ 

۶ ۲ 

۹٫۲ ۳ 

۱۲ ۴ 

۱۳٫۹ ۵ 

۱۵٫۵ ۶ 

۱۶٫۹ ۷ 

۱۸ ۸ 

۱۹ ۹ 

۲۰ ۱۰ 

۲۰٫۸ ۱۱ 
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۲۱٫۵ ۱۲ 

۲۲٫۲ ۱۳ 

۲۲٫۹ ۱۴ 

۲۳٫۵ ۱۵ 

۲۴ ۱۶ 

۲۴٫۶ ۱۷ 

۲۵٫۱ ۱۸ 

۲۵٫۵ ۱۹ 

۲۶ ۲۰ 

 اهآژیر انتخاب و نصب مقررات ١-٢-٤
بیشتر از نویز  ۵dBAو یا  ۶۵dBAهای مورد استفاده ساختمان حداقل باید بیش ازصدای تولید شده در کلیه محل .1

پله و یا مترمربع، راه ٦٠های کمتر از ثانیه ادامه یابد. برای اتاق ٣٠احتمالی زمینه )هرکدام بیشتر( باشد و به مدت بیشتر از 
 .کاهش یابد ۶۰dBAتواند به یک محل محدود ساختمان می

باشد باید سطح صدا های مثل هتل یا مسافرخانه و مانند آن برای بیدار کردن افراد میاگر استفاده از آژیر در مکان .2
 .خواب نصب گردددر خواب گاه باید یک آژیر در اتاق ۷۵dBدر سر تخت خواب باشد. برای اعمال شدت صدای  ۷۵dBحداقل 

روند باید صدای شبیه داشته باشند و از دیگر های مشابه بکار میدر سیستم های اخطار شنوایی کهتمام دستگاه .3
 .تفکیک باشندهای شنوایی مربوط به اهداف دیگر قابلآژیر

کارگیری تعداد کمی آژیر با صدای خیلی بلند از تعداد زیادی با صدای کم جای بهبرای کاهش سطح نویز بهتر است به .4
 .(یابدافزایش می ۳dBAصدا به اندازه   (level) مشابه در یک مکان قرار گیرند سطحوقتی دو آژیر ) .استفاده شود

 .باشدحداکثر تنها یک دیوار یا درب بین آژیرها و هر اتاق قرار گیرد و حداقل یک آژیر در هر ناحیه آتش ضروری می .5
 .دشدت صدای تولید شده نباید چنان زیاد باشد که باعث صدمه ماندگار بر شنوایی شو .6
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ای باشد که حداقل شدت صدای الزم را تولید کند. ولیکن در هر حالت اندازهتعداد آژیرها باید در یک ساختمان به .7
 .عدد نباشند ٢کمتر از 

 .آژیرها حداقل باید در دو مدار جداگانه تعبیه شوند تا در صورت از کار افتادن یک مدار کلیه سیستم مختل نشود .8
 .باشد ٥٠٠-HZ١٠٠٠ مقدار فرکانس آژیرها بین .9
 .باشدمی ۳۰dBهای حریق و برای درب ۲۰dBافت صدا برای یک درب  .10
 .یک آژیر خارجی الزم است که به رنگ قرمز بوده و با آژیر حریق مشخص شود P هایبرای سیستم .11
شود کنند استفاده میکار می ٢٤ v های با تغذیه برق شهر برای تکمیل آژیرهای آژیر حریق که باوقتی از زنگ .12

 .بر روی آن نوشته شود VAC٢٤٠ برچسب

 
 (۱۰۵dbبا شدت ) نمونه محل قرار گرفتن آژیرهای آژیر ٧-٤شکل 

 sindicator Remote اندیکاتور از استفاده تأثیر

ایی شدن محل حریق در محل نزدیک و مربوط به دتکتور اندیکاتورها نشانگرهایی هستند که برای بهتر شناس
شوند. توجه شود که افتند، روشن میها به کار میتحریک شده در مواقعی که سیستم اعالم تحریک شده و آژیر

شوند. اندیکاتورها را باید برای فضاهایی بکار ها روشن میکنند که همراه با آژیرهای هشدار فرق میها با چراغاین
ها. ایست که دتکتورها به راحتی قابل دیدن نیستند مثل خلل و فرج سقفگونهرد که محل نصب دتکتورها بهب

ها، مسافت جستجو را به شدت کم اند مانند هتلاندیکاتورها در مواردی که دتکتور در داخل اتاق نصب شده
برای پیدا کردن محل تحریک آژیر را کم  کنند و زمان جستجوها منطقه بندی را ساده میکنند. بنابراین اینمی
 .کنندمی

 نمایش جستجوی محل حریق با اندیکاتور و بدون اندیکاتور ٨-٤شکل 

 قحری کشف برای محیطی عوامل بردارینمونه هایروش ٣-٤

بر اساس چگونگی دریافت و تحلیل کمیت فیزیکی درون محیط حفاظت شده اغلب به سه طریق این کار انجام 
 .و هر روش دتکتورهای خاص خود را دارندشود می
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کمیت فیزیکی را در امتداد یک مسیر پیوسته  (detection) برداری خطی: در این روش عنصر تشخیصنمونه .1
تری از ویژگی و شرایط تمام فضای گیری نتیجه واقعی. طبیعتًا این نوع نمونهشودگیرد که تمامًا جزء حسگر محسوب میمی

 .دهدرا میپیرامون آن نقاط 
گیرد و ای: در این روش عنصر تشخیص کمیت فیزیکی موردنظر را در یک نقطه درون حسگر میبرداری نقطهنمونه .2

 .دهندنسبت به شرایط کسب شده در همان نقطه جواب می
 هایی هستند که از حسگر به فضاهایی که مورد حفاظتها شامل لولهاین :(air sampling) گیری هواروش نمونه .3

رساند و در آنجا گیری به حسگر میهای نمونهها و دروازهشوند. یک پمپ، هوای این فضاها را از طریق لولهباشند وصل میمی
برداری شود. در این روش باوجوداینکه نمونهکمیت فیزیکی و اثرات حریق آنالیز می (detection) منظور تشخیصهوا به

توان گفت برداشت باشد میشده از چند نقطه میآورین چون آنالیز بر روی هوای جمعشود ولیکای انجام میصورت نقطهبه
 .ای متفاوت استبرداری نقطهشود و با نمونهتر از محیط میواقعی

های مختلف فیزیکی مربوط به حریق انواع گوناگون حسگر وجود گیری، برای تشخیص کمیتدر هر روش نمونه
 .شودتر باشد استفاده میاربردهای متفاوت از هرکدام که مناسبها و کدارد که برای مکان

 sdetector هاحسگر ٤-٤

تواند تمام اثرات حریق مثل گرما، شعله، دود که حضور داشته باشد. او میانسان بهترین دتکتور است اما درصورتی
باشند های اعالم حریق شامل کلیدهای اعالم دستی میعلت خیلی از سیستماینو چیزهای دیگر را متوجه شود. به

توانند عنصر مطمئن برای ند. ولیکن اشخاص نیز میها استفاده ککه اگر شخصی متوجه حریق شد بتواند از آن
اعالم حریق نباشند چرا که شاید حضور نداشته باشند یا اینکه سالمت کافی برای تشخیص و یا اعالئم حریق را 

های اتوماتیک علت است که سیستماینصورت درست و مؤثر بکار نیندازند. بهنداشته باشند یا اینکه آژیر را به
توانند مثل یک یا چند حس انسان ای کشف و اعالم حریق درست شده است. دتکتورهای اتوماتیک میمتنوعی بر

 .بویایی، المسه و بینایی کار کنند

 اعتمادی برای کشف حریق باشدتواند راه قابلانتخاب خاص و نصب درست دتکتورها می. 

یک محیط خاص هستیم توجه شود که حسگر ها برای استفاده در که در حال انتخاب نوع حسگرطورکلی وقتیبه
تراک درون انبار، بخار خواب هتل، دود لیفتباید بین حریق و عوامل معمولی محیط مثل سیگار کشیدن درون اتاق

 .حمام و آشپزخانه و غیره تفاوت قائل شود

گردد و در این یتشریح م ٧جزئیات مشخصات فنی، کاربرد، عملکرد و تکنولوژی ساخت انواع دتکتورها در بخش 
ها تری با انواع حسگرمنظور باز کردن بحث انتخاب و طراحی مکان تجهیزات، آشنایی مختصر و کاربردیقسمت به

 .شوندها بر اساس نوع کمیت فیزیکی آنالیز شده به سه گروه، گرما، دود و شعله تقسیم میخواهیم داشت: حسگر

  sdetector Thermalگرما حسگر- ١

تاکنون در انواع مختلف هنوز تولید  ١٨٠٠های ترین دتکتورها هستند که از اواسط سالحرارتی از قدیمی دتکتورهای
باشد که وقتی دمای می (fixed temperature devices) ها حسگر گرما با دمای ثابتترین آنشوند. عمومیمی

پیرامون سنسور به یک درجه حرارت معین ها با رسیدن درجه حرارت کند. اینمحل به مقدار معینی رسید عمل می
تواند گمراه کند و این تغییرات میطور طبیعی درجه حرارت محیط تغییر میشوند و برای جاهایی که بهفعال می
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 A برند. برای کاربردهای معمولی سنسور دمای ثابت، خود در سه نوعکننده باشد سنسور دمای ثابت بکار می
سنسور  B شود وگراد تحریک میدرجه سانتی ٥٧ °C که در دمای حدود (Fix low) سنسور دمای ثابت پایین

 شود وگراد تحریک میدرجه سانتی ٧٧ °C که در دمای حدود (medium fixed temperature) دمای متوسط
C سنسور دمای باال (Fix high) که در دمای حدود C° ت شود. سنسور دمای ثابگراد تحریک میدرجه سانتی ٩٢

طور عادی زیاد باشد مانند آشپزخانه و موتورخانه استفاده تواند بهحرارت باال در جایی که حرارت محیط می
 .شوندمی

 .های آشپزی بکار برداصوالً سنسورهای حرارتی را نباید باالی منابع گرما مثل اجاق

س است که تغییرات سریع حسا (rate-of-rise detector) نوع دیگر دتکتورهای حرارت به شدت تغییرات 
ور بر روی محیط اطراف کند. یکی از تأثیراتی که آتش شعلهغیرمعمول حرارت در یک زمان کوتاه را شناسایی می

کنند تا زمانی هایی که با حرارت معین کار میباشد. حسگرخود دارد افزایش سریع حرارت در فضای باالی حریق می
هایی که با که حسگردهند درحالیحرارت نقطه کار نرسیده است جواب نمی که درجه حرارت نزدیک سقف به درجه

در  -F° ۱۵ معموالً حدود) که شدت افزایش حرارت از حد معینی بیشتر شدکنند وقتیشدت تغییرات کار می
گذارد ر نمیاند که تغییرات طبیعی حرارت محیط روی آن تأثیای طراحی شدهگونهها بهافتند. اینبکار می (دقیقه١٢

طور طبیعی دمای محیط تقریبًا ثابت باشند پس برای جایی که بهو معموالً شامل یک سنسور دمای ثابت نیز می
دهنده تغییرات است و یا کمتر از شدت تغییرات ناخواسته است )چون تغییرات دما با شدت افزایش معین نشان

توانند بکار روند مانند پارکینگ اتومبیل و محل شد( میباسوزی میناخواسته در شرایط فیزیکی محیط مثل آتش
 .های پر از دودبارگیری و محیط

های معین متناوبًا ها در نقطهباشند یعنی اینکه آنای میهر دو نوع حسگر گرمایی ثابت و یا شدت تغییرات نقطه
با دمای ثابت است )rdetecto line(  یگیرند. نوع دیگری از حسگر دما، حسگر خطدر سقف یا باالی دیوار قرار می

ها رود. مزیت اینشود که در درجه حرارت معین عایق از بین میها میکه شامل یک زوج سیم و عایق بین آن
های دیگر نیز برای باشد. البته مکانیزمای میافزایش تراکم دریافت حرارت با هزینه کمتر نسبت به نوع نقطه

 . دارد )در مبحث دتکتورها توضيح داده شده است(ساخت سنسور حرارت خطی وجود 

که در یک دمای نوعی از حسگر دمای ثابت وجود دارد که در برابر تغییرات دما جبران سازی شده است و درحالی
 .العملی نداردکند اما نسبت به تغییرات دما عکسدهد و ایجاد آژیر میثابت محیط اطراف خود واکنش نشان می

 
 های کشف دودتصویر عمومی اغلب حسگر ٩-٤شکل 
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ه دارند. ولیکن تا درجه حرارت هزیناطمینان هستند و همچنین نگهداری ساده و کمهای حرارت خیلی قابلحسگر
دهند و این موقعی است که آتش زیاد شده و در این زمان ها جواب نمیمالحظه نرسد آنمحیط به اندازه قابل

توان در مواقع حفاظت جانی ها نمیشود پس از اینزیاد می (exponentially) صورت نمائیایجاد خسارت به
ها موادی هایی که در آنش باید قبل از پدید آمدن شعله کشف شود مانند مکانهایی که آتاستفاده کرد یا در مکان

 .شوند که نسبت به گرما زیاد حساس هستندنگهداری می

 مترمربع است ٥٠وسیله هر نوع سنسور حرارتی حداکثر سطح حفاظت شده به. 
 دهی دارد و کمتر دچار ن پایداری خوبی در پاسخطورکلی کمتر از انواع دیگر حساس است و بنابرایحسگر حرارتی به

شود ولیکن نباید در مواردی که امکان دارد یک حریق کوچک باعث خسارت زیاد جانی یا مالی شود بکار گرفته شوند. اشتباه می
 .دهددهم بزرگی حریقی که دتکتور گرما برای تشخیص الزم دارد جواب میدتکتور دود معموالً به یک

طور مبسوط شرح های مربوطه بهچگونگی کارکرد سنسورهای حرارتی و درجه حرارت ١-٧و جدول  ٢-٧در بخش  
 .داده شده است

  sdetector Smokeدود حسگر- ٢

ای در استفاده مفید و گسترده ١٩٨٠تا  ١٩٧٠های دتکتورهای دود تکنولوژی جدیدتر نسبت به حرارت دارند و در سال
ها ابزاری هستند که شوند آنطوری که نامیده میاند. همانو حفاظت جانی داشتههای مسکونی حفاظت از مکان

رسد همانند حس بویایی انسان، های ابتدایی میکه به وضعیت دود کردن یا مرحله ایجاد شعلهآتش را وقتی
ر مثل ای هستند که در سقف یا در باالبر روی دیوادهند. اغلب دتکتورهای دود از نوع نقطهتشخیص می

کنند که هرکدام ها بر اساس یونیزاسیون و یا فتوالکتریک کار میشوند. آنسنسورهای حرارتی کار گذاشته می
 .مزیتی بر دیگری در کاربردهای متفاوت دارد

شود؛ که از ها اغلب از دتکتور دود نوع پرتویی )شعاعی( استفاده میها و سالنبرای فضاهای بزرگ مثل نمایشگاه
توانند جدا باشند. تشکیل شده است: فرستنده و گیرنده دود که معموالً تا فاصله صد متری از هم میدو جزء 

که دود در مسیر شعاع نوری گسترش پیدا کرد جلو عبور شعاع نور را گرفته و دیگر شدت نور دریافت شده وقتی
سیگنال فعال کننده آژیر به کنترل عنوان یک وضعیت دود تلقی شده و مانند شدت نور کامل قبلی نیست. این به

 .شودپنل ارسال می

های مکش هوا هستند. شوند سیستمنوع سوم دتکتورهای دود که منحصرًا در کاربردهای حساس استفاده می
 اند. کنترل پنل که خود جایگاه محفظه کشفبرداری درست شدهها از دو جزء اصلی کنترل پنل و شبکه نمونهاین

(detection chamber) های باشد. در شبکه لولهحسگر است، شامل یک فن و مدار برقی مربوطه نیز می
شوند و به ها وارد میها هوا به درون لولهها قرار دارند و از طریق آنبرداری، مجراهای ورودی در طول لولهنمونه

شوند ولیکن سنسور یای در نظر گرفته مگردد و در طراحی هرکدام مثل یک سنسور نقطهحسگر منتقل می
برداری های شبکه دائمًا هوای نمونهتشخیص دهنده دود در واقع درون کنترل پنل قرار دارد. دتکتور از طریق لوله

شود. اگر کشد. هوای نمونه برای وجود دود آنالیز شده و سپس بیرون فرستاده میشده را به درون محفظه می
شود. شت سیگنال فعال کننده آژیر به پنل اصلی کنترل فرستاده میگیری شده دود وجود دادرون هوای نمونه

باشند. خیلی از ترین نوع کشف اتوماتیک میدتکتورهای مکشی از حساسیت باالیی برخوردار هستند و پرسرعت
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تشکیالت با تکنولوژی باال و همچنین در جاهای نگهداری چیزهای با ارزش، برای کشف حریق از این سیستم 
توان از دتکتورهای مکشی استفاده کرد کنند. همچنین در جاهاییکه زیبایی مکان خیلی اهمیت دارد میه میاستفاد

 .تر استها نسبت به انواع دیگر راحتکه پنهان کردن روزنه اینچون

را  توانند دود را در مراحل اولیه حریق تشخیص دهند و این فرصتامتیاز کلیدی دتکتورهای دود این است که می 
ها انتخاب دهد که حریق را قبل از اینکه گسترش یابد کنترل و خاموش کنند. لذا آننشان میبه پرسنل آتش

 .باشندای در حفاظت جانی و جاهاییکه سرمایه با ارزشی وجود دارد میشایسته

مال آژیر ها بیشتر است و بیشتر احتعیب دتکتور دود نسبت به دتکتورهای حرارتی این است که هزینه آن
 .ناخواسته دارند

 های اشتباهی هستنداگر دتکتورهای دود خوب انتخاب و طراحی شوند بسیار مطمئن و با احتمال کمی همراه با آژیر. 

 ای وجود دارد: یکی محفظه تجزیه مولکولی یا یونیزاسیوندو روش متداول برای تشخیص دود در دتکتور نقطه
(ionization Chamber) ه تفرق نورو دیگر محفظ (optical scatter chamber)  و دتکتورهای دود نیز با

باشند. معموالً بر اساس نوع همین اسامی به دو صورت دتکتور دود یونیزاسیون و دتکتور دود نوری موجود می
شود. در روش خطر حریق که باید در مقابل آن محیط موردنظری حفاظت شود، روش کشف حریق انتخاب می

یابد. ها، جریان کاهش میشود که در اثر ورود دود بین آنجریان الکتریکی بین دو الکترود برقرار میتجزیه یک 
شوند ولیکن به ها مخصوصًا به ذره کوچک دود حساس هستند همانند دودی که در یک حریق سریع تولید میاین

 یا از سوختن فوم PVC همان اندازه نسبت به ذرات بزرگ دود مانند دودی که توسط گرم شدن زیاد
Polyurethane شوند کمتر حساسیت دارند. دتکتور دود یونیزاسیون اولین نوع دتکتور دود بوده است تولید می

های سریع سوز پاسخ بهتری باشد. به حریقترین انتخاب میصورت تجاری گسترش یافته و همچنین معمولکه به
شوند. اضافه بر این از دیدگاه در مواد جدید ساخت بکار گرفته میدهند تا به حریق کند سوز که معموالً هم می

باشد. همواره در زیست دتکتور دود یونیزاسیون به دلیل داشتن مواد رادیواکتیو کمتر موردپذیرش میمحیط
شود که در یابد و توصیه میونقل و در دسترس قرار گرفتن دتکتورهای یونیزاسیون محدودیت افزایش میحمل
 .ت امکان از انواع جایگزین استفاده شودصور

های نوری سازی، دکوراسیون و اثاثیه از حسگرامروزه به دلیل استفاده زیاد مواد دارای شعله تأخیری در ساختمان 
ای که امکان وقوع شود و البته باید به هرگونه خطر ویژهتری نسبت به یونیزاسیون استفاده میطور گستردهدود به

 .دهدهای کند سوز میه دقیق بشود. دتکتور دود نوری برای بیشتر کاربردها جواب سریع به حریقدارد توج

اند که با حفظ رفتار دتکتورهای دود یونیزاسیون در پاسخ به یافتهتکامل Opto-heat دتکتورهای خاصی با نام
ص آتش خفه را دارند و لذا حریق سریع و کم دود )مثل بنزین( مشخصات مفید دتکتورهای دود نوری در تشخی

داشته باشند و در نتیجه کمتر ایجاد  EN54-7 هایتوانند مشخصه آستانه تحریک باالتری مطابق با دستورالعملمی
 .های اشتباه بکنندآژیر

 قحری مختلف مراحل در دتکتورها خصوصیت ١-٤-٤
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تواند سوختن در مراحل مختلف که میهای حریق به بررسی اثرات خارجی و فیزیکی تر حسگربرای انتخاب دقیق
کنیم. این شرح پردازیم و رفتار انواع دتکتور را در این رابطه بررسی میها تشخیص داده شود میتوسط انواع حسگر

باشد و با توجه به اثرات فیزیکی که در جهت انتخاب دتکتور مناسب برای موارد و اهداف متفاوت بسیار مفید می
تر تشخیص دادن حریق در شرایط و توان برای هرچه بهتر و صحیحشود میظاهر می مراحل مختلف سوختن

های مناسب حسب مورد استفاده کرد و با این انتخاب از ایجاد خطا یا عدم عملکرد به های مختلف از حسگرمکان
 .موقع جلوگیری به عمل آید

 :شوندمیگیری در حریق مشاهده اندازهطی چهار مرحله آثار فیزیکی قابل

1. I) شوندبعدازاینکه احتراق صورت گرفت و مشتقات غیرقابل رؤیت آزاد می. 
2. II) شودرؤیت تولید میکه دود قابلوقتی 
3. III) دهدشود و روشنایی میور میکه حریق شعلهوقتی. 
4. IV) رسدیابد یا به یک درجه معین میسرعت افزایش میکه دمای نزدیک به حریق بهوقتی. 

 rdetecto ionization یونیزاسیون دود هایحسگر

مراحل حریق  (II و (I باشند لذا برای تشخیص مواردچون اسباب تشخیص ذرات احتراق مرئی یا غیرمرئی دود می
ایست که برای فعال شدن سیستم اعالم حریق گونهتوانند بکار گرفته شوند لذا در مواردی که شرایط محیط بهمی

واد سوختنی موجود در محیط ذرات دودی مرئی تر از موارد دیگر باشد و اشتعال متشخیص شرایط مذکور شایسته
ها بکار گرفته کمتری تولید کنند و بیشتر ذرات غیرمرئی باشند )سوختن با شعله مثل کاغذ و مقوا( این حسگر

رود. در جاهاییکه های یونیزاسیون برای حریق سریع و دود غیرمرئی )دود گرم( بکار میطورکلی حسگرشوند. بهمی
یعی دودآلود نباشد )مثل انبار کوچک کاغذ و بدون حرکت وسایل نقلیه احتراقی( برای تشخیص طور طبمحیط به

گو باشند ولیکن چنانچه در خوبی جوابتوانند بهدود حاصل از مراحل اولیه آتش دتکتورهای دود یونیزاسیون می
اشند )مانند موتورخانه(، های نصب شده بطور طبیعی شامل دود حاصل از دستگاههایی که ممکن است بهمحیط

 .کننداستفاده شوند طبیعتًا انتخاب نامناسبی خواهد بود و احتماالً ایجاد آژیر خطا می

 sdetector smoke Optical نوری دود هایحسگر 

 باشند پس در موارد تشخیص دود در مرحلهکنند حساس میکه نسبت به تغییرات نوری که دریافت میازآنجایی
II) های یونیزاسیون است و در ند بکار گرفته شوند. مورد استفاده این سنسورها بیشتر از کاربرد حسگرتوانمی

باشند. حسگر دود نوری برای حریق تر از نوع یونیزاسیون میدهند اگرچه گرانخوبی جواب میبسیاری از موارد به
 .باشندمناسب می (pvc کند و با دود خفه )مانند سوختن پالستیک و

 rdetecto flame شعله سگرح 

قرمز ماوراءبنفش و یا نور مرئی تولید های اعالم حریق هستند که نور مادونچندان متداول در سیستماسباب نه
از مراحل حریق کاربرد دارند.  (III دهند پس این دتکتورها برای تشخیص مرحلهوسیله آتش را تشخیص میشده به

های تشخیص دودی دود معمولی موجود در محیط باعث بروز خطا در حسگرها نیز برای مواردی که این حسگر
کنند )مانند مواد سوخت نفتی( مناسب شوند و مواد قابل اشتعال موجود پس از احتراق ایجاد شعله میمی
 .دهندتر از دتکتورهای دما جواب میباشند و سریعمی
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 rdetecto heat دما حسگر

از مراحل سوختن  (IV دهد پس در حالتشدت افزایش دما را تشخیص میچون حرارت زیاد غیرطبیعی یا 
سوزی برای رسیدن درجه حرارت محیط به میزان تحریک حسگر حرارتی، دهد. پس از آتشالعمل نشان میعکس

باشد لذا دتکتورهای گرما اصوالً کند هستند که این در حفاظت از حریق و تشخیص سریع نیاز به زمان معینی می
های پر از دود با توجه به اینکه برای جلوگیری از ایجاد تحریک ش تعین کننده است با ین وجود در محیطآت

توان از دتکتورهای دود استفاده کرد، لذا دتکتورهای حرارتی کاربرد های ناخواسته نمیمورد و تولید آژیربی
 .فردی دارندمنحصربه

 باشد. هر نوع فرد هر مکان میه باید محافظت شود و اوضاع منحصربهانتخاب نهایی نوع دتکتورها بر اساس خطری ک
 اطمینان و اقتصادی باشدشود الزم است محکم، قابلدتکتوری که انتخاب می

 اهحسگر پوشش فضای و گرفتن قرار محل ٢-٤-٤

دلیل است که  معموالً تجمع زیاد دود و گرما در باالترین قسمت فضاهای بسته ساختمان وجود دارد و به همین
دهند. دتکتور گرما باید در جایی نصب شود که المان حساس آن در فاصله کمتر ها را معموالً در آنجا قرار میحسگر

های دود باید جایی قرار گیرند که المان متر زیر سقف قرار نگیرد و حسگرمیلی ١٥٠متر و بیشتر از میلی ٢٥از 
 .زیر سقف قرار نگیرد mm٦٠٠ و بیشتر از mm٢٥ ها کمتر ازحساس آن

 
 گرما در زیر سقفمحل مجاز قرار گرفتن حسگر دود و  ١٠-٤شکل 

متر دورتر از دیوار و یا سانتی ٣٠تا  ١٢و چنانچه بر دیوار و یا روی سقف نزدیک به دیوار نصب شوند الزم است  
کند و ها، از رأس فاصله گرفته و بجای قائم مسیر منحنی طی میسقف نصب شوند زیرا که جریان دود در گذرگوشه

 .آوردگر به وجود میاین یک فضای مخفی و استتار را برای حس
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مسیر جریان هوای گرم در گوشه قائم دیوارها و محل مجاز نصب حسگر بر روی دیوار و یا بر روی سقف  ١١-٤شکل 
 نزدیک به دیوار

ها نباید در معرض کانال یا جریان هوا قرار گیرند چون امکان دارد شرایط واقعی را برای حسگر همچنین حسگر
 .دار است باید حسگر دود در نوک باالی سقف قرار گیردهند و در فضاهایی که سقف شیبتغییر د

 .تواند آن را گمراه کندتکه نان تست شده میهرگز در آشپزخانه دتکتور دود بکار نبرید چون یک

تکتورها های کاذب جاذب خوبی برای گردوغبار هستند و بر روی دهای زیر شیروانی و پشت سقفگاراژها و اتاق
 .توانند تأثیر منفی داشته باشندمی

 اهحسگر گذاریفاصله در مؤثر پارامترهای ٣-٤-٤

ای است و بر طبق ای اعالم حریق دود و گرما به شکل دایرهسطح پوشش حفاظتی انواع دتکتورهای نقطه 
 .١٢-٤باشد. شکل متر می ۳/۵متر و برای دتکتور گرما  ۵/۷استاندارد بیشترین شعاع پوشش دتکتور دود 

 
 فضای پوشش دتکتور گرما )سمت راست( و دتکتور دود )سمت چپ( ١٢-٤شکل 

که به دلیل بزرگی سطح اما برای پوشش فضاهای مربعی که بیشترین کاربرد را هم در معماری دارند و یا هنگامی
ای هایی از فضا به دلیل دایرهفضای محافظت شده الزم است دتکتورهای بیشتری در کنار هم قرار گیرند، گوشه

 .مانندبودن پوشش دتکتورها بدون حفاظت باقی می

 
 ای بودن پوشش دتکتورهاهای بدون حفاظت به دلیل دایرهگوشه ١٣-٤شکل 

توانند با ها میاز حداکثر مقداری که آنهای سطح مربعی فاصله دتکتورها باید به دیوار برای پوشش کامل گوشه
ای پوشش دهند کمتر شود بنابراین برای پوشش کامل و مطمئن بیشترین فاصله تا دیوار برای دتکتور شعاع دایره

 .یابدمتر تقلیل می ۵/٣متر و برای دتکتور گرما به  ٥دود به 
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 تقلیل سطح پوشش دتکتور گرما )سمت راست( و دود )سمت چپ( در فضای مربعی ١٤-٤شکل 

یک دتکتور است باید از  تر از مقدار ماکزیمم پوششای که سطح آن بزرگبرای پوشش کامل فضای حفاظت شده
ای ها را کنار هم قرار دهیم ولیکن در این حالت نیز بین سطح پوشش دایرهچند دتکتور استفاده کنیم و آن
ماند و برای پوشش کامل فضای موردنظر باید دتکتورها را بیشتر به هم نزدیک کنیم دتکتورها فضای خالی باقی می

پوشانی مناسب برای پوشش کامل را خواهیم یابد و همتغییر می ١٤-٤ل و بنابراین آرایش دتکتورها مانند شک
 .باشدمتر می ٧متر و برای دتکتور گرما  ١٠داشت در این حالت بیشترین فاصله دتکتورهای دود از یکدیگر 

 
 پوشانی دتکتورها برای پوشش کامل فضای حفاظت شدههم ١٥-٤شکل 

شعاع پوشش  ٥ m یابد. در راهروهایی با عرض کمتر ازطورکلی شعاع پوشش دتکتورها درراه روها افزایش میبه
 :آیدبه دست می ٢-٤دتکتورها از جدول 

  

 ها در راه روشعاع پوشش حسگر ٢-٤جدول 

 ٥ m شعاع پوشش راه رو با عرض کمتر از  

 [(٥ –)عرض کریدور  /٢] + m 5/7 دتکتور دود

 [(٥ –)عرض کریدور  /٢] + m 3/5 دتکتور گرما

طور ساده از های روی خط وسط راه رو موردنظر هستند لذا بهفقط نقطه ٢ m برای راه روهایی با عرض کمتر از
 .توان بهره گرفتبیشترین فاصله بین دتکتورها می
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بین  m 6/10 از دیوار آخر و m 3/5 های گرماها و حسگربین حسگر١٥ m از دیوار آخر و m 5/7 های دودحسگر
 .هاحسگر

 
 ٢ m بیشترین سطح پوشش دتکتورها در راه رو با عرض کمتر از ١٦-٤شکل 

باالیی برای  ۶۰۰mmیا در بین ) نقطه قرار گیرد دار یک ردیف حسگر باید در باالترینهای شیبدر مورد سقف 
 .فاصله از دیوار عمودی داشته باشند ۰٫۵mو حداقل  (برای حسگر گرما ۱۵۰mmحسگر دود و 

% به بیشترین فاصله پوشش ١دار برای هر درجه شیب سقف فقط برای دتکتورهای نصب شده در رأس سقف شیب
تواند تا شعاع درجه پوشش حسگر رأس می ٢٥ای دتکتور دود و شیب %( مثالً بر٢٥شود )تا حداکثرآن اضافه می

 ١٧-٤( متری افزایش یابد. شکل ٥+  ٢٥)% ۲۵/۶

 
 درجه ٢٥دار برای مثال با زاویه فاصله و محل نصب دتکتور دود در سقف شیب ١٧-٤شکل 

 sdetector eamb شعاعی دود دتکتور نصب شرایط ٤-٤-٤

بیشتر  شوند. معموالً دتکتور دود شعاعی از پرتو نوری بهره گرفته و برای حفاظت فضاهای باز وسیع استفاده می
کنند و در یک طرف فضای مذکور منبع نور قرار دارد و در های دود شعاعی بر مبنای تغییر شدت نور کار میحسگر

. در بعضی از موارد برای معین کردن سطح پوشش از آینه برای باشدطرف دیگر سنسور نوری و رله مربوطه می
شود در این صورت برای هر آینه بکار رفته حداکثر طول شعاع هدایت شعاع نوری روی مسیر موردنظر استفاده می

 .یابدسوم تقلیل میطور محسوسی به یکنور به
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 کتورها بانام دتکتورهای نوری شعاعی دودروند. این دتدتکتورهای شعاعی عمومًا در نزدیکی سقف بکار می 
(Optical Beam Smoke Detector) شوند و از نوع دتکتور دود با خاصیت تیره کردن شدت نور شناخته می

قرمز پردازند لذا نور مرئی محیط، با شعاع نور مادونقرمز به جستجوی دود میباشند و با شعاع نور مادونمی
توان نصب کرد و متر می ٢٥کند. دتکتورهای دود شعاعی را تا ارتفاع کند تداخل نمیدتکتور که دود را جستجو می

 .تواند باشدفاصله فرستنده و گیرنده تا صد متر می

ها به سمت فرستد و از گیرنده سیگنالقرمز مدوله شده را در ارتفاع باال به سمت گیرنده میفرستنده پرتو نور مادون
شده وجود داشته باشد کنترلر این شوند. چنانچه دود برای یک مدت زمان از پیش تعیینکنترلر هدایت می

مترمربع را پوشش دهد لذا بکار  ١٥٠٠ا حدود تواند تکند. یک مجموعه میسوزی تلقی میوضعیت را یک آتش
تواند با کشی مربوطه میگیری این سیستم در بعضی از موارد به علت عدم استفاده از دتکتورهای پراکنده و سیم

و  mA 50 باشند. جریان مصرفی در حالت عادیها مناسب میها و فروشگاهها برای انبارها، تونلصرفه باشد. این
 .یابداست و هرچه فاصله گیرنده و فرستنده بیشتر شود جریان مصرفی افزایش می mA ۷۰ در حالت حریق

تواند از لحاظ هزینه تأثیرگذار باشد ولیکن باید دقت شود که دتکتورهای شعاعی در پوشش فضاهای وسیع می
رکت شعاع نور را های درون محل حفاظت شده جلوی شعاع نور را نگیرند یا اینکه پیکر ساختمان جلو حفعالیت

 .های ناخواسته گرددبگیرد و در نتیجه ایجاد آژیر

 
 ١٨-٤شکل 

ای سانتیمتری سقف نصب شوند باید طوری جاگذاشته شوند که هیچ نقطه ٦٠اگر دتکتورهای شعاعی در فاصله  –
بیشترین  ١٧-٤متر دورتر نباشد. مثالً ترکیب شکل  ۵/۷ترین قسمت شعاع نوری محافظت شده از نزدیکدر محل 

 .دهدفاصله پوشش دتکتور شعاعی را برای یک سالن نشان می

 
 پوشش حفاظت از حریق با دتکتور شعاعی )نمای باالی سطح( ١٩-٤شکل 
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دار بکار گرفته شود همان افزایش فاصله )به ازای هر یک درجه یک اگر دتکتور نوری شعاعی در رأس سقف شیب –
 .شودها نیز اعمال میشود برای آندر صد( که برای دتکتورهای دودی اعمال می

ذکور به مقدار سانتیمتری زیر سقف نصب گردد فاصله پوشش پرتو نور م ٦٠تر از چنانچه دتکتور شعاعی پایین –
برای ایجاد سیستم حفاظت از حریق با شود؛ مثالً در شکل ارتفاع دتکتور تا جای حریق احتمالی کم می ۵/۱۲%

متری زیر سقف سانتی ٦٠باشد اگر دتکتور در محدوده دتکتور شعاعی با فرض اینکه حریق احتمالی در کف سوله می
 ١٧یب تعدیل شیب سقف تنها با یک پرتو پوشش عرضی معادل متر( نصب شود با احتساب ضر ٢٠)حتی با ارتفاع 
 .کندمتر را کامل می

 درجه ٢٥بیشترین پوشش پرتو با احتساب تعدیل شیب 

۳۷۵/۹ = ۵/۷ ´ ۲۵/۰ + ۵/۷ 

 عرض پوشش در کف متناظر با عرض پوشش در شیب

۵/۸ = (°۲۵ COS ´ ۳۷۵/۹) 

 عرض کل پوشش از دو طرف در کف با یک پرتو 

m 17 = 2 ´ ۳۷۵/۹ 

 متر است ۲۵/۱متری قرار گیرند برای پوشش کامل حداکثر شعاع پوشش پرتو  ١٠ولیکن اگر دتکتورها در ارتفاع 
(m 25/1 = 5/12 % ´١٠)  ١٠تواند باشد و در این مثال با دتکتور در ارتفاع متر می ٢/٥و لذا فاصله دو پرتو حداکثر 

 .پرتو جهت پوشش کامل الزم است ٧متری حداقل 

 
 باشند(پوشش دتکتور شعاعی )نمای روبرو، پرتوهای نور به صفحه عمود می ٢٠ -٤شکل 
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سانتیمتری هر دیوار یا  ٥٠ی نزدیک به فرستنده و گیرند( که از سانتیمتر  ٥٠هر قسمت از شعاع پرتو نور )غیر از  –
 .شودمانع جریان گازهای گرم بگذرد آن قسمت پرتو جزء محافظ محسوب نمی

 .سطح پوشش داده شده توسط یک دتکتور نوری شعاعی نباید از یک منطقه کشف تجاوز کند –

 
 مجموعه دتکتور شعاعی ) بیم دتکتور( ٢١-٤شکل 

 عموان ٥-٤-٤
1. I) ٢٥تر از سانتیمتری هر دیوار یا مانعی در سقف با ارتفاع بزرگ ٥٠های دود و گرما نباید در فاصله کمتر از حسگر 

 .متر قرار داده شوندسانتی
2. II) متر است. حسگر نباید در فاصله کمتر از دو برابر ارتفاع مانع قرار گیردسانتی ٢٥آنجایی که ارتفاع مانع کمتر از. 

 
 ( فاصله مجاز دتکتور با مانع روی سقف ٢٢-٤شکل 

III) اگر هر نوع مدخل یا بادگیر در محدوده حفاظت شده از حریق قرار داشته و عمق cmیا بیشتر داشته باشد  ٨٠
 .در آن قرار گیرد یا برای تهویه استفاده شود یک حسگر باید

1. IV) متری ورودی تهویه فعال هوا قرار گیرند ١ها نباید در حسگر. 
2. V) های نوعغیر از سیستم P2 ،L5 ،L4  اگر یک کانال یا هواکش به بیش از یک یا چند سقف وارد شود، یک حسگر

 (برقی و غیرهاه آسانسور یا پلهاز ورودی قرار داده شود. )مانند چ m 5/1 حریق باید در باالی کانال و در هر سطح در
3. VI) ارتفاع سقف مثل یک دیوار در نظر گرفته شود١٠تر از مانع بزرگ %. 
 )VIIایشبکه هایسقف)structure Cellular(  
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 ها مثل حالت معمولیبندی حسگر% ارتفاع سقف فاصله١٠آویز کمتر از  –

 .یابدمی ها تقلیل% ارتفاع سقف فاصله حسگر١٠تر از آویز بزرگ –

گیرند و در ها روی تیرها قرار میباشد حسگرهای کوچک وقتی عرض کمتر از چهار برابر عمق میدر شبکه –
 .گیردتر حسگر درون شبکه قرار میهای بزرگشبکه

 
 ٢٣-٤شکل 

 )VIIIایسازه تیرهای 

بندی متر برای مورد حسگر دما باشد فاصله ۵/۷برای مورد حسگر دود و  m 6/10 که طول تیر کمتر ازدرصورتی –
 .خاص الزم است

 .اگر تیرها از مقادیر مذکور بیشتر باشد در هر شبکه یک حسگر الزم است –

1. IX) های مجزا کنندهتیغه (Partition) های انباری که بهیا طبقه cmرسند باید مثل دیوار در نظر گرفته سقف می ٣٠
 .شود

 رآسانسو چاه و عمودی هایکانال در ٦-٤-٤

های عمودی )مثل پلکان عمودی( قرار گیرد یک دتکتور باید در باالی در مواردی که الزم است دتکتور در شافت
 .پله نصب گرددمتری از ورودی کانال یا راه ۵/۱همچنین در هر سطح در فاصله شافت و 

 
 هاهای عمودی و خروجینصب دتکتورها در کانال ٢٤ -٤شکل 

 فسق ارتفاع حدود ٧-٤-٤
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 .نصب گردند ٣-٤های بلندتر از ذکر شده در جدول ها نباید در سقفحسگر

 هابیشترین ارتفاع نصب حسگر ٣-٤جدول 

 حدود ارتفاع سقف

 نوع دتکتور

 ارتفاع سقف به متر

 شرایط معمولی *شرایط خاص

 Heat detectors دتکتور گرما

۱۳٫۵ 

۱۲٫۰ 

۱۰٫۵ 

۹٫۰ 

۷٫۵ 

۶٫۰ 

 class(Grade) ۱    رتبه )کالس( یک

 Grade 2 رتبه دو

 Grade ۳رتبه سه 

 Point smoke ۱۵٫۰ ۱۰٫۵ ای دودنقطه دتکتور

 High temp ۱۰٫۵ ۶٫۰       دتکتور گرما دمای باال

 Optical beam ۴۰٫۰ ۲۵٫۰ دتکتور دود شعاعی

 حدود ارتفاع سقف با حفاظت سریع )شرایط خاص( *
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طور اتوماتیک مستقیم یا توسط مرکز اعالم حریق )آژیر( به مرکز اگر سیستم تشخیص حریق به P در کالس حفاظت
دقیقه نباشد، پیگیری سریع امکان استفاده از  ٥نشانی متصل باشد و زمان متوسط رسیدگی بیشتر از آتش

 .دهدهای حد که در قسمت راست جدول نوشته شده است را میارتفاع

% سطح سقف( از بیشترین مقدار سمت راست جدول بیشتر شد، آن ١٠یک قسمت کوچک سقف )کمتر از اگر 
 m شرط اینکه ارتفاع سقف در قسمت بلند ازای گرما محافظت شود بهوسیله حسگر نقطهتواند بهقسمت بلند می

 m 5/12 قسمت بلند بیشتر ازشرط اینکه ارتفاع در ای دود بهوسیله حسگر نقطهمتر بیشتر نشود و یا به 5/10
 .نشود

که سیستم شود که تشخیص حریق پس از گسترش آن باشد، وقتیباوجوداینکه افزایش ارتفاع سقف باعث می
افتد مقدار گسترش آتش همچنین به مدت زمان تأخیر بین کشف حریق و لحظه استارت اطفاء حریق بکار می

تواند وچک باشد مقدار افزایش آتش در اثر سقف بلندتر میسیستم اطفاء نیز بستگی دارد اگر این زمان ک
 .پذیرش باشدقابل

 
 یک نمونه از توزیع تجهیزات اعالم و اطفاء، حریق در یک ساختمان ٢٥ -٤شکل 

 یکمک تجهیزات
 منظور عدم گسترش عیوب مدار به کار صورت الکتریکی و بهبرای جدا کردن یک مدار به: )ایزوالتور( خط کننده مجزا

 .رودمی
 عدد بر روی یک حلقه بدون  ٢٠برای مشخص شدن وضعیت خط )عادی، اتصال کوتاه، قطع(. تا : اعالم نوری دیود

 .ها نصب شوندتوانند مثالً در راهرو هتلتغذیه اضافی می
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 ٢٦-٤شکل 

 رودصورت شعاعی و حلقوی بکار میدهی، تغذیه جدا و بهمبدل سیستم آدرس پذیر به متعارف: دارای سویچ آدرس. 
 رودصورت شعاعی و حلقوی بکار میسازد و بهمبدل گسترش مدار: در مدار قرار گرفته و مدار فرعی می. 
 که ضمن داشتن عملکرد طوریدهد بهبرد میانجی شبکه: درون کنترل پنل قرار گرفته و دو سیستم را به هم ربط می

 .کشی دو کیلومتردهند. بیشترین فاصله کابلان میمستقل وضعیت سیستم دیگر را نش
 شودبه پنل وصل می… رد میانجی سریال: در کنترل پنل قرار گرفته و پرینتر و. 
 دهی، حافظه ثبت اطالعات و تاریخ هشدار و عیوب است وبر روی کامپیوتر قابل دیدن رله ورودی خروجی: قابل آدرس

 .کنندصورت رله عمل میبه… های جریان آب ورها، سویچهای حریق، دمپهستند. برای کنترل درب
 های متعددی برای کاربردهای مختلف داشتتوان رلهبرد کمکی خروجی: با نصب آن در کنترل پنل می. 
 منظور عدم گسترش عیوب مدارصورت الکتریکی و بهمجزا کننده خط )ایزوالتور(: برای جدا کردن یک مدار به 
 عدد بر روی یک حلقه بدون  ٢٠ی مشخص شدن وضعیت خط )عادی، اتصال کوتاه، قطع(. تا دیود نوری مجزا: برا

 .ها نصب شوند نصب شوندتوانند مثالً در راهرو هتلتغذیه اضافی می
 رودصورت شعاعی و حلقوی بکار میدهی، تغذیه جدا و بهمبدل سیستم آدرس پذیر به متعارف: دارای سویچ آدرس. 
  :رودصورت شعاعی و حلقوی بکار میسازد و بهدر مدار قرار گرفته و مدار فرعی میمبدل گسترش مدار. 
 که ضمن داشتن عملکرد طوریدهد بهبرد میانجی شبکه: درون کنترل پنل قرار گرفته و دو سیستم را به هم ربط می

 .کشی دو کیلومتردهند. بیشترین فاصله کابلمستقل وضعیت سیستم دیگر را نشان می
 شودبه پنل وصل می… برد میانجی سریال: در کنترل پنل قرار گرفته و پرینتر و. 
 دهی، حافظه ثبت اطالعات و تاریخ هشدار و عیوب است وبر روی کامپیوتر قابل دیدن رله ورودی خروجی: قابل آدرس

 .نندکصورت رله عمل میبه… های جریان آب وهای حریق، دمپرها، سویچهستند. برای کنترل درب
 های متعددی برای کاربردهای مختلف داشتتوان رلهبرد کمکی خروجی: با نصب آن در کنترل پنل می. 

  

  

 ٥ فصل
 قحری اعالم تجهیزات نصب و انتخاب شرایط

  

 :تجهیزات نصب و انتخاب شرایط- ٥
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 اگرم و دود هایحسگر ١-٥

 BS5839-P1 طور صحیح فضا را پوشش دهند و سطح پوشش داده شده با توجه بهها باید بههمیشه حسگر
مطابق مقدار معین شده باشد و نوع حسگر باید درست انتخاب شود. بیشتر دتکتورهای بکار گرفته شده در 

اختمان و اسباب و اثاثیه که از های اعالم حریق دتکتور دود هستند و برای بسیاری از مواد بکار رفته در سسیستم
باشند. تر میهای دودی فتوالکتریک مناسبباشند حسگرمی (Flame retardant) نوع سوخت با تأخیر شعله

نشان داده شده  ١-٥و جدول  ١-٥ها در مثال شکل کارگیری آنجای مناسب دتکتورهای دود و محل مناسب به
 .است

 
 های مناسب برایمحل -١-٥شکل 

  

  

 حسگر دود مناسب هر محل در ساختمان ١-٥جدول 

 ** دلیل انتخاب مورد یونیزاسیون فتوالکتریک محل بکار گیری

 امکان عبور جریان هوا   ** راهرو/ محل عبور و پلکان

 وجود جریان هوا / امکان سوختن بدون دود   ** چاه آسانسور/ داکت

دفتر کار / اتاق انتظار، کنفرانس، نشیمن، 
 احتمال سوختن بدون دود   ** پذیرایی، بستری بیمارستان / سالن هتل
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     ** اتاق نهارخوری

   ## ** سالن انتظار البی

   ** صحنه و سالن تئاتر
تواند مشکل ایجاد دود مربوط به تئاتر می

 کند

 امکان جریان هوا وجود دارد   ** رو زیرگذرپیاده

   ** انبار
در صورت کارکرد لیفتراک )دیزل یا پروپان( 

 نامناسب است

     ** مدرسه و فروشگاه و عکاسی

   ## ** خانهسالن کتاب

     ** سالن اجتماعات و اتاق مالقات

اتاق معالجه، پرستاران، عمل شیرخوارگان، 
   ** X بردارینگهداری بچه، آزمایشگاه، عکس

های مورد مربوط به شعلههای بیاز آژیر
 کندغیرقابل رؤیت رادیواکتیو جلوگیری می

 وجود مواد گازی   ** خانه / اتاق کپیتاریک

   ** استودیو / اتاق ضبط
احتمال آتش شعله دار )انتخاب دتکتور شعله 

 اختیاری است(
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 احتمال هوای یونیزه شده   ** موتورخانه / اتاق برق

     ** کارگاه و مسجد / کلیسا

 سوختن بدون آتش )خفه( ## ** مرکز تلفن

 جریان هوا و گردوغبار   ** محل بارگیری

 ## ** انبار سوخت
آتش با سوختن سریع و تمیز )انتخاب 

 دتکتور شعله اختیاری(

 قبولدتکتور بسیار مناسب. ## = دتکتور قابل = **

 های با جریان زیاد هوا یا دود و های دود چنانچه در محیطهمیشه شرایط محیطی در نظر گرفته شود. بیشتر حسگر
 .بخار آشپزخانه و غیره قرار گیرند مساعد ایجاد آژیر ناخواسته هستند در چنین شرایطی ممکن است حسگر گرما بهتر عمل کند

 یط نصب موردبررسی قرار گیرد که آنجا حرارت موضعی مثل اجاق، قبل از انتخاب نوع دتکتور حرارتی الزم است مح
باشد؟ معموالً به طورمعمول چقدر میه بهوجود دارد؟ حداکثر حرارت محیط حفاظت شد… های در حال کار و مشعل، ماشین

های اجباری هدلیل روشن بودن فن حمام و یا سرویس بهداشتی همواره یک جریان هوا از طرف ورودی ساختمان و یا دریچ
ها ممکن است دود ایجاد شده در آشپزخانه را به ورود هوا به سمت حمام و یا سرویس بهداشتی جریان دارد. این جریان

خوبی های هوا بهسوزی را از دتکتورها دور کنند. الزم است جریاندتکتورهای دود برسانند و شاید در مواردی دود ناشی از آتش
ناخواسته آژیر حریق و یا عدم ایجاد آژیر واقعی ایجاد نشود. در پالن نمونه نشان داده شده امکان دارد مطالعه شوند تا شرایط 

خواب حفاظت کافی را ایجاد کند ولیکن این نقطه مکانی است که در قرار دادن یک دتکتور دود در نزدیکی ورودی دو اتاق
س ممکن است ایجاد آالم اشتباهی کند. پس اگر الزم است جریان هوای عبور کرده از طرف آشپزخانه باز قرار دارد پ

 .ها حفاظت شوند بهتر است دتکتورها در داخل اتاق قرار گیرندخواباتاق

 
 ٢-٥شکل 
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همچنین قرار دادن دتکتور دود در نزدیکی قسمت باز آشپزخانه نامناسب است و بهتر است یک دتکتور گرما در  
نوع دتکتور گرمای مناسب برای هر محیطی بیان شده  ٢-٥گاز قرار گیرد. در جدول محیط آشپزخانه و دور از اجاق

 .است

 دتکتور گرما مناسب هر مکان ٢-٥جدول 

 محل بکار گیری

 حرارت ثابت باال

Fixed High Temp 

 حرارت ثابت

Fixed Temp 

 شدت افزایش

Rate of Rise مالحظات 

 تغییرات سریع در حرارت اتاق   ** ** اتاق دیگ بخار

     **   رستوران

   **     اتاق خشک کن

 از محل روی اجاق دوری شود     ** آشپزخانه

   **     انباری

 پارکینگ –فضای پر دود 
   **     بارگیری محل – اتومبیل

درجه فارنهایت(  ١٩٩گراد )حدوددرجه سانتی ٩٢های گرم از سنسورهای حرارتی شود که در محیطتوصیه می
 .(fix high) استفاده شود
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 .باشدهای متداول میراهنمای مناسبی برای طراحی ٣ -٥شکل 

 هناخواست هایآژیر رساندن حداقل منظوربه طراحی مرور ٢-٥

های آتشنشانی ایجاد بار توانند سبب قطع شدن کار روزمره و همچنین بر روی سرویسهای ناخواسته میآژیر
های هشدار شده و احتمال دارد های نابجا باعث عدم اعتماد ساکنین به سیستمسنگینی کنند و ضمنًا تکرار این آژیر

 .ان ندهندالعمل نشهای درست در مواقع حریق نیز عکسکه نسبت به آژیر

 .شوندطور وسیع به چهار گروه تقسیم میهای نادرست بهآژیر

 Unwanted alarm –                           آژیر ناخواسته با منشأ درست –

 Equipment false alarms –                                      آژیر اشتباه تجهیزات –

 Malicious false alarms –                  آژیر نادرست به خاطر تحریک عمدی –

 False alarms with good intent –                           آژیر غلط با تحریک اشتباهی –

شود به مواردی که اشتباهی از طرف سیستم کنترل یا شخص صورت نگرفته بلکه شرایط آژیر ناخواسته مربوط می
هایی مانند آتش مثل بخار یا اسپری هایی مانند شرایط محیط، پدیدهع عاملمانند حریق به وجود آمده و از جمی

جای یک شخص مثل سیگار کشیدن در محلی شوند یا با عمل نا بهگازها یا گردوغبار که باعث تحریک دتکتورها می
ی که از شود به طراحی به کمک تجهیزاتکه دتکتور دود وجود دارد، به وجود آمده است. شرح ذیل مربوط می

های جامعی در این مورد توصیه BS5839 نمایند. درهای ناخواسته جلوگیری میتوانایی سیستم در ایجاد آژیر
 :ها استفاده کردوجود دارد که در مواقع الزم باید از آن

 دتکتورهای نوع Photo thermal تقلیل  هم تغییرات حرارت وهم تراکم دود یا شبیه دود را آنالیز کرده و این باعث
 .شودمالحظه توانایی سیستم در ایجاد آژیر اشتباهی میقابل
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هایی که احتمال دود یا شبیه به دود ریزی کرد که در زمانگونه دتکتورها را برنامهتوان اینبا سیستم آنالوگ می
دود و دما هر دو هایی که این احتمال وجود ندارد در وضعیت وجود دارند فقط در حالت حرارت کار کنند و در زمان

 .کار کند

نباید در  (rate of rise heat) های اشتباهی دتکتورهای شدت افزایش حرارتمنظور جلوگیری از ایجاد آژیربه
کنند مانند آشپزخانه و اتاق دیگ بخار و یا انبار با درهای بزرگ به هوای هایی که مرتبًا درجه حرارت تغییر میمحیط

 .باز استفاده شوند

 BS5839-1 گراد باالی ماکزیمم درجه سانتی ٢٩کند که درجه حرارت تحریک دتکتورهای حرارت ثابت توصیه می
گراد باالی ماکزیمم درجه حرارتی که شود و چهار درجه سانتیحرارت محیط باشد که احتماالً در یک دوره زمان طوالنی ایجاد می

 .شوداحتماالً در یک دوره زمانی کوتاه ایجاد می

  

  

 های ناخواستهمالحظاتی برای کاهش آژیر ٣-٥جدول 

 محل های ناخواستهمالحظات برای کاهش آژیر

 آشپزخانه هرگز از دتکتور دود استفاده نشود

، دودی یونیزاسیون و در صورت rate of rise heat دتکتورهای شدت تغییرات گرما
 های نزدیک به آشپزخانهمحیط * .امکان اصالً دودی استفاده نشود

 *.دتکتورهای دودی یونیزاسیون )و در صورت امکان اصالً دودی( استفاده نشود
هایی که در آن تستر نان استفاده اتاق
 شودمی

 کشندهایی که در آن سیگار میاتاق * .دتکتورهای دودی نوری )و در صورت امکان اصالً دودی( استفاده نشود

 هایی که بخار وجود داردحمام و محل * .نوری )و در صورت امکان اصالً دودی( استفاده نشوددتکتورهای دودی 

https://pantasecurity.com/اعلام-حریق/


 

https://pantasecurity.com/اعالم-حریق/ 

 شرکت پنتا
 

 فضاهای با تمرکز زیاد گردوغبار * .دتکتورهای دودی نوری )و در صورت امکان اصالً دودی( استفاده نشود

 .دتکتورهای دودی یونیزاسیون استفاده نشود
جاهایی که دتکتورها در جریان هوا با سرعت 

 زیاد قرار دارند

)و در صورت امکان اصالً  beam detectors دتکتورهای دودی یونیزاسیون و شعاعی
 هایی که دود اگزوز وجود داردمحل  .دودی( استفاده نشود

 نزدیک به پنجره باز شوفضای  .دتکتورهای دودی یونیزاسیون )و در صورت امکان اصالً دود استفاده نشود(

 شودتوصیه می Photo thermal استفاده از دتکتور ترکیبی دود و گرما * 
 لکنتر  تجهیزات ٣-٥

های مختلف از تجهیزات های ورودیکنترل پنل مغز سیستم کشف و اعالم حریق است. مسئول بررسی تمام سیگنال
گیری تلفن های خطر، شمارهها، المپهای خروجی مانند آژیرها، زنگاتوماتیک و یا دستی است و سپس باید آژیر

 .های درون ساختمان را انجام دهداضطراری و کنترل

 
 انواع کنترل پنل ٤ -٥شکل 

اند یک سیستم ساده با یک ورودی و خروجی برای یک ناحیه تا یک کامپیوتر پیچیده که چندین توکنترل پنل می
کند باشد. توانایی سیستم کنترل و پنل نمایش به بزرگی و نوع ساختمان ساختمان را در یک ناحیه کنترل می

 .حفاظت شده و گستردگی حفاظت اتوماتیک بستگی دارد

، ارتباط از راه battery standbyاس تعداد مدارهای ناحیه، مدارهای آژیرها، تواند بر اسمشخصات تجهیزات می
های کمکی کنترل و دیگر نیازهای انحصاری مشتری باشد، در کنار کنترل پنل باید یک دیاگرام نشانگر دور مرکز رله

 .ها وجود داشته باشدموقعیت ناحیه
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 sPanel Repeater کننده تکرار هایپنل ١-٣-٥

توانند وارد نشان از مسیرهای مختلف میکه گروه آتشها وجود دارد وقتیها برای بیشتر سیستمنلاین پ 
که گروه عملیات در بیش از یک نقطه نیاز که گروه نجات دور از پنل اصلی هستند و یا وقتیساختمان بشوند، وقتی

های زیادی های کنترل که تکرار کنندهتمام پنل روند.به اطالعات سیستم دارند مانند نگهبانی بیمارستان، به کار می
دارند احتیاج به دو منبع تغذیه دارند. تغذیه پشتیبان در پنل موجود است و لیکن یک تغذیه مطمئن اصلی برای 

طور طور روشن عالمت گزاری شوند تا سیستم اعالم بهمنبع تغذیه اولیه الزم است و فیوز و کلید مجزا کننده باید به
 .استه خاموش نماندناخو

ها مناسب با یک مقدار کارکرد هایی هستند که ظرفیت آنها دارای باطریاز تکرارکننده های متداول و خیلیپنل
های آنالوگ باطری معموالً اندازه دلخواه باشند. برای سیستممستقل تعریف شده بر اساس بار کامل سیستم می

مالحظه طور قابلتوانند بهکه مقدار و نوع تجهیزات متصل شده میکنند چون دارد تا اینکه ترکیب موردنیاز را ایجاد
 .تغییر کنند

 محل نصب تجهیزات کنترل و نمایش 

 در یک محیط با خطر حریق کم 
 در طبقه هم کف مربوط به ورود گروه اطفاء حریق 
 در یک فضای عمومی مربوط به همه استفاده کنندگان 
 شود، فضای تجهیزات کنترل باید حفاظت شودآنجائی که دتکتورهای اتوماتیک استفاده می. 
 یک زنگ خطر باید در کنار دستگاه کنترل نصب شود. 
 های اضطراری در دسترس باشدمکان آن باید به سادگی برای تیم اطفاء حریق در وضعیت. 
 ر اضطراری باید در نظر گرفته شودخوبی روشن بوده و لذا لزوم استفاده از نومحیط باید به. 
 شخصی مسئول مراقبت از آن باشد. (های نوعغیر از سیستم M) 

 ybatter Standby پشتیبان تغذیه منبع ٤-٥

ها منبع تغذیه پشتیبان معموالً از باطری ثانویه که به یک شارژر اتوماتیک وصل شده است تشکیل شده این باطری
های نوع بکار گرفته در خودرو را سال داشته باشند و مقررات خصوصًا استفاده از باطری ٤باید عمر مفید حداقل 

 .کندمنع می

شتیبان باید بتواند بعد از یک حداقل مدت زمان معین آژیر را برای شود منبع تغذیه پکه برق شبکه قطع میوقتی
کند. برای کاربری دقیقه روشن نگه دارد. حداقل مدت زمان با نوع سیستم وضعیت ساکنین ساختمان تغییر می ٣٠

ساعت  ٢٤که قطعی برق بیش از باشد. درصورتیساعت می ٢٤الزم  (standby) مدت زمان آمادگی (L) مسکونی
 (P) رسد بهتر است مدت زمان آمادگی بیشتر در نظر گرفته شود. برای حفاظت ملک و سرمایهنطقی به نظر میم

ساعت کافی است و در غیر این صورت زمان  ٢٤ساعت برآورد شود زمان آمادگی به مدت  ٦اگر قطعی برق تا 
 .ساعت باشد ٧٢ا حداکثر ساعت بیشتر از آنکه ساختمان امکان تعطیلی داشته باشد ت ٢٤آمادگی باید 

 یکشسیم ٥-٥
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)نه مقررات اصالح شده فعلی( که در مورد دتکتورها و کلیدهای اعالم دستی استفاده از  BS5839 مقررات قبلی
های ضد حریق را استفاده از کابل (sounders) کشی آژیرهاداند، برای سیمهای ضد حریق را اجباری نمیکابل

 .کنداجباری می

کند. های بکار رفته در سیستم اعالم حریق معین میملزومات دشواری برای نوع کابل BS5839-1:2002 مقررات
های باکیفیت مقاوم در برابر آتش های سیستم بکار گرفته شوند؛ و کابلهای نسوز باید در تمام قسمتدیگر کابل

شوند و که به آژیرها وصل میشوند؛ مثالً وقتیبرای مواردی که باید کابل در زمان طوالنی سالم بماند، بکار گرفته می
 .باشندهای فرعی قسمتی از مسیر سیگنال آژیر مییا جاییکه اتصال بین پنل

 .باشدها در نظر گرفته شود و افت ولتاژ باید کمتر از ده درصد ولتاژ نامی برای مدار آژیرها باید بار بر روی کابل

گذاری شده و ترجیحًا طور واضح عالمتها جدا شده باشند و بهای دیگر سیستمههای آژیر حریق باید از کابلکابل 
 .به رنگ قرمز و از مسیرهای با حداقل خطر در ساختمان عبور داده شوند

شوند باید مطابق یکی از موارد زیر هایی که برای مسیر بحرانی سیگنال و تغذیه سیستم استفاده میتمام کابل
 :باشند

 کابل مطابق با BS7629 
 کابل مطابق با BS7846 
 MICC (Mineral insulated cable) با پوشش کلی پلیمری مطابق BSEN60702 

 :طورکلی در موارد زیر بکار گرفته شوندهای خاص مقره و اتصال باید بهبا روش (MICC) های مقاوم حریق برترکابل

 .گیردپاش مجهز نیستند و تخلیه ساکنین در چهار فاز یا بیشتر صورت میهایی که به سیستم آبدر ساختمان –

 .ارتفاع دارند m٣٠ های که به سیستم آبپاش مجهز نیستند و بیشتر ازدر ساختمان –

ای مسیرهای بحران هتواند روی کابلهایی که به سیستم آبپاش مجهز نیستند و آتش میها یا سایتدر مکان –
های بزرگ باقی سیگنال در دیگر فضاهای دور که ممکن است مردم در آن در موقع حریق، مانند بیمارستان یا سایت

 .بمانند تأثیر گذارد

در  (BS7846 و BSEN60702 کابل مطابق با) های اضافه دیگر ندارد اما انواع دیگرنیازی به حفاظت MICC کابل
 :ت شوندشرایط زیر باید حفاظ

 خطر مثل اداره و مغازه(های بیمتر باالی سطح کف )غیر از محیط ٢کمتر از  –

 در معرض خسارت یا صدمه از طرف جانوران جونده –

(SMA های حریق آنالوگ مناسب نیستبرای سیستم) 

 .های دیگر جدا شودهای مربوط به سیستمطورکلی کابل آژیر حریق باید از کابلبه
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دی شده و منحصرًا به سیستم آژیر حریق اختصاص بنها دارای ترانک مشترک هستند باید تقسیمابلجاهایی که ک 
 .باشدداده شود. رنگ توصیه شده کابل قرمز می

های دیگر طور متوسط از سیمها این است که بهدر بعضی از مراجع حداقل مالحظات توصیه شده در مورد سیم
 متر مربع( باشدمعادل سیم با سطح مقطع یک میلی)  AWG#۱۶دیرتر بسوزند و حداقل سایز سیم 

 .دهدهای نامناسب نصب دتکتورها را نشان میمواردی از مکان ٥ -٥شکل 

 
 ٥ -٥شکل 

  

 ٦ فصل
 قحری اعالم سیستم گسترش و نگهداری

  

 حریق اعالم سیستم گسترش و)eMaintenanc(  نگهداری- ٦

های منظم الزم است تا از درستی کارکرد یک سیستم اعالم حریق مطمئن شویم. البته تعدادی از آزمایش و بازرسی
وسیله شخص شوند ولیکن پنل باید بههای سیستم اعالم روی کنترل پنل نمایش داده میعملیات سیستم و عیب

یابی صورت شود و تمام عملیات برای عیب مسئول بازرسی شود تا اگر چراغ نشان دهنده عیب روشن باشد متوجه
تر مفصالً توضیح داده شد که سیستم اعالم با توجه به ماهیت مأموریتی که گیرد و سیستم رفع عیب شود. پیش

ای قرار گیرد وسعت خطرات و خسارات حریق این دشواری کوچک را دارد باید جدا مورد نگهداری و بازرسی دوره
 .کندتوجیه می

 مسیست معمول هایتست ١-٦

 .مطرح شده است BS5839 های زیر در قسمت اولطور مرتب تست و سرویس شده و توصیهسیستم باید به

 :های روزانهتست
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1. I)  کارکرد معمولی نشانگرهای پنل چک شود، در صورت غیرطبیعی هرگونه عیب نشان داده شده یادداشت شده و
 .منتقل شود

2. II) بت شده در روزهای گذشته ترتیب اثر داده شده باشدچک شود که به هرگونه خطای ث. 

 :های هفتگیتست

1. I) های دود را بکار انداخته تا صحت کارکرد چک شود، هر هفته یک حسگر متفاوت کلیدهای اعالم دستی یا حسگر
 .باید چک شود

2. II) کارکرد آژیرها چک شده و سپس سیستم به حالت اول (Reset) برگردانده شود. 

III) الت باطری چک شوداتصا. 

1. IV) های معمولی هفتگی های تست شده را کامل کرده و تستفرم گزارش وقایع را با دقت تاریخ و زمان و دستگاه
 .معین شده را انجام داده و به مقام مسئول گزارش کنید

 :ماهههای سهتست

1. I) های زمانی را بررسی کرده و کنترل شود که موارد ثبت شده برطرف تمام موارد یادداشت شده در دفترچه کنترل
 .اندشده

2. II) ها و اتصاالت را چک کنید و سیستم در حالت تغذیهباطری standby  برای اطمینان از سالمت باطری کنترل
 .شود

III) ها برای کارکرد صحیح کنترل ای دود چک و کنترل شود. تمام خروجیهتمام آژیرها و کلید اعالم دستی و حسگر
 .جای دور بازرسی شوندشود. تجهیزات ارسال سیگنال به

1. IV) قبول های خطا، شرایط قابلکنند. برای تمام آژیرسازی خطاکار میهای کنترل پنل با شبیهچک شود که کلیه آژیر
ها و نشانگرها بازرسی قبولی وجود دارد عملیات الزم انجام شود. تمام کنترللمقررات ملی مقایسه شود و اگر مورد غیرقاب

 .شوند
2. V) های دستی را صدمه کنندهها و تحریکصورت چشمی چک شود که تغییرات ساختمان از نظر فیزیکی حسگربه

طور چشمی کنترل شود و یزات بهنزده باشد و تغییرات احتمالی صحت عمل کرد سیستم را از بین نبرده باشد. تمام موارد تجه
 .اطمینان حاصل شود که سیستم مسدود نشده و یا تغییر کاربری باعث ایجاد وضعیت نامناسب نشده باشد

ماهه های اضافی دیگر مانند کنترل دتکتورهای شعاعی برای مسیر صحیح پرتو، کنترل شود. فرم تست سهبازرسی
ه با دقت پرکرده و هر نوع عیب و یا تغییراتی روی تجهیزات را ثبت های تست شدرا با تاریخ و ساعت و دستگاه

 .کنید

 :تست سالیانه

1. I) ای، تمام کلیدهای اعالم دستی و دتکتورهای های دورهماهه با دقت انجام شود. اضافه بر بازرسیهای سهتست
 .ایش شوندحریق برای کارکرد صحیح آزمایش شوند. تمام تجهیزات آژیر برای کارکرد صحیح آزم

2. II) ای در جای خود باید تست شود. سطح دتکتورهای آنالوگ کنترل شوند که در بین حدود صحیح باشندهر حسگر. 

III) ها و تجهیزات باید برای اطمینان از صدمه ندیدن چک شوندتمام اتصاالت کابل. 
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 .های در دسترس کنترل شونددارنده کابلطور چشمی تمام نگهبه

 .روز باشندهای اجرایی صحیح و بهکنترل شوند که برنامه

 
 AEROSOL )سمت راست( ابزار تست دتکتور دود )سمت چپ( مواد گازی ١-٦شکل 

 قحری اعالم سیستم گسترش ٢-٦

برای گسترش سیستم اعالم باید طرح گسترش با همان اهمیت و دقت سیستم اصلی انجام شود. همیشه این 
 .چک بر روی سالمتی کل سیستم تأثیر گذارداحتمال وجود دارد که یک تغییرات الحاقی کو

  در مواردی که تجهیزات اضافه شده سازنده دیگری دارد باید توجه خاص گردد تا اطمینان حاصل شود هماهنگی بین
 .تجهیزات کهنه و نو وجود دارد و اینکه شرایط صحت مچینگ سیستم برقرار باشد

  

  

 ٧ فصل
 قحری تشخیص هایحسگر

  

  

 : sDetector Fireحریق تشخیص هایحسگر- ٧
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های حریق یعنی دتکتورهای ترین حسگرترین و متداولهای گذشته با عملکرد و ساختمان دو نوع از مهمدر بخش
ها خواهیم داشت که تری بر روی انواع حسگردود و حرارت آشنایی الزم را پیدا کردیم در این بخش مباحث عمیق

باشد. توصیه های با اهمیت بسیار الزم میصًا برای طراحی سیستم اعالم حریق در مکانها خصواطالع از آن
 .مطالعه شود ٣-٤شود قبل از مطالعه این بخش مطالب بخش می

 اهحسگر انواع کاربردی و فنی مشخصات ١-٧ 

کی مواد و های مختلف ساخت و خواص فیزیبرای دانستن عملکرد انواع دتکتور الزم است تا حدودی تکنیک
های ساخت برای متخصصین و شود را بدانیم دانستن روشهای گوناگونی که در دتکتورها استفاده میآوریفن

دهد ضمنًا فایده هم نیست و یک دید کلی برای انتخاب حسگر برتر به طراح میطراحان اگر یک ضرورت نباشد بی
شود موارد ًا در طراحی موردنیاز هستند لذا توصیه میهای عددی که در هر مورد بیان شده است بعضدانستن داده

 .صورت فشرده در زیر بیان شده است حتمًا مطالعه شوندای از مشخصات فنی دتکتورها که بهمالحظهقابل

 ددو دتکتورهای ٢-٧

 
و یا  (ionization) شوند که اکثرًا بر اساس یونیزاسیونهای دود بر اساس طرز کارشان مشخص میحسگر

کنند به دود ناشی از های دود که در کالس فتوالکتریک کار میکنند. حسگرکار می (photo electric) فتوالکتریک
ها زیاد ذرات بزرگ دود گونه حریقدهند چرا که اینتر جواب میدون آتش، خفه( سریعحریق با انرژی کم )سوختن ب

دهند کنند جواب میهای دیدنی احتراق مثل ذرات کربن که دود را آشکار میکنند. بنابراین به فرآوردهتولید می
 های سوختنی()مانند بیشتر پالستیک

دهند. از تر جواب میور( سریعهای با انرژی زیاد )شعلهبه حریقهای دود که در کالس یونیزاسیون هستند حسگر 
های غیر دیدنی کنند )مثل چوب و کاغذ( پس با فراوردهها مقدار زیادی ذرات کوچک دود تولید میآنجائی که این

 .دهنداحتراق جواب می

 نیونیزاسیو دودی هایحسگر ١-۳-٧

دار کمی ماده رادیواکتیو دارند که تشعشع آن، هوا را در محفظه ای هستند و مقها معموالً از نوع نقطهاین 
شوند تا اینکه های دیگری ملحق میهای آزاد شده به مولکولکند و الکترونتشخیص بین دو الکترود یونیزه می

فتد منبع هوا هادی شده و بتواند جریانی بین دو الکترود برقرار شود. ذرات دود جریان را کم کرده و حسگر بکار میا
طور مشخص مشاهده نشده است که باشد و در جایی بهمی americium ۲۴۱تشعشع یونیزاسیون معموالً 
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شود که باری برای این سنسورها با توجه به ماده رادیواکتیو موجود، ذکر شده باشد ولیکن توصیه میخطرات زیان
ها شوند و گردوغبار به آنی یونیزاسیون میهاباز نشوند. فشار اتم سفر و تغییرات رطوبت باعث خطای حسگر

ها نسبت به مراحل اولیه حریق های دود نوع یونیزاسیون حساسیت آنهای حسگرصدمه میزند. یکی از مزیت
ها دقت گونه حسگرباشد. با توجه به این خاصیت باید نسبت به مکان نصب اینکه ذرات دود ریز هستند میوقتی

ها ر در گاراژ و یا آشپزخانه بکار گرفته شوند امکان دارد آژیر اشتباهی ایجاد شود. خصوصًا آنبه عمل آید و مثالً اگ
تواند از آن عبور کرده و سرعت را نباید در معرض ورودی جریان هوای بیرون قرار داد چون جریان هوای تمیز می

 .العمل آن را نسبت به حریق داخلی کم کندعکس

 celectri photo الکتریکفتو دودی هایحسگر ٢-٣-٧

تواند تواند بر روی انتشار شعاع نور عبوری از هوا اثر بگذارد. این اثر میوجود ذرات معلق دود ناشی از حریق می
 :برای کشف وجود حریق به دو صورت استفاده شود

 پراکندگی شعاع نور -٢کم کردن شدت شعاع نور  -١

 Light Obscuration operation ردتکتور دود با خاصیت تیره کردن شدت نو -١

 .باشندها شامل یک منبع نور، یک سیستم تنظیم نور و یک سنسور نوری میاین 

برای منبع نور  LED شود. ازکه دود متساعد شود نور رسیده به سنسور نور تقلیل یافته و آژیر شروع میوقتی 
 یا Photodiode ،Photo resistive ،Photovoltaic تواند از انواعتوان استفاده کرد. سنسور نوری میمی

photo resistance هایباشد. سلول Photovoltaic  ًمعموال selenium یا silicon باشند که وقتی نور به می
احتیاجی ندارند ولیکن در بسیاری  (bias voltage) ها به ولتاژ بایاسکنند. آنها تابیده شود ایجاد ولتاژ میآن

 .تاژ کمی است و باید تقویت شودمواقع خروجی ول

کند مقاومت الکتریکی تابد تغیر میها میکه شدت نوری که به این سلولوقتی :Photo resistive هایسلول 
استفاده شده و این سلول یکی از  Cadmium sulfide هایهای دود معموالً از سلولکند. در حسگرها تغیر میآن

 .یابددهد و با تغییر نور ولتاژ روی پل به علت تغییر مقاومت آن پایه تغییر میمیهای پل وتسون را تشکیل پایه

بهره گرفته و برای حفاظت  نوری شعاع شود ازهای دود که از نوع تغییر شدت نور استفاده میدر عمل بیشتر حسگر
در طرف دیگر سنسور نوری  شوند و در یک طرف فضای مذکور منبع نور قرار گرفته وفضاهای باز وسیع استفاده می

گیرند. در بعضی از موارد برای معین کردن سطح پوشش از آینه برای هدایت شعاع نوری روی و رله مربوطه قرار می
طور محسوسی شود در این صورت برای هر آینه بکار رفته حداکثر طول شعاع نور بهمسیر موردنظر استفاده می

روند. این دتکتورها بانام رهای شعاعی عمومًا در نزدیکی سقف بکار مییابد. دتکتوسوم( تقلیل می)یک به 
شوند که دتکتور دود با خاصیت یافت می (Optical Beam Smoke Detector) دتکتورهای نوری شعاعی دود

 پردازند و نور مرئی محیط با شعاعقرمز به جستجوی دود میباشند و با شعاع نور مادونتیره کردن شدت نور می
 .کندکند تداخل نمیقرمز دتکتور که دود را جستجو مینور مادون
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ها به سمت فرستد و از گیرنده سیگنالقرمز مدوله شده را در ارتفاع باال به سمت گیرنده میفرستنده شعاع مادون 
این شده وجود داشته باشد کنترلر شوند. چنانچه دود برای یک مدت زمان از پیش تعیینکنترلر هدایت می

مترمربع را پوشش دهد لذا بکار  ١٥٠٠تواند تا حدود کند. یک مجموعه میسوزی تلقی میوضعیت را یک آتش
تواند با کشی مربوطه میگیری این سیستم در بعضی از موارد به علت عدم استفاده از دتکتورهای پراکنده و سیم

 .باشندسب میها مناها و فروشگاهها برای انبارها، تونلصرفه باشد. این

 
 فرستنده و گیرنده و کنترل پنل دتکتور دود شعاعی -۱-۷شکل 

 یحرارت دتکتورهای ٤-٧

اند. که حرارت محیط شروع به زیاد شدن کرده است طراحی شدهسنسورهای حرارتی برای تشخیص حریق هنگامی
باشند و باوجوداینکه نسبت به انواع دیگر قیمت و های تشخیص خودکار حریق میترین حسگرها از قدیمیآن

 .باشندخطای کمتری دارند ولیکن از لحاظ تشخیص حریق کندترین می

گیرند. دهند و معموالً نزدیک یا روی سقف قرار میای حرارتی به انرژی حرارتی تبدیل شده آتش جواب میسنسوره
 .توانند جواب دهندها هم به شدت تغییرات حرارت و هم به یک حرارت خاص معین شده میآن

رات دما که علل اصلی ها و با مشخصات هرکدام، ابتدا اثهای دما و انواع آنبرای تشریح چگونگی کارکرد حسگر
های دما دتکتورهایی شویم. بر اساس اثرات دما بر روی مواد حسگرباشند را یادآور میهای دما میتحریک حسگر

 .شوند که ذیالً تشریح خواهند شدمختلف با رفتارهای متفاوت ساخته می

1. I) ذوب )یا جوش( فلزات 
2. II) انبساط در جامدات، گاز یا مایعات 

III) رارتیاثرات ح 

 هشوند ذوب هایالمان با دما دتکتورهای ١-٤-٧
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 ۱۸۰°تا  ۵۵°باشد )معموالً بین ها بر اساس آلیاژ فلزی معینی که معموالً در درجه حرارت کم ذوب میاین حسگر
کنند چون ذوب شدن فلز موردنظر در یک درجه حرارت معین موجب ایجاد باشند( کار میگراد در دسترس میسانتی
ده لذا از نوع دتکتورهای دمای ثابت محسوب شده و انتخاب آن باید بر اساس حرارت طبیعی محیط و نوع آژیر ش

 .خطر حفاظت شده باشد

 :اند ازهای متداول برای ساخت دتکتورهای دما با المان ذوب شونده عبارتانواع روش

 (eutectic metal) فلزات خوش گداز -١

شود فنر یک کنتاکت را که ذوب میرود وقتیدارنده فنر تحت کشش بکار میهصورت یک نگفلز خوش گداز اغلب به
کند قابل استفاده مجدد نیستند و المان عمل شود اسبابی که از فلز خوش گداز استفاده میبندد و آژیر شروع میمی

 .کننده یا اسباب آن باید تعویض شود

 های خطیها اسباب ساده و مثال خوبی از حسگراین : Break-line cable حسگر حرارتی با سیم قطع شونده -٢
(line detector) تکه کابل هادی با عایقهستند. یک PVC صورت حلقه درآورده شده متر به ٢پذیر حدود انعطاف

وسیله یک فنر رینگ تحت و دو سر آن با یک فلز قابل ذوب در درجه حرارت پائینی با هم جوش شده، کابل به
معموالً برای  شود کهموازات سقف کار گذاشته میل داده شده و کل مجموعه در یک قالب عایق بهکشش محکم شک

باشند. در شرایط عادی متر جدا می ۵/۷ها از همدیگر پوشش حفاظت یک مکان هرکدام از این مجموعه رینگ
درجه  ٨٨درجه تا  ٤٩والً رنج که حرارت به درجه معینی رسید )معمطور مداوم در حلقه برقرار است وقتیجریان به

تواند یک آید. هر حلقه میباشد( آلیاژ اتصال دهنده ذوب شده و حلقه قطع شده و آژیر به صدا درمیموجود می
 .مترمربعی را حفاظت کند ٥٠سطح 

 تمایعا و گازها جامدات، در انبساط اساس بر دما دتکتورهای ٢-٤-٧
   Bimetallic:متال بی- ١

وقتی دو فلز دارای ضریب انبساط طولی متفاوت، با هم متصل شوند و سپس حرارت ببیند تفاوت ضریب انبساط  
تواند یک مدار باز را شود که بی متال به سمت آنکه ضریب کمتری دارد خم شود و این عمل میطولی باعث می
شوند. فلز ورهای دمای ثابت محسوب میکنند و از نوع دتکتها در یک درجه حرارت خاص کار میببندد. پس این

% آهن است. برای فلز ضریب بیشتر ٦٤% نیکل و ٣٦تشکیل شده از  (invar) ضریب انبساط کمتر یک عنصر اینوار
توان برای توان از آلیاژهای منگنز، مس، نیکل، یا نیکل، کرم، آهن یا آهن ضدزنگ استفاده کرد. از بی متال میمی

و  (strip) ر انواع دتکتورهای با درجه حرارت ثابت استفاده کرد که معموالً دو نوع نواریالمان حسگر حرارتی د
شود و باشند. در نوع نواری در اثر حرارت نوار به سمت برقراری اتصال خم میمی (bi metal snap disc) گسیخته

یشتر باشد نقطه کار نیز بیشتر باشد هرچه گپ باندازه گپ تماس، معین کننده درجه حرارت معین شده کارکرد می
 .شودمی

 :گاز انبساط نوع- ٢

ترین گاز بکار گرفته شده در این مورد عنوان المان انبساط در حسگر حرارتی استفاده شود، هوا عمومیوقتی گاز به 
گیرند یکه تحت حرارت قرار مشوند. وقتیعنوان دتکتور پنیوماتیکی محسوب میها اغلب بهگونه حسگراست و این
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شود؛ و تدریجًا آن را فشار داده تا اتصال هوای درون یک حلزونی منبسط شده و فشار به دیافراگم نرم وارد می
 .الکتریکی برقرار شود و آژیر به صدا درآید

 (rate of rise) وسیله وارد کردن مجرای کوچک هوایی جبران کننده در حلزونی هوا، یک المان شدت افزایشبه 
دهد که یک مقدار هوای منبسط شده از حلزونی خارج شود، شود. مجرای جبرانی هوا اجازه میاضافه می به حسگر

دقت کالیبره شده تا تنها انبساط ایجاد شده در اثر افزایش حرارت طبیعی و مجاز محیط جبران گردد و ایجاد این به
صورت دمای توانند بهتحریک گردد. پس می حرکت در دیافراگم نشود و تنها افزایش دما با یک شدت معین باعث

 .ثابت و هم شدت تغییرات باشند

تواند هم به شدت تغییرات حرارت و هم به یک وجود دارد که می fir index حسگر گرمایی خودکاری به نام تجاری
ونی که یک افزایش سریع حرارت وجود دارد هوای درون حلزالعمل نشان دهد. وقتیدرجه حرارت ثابت عکس

یابد و در اثر آن دیافراگم به کنتاکت الکتریکی تر از آنکه مجرای جبران بتواند آن را آزاد کند، انبساط میخیلی سریع
شود اگر حریق آورد و آژیر شروع میقرار دارد فشار می (rate of rise) که بر روی پیچ تنظیم کننده شدت افزایش

 (fixed temperature) یش آن را تشخیص ندهد المان حرارت ثابتقدر کند صورت گیرد که المان شدت افزاآن
دارنده وسیله انبساط فنر نگهسادگی بهکند. طرز کار این بهدرجه سلسیوس عمل می ٨٢یا  ٥٧در درجه حرارت معین 

 .گیردباشد که حرارت را از پوشش میکنتاکت می

 :مایعات انبساط- ٣ 

های حساس به گرما و کشف حریق همان مایعات پرشده در  یکی از سیستمطبیعتاً  :Sprinkler  پاشسیستم آب 
شکنند و باعث پاشیده شدن آب بر روی آتش رسند میهای کوارتزی است که وقتی به حرارت معین میحباب

 .شوند تا یک حسگر برای سیستم اعالم کنندهعنوان خاموش کننده شناخته میها بهشوند. البته اینمی

  

  

  

  

  

 nClassificatio Temperature حرارت بندیدسته ٣-٤-٧

 های گرما بر اساس محدوده دمای کارکردرنگ حسگر ١-٧جدول 

 گروه حرارت C° °F درجه حرارت Color code رنگ
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Temp. Classific. 

 رنگبی

۷۹-۵۷ 

۱۳۵ to 174 معمولی ordinary 

 سفید

۱۲۰-۸۰ 

۱۷۵ to 249 متوسط intermediate 

 آبی

۱۶۲-۱۲۱ 

۱۷۵ to 249 باال High 

 قرمز

۲۰۳-۱۶۳ 

۳۲۵ to 399 زیاد Extra high 

 سبز

۲۵۹-۲۰۴ 

۴۰۰ to 499 خیلی زیاد veryextra high 

 نارنجی

۳۰۱-۳۶۰ 

۵۰۰ to 575 العاده زیادفوق Ultra high 

-rate) یا با شدت تغییرات درجه حرارت (fixed-temperature) های دما برای انواع درجه حرارت معینحسگر
compensated spot-pattern) باشندبندی شده دارای کد رنگی میبرای دماهای متفاوت دسته 

 یترکیب دتکتورهای ٥-٧ 

 (HPO) و یا Opto-heat detectors ها ترکیبی از دتکتورهای دود نوری و دتکتورهای گرمایی هستند که بهاین
High Performance Optical و یا Photo thermal باشند و لذا هم نسبت به تجمع دود و هم به معروف می
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های نادرست در ای از ایجاد آژیرمالحظهابلطور قدهند. با بکار گیری این دتکتورها بهدرجه حرارت معینی پاسخ می
اند که با حفظ رفتار دتکتورهای دود یونیزاسیون در پاسخ ها برای این تکامل یافتهشود. اینسیستم جلوگیری می

به حریق سریع و کم دود )مثل بنزین( مشخصات مفید دتکتورهای دود نوری در تشخیص آتش خفه را داشته 
در شرایط عادی دارند و به این دلیل است که کمتر  EN54-7 االی اعالم آژیر تحت مشخصاتباشند و لذا آستانه ب

 .کنندهای ناخواسته میایجاد آژیر

 rdetecto sampling بردارنمونه دتکتورهای ٦-٧

رل اند و به کنتباشند که در منطقه خطر نصب شدهبرداری میها شامل تعدادی لوله با مجرای کوچک جهت نمونهآن
های مذکور به سمت محفظه شند. کنترل مرکزی مرتبًا هوای منطقه را از طریق لولهباکننده مرکزی وصل می

ها عمل تحلیل نماید و لذا خود این لولهیونیزاسیون دود برای بررسی آلودگی در اثر احتراق بررسی کرده و کنترل می
ها اعالم بیشتر توضیح داده شوند که قبالً هم در سیستمته میدهند و بنابراین اصطالحًا دتکتور گفدود را انجام نمی

 .شدند

برداری حساب آورد و برای نمونهبردار بههای نمونهتوان در گروه حسگررا می DUCT PROBE نوعی سنسور به نام
ای ههای مکنده از طریق این پراب هوای داخل داکت را در محیطاز محیط داکت طراحی شده است که سیستم

 . (Self Compensating Duct Probe) باشندکنند و خود دارای جبران کننده میبرداری میخطرناک نمونه
برداری ها از تمام مقطع درون داکت قبل از اینکه سیال در سیستم مکنده وارد شده و مخلوط شوند نمونهاین
گیری ای است که از هر نقطه نمونهگونهها بهکنند و تأثیری بر جریان یا فشار درون داکت ندارند. طراحی آنمی

که در شکل نشان داده شده است کار  reverse wing شود و بر اساسبرداری میداکت حجم مساوی هوا نمونه
ای است که هوایی گونهبه SCDP (Self Compensating Duct Probe) کنند. فرم ظاهری یا اصطالحًا کانتورمی

کند که باعث مکیده شدن نمونه هوا به درون مجرای عقب شت جهت جریان هوا ایجاد میبا فشار منفی در طرف پ
وسیله ذرات کوچک در امان بماند و این سنسور نسبت به جریان هوا شود و این ورودی از احتمال مسدود شدن به

وند و یا اینکه به شتوانند وزن سنگین را جذب کند. ذرات بزرگ توسط جریان درون داکت رد میفشار منفی نمی
 .ماندکنند. درهرصورت پراب محفوظ میجلو سنسور بشدت برخورد می

 
 DUCT PROBE سنسور ٢-٧شکل 

 sdetector Radiation شعله تشعشعی دتکتورهای ٧-٧

ها کنند. آنباشند که مثل دید انسان کار میدتکتورهای شعله یک نوع دیگر از ابزارهای کشف اتوماتیک حریق می
که کنند. ازآنجاییها کار میقرمز یا ماوراءبنفش یا ترکیب آنهای نور مادونابزار دیدمستقیم هستند که با مشخصه

ها های آندهد لذا حسگرگستروم وضعیت شعله را نشان میآن ٧٧٠٠تا  ٤٠٠٠انرژی متساعد شده در رنج تقریبًا 
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های دهد. مزیت دتکتور شعله این است که در محیطمتوجه شده و سیگنال حریق را به سیستم کنترل می
شوند که معموالً های با مقدار زیاد استفاده میونقل و انرژیها بیشتر در حملآمیز بسیار مطمئن است. آنمخاطره

ها و محل ها در لوکوموتیوها، هواپیما، پاالیشگاهتورها ممکن است گمراه شوند. استفاده عمومی آندیگر دتک
ها است. دتکتورهای شعله باید مستقیمًا به منبع ها گرانی و سختی نگهداری آنباشد. عیب آنبارگیری سوخت می

را از طریق جابجایی آن متوجه شوند. توانند غیرمستقیم دود آتش نگاه کنند و لیکن سنسورهای دما و دود می
 .ها در ساختمان بسیار محدود استاستفاده آن

رؤیت توسط انسان یا غیرقابل رؤیت مانند نورهای یک حسگر تشعشع یا شعله به انرژی متسائد شده قابل 
ن بستگی به دهی سریع دارند و ایباشد. دتکتورهای تشعشعی ساختار پاسخقرمز یا ماوراءبنفش حساس میمادون

اثرات احتراق که به حسگر میرسد ندارد. روشن است که پاسخ سریع بستگی به جنس مواد سوختنی دارد که 
شود. در ور شوند و لیکن فاکتور دیگر مقدار دودی است که احتماالً از مواد حفاظت شده متساعد میخوبی شعلهبه

قرمز از دود بهتر عبور که نور مادونباشد چونماوراءبنفش میقرمز بهتر از های با دود زیاد دتکتورهای مادونحریق
باشد دتکتورهای تشعشعی مناسب مدت میکند. البته در مواردی که احتراق از نوع کم شعله با دود طوالنیمی

 .نیستند

 
  Radiation detectors دتکتورهای تشعشعی ۳-۷شکل 

 rdetecto flame red-Infra قرمزمادون شعله دتکتورهای ٨-٧

های ناخواسته را حذف کرده و نور ورودی را بر روی سنسور موجاند که طولاصوالً از یک فیلتر و لنز ساخته شده 
تواند از کند. شعله میقرمز حساس هستند متمرکز میکه به نور مادون Photo-resistive یا Photovoltaic نوری

دارد و فیلتر  ۱۵Hz ،۴Hzمنابع دیگر مثل نور خورشید یا هیترها باشد ولیکن سوسو کردن شعله آتش فرکانس بین 
برقرار  Sec ۱۵-۲زمانی حدود برای مدت کننده تنها این رنج را تقویت کرده و سپس چنانچه سیگنال مذکورو تقویت

 Reset ای کمتر از زمان مذکور وجود داشت سیستم دوبارهدهد و چنانچه سیگنال ناخواستهباشد سیستم آژیر می
 .رساندشود و این ایجاد خطا را به حداقل میمی
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 Infra-red flame :قرمزدتکتورهای شعله مادون -۴-۷شکل 

  

 CLHD کابلی حرارتی دتکتور ٩- ٧

 :ها است که بنامنوع دیگری از دتکتورهای خطی انواع کابلی آن

 Linear Heat Detector Cable LHDC شوندشناخته می. 

LHDC های دیگری مانندبا عنوان: 

– Analogue Linear Heat Detector 

– Fire Sense Cable 

– Fire Wire – Fire Sensor 

– Fire Detection Cable – F.D.C. 

– Line Fire Detectors – Alarm Wire 

پذیر بدون های حساس و آسیبدر مکان LHDC .شوند که تقریبًا همگی مشخصات مشابه ای دارندنیز عرضه می
طور خطی دریافت تواند تغییرات دمای محیط اطراف را بهمی… قابل گردوغبار و رطوبت و مراقبت و حفاظت در م

ها مانند کند و در صورت رسیدن به آستانه غیرمجاز سیستم کنترل اعالم حریق را تحریک نماید. در بیشتر مکان
رارت زیادی احساس ها دمای نقاط مختلف محیط بسیار متفاوت است مثالً در اطراف دیگ بخار حموتورخانه

استفاده  LHDC توان ازها میشود در این مکانای گرما مشکل میشود و بنابراین استفاده از دتکتورهای نقطهمی
وسیله ها در فرام بهصورت افقی قرار داد در این حالت فاصله کابلهای مربعی باالی دیگ بهها را در فرامکرد و کابل

ها پله و ها، کانالنقالهها، در اطراف تسمهشود. همچنین در تونلمی ن معینمشخصات کابل از طرف سازندگا
های بلند مناسب نیستند. شود ولیکن برای سقفاستفاده می LHDC برای تشخیص حرارت از… راهروهای برقی و

 .باشدمتر می ۵/۱تا  ١حدودًا  LHDC هایبرای پوشش مناسب فاصله بین کابل
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 :شوندبه چهار گروه تقسیم می LHD هایکابل

 Analogue LHDC                                        آنالوگ

 Digital LHDC                                      دیجیتال

 Fiber optic LHDC                            فیبر نوری

 Electronic Pneumatic LHDC                            الکترونیکی بادی

های کابل کواک سیال یا چند رشته که به ها حرارت مقاومت الکتریکی پلیمر عایق روی هادیالف( آنالوگ: در این
ین تغییرات دما کند بنابراها تغیر میحرارت حساس است را تغیر داده و در نتیجه مقاومت الکتریکی بین هادی

 .های آنالوگ بکار گرفتها را در سیستمتوان آنشود پس میصورت آنالوگ به یونیت کنترل وارد میبه

های کنترل حریق مناسبی وجود دارند که ضمن اینکه کالیبراسیون تغیر دمای محیط در طول را بر روی کابل سیستم
و خرابی در طول خط با تعویض قطعه محدودی از سنسور  کنند. قطعیدهند قطعی کابل را نیز چک میانجام می

 .پذیر استامکان

  

 یک دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ ٦-٧شکل 

اند به هم تابیده طور جداگانه با پلیمر عایق حساس به گرما پوشیده شدهدام بههایی که هرکب( دیجیتال: هادی
شوند در حرارت معین پلیمر ها را پوشانده و روکش میفشار باشند و سپس نوارچسب روی آنشوند که تحتمی

 ALARM POINT وسیله سیستمکند. بهشوند و ایجاد اتصال میها به هم نزدیک میتحریک شده و هادی
LOCKATION تقلیل جریان کوچک شود. قطعی خط توسط ضمن ایجاد آژیر محل دقیق حادثه نیز مشخص می

شود و صدمه مکانیکی یا سوختگی معموالً تعمیر پذیر است. سنسورهای عبوری از مقاومت آخر خط مشخص می
 .باشندگراد موجود میدرجه سانتی ٢٢٧تا  ٦٨های دیجیتال معموالً در رنج

شوند. یک پالس بندی میگیرند و کامالً آبیبر نوری: یک یا چند فیبر نوری در لوله استیل ضدزنگ قرار میج( ف
شود با آنالیز پراکندگی سیگنال برگشتی اندازه حرارت و جای دقیق حادثه در طول فیبر لیزری به فیبر نوری وارد می

ریزی است. با برنامهدر محل قابل LAP TOP مپیوترشود. سیستم اعالم حریق مربوطه توسط یک کانوری معین می
ها حتی در صدمات مکانیکی نیز کارگیری کلید خودکار برای کارکرد از دو سر، این سیستمیک طراحی حلقوی و به

های با ضریب اطمینان باال مناسب است )به این نوع طراحی توانند بکار خود ادامه دهند و بنابراین برای مکانمی
ای افت نوری مالحظهشود(. وقتی قطعی در کابل داشته باشیم مقدار قابلگفته می A تاندارد آمریکایی کالسدر اس

 .خواهیم داشت
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باشد. این متر میمیلی ٢استیل ضدزنگ به قطر  (Capillary) د( الکترونیکی بادی: کابل شامل یک لوله کاپیالری
کنند. سنسور با های مرتبط کار میال گرما و الکترومکانیک و تئوریسنسورها بر اساس رفتارهای ترمودینامیکی، انتق

های کوچک و متوسط مناسب است. کابل اعتماد با کنترل کامل برای ناحیهکنترل پنل مربوطه بدون نگهداری و قابل
ی پذیر است و برای نصب ساده و محدودیتی براسنسور باوجوداینکه فلزی است مثل کابل پالستیکی انعطاف

 .داده شده است Proline از شرکت LHDC شعاع خم ندارند. در زیر مشخصات سه نوع دتکتور

 
 PROLINE مشخصات سه نوع از دتکتورهای خطی حرارت شرکت ٧-٧شکل 

 sDetector Gas گاز دتکتورهای  ١٠-٧
های عال و گازهای سمی، فقدان اکسیژن، محرکهای قابل اشتشوند که محلولهایی میها شامل تمام حسگراین

 های اعالم حریق بیشتر تشخیص تجمع گازدهند. البته در سیستمانفجار و گازهای الکتروشیمیایی را تشخیص می
 2OCها تجمع اکسیژن یا فقدان باشند. بعضی از سیستمهای حریق مانند اکسیژن، نیتروژن موردنظر میو یا عامل

 ١٫٥و% ٠٫٥در دو مقدار% 2OC توانند تشخیص دهند. استاندارد ایجاد آژیر برای گازر، با هم میآن را از حد کمت
 .باشدحجم هوای محیط می

 
 CarbonMonoxide (CO) یک سیستم کشف و اعالم گاز ٨-٧شکل 

 و شعله بدون و کند هایحریق هنگام زود تشخیص برای تواندمیeMonoxid bonCar (CO)  کشنده گاز حسگر
 .باشد مناسب هم دودزا

 اهو اکسیژن غلظت اثرات ١١-٧
 :%٢١ از بیش 
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 شوند که مشتعل میشود که مواد محترقه و قابل اشتعال )مانند مو، لباس و مواد آغشته به روغن( وقتیباعث می
 .شدیدًا بسوزند

 هرگز اجازه ندهید اکسیژن خالص جریان پیدا کند و بادخور شود. 
 هرگز مخزن گاز فشرده را در یک مکان بسته و محدود قرار ندهید و یا انبار نکنید 

 .% است١٩,٥توان کارکرد کمترین مقدار اکسیژن هوا که در آن بدون تغذیه هوای تنفسی اضافی می

 .یابد. قضاوت ضعیفیش میدم زنی افزا% ١٤ – ١٢ هوا اکسیژن غلظت
 .شودها آبی شده و ذهن خراب میلب% ١٢-١٠ هوا اکسیژن غلظت
 آشوبغش و دل% ١٠-٨ هوا اکسیژن غلظت
 شودباعث مرگ می% ٨-٦ هوا اکسیژن غلظت

 .تواند ناشی از مصرف یا جابجایی باشدکم شدن اکسیژن در یک محیط بسته می

 :شودمصرف اکسیژن در موارد زیر ایجاد می

 احتراق مواد سوختنی مثالً در جوشکاری و گرم سازی. 
 ها مانند عمل تخمیرعملکرد باکتری. 
 زدگیواکنش شیمیایی مانند ایجاد زنگ. 

 :شرایط الزم برای جو قابل اشتعال

 اکسیژن 
 گاز، غبار، یا بخار قابل اشتعال 
 عامل آتشزنه مانند جوشکاری، وسایل الکتریکی، جرقه و سیگار کشیدن 

 :فاکتورهای مورد نیاز جو قابل اشتعال

 اکسیژن 
 گاز، غبار، یا بخا قابل اشتعال 
 عامل آتشزنه مثل جوشکاری، وسایل الکتریکی، جرقه و سیگار کشیدن 

 :آیدجو قابل اشتعال به دالیل زیر به وجود می

  کسیژناتمسفر اشباع از ا 
 های قابل اشتعالتبخیر مایع 
 ضایعات تولید 
 های شیمیاییواکنش 
 تمرکز غبار و دود شیمیایی قابل اشتعال در سطوح زیرین 
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 یطراح مراحل ١ پیوست
  

  

 قحری اعالم هایسیستم طراحی مراحل
 حطر  بررسی- ١

کند و در مشی کلی را بیان میباشد که خطمی (RISK ASSESSMENT) اولین قدم طراحی تعیین میزان خطر 
های ساختمان از این نظر که چه میزان در ترین موضوع است. برآورد خطر یعنی اینکه تمام قسمتنتیجه مهم

بینند، موردمطالعه قرار گیرند. این را معرض خطر حریق هستند یا اینکه اگر حریق اتفاق افتد چه میزان خسارت می
های کوچک تنها نظر ایمنی عمومی موردتوجه قرار گیرد. مکانتوان انجام داد که ساختمان ازنقطهمعموالً وقتی می

های اطفاء حریق دارند. در های فرار روشن و سیستمنیاز به اولین سطح حفاظت از حریق مانند ساختار مطمئن راه
های تمام اتوماتیک کشف حریق و اعالم خطر، تجهیزات چندگانه حفاظت از حریق بزرگ به سیستم هایمقابل هتل

کند که در بین این دو های فرار نیاز دارند. برآورد خطر به صاحب ساختمان کمک میو روشنایی اضطراری و عالئم
خواهند که یک ریان اغلب میحد ساختمان دوراندیشی الزم و مناسب را انجام دهند. صاحبان ساختمان یا مج

ای از خطر شود تا مطمئن شوند که ساختمان در حالت متعادل و با جزئیات کافی موردتوجه قرارگرفته برآورد حرفه
 .باشد

باشند و بر اساس طور مشخص موردتوجه میدر طراحی و انتخاب سیستم اعالم حریق یک ساختمان مواردی که به
 :اند ازها توجه کرد عبارتگیرد و باید به آنها( طراحی صورت میآن آن موارد )یا برای رسیدن به

 – Aیمعمار  مالحظات 
 ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات 
 نوع ساخت 
 کاربری ساختمان 
 مشخص کردن کاربرد فضاها 
 های مجاورکریدورها )راهروهای متصل به هال( اتاق 
 هاپلهجای آسانسور و راهفضاهای مربوط به 
 سالن انتظار (Lobbies)- های میانیاتاق (Atrium) 
 مالحظات زیبایی مکان تجهیزات (Aesthetical) 
 سیستم آسانسور 
 –Bیمکانیک سیستم مالحظات 
 سیستم تهویه HVAC 
 های دود و آتشهای کنترل و کشف و از بین برندهسیستم Fire /smoke (damper) 
 های کنترل دودسیستم 
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 –Cقحری اطفاء سیستم 
 سیستم خیس 
 سیستم خشک 
 های واکنشیسیستم 
 2 کنندههای خنثیسیستمOC وClean agent  
 – Dیقانون مدارک تهیه 
 – Eهبیم شرکت شرایط بررسی 
 :طراحی مراحل- ٢ 

 :توان مراحل طراحی را به ترتیب زیر انجام دادبا توجه موارد ذکر شده می 

 –Aمرور پالن معماری با دید معماری روی اصول مذکور در بند A باال 
 –B های طرح شده% نقشه ٨٠مرور سیستم مکانیکی بر اساس 
 –Cهای مکانیکی حفاظت حریق با مهندس حریق و یا با پیمانکار طرح. )اگر اطالعات کافی در مرور سیستم

 .انه تری انتخاب شود(کاردسترس نیست برای طرح سیستم آژیر حریق روش مالحظه
 –Dطراحی سیستم آژیر حریق شامل: 
 بینی شودهای الزم در طبقه هم کف پیشتجهیزات سیستم کنترل با نوشته 
 دیاگرام عمودی مشخص طرح اعالم حریق تهیه گردد. 
 جدول نوع حفاظت هر مکان تهیه شود. 
 مشخصات سیستم اعالم حریق مورد نیاز معین شود. 
 جزئیات (details) (خطی، دتکتورها ومربوط به طرح )دیاگرام تک… 
 دستورات تجهیزات تهیه شود. 
 برآورد مکتوب هزینه پروژه انجام شود. 
 –Eهای وی مالقات شودبا کارفرما برای بازنگری طرح و بررسی دیدگاه. 
 –Fنشانیهای مربوط به مدارک حقوقی و مجوز آتشانجام تماس)AHJ(  
 –Gطرح با توجه به نظریات کارفرما یا AHJ و نکات اجرایی ساخت بازنگری شود. 

 شوند انجام باید حریق اعالم سیستم طراحی در که کارهایی فهرست
 مشخص کردن دلیل و هدف نصب سیستم اعالم حریق در آن مکان. 
 های حریق برای مشخص کردن تجهیزاتمعین کردن خطرات و زیان. 
 های ذینفعمشورت با تمام اشخاص و سازمان. 
 گیری بر اساس استاندارد و مقررات مرتبطتصمیم. 
 مشخص کردن اینکه آیا تائید فنی (party approval) برای نصب و یا تجهیزات الزم است. 
 انتخاب تکنولوژی و سیستم اعالم حریق مورد استفاده. 
 انتخاب شایسته نوع سیستم حفاظت. 
  استراتژی انتخاب شده در حفاظت از حریقاثبات درستی. 
 انجام تقسیمات ناحیه کشف ساختمان. 
 انتخاب و جانمایی تجهیزات مرتبط به سیستم اعالم. 
 انتخاب دتکتورهای مناسب برای هر ناحیه و معین کردن مکان هر دتکتور. 
 انتخاب کلید اعالم دستی مناسب و موقعیت آن در یک مکان خاص. 
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 های هشدار(ها، چراغباری )آژیرچیدمانی وسایل اخ 
 انتخاب تابلو مستقل مناسب. 
 های اشتباهیمنظور حداقل کردن آژیرمرور طراحی به. 
 کار با تجربهانتخاب پیمان. 
 کشیاطمینان از مناسب بودن سیم. 
 تعیین شخص مسئول. 
 تعیین روند مناسب سرویس نگهداری. 

  

  

 ٢ پیوست
 تاصطالحا و تعاریف

  

  

msyste Addressable 
 هایی که از هر دتکتور یا کلید اعالم دستی به کنترل پنلیک سیستم کشف و اعالم حریق است که در آن سیگنال

یک از اجزاء سیستم سیگنال را ارسال کرده داند کدامآیند منحصرًا برای کنترل پنل شناخته شده است پس میمی
 .است

efir of Alarm 
 تواند یک دتکتور اتوماتیک یا یک شخص باشدیق است که منشأ آن میاعالم خطر ایجاد حر

ecentr receiving Alarm 
محض شود و کارشان این است که بهوسیله مؤسسات تجاری مهیا مییک مرکز با پرسنل دائمی است که معموالً به

ا هر کانال ارتباطی دیگر برای وسیله خط تلفن یدریافت سیگنال حریق که از سیستم کنترل اعالم حریق یک محل به
 .دهندنشانی خبر میهای آتشها ارسال شود سریعًا مورد را به سرویسآن
msyste Analogue 

شود متناسب با مقدار یک سیستم اعالم حریق است که در آن سیگنال خروجی دتکتورها که برای سیستم ارسال می
 .باشدکمیت فیزیکی موردنظر می

msyste armal fire Automatic 
طور خودکار تشخیص دهد و آژیر یا هر تواند حریق را بهباشد که میسیستم اعالم حریق است که شامل اجزایی می

 .تواند شامل کلیدهای اعالم دستی نیز باشدفرمان دیگر موردنظر ایجاد کند و می
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 detector Beam 
ز فرستنده به گیرنده شده و باعث کشف دود یک نوع دتکتور دود است که انتشار دود باعث قطع پرتو نور ا

 .شودمی
 Fires Surface A: Class 

 بندی حریق برای موارد حریق سطحیدسته
 Liquids Flammable B: Class 

 های قابل اشتعالبندی حریق برای موارد حریق مایعدسته
lElectrica C: Class  

 برق بندی حریق برای موارد ایجاد شده در اثر جریاندسته
 alarm fire Conventional 

شود که به تعدادی دتکتور دود و حرارت و کلیدهای اعالم دستی و چند مدار آژیر وصل معموالً شامل کنترل پنل می
است. کنترل پنل چند مدار مجزا برای کلیدهای اعالم و دتکتورها در هر ناحیه و حداقل دو مدار برای تجهیزات آژیر 

 .باشندهای اعالم حریق خودکار میترین سیستمرین و سادهتها معمولدار. آن
 path signal Cal 

 .هر جزء و یا ارتباط با هر عامل ایجاد آژیر حریق )دتکتورها و کلیدهای اعالم دستی( و یا هر ابزار آژیر حریق
 warning Fault 

 .باشددهد یک خرابی در سیستم مینشانگر اتوماتیک صوتی یا تصویری که نشان می

  

 equipment indicating and control alarm Fire 
 .ترکیب تجهیزات کنترل اعالم حریق و تجهیزات نشان دهنده اعالم حریق

 equipment control alarm Fire 
 :کنندهای زیر اعالم و کنترل میتجهیزاتی است که با ورود سیگنال حریق، ایجاد حریق را از طریق

 آژیرهای اعالم حریق 
 تجهیزات نشان دهنده اعالم حریق 
 ارسال سیگنال به تجهیزات کنترل اعالم حریق دیگر. 
 device alarm Fire 

 .باشندهای بصری میکنند که معموالً آژیرها یا آژیراسبابی در سیستم اعالم حریق هستند که آژیر را ایجاد می
 equipment indicating alarm Fire 

های خطا یا خرابی یک مکان حفاظت شده که از است که اعالم حریق یا اعالم یک قسمت سیستم اعالم حریق
 .دهدرسند را نمایش میتجهیزات کنترل اعالم می

 equipment indicating remote alarm Fire 
های خطا یک قسمت سیستم اعالم حریق است که وضعیت محل حفاظت شده را که ازآنجا آژیر حریق یا اعالم

 .دهدشود را نشان میارسال می
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 sounder alarm Fire 
 .کندقسمتی از سیستم اعالم حریق است که آژیر صوتی اضطراری را تولید می

 system alarm Fire 
های دیدنی، شنیدنی، و یا هر نوع دیگر حریق را ایجاد کرده و امکان دارد اعالم یک سیستم از تجهیزاتی معین که

 .همچنین فرامین دیگری نیز صادر کند
 link transmission alarm Fire 

های خرابی و خطا را از یک مکان حفاظت شده به ایستگاه های حریق یا اعالمیک مدار الکتریکی است که سیگنال
 .فرستدیا به اتاق کنترل میمرکزی اعالم حریق 

 Authority Fire 
 .نشانی و تائید کننده خدمات مربوطه در آن ناحیهمقام محلی دولتی و مسئول در تهیه سرویس تشکیالت آتش

 system detection Fire 
 یک سیستم از تجهیزات معین )معموالً قسمتی از سیستم اتوماتیک اعالم حریق( که در آن دتکتورهای حریق،

صورت اتوماتیک حریق را کشف کند و دیگر فرامین اند که بهتجهیزان کنترل و تجهیزات نشانگر بکار گرفته شده
 .معین شده را صادر کند

 detector Fire 
وسیله است که در زمان تغییر شرایط محیط ایجاد شده در اثر حریق در نزدیکی یا در حوزه آن، سیگنالی تولید 

 .کندمی
 point Fire 

تواند شامل کلیدهای اعالم دستی و موقعیتی است که در آن تجهیزات حریق قرار داده شده است که می
 .ها برای استفاده ساکنین تهیه و مهیا شده استهای حریق نیز باشد، تمامی ایندستورالعمل

 procedure Fire 
ام شود تا ساکنین و اموال از خطر مشخصًا تمام عملیاتی پیشگیرانه است که توسط ساکنین ساختمان باید انج

 .سوزی در امان بمانندآتش
 protection Fire 

ترکیب طراحی سیستم یا تجهیزاتی در ساختمان یا هرجایی است که با کشف و یا مهار حریق سبب کم شدن خطر 
 .شودحریق برای پرسنل و اموال می

 signal Fire 
 یک اسباب خودکار بوده استناعالم حریق صوتی یا بصری است که منشأ اصلی آ

 Rating-F 
کند که در آن مدت شعله از میان سیستم عبور شود و زمانی را مشخص میمشخصه ایست که به ساعت داده می

قبولی باشد. در تست آب بعد از زمان مشخص سوختن، مجموعه نکرده و همچنین شامل تحمل تست آب قابل
گیرد تا شده و در معرض جریان شدید آب لوله آت شنشان قرار میمورد تست از درون کوره تست در آورده 

 .گیری شودمقاومت آن اندازه
 detector Heat  

 .دهدیک نوع حسگر )دتکتور( است که به افزایش حرارت جواب می
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 detector smoke Ionization 
یونیزاسیون در اثر ورود دود به  یک نوع حسگر )دتکتور( کشف دود است و مکانیزم عملکرد آن به دلیل تغیر جریان

 .باشدآن می
 Light Lantern  

 .شودهر ساختاری که روی سقف جهت تهیه نور برای فضای پایین طراحی می
 Rating-L 

 FIRE STOP) های توقف حریقکند در مورد شایستگی سیستمای ست که به مسئولین کمک میمشخصه
SYSTEM) و موانع دودها، کف در حفاظت مجراها و شکاف (SMOK BARRIERS)  با هدف محدود کردن انتقال

 .ددود بر اساس مقررات قضاوت کنن
 point call alarm fire Manual 

 .روداسبابی است که برای کارکرد دستی سیستم آژیر حریق الکتریکی بکار می
 system alarm fire Manual 

 .شودصورت دستی فعال مییک سیستم اعالم حریق است که در آن سیستم آژیر به
 diagram Mimic 

یک نمایش توپوگرافی از محل حفاظت شده است که نشانگرهایی برای هر قسمت دارد و لذا نشانگرهای سیستم 
 .توانند سریعًا به طرح ساختمان ربط داده شونداعالم حریق می

 NFPA  
 National Fire Protection Association مقررات ایمنی از حریق در ساختمان

 evacuation Phased 
های مختلف ساختمان در یک ترتیب زمان، ساکنین قسمتجای تخلیه همروش تخلیه ساختمان که در آن به

 .شوندای تخلیه میشدهکنترل
 detector smoke Photoelectric 

وسیله ذرات دود مسدود یا منحرف که دارای یک سلول فتوالکتریک است که وقتی نور بهیک نوع دتکتور حریق 
 .دهدشود جواب میمی

 detector fire Point 
 .کنندانواع دتکتور حریق که در یک نقطه معین پدیده فیزیکی مربوط به حریق را بررسی می

 detector Smoke 
 .اس استیک نوع دتکتور حریق است که به دود حریق حس

 addressing Soft 
طور اتوماتیک نسبت دهد دهد که به هر جزء سیستم یک آدرس را بهدر سیستم آدرس پذیر به کنترل پنل اجازه می

 .صورت دستی انجام گیردجای اینکه این کار بهبه
 mode learn Self  

ن شدن وصل باطری به کار افتد )بدون ریزی نشده بالفاصله بعد از روشدهد که یک سیستم اصالً برنامهاجازه می
به آن  (Soft addressing) کند و یک آدرسنیاز به متن مربوط به وسایل(. کنترل پنل هر وسیله را بررسی می

 .ها بگستراننددهد که وسایل را در ناحیهها به نصب کننده اجازه میدهد. تخصیص دستی ناحیهمی
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 شرکت پنتا
 

 isolator circuit Short 
را از دو طرف اتصال  (detection loop) تواند یک حلقه تجسسیستم آدرس پذیر است که مییک جزء از س

کوتاه جدا کند )از لحاظ الکتریکی( که باعث به حداقل رساندن فقدان ارتباطات در زمان نقص و افزایش ایمنی 
تواند بر روی سس میهای متداول تمام مدار تجهای آدرس پذیر برخالف سیستمشود. چون در سیستمسیستم می

تواند ایمنی کل سیستم را با ایجاد یک یک حلقه مدار قرار گیرد و نیازی به داشتن مدارهای مختلف نیست این می
نوعی در صورت بروز اتصال کوتاه آن قسمت از بقیه مدار جدا اتصال کوتاه در حلقه به خطر بی اندازد و باید به

 .شود
 Rating-T 

های رزیابی کیفیت مسدود شدن مجراهای نفوذ آتش از مکانی به مکان دیگر )مانند سوراخاین پارامتر برای ا
های تا سی سات عبور داده شده در یک دیوار، جدار( و یا ارزیابی موانع آتش در انتقال حریق در اطراف لوله

ای مسدود شده در یک دهد که در هنگام حریق مجرباشد و نشان میها اهمیت دارد، میهایی که وجود آنقسمت
 طرف به آتش مانع یا دیوار طرف یک در شده سوزیآتش قسمت از –دیوار چقدر در مقابل انتقال حرارت و شعله 

 .دهدمی نشان مقاومت است نشده حریق دچار که دیوار دیگر
 aspiration) detection smoke earlier (very VESDA 

طریق مکش هوای فضای حفاظت شده و بررسی مقدار دود موجود در  های بسیار سریع اعالم حریق که ازسیستم
 .کنندآن کار می

  

 :مراجع 
 Code of Practice for the design, installation and maintenance of fire  BS5839 Standard British

alarm systems in buildings 
 NFPA Association Protection Fire National 
 .; Middlebury, Vermont 05753; USANetwork ySafet Fire 
 .Randy Edwards Instruments Control Fire 
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