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هدف کلی

آشنایی با سیستم های اعالم حریق، طراحی و توانایی نصب و راه اندازی آن ها

هدف های رفتاری 

        انتظار می رود هنرجو با فراگرفتن این فصل :

1-انواع سیستم های اعالم حریق را نام ببرد.  

2-تجهیزات به کار رفته در سیستم اعالم حریق را شناسایی کند.  

3-اصول کارسیستم اعالم حریق را شرح دهد.  

4-اصول نصب و سیم کشي سیستم اعالم حریق راشرح دهد.  

5-نقشة سیم کشي سیستم اعالم حریق را تشریح کند .  

6-یک سیستم اعالم حریق را از روی نقشه، سیم کشي و    راه    اندازی کند.  

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

1- انواع سیستم اعالم حریق را از نظر حفاظتی نام ببرید.
2- انواع سیستم های اعالم حریق اتوماتیک را نام ببرید.

3- کدام یک از تجهیزات زیر جزو وسایل تشخیص حریق نیست ؟
الف ( آشکارساز شعله  ب( شستی اعالم حریق   ج( آشکارساز دودی   د( همه موارد

4- انواع آشکارسازهای دودی را نام ببرید.
5- آشکارساز حرارتی چگونه کار می کند؟

6-کدام نوع آشکارساز، سریع تر از بقیه آتش را تشخیص می دهد؟
7- انواع شستی اعالم حریق را نام ببرید.

8- چراغ ها در سیستم اعالم حریق به چه منظور به کار می روند؟
9- برای نصب آشکارسازها بر روی دیوار یا سقف، از چه وسیله ای استفاده می شود؟

10- در مواقع قطعی برق برای ادامة کار سیستم اعالم حریق، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
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مقدمه
امروزه از سیســتم های اعالم حریق به طور گســترده در 
ســاختمان ها و اماکن مسکونی واداری و صنعتی استفاده 
می شود، تا در مواقع بروز آتش سوزی به موقع به ساکنین 
ساختمان اطالع داده شود. با این کار خسارت های ناشی 
از حریق به حداقل می رســد و حتي االمــکان از تلفات 
جانی جلوگیری می شــود. با توجه به پیشــرفت فناوری               
)تکنولــوژی(در ســال های اخیر، این سیســتم ها از نظر 
ساخت و عملکرد قطعات، بســیار متحول شده اند.دراین 
فصل به بررسی سیستم های متعارفی می پردازیم که در 
اکثر اماکن با توانایی حفاظت قابل قبولی مورداســتفاده 

قرار می گیرند. 

1-1- انواع سیستم های اعالم حریق

سیستم های اعالم حریق از جنبه های مختلفی ،که در زیر به 
آن ها اشاره می شود،تقسیم بندی می شوند:

از نظر حفاظتی سیســتم های اعالم حریق به دو دســته 
تقسیم می شوند:   الف( حفاظت جان اشخاص 

ب( حفاظت از اموال.
اکثر  سیستم ها طوری طراحی می شوند که هر دو هدف 

را تأمین می کنند.
از نظرنحوة اطالع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی 

و مرکزی تقسیم می شوند:
الف( سیســتم اعالم حریق انفرادی : منظور از سیستم 
اعالم حریق انفرادی سیســتمي اســت که وقوع آتش را 
در محــل آن حــس می کند و در همــان محل با المپ 

چشمک زن و صدای آژیربه اعالم حریق می پردازد.
ب( سیستم های اعالم حریق مرکزی : دراین سیستم ها  
در همــان لحظات اولیــة حریق، محل آن شناســایی و 
اطالعات به تابلوی کنترل مرکزی  ارسال می گرددوتوسط 
آژیر، ســاکنین از بروزحریق مطلع می شوند. همچنین به 

وسیلة تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این 
نوع از سیستم هاي اعالم حریق، قسمت هایی از ساختمان 
جهت نصب آشکارسازها و شستی ها در نظر گرفته می شود 
و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاماًل در دسترس 
نصب می گردد ،به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی 
در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعالم حریق به صدا 
می آیــد و محل آن را از طریق المپی که روی دســتگاه 

مرکزی روشن می شود،اعالم می کند.
سیســتم های اعالم حریق مرکزی به دو دســته تقسیم 

می شوند:
●سیستم های دســتی : در سیستم های دستی، شستی 
اعالم حریق تنها وســیلة اعالم  حریق است. در واقع 
کار تشخیص حریق در این  گونه سیستم ها، فقط به 
انسان سپرده شده اســت و در مکان هایی که انسان 

حضور ندارد،کاربردی نخواهد داشت.
●سیستم های اتوماتیک :  این ها،بر خالف سیستم های 
دستی، وابســتگی کمتری به تشخیص انسان دارند. 
بــه صــدا درآوردن آژیرهــای خطر، روشــن نمودن 
تابلوهای خروج اضطــراری ، تماس خودکار با آتش_ 
نشــانی محلی ، فعال سازی سیســتم اطفای حریق 
خــودکار  ، قفل کردن یــا از حالت قفل خارج کردن 
)ماننــد دِرخروجی های  در های محل هــای مختلف 
اضطــراری( همگــی از مواردی اســت که توســط 
سیســتم های اعالم حریق اتوماتیک انجام می شــود.
سیســتم های اتوماتیــک نیــز دارای دو نــوع اند:
متعارف  درسیســتم هاي   :)Conventional( ◄متعارف 
مســیرهای سیم کشي به صورت شــعاعی یا خطی 
آشکارســازهاو  تجهیزات)  وکلیــة  اســت  )رادیال( 
شستی ها( یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم 
اعالم حریق به وسیلة دوسیم به هم وصل می شوندو 
سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل می گردند.در 
صورت بروز حریق، عالوه بر روشــن شدن المپ های 
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مرکزی  تابلوی  آژیرهــای  آتش ســوزی،  منطقة 
آیند.شــمای کلی کابل کشی  به صدا در می  نیز 
تجهیــزات یک نمونــه از این سیســتم ها را در 

می بینید.  1-1 شکل 

 )addressable ( آدرس پذیر◄

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر  سیستم های 
اعالم حریق است که عالوه  برداشتن رفتار هوشمندانه در 
کشــف حریق ، دارای سرعت باال در اطالع رسانی پس از 
کشف حریق اســت. در این نوع سیستم ها تابلوی کنترل 

شکل 2-1 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

شکل 1-1 سیستم اعالم حریق متعارف
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مرکزی  از یک یا چند حلقه1، جهت کنترل آشکارســاز ها، 
شستی ها و زنگ ها استفاده می کند. به هر قطعه یک شمارة 
خاص )آدرس( اختصاص می یابد و سیســتم بدون نیاز به 
سیم کشي مجزا برای هر قطعه، محل قرار گیری آن هارا به 
خوبی از روی آدرس ها می شناسد. می توان تا 128 قطعه 
را بــر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا دراین سیســتم ها، 
عــالوه براین که می توان منطقــه ای را که در آن حریق 
اتفاق افتاده است تشخیص داد می توان دقیقاً عنصری که 
حریق را تشــخیص داده اســت معین کرد و محل دقیق 
حریق را مشخص نمودهمچنین می توان خبردهنده هایی 
را که مربوط به آن محل است فعال نمود. سیم کشي بین 
تجهیزات توسط 4 سیم )2سیم برای تغذیه و 2 سیم برای 

انتقال اطالعات (انجام می شود. 

2-1-تجهیزات سیستم اعالم حریق

سیستم اعالم حریق به اجزاي زیرتقسیم می شوند :
1-2-1- تجهیزات تشخیص حریق ) آشکارسازها (؛

2-2-1- تجهیزات اعالم کنندة حریق ) فالشرها ، آژیرها 
و ... (؛

3-2-1- کابل ها؛
4-2-1-تابلــوی کنترل مرکزی که وظیفــة ارتباط بین 

آشکارسازها و وسایل اعالم حریق را به عهده دارد.
در زیر به تشــریح اجزای مختلف سیســتم اعالم حریق 

می پردازیم  :

1-2-1-تجهیزات تشخیص حریق ) آشکارسازها(
آشکارسازها وســایل الکترونیکی ای هستند که در شکل  ها 
و طــرح های مختلف و معموالً به رنگ ســفید، توســط 
کارخانه های سازنده تولید می شوندو در محل های مناسب 
ساختمان مانند آشــپزخانه ، موتورخانه ، اتاق بایگانی، 
راهروهــا ، اتاق های منزل و اتاق ها ی کنفرانس به صورت 

سقفی یا دیواری  روی پایه های مخصوص نصب می گردند. 
وظیفة آشکارسازها  تشخیص حریق و اعالم آن به تابلوی 
کنترل مرکزی است. آشکارسازها غالباً با ولتاژ 15 تا 30 
ولت تغذیه می شــوند. آشکارسازهایی نیز وجود دارند که 
از ولتاژ های 12 و 48 ولت DC یا AC 220 ولت تغذیه 
می شــوند. معموالً المپ هشــداردهنده ای)LED( روی 
آشکارسازها وجود دارد که درحالت عادی خاموش است 
یا توســط تابلوی کنترل مرکــزی  در زمان های متناوب 
چشــمک می زند ولی بعد از تحریک آشکارســاز به طور 
ثابت روشن می شود و تا زمانی که اثر حریق از بین نرفته 

است روشن می ماند.
آشکارسازها، بسته به اینکه از کدام اثر آتش برای تشخیص 
استفاده می کنند، در انواع گوناگونی به صورت زیر ساخته 

می شوند :

) Smoke Detector ( 1-1-2-1- آشکارساز دودی
این آشکارسازها به صورت سقفی نصب می شوند و دارای 
محفظه ای هســتند که بعد از پر شــدن ازدود تحریک 
می شوند و با تغییر جریان به تابلوی کنترل مرکزی  اعالم 

حریق می نمایند و داراي سه نوع اند :
) Ionization(آشکارساز دودی یونیزاسیون ) الف

این آشکارسازها دارای عنصر تشعشع کنندة رادیواکتیوند. 
در اثــر عبور اشــعة رادیواکتیو از هــوای داخل محفظه و 
یونیزه کردن آن، مقداری جریان عبور می کند. در مواقعی 
که دود به این محفظه داخل می شــود ، جریان عبوري تغییر 
می کند و باعث اعالم حریق می شــود. به دلیل حساسیت 
زیاد در برابر دود، در مکان هایی که حجم آتش زیاد   است و 
دود کــم ایجاد می شــود از این آشکارســازها اســتفاده 
می کنند .روی این آشکارســازها عالمت  ،که به معنی 

1  _ loop
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وجود تشعشعات رادیواکتیواست، حک می شود. در شکل   
3-1 چند نمونه از این آشکارسازها را مشاهده می کنید.

در شکل 4-1 ،مدار داخلی یک نمونه از این آشکارسازها 
را با عالمت عنصر رادیواکتیو در روی آن می بینید.

)Optical(  آشکارساز دودی نوری )ب
در این آشکار ســازها دود تولید شــده توسط حریق وارد 
محفظه می شود و بر روی شدت نوری که از داخل محفظة 
آشکارساز می گذرد تأثیر می گذارد. هم چنین دود می تواند 
باعث پراکنده شــدن نور و منعکس شــدن آن شود. در 
نتیجه ســلول نوری ای که در داخل آشکار سازاست با کم 
شــدن نور تحریک می شود و اعالم حریق می کند .به این 

نوع آشکارسازها،آشکارساز فتوالکتریک نیز گفته می شود.
در محل هایی مانند انبار مواد پالســتیکی که در هنگام 
بروز حریق،دود غلیظ تولید می شــود و آتش ســوزی به 
آهســتگی انجام می گیرد،اســتفاده از این نوع آشکارساز 

مناسب است.

) Beam Detector ( آشکارساز دودی اشعه ای )ج
در مواردي که بخواهیم مکان وســیع ،  بــاز یا با ارتفاع 
زیاد) مانند اماکن مذهبی،انبار کاال،  سالن موزه و بناهای 
تاریخی ،گمرک ،سالن پذیرایی بزرگ ، سالن یک کارخانه،  
ســالن ورزشی و ...( را تحت پوشش سیستم اعالم حریق 
قرار دهیم و نصب آشکارســازهای معمولي مشکل یا غیر 
اقتصادی باشــند از این نوع آشکارسازها استفاده مي شود.

 ) TX ( این آشکارســازها دارای یک قســمت فرستندة
  )RX(نور مادون قرمزهستندکه اشعه ای به سمت گیرنده
می فرســتد و دو ســمت ســالن نصب می شــوند .این 
دســتگاه گیرنده  نور مادون قرمز ارســال شــده توسط 
فرستنده را می گیردو درصد انتشار و درصد جذب نور را 
مقایســه می کند. در صورتی  که درصد اشعة جذب شده 
کم باشــد )طبق تنظیم، مثاًل کمتر از 60%( این حالت 

شکل 3-1 آشکار سازهاي دودي یونیزاسیون

شکل 4-1 مدار داخلی یک آشکارساز یونیزاسیون 
با عنصر رادیواکتیو

شکل 5-1 آشکارسازهاي دودي اپتیکال

شکل 6-1 یک نمونه آشکارساز دودي اپتیکال با آژیر سرخود
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به نشــانة وجود دود تلقی می شود و موجب اعالم حریق 
مي گردد. یک نمونه ازاین آشکارسازها قادر است فضایی 
بــه پهنای 15 متر و به طــول 10 الی 100 متر را تحت 
پوشــش قرار دهد.ارتفاع نصب آن ها بین 2/7 متر تا 25 
متر است. ولتاژ کار آن ها 24 ولت DC است. دتکتورهاي 
اشــعه اي با گیرنده و فرستندة مجزا در شکل 7-1 نشان 

داده شده اند.

) Heat Detector ( 2-1-2-1-آشکارساز حرارتی

این آشکارســاز دارای یک مقاومت حرارتی است که در 
اثرحرارت حاصــل از حریق، مقاومت آن تغییر می کند و 
باعث افزایش جریان می شود و به تابلوی کنترل مرکزی  
اعالم حریق می نماید. حساسیت آشکارسازهای حرارتی 
از ســایر انواع آشکارسازها کمتر اســت، مثاًل شعله باید 
به یک سوم ارتفاع سقف برســد تا این آشکارساز به کار 
افتد. بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی سبب خسارت 
زیادمی شــود، نبایدازآن هااستفاده کرد. نصب آن ها نیز به 

صورت سقفی است و در دو نوع ارائه شده اند:
) FIX ( آشکارساز حرارتی ثابت )الف

ایــن آشکارســاز در دمــای معینی )مثــاًل 55 درجه 
ســانتی گراد( تحریک می شــود ولی به افزایش عادی 
دمای هوا ناشی از سیستم های گرم کننده، نور خورشید 
و ... واکنش نشــان نمی دهد. از این رو به آن ها آشکارساز 
حرارتی ثابت یا نقطه ای نیزمی گویند. در محل هایی که 

تغییرات دما ناگهانی اتفاق می افتد ) مانند آشپزخانه ( از 
این نوع آشکارسازها استفاده می شود.در شکل8-1  انواع 

مختلفی از این نوع آشکار سازها را می بینید.

)Rate Of Rise(آشکارساز حرارتی افزایشي ) ب
این آشکارساز برای مقایسة مقدار افزایش دما ونشان دادن 
واکنش بــه آن به کار می رود و در محل ها یی که افزایش 
دما به صورت تدریجی اتفاق می افتد ) مانند موتورخانه( 
از آن استفاده می شــود. این نوع آشکارسازبه ولومی برای 
تنظیم دما مجهز اســت.چند نوع از این  نوع آشکار سازها 

را در شکل 9-1 می بینید.

آشکارســازهای الکترونیکی جدیدی ســاخته شــده اندکه 
هــم بــه صــورت آشکارســاز حرارتــی ثابــت و هــم 
آشکارســاز افزایشــی قابل اســتفاده هســتند و به آن ها 
آشکارســازها ی ترکیبــی1 گفتــه می شــود و قــدرت 
آشکارســازی باالتری نســبت بــه دو نوع بــاال دارند .

شکل 7-1 دتکتورهاي اشعه اي با گیرنده و فرستنده مجزا

شکل 8-1 آشکارسازهاي حرارتي ثابت

شکل9-1 آشکار ساز افزایشی

1  _ Combined
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یک نمونه از آن ها را در شکل 10-1 می بینید:

آشکارسازهایی نیز ساخته شده اندکه شامل دو طبقه اند یکی 
به ماننــد دتکتورحرارتی و دیگری به مانند آشکارســاز 
دودی عمــل می کند و در محل ها یــی مانند اتاق ها ی 
بایگانی و کتابخانه ها ،کــه هنگام حریق هم امکان ایجاد 
دود و هم حرارت هســت، به کار می رونــد. به این نوع 
آشکار ســازها، چنــدکاره یــا مولتی گفته می شــود. در 

شکل11-1 یک نمونه از آن ها نشان داده شده است:

 Ultra Violet(3-1-2-1- آشکارســاز شعله ای
 ) Infrar Flame یا Flame Detector

این آشکارساز با استفاده از حســگر گیرندة اشعه ماوراء 
بنفش، شــعلة آتش یا اشــعة مادون قرمز را تشــخیص 
می دهد و اعالم حریق می نماید. زمان پاســخ آن  حدود 
چند ثانیه است و آتش را بسیار سریع تشخیص می دهد. 
این دســتگاه در دو نوع قابل  نصب برای فضای داخلی و 
فضای  خارجي عرضه شــده است. این آشکارسازها باید در 

خط دید محوطه ای که پوشش خواهند داد نصب شوند.
 آشکارسازهای شعله ای  اغلب برای پوشش فضاهای باز 
بزرگ با سقف های خیلی بلند یا بدون سقف جمع کنندة 
دود به کار می روند. آشکارســاز قیاسی نوع کامل تر این 
آشکارسازهاست که به شــعله هائی که حتی دود همراه 
دارند واکنش نشان می دهد. چند نمونه از آشکارسازهای 

شعله ای را در شکل 12-1 می بینید.

) Gas Detector ( 4-1-2-1-آشکارساز گازی
این آشکارســاز برای تشخیص نشــتی گاز و اعالم خطر 
قبل از به وجود آمدن حریــق در محل ها یی که گازهای 
قابل اشتعال وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. این 
آشکارســاز به صورت دیواری یا ســقفی نصب می شوندو 
اغلب دارای آژیر ســرخود نیز هســت و با باتری یا ولتاژ 
220 ولت تغذیه می شود. برخی از انواع این آشکارسازها 
قادرند در صورت کشــف نشتی گاز به یک شیرگاز فرمان 
بدهند و مسیر گاز را ببندند. در شکل 13-1 چند نوع از 

این آشکارسازها نشان داده شده است.

شکل10-1 آشکارساز ترکیبی )حرارتی 
ثابت و افزایشی(

شکل 11-1 آشکارساز چند کاره

شکل 13-1 آشکارسازهاي گازي

شکل 12-1 آشکارسازهای شعله اي
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 پایة آشکارسازها 

برای نصب یک آشکارســاز، ابتدا باید پایه آن متناســب 
با نوع آشکارساز نصب شــود و سیم کشي روی آن انجام 
پذیرد. سپس آشکارساز روی پایه جا زده شود. چند نوع 

پایه را در شکل 14-1 می بینید.

 2-2-1-تجهیزات اعالم کنندة حریق 
برای آگاه کردن ســاکنین ســاختمان از بــروز حریق از 
تجهیزات مخصوصی اســتفاده می شودکه در زیر به آن ها 

اشاره می شود : 

 ) Sounder ( 1-2-2-1- آژیر
آژیرها وسایل خبری صوتی هستند که هنگام بروز حریق 
به صدا درمی آیند .ســاختمان آن ها معموالً الکترونیکی 
اســت. صدای     آژیرها، باید از همة محل های ســاختمان 
شــنیده شــود. نصب آن ها به صورت دیواری اســت. به 
همراه بعضی از آژیرها یک چراغ فالشرتعبیه می شود تادر 
صورت ســر و صدا بودن محیط،آن چراغ افراد را از بروز 

حریق آگاه سازد. 
تغذیة آژیرها معموالً 24 ولت DC اســت و رنگ آژیرها 

قرمز است. در شکل 16-1 انواع آژیرها را می بینید.

در محیط های پر ســروصدا، مانند محیط ها ی کارگاهی 
و صنعتــی  ازآژیرهای موتوردار1،که صــدای قوی تولید 

شکل 14-1 انواع پایه آشکارساز

شکل 15-1 قرار دادن یک نوع 
آشکار ساز روی پایه

شکل 16-1 انواع آژیرالکترونیکی

شکل 17-1 آژیر اعالم حریق 
موتوردار)هورن(

1  _ Siren- HORN

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

گاز  انتشــار  آشکار ســازها  از  برخــی 
مونوکسید کربن را نیز در محیط تشخیص می دهند. 
در مورد آن ها اطالعاتی از اینترنت به دست آوریدوآن را 
برای آشنایی ســایر هنرجویان در کالس مطرح کنید.
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می کننداستفاده می شود. 
) Bell ( 2-2-2-1-زنگ

 عالوه برآژیر، در سیســتم های اعــالم حریق از زنگ نیز 
اســتفاده می شــود. چند نوع زنگ در شکل 18-1 نشان 

داده شده است.

3-2-2-1-چراغ ها ی نشانگر

در فضاهائی که پارازیت صدا زیاداســت، یا مکان هایی که 
ساکنین آن ها صدای آژیرها را رسا نمی شنوند، الزم است 
چراغ های چشــمک زن ،که از دور قابل دید باشند، نصب 

شوند.انواع این چراغ ها به شرح زیر است :
  )Strobe Light( چراغ استروب الیت ) الف

به  هم چنین  و  چشمک زن  یا  ثابت  نور  با  ها  چراغ  این 
صورت ثابت یا گردان ساخته شده اند و معموالً به رنگ 
قرمزند ودرپاگردهای راه پله یا در راهرو ها نصب می شوند.
آن ها موازی با آژیرها بسته می شوند و همراه آژیر به کار 
»خروج«  عبارت  با  چراغ ها  این  است  افتند.ممکن  می 
مسیرهای  می شود،  نوشته  آن ها  روی  ،که   »EXIT« یا 
خروج را نیز مشخص کنند.تصویر چند نمونه از آن ها را 

در شکل 19-1 مي بینید.

  ) Remote Andicator (چراغ ریموت اندیکاتور )ب

ممکن اســت در بعضی مواقع خودمنطقة آتش ســوزی  
دارای قسمت ها ی متعددی باشــد و هنگام بروز حریق 
به تشــخیص دقیق تر محل حریق نیاز باشــد. مثاًل در 
آپارتمان ها یــی که هر طبقه از آن یک زون اســت خود 
طبقه دارای چند واحد است و یا در هتل ها که اتاق های 
متعــددی در هر طبقــه دارند، برای تشــخیص این که 
آشکارســازهای کدام اتاق باعث به صدا در آمدن آژیرها 
شده اند، در باالی سر در واحدها یا اتاق ها چراغ ریموت 
اندیکاتورنصب می کنند. در صورت عمل کردن هر کدام از 
آشکارسازهای اتاق مربوطه این چراغ نیز روشن می شود. 

در شکل20-1 یک نمونه  از آن ها را می بینید.

) Manual Call Point ( 4-2-2-1- شستی ها ی اعالم حریق
ایــن شســتی ها برای اعالم حریق دستی ساخته شده اند. 
در حالت عادی کنتاکت شســتی باز اســت  ودر حالت 
اعالم حریق، یک مقاومت ســری با شستی )که مقدار آن 
طبق اســتاندارد 470 اهم است( در مسیر به طور موازی 
بــا مقاومت انتهای خط قرار مــی گیرد و جریان افزایش 
می یابد و درنتیجه تابلــوی کنترل مرکزی اعالم حریق 

شکل 18-1  زنگ اعالم حریق

شکل 19-1 چراغ ها ی نشانگر

شکل 20-1 چراغ ریموت اندیکاتور
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می کند. روی شســتی ها کلمةFire نوشــته می شود و به 
رنگ قرمزاست.این شستی ها دو نوع اند:

الف( نوع شیشه ای : در نوع شیشه ای شستی تحت فشار 
قراردارد و با شکســته شدن شیشه آزاد وسپس کنتاکت 
آن بسته می شود. در این شستی ها نباید نیاز به شکستن 
شیشــه با چکش باشد، بلکه باید با فشار، شیشه شکسته 
شود و شستی فعال گردد. شکل 21-1 دو نمونه از آن ها 

را نشان می دهد. 

ب( نوع فشــاری : در انواع فشاری  باید شستی را فشار 
دادتا کنتاکت آن بســته شود. شــکل 22-1 دو نمونه از 

آن ها را نشان می دهد. 

3-2-1-کابل  سیستم اعالم حریق 
 در صورتی که ازکابل های اســتاندارد و مناسب استفاده 
نشــود یا سیم کشي دارای اشکال باشد، سیستم در موقع 
بــروز حریق به درســتی عمل نخواهد کــرد. به طورکلی    
می توان کابل ها ی مداراعالم حریق را به دو گروه تقســیم 
کرد و با توجه به خصوصیات هرگروه کابل مناســب با آن 

را به کار برد:

گــروه1 :کابل هایی که بعد ازآشکارشــدن حریق ازآن ها 
استفاده نمی شود.مانندکابل ها ی آشکارسازها وشستی ها. 

گــروه 2 : کابل هایی که بعــد ازکشــف حریق ازآن ها 
استفاده می شــود. مانندکابل هاي منبع تغذیه وآژیرها 
و چراغ ها. برای گروه اول می تــوان کابل 1/5میلی متر 
مربــع با روپوش و عایــق پروتودور بــه کاربرد ولی در 
مکان هایي که امکان ضربه یا ســاییدگی و جویده شدن 
توســط حیوانات وجــود دارد، بایدازکابل مجهزبه  غالف 
محافظ مکانیکی اســتفاده کرد. برای گروه دو نیز می توان 
از همــان کابل اســتفاده کرد. مشــروط براینکه درآنجا 
محافظ مکانیکی اضافی نظیر لوله های فوالدی نیزوجود 
داشــته باشد یا داخل لولة پی وی سی در زیر، حداقل 12 
میلی متر گچ به صورت توکار گذاشــته شــود. در شکل 
23-1 قســمت های مختلف کابل های مورد استفاده در 

سیستم های اعالم حریق را می بینید.

:) Fire Alarm Control Panel(  4-2-1- تابلو کنترل مرکزی
اصلی ترین و مهم ترین قسمت سیستم اعالم حریق، تابلوي 
کنترل مرکزی اســت.این سیستم که وظیفة ارتباط بین 
شستی ها و آشکارسازها و وسایل اعالم حریق مانند آژیرها 
و چراغ ها را بر عهده دارد. در سیستم اعالم حریق متعارف 

شکل 21-1 دو نمونه شستي اعالم حریق شیشه اي

شکل 22-1 دو نمونه شستي اعالم 
حریق فشاري 

شکل 24-1 قسمت های مختلف یک کابل اعالم حریق

شکل 23-1 انواع کابل هاي اعالم حریق
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نحوة ارتباط آشکارساز ها با تابلوی کنترل مرکزی  به این 
صورت است که در مواقع بروز حریق ، تحریک آشکارساز 
یا فشــار شســتی اعالم حریق اتصال کوتاهی را در مدار 
ایجــاد می کند، وجریان مدارافزایش می یابد)نه به حدی 
که اتصال کوتاه کامل تلقی شودو باعث اعالم خطا گردد(. 
در نتیجه مرکز کنترل اعالم حریق مي نماید. تابلوی کنترل 
مرکزی  از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، 
رله های مربوطه را وصل می کند و آژیرها و چراغ ها ی اعالم 
خطر را به کار می انــدازد. تابلوی مرکزی معموالً دارای 
امکاناتی برای تســت قسمت ها ی مختلف مدارنیز هست. 
برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق باید موارد 

زیر را در نظر گرفت:
الف( اندازة ساختمان )مساحت و تعداد طبقات(؛ 

ب( کاربری ساختمان)مسکونی،اداری یا صنعتی (؛
ج(  تعداد زون ها؛ 

د( نوع سیستم طراحی شده ) متعارف یاآدرس  پذیر(.
بررسی صحت عمل کرد سیستم، راه اندازی مجدد 

آشکارســازها، ســاکت نمودن آژیرها و خاموش نمودن 
تجهیزات هشــدار دیداری، ذخیرة اطالعات و رویدادها، 
نمایش وضعیــت فعلی، برقراری ارتبــاط تلفنی با مراکز 
مســئول وچاپ گزارش  ها ازجمله عملیاتی هســتندکه 
تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق قادر به انجام آن  هاست. 
در شــکل های 25 -1 و 26-1 تصاویر تابلوهای کنترل 

مرکزی متعارف و آدرس پذیر را مي بینید:

زون بندی

درسیســتم هاي اعالم حریق، مکانــی را که می خواهیم 
حفاظت کنیم به مناطق مشــخص تقسیم می کنیم تا در 
صورت بروزحریق بتوان محل حریق را سریع ترو راحت تر 
تشــخیص داد. به هر کدام از این مناطق یک زون1گفته 
می شــود . از نظر ظرفیت، تابلــوی کنترل مرکزی را با 
زون )منطقه(تقســیم بندي می کنندو معموالً به صورت 

2 ، 4 ، 8 ، 16 ، 24 ، 32 زون ارائه می شوند.
قسمت های اصلی داخل یک تابلوی کنترل مرکزی از نوع 

متعارف در شکل 27-1  نشان داده شده است:
حال به تشریح قسمت های داخلی تابلوی کنترل مرکزی 

می پردازیم:
◄ترانس تغذیه: ترانس تغذیه یک  ترانس کاهندة 220 
به 27 ولت است  که خروجی آن به مدار یک سوسازي که 
روی برد الکترونیکی  قرار می گیرد، وصل می شود. ولتاژ 

خروجي منبع تغذیه معموال24ً ولت DC است.

شکل 25-1 تابلوهای کنترل مرکزی از نوع متعارف

شکل 26-1 تابلو کنترل مرکزي اعالم حریق از نوع آدرس پذیر

 1-Zone



یق
حر

الم 
 اع

ای
م ه

ست
سی

13

◄منبع تغذیة اضطراری : منبــع تغذیة اضطراری  این 
تابلو، عبارت اســت از دو عدد باتری خشــک )بدون نیاز 
به ســرویس و نگــه داري( 12 ولت که به طور ســری با 
یکدیگر بســته می شوند تا 24 ولت DC را تأمین کند و 
در مواقع قطعی برق، وظیفه تامین برق سیستم رابر عهده 
می گیرد.در حالت عادی که برق 220 ولت وصل اســت 
سیســتم باتری ها را شــارژ می کند و برای مواقع قطعی 
برق آماده نگه می دارد وهنــگام بروز قطعی برق به طور 
اتوماتیک وارد مدار می شــود. ظرفیت باتری ها به تعداد 
زون ها ی تابلو اصلی و قطعات وصل شــدة به آن بستگی 
دارد. اطالعات الزم برای انتخاب باتری مناسب را باید از 

دفترچة راهنمای تابلوی کنترل مرکزی استخراج کرد. 
◄برد الکترونیکی : بـــر روی این بـرد فیوزهای الزم و  

اتصاالتی برای تنظیم و قطعات الکترونیکی دیگری برای 
عملکرد  مداردرحالت های مختلف وجود دارد.

◄کارت توســعه زون:یک مدار الکترونیکی اســت که 
امکان اتصال زون های بیشــتر)معموالً دو زون( را به تابلو 

ایجاد می کند.
◄بیزر اشــکال داخلی تابلو: این بیزر در مواقع زیر به 

صدا در می آید:

شکل 29-1 مدار الکترونیکی یک نمونه تابلو اعالم حریق

شکل 28-1 باطری های مورد استفاده در داخل تابلو

شکل 27-1 قسمت های مختلف نمای داخلی یک تابلوی کنترل مرکزی متعارف

ترمینال های اتصال

ســیم های اتصــال 
باتری اضطراری

کارت توسعة زون

ترانس تغذیه

برد الکتریکی

بیزر اشکال داخلی تابلو
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الف( هنگام بروز اشکالی در مدار اعالم حریق مانند اتصال 
کوتاه یا قطعی؛ 

ب(اشکال در منبع تغذیة برق شهر یا باتری؛
 ج( اتصال نداشتن باتری ها؛ 

  د( هنگام آتش سوزی. 
◄ترمینال هــای اتصال: همان طورکه در شــکل1-31 
مشــاهده می کنید ترمینال های اتصال شامل قسمت های 

زیرند: 
الــف ( خروجی ولتــاژ DC کمکی  بــرای تغذیة تابلوی 

تکرارگر به نام های  GNDوAUX؛
ب ( خروجی کنتاکت ها ی مربوط به رلة قفل مغناطیسی 
:COMوNO ،NC در برای درهای اضطراری به نام های

ج ( خروجــی برای آژیرها و چراغ هــا ) معموالً بیش از 
یک خروجی اســت( ،به نام های -S1و+S1  یا –S2 و 

+S2؛
د (خروجی برای زون ها ،به نام های -Z1,+Z2 برای هر زون. 

شکل 32-1 قسمت های بیرونی تابلوی کنترل مرکزی را نشان 
می دهد.

قسمت های روی تابلو نیز به شرح زیرند:
□ المپ های نشانگرشامل :

● المپ Fault Sounder : روشــن شدن این المپ به 
معنی این اســت که در مدار آژیرها اشــکالی ایجاد شده 

است .
● المپ Fault Supply Power / Battery : روشــن 
شدن این المپ به معنی این است که برق ورودی شهر یا 

باتری ها دچار اشکال شده است .
● المپ On Mains : روشــن شدن این المپ به معنی 
این است که تابلو روشن است و اگر فقط این المپ روشن 

باشد یعنی تابلو در حالت طبیعی )نرمال (است. 
● المپ Fire برای هر زون : در مواقع اعالم حریق ،المپ 

زون مربوطه روشن می شود .
● المپ Fault : هرگاه خطایــی، اعم از اتصال کوتاه یا 

قطعی، در زون اتفاق بیفتد روشن می شود. 
این المپ ها در شکل 33-1 نشان داده شده اند.

شکل  33-1 المپ های قرارداده شده در داخل تابلو

شکل 30-1 کارت توسعه زون

شکل31-1 ترمینال های اتصال

شستی های کنترلالمپ های نشانگر

قفل شستی های کنترل
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درمدل های مختلف ممکن اســت LED ها ی نشــانگر 
دیگری نیز وجود داشــته باشــند ولی موارد ذکرشده در 
باال عموماً در تمام تابلوهای کنترل مرکزی وجود دارند. 

□ شستی های کنترل:ایــن شستی ها برای تنظیم حاالت کار 
مختلــف تابلو و درهنگام اعالم حریق و بروز خطا به کار می روند و 

دارای قسمت های زیر است:
 :) Reset / Resound / Test Zone Lamp (شستی ●

برای دوباره راه اندازی کردن تابلو اصلی ؛
● شستی )Silence Alarms Sounders (: برای ساکت 

کردن صدای آژیرها؛ 
● شستی )Silence Fault Sounders (: بــرای ساکت 

کردن بیزر داخلي تابلو؛
● شستی ) Evacuate ( : برای به صدا در آوردن آژیربه 

صورت دستی.

در طراحی و نصب سیســتم اعــالم حریق باید نکات زیر 
مورد توجه قرار گیرد:

1-3-1-نکات  مربوط به منطقه بندی)زون بندی( 
سیستم اعالم حریق 

برای ســهولت، سرعت و دقت درتشــخیص محل وقوع 

حریق، به ویژه در ساختمان های بزرگ،باید ساختمان را به 
مناطق کوچک تر و مجزا تقسیم بندی نمود. در صورتی که 
زون  بندی اجرا نشــده باشد، اعالم حریق با تأخیر صورت 
می گیرد و موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه می شود.

نکات زیر در زون بندی باید رعایت گردد:
1-هر طبقة ســاختمان که بیش از 300 متر مربع باشد 

باید یک منطقة مجزا محسوب شود. 
2-حداکثر مساحت یک منطقه 2000 متر مربع است. 

3-اگر کل مســاحت طبقات یک ســاختمان 300 متر 
مربع یا کمتر باشــد، می توان آن را یک منطقه محسوب 

داشت. 
4-سرویس پله، چاه آسانسور و قسمت هایی که به وسیلة 
دیواره های ضد حریق از فضاهای دیگر مجزا شده  اند، هر 
چند مساحت کمی که دارند می توان آن هارا یک منطقه 
در نظر گرفــت. بام ها نیز منطقه جداگانه ای محســوب 

می شوند. 
5-حداکثر فاصلة جســت  وجو در یک منطقه، نباید بیش 
از 30 متر باشــد. منظور از فاصلة جســت وجو، مسافتی 
اســت که برای یافتن و رؤیت محل حریق باید طی شود. 
از این رو در ســاختمان هایی که دارای اتاق های متعددند 
بهتر است در باالی درهای مشرف به راهروها، چراغ های 

نشانگر )ریموت اندیکاتور(نصب گردد. 

2-3-1-نکات مربوط به شستی ها
1-در مسیرهای هم ســطح و کم تردد، ماکزیمم فاصلة  
شســتی  های اعالم حریق از یکدیگر 45 متر اســت و در 
مسیرهای پر تردد، این فاصله  تا 20 متر کاهش مي یابد. 
در مسیرهای معمولی،مثل راهروها برای نصب شستی ها  

فاصله ا ی بین 30 تا 45 متر پیشنهاد می شود. 
2-ارتفاع نصب شستی بین 120 تا 160 سانتی  متر توصیه 

می شود.
3-در هــر زون حداقل یک شســتی باید وجود داشــته 

شکل34-1 شستی های کنترل

3-   1   -  اصول طراحی  و  نصب  سیستم   اعالم                        
حر یق
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باشد.
4-تمام شســتی های موجود در یک سیستم اعالم حریق  

 باید از یک نوع )فشاری یا شیشه ای ( باشند.
5-در آشــپزخانه  های طبخ غذا که محل های کثیف نباید 
شســتی نصب گردد. البته در شستی  های جدید به جای 
شیشه از طلق استفاده می شود و در این صورت نصب آن 

در آشپرخانه مجاز است.
6-شســتی ها معموالً در محل خروجی، نصب می گردند. 
محل نصب شســتی باید تمیز و از رنــگ زمینه متمایز 
باشــدو در نزدیکی آن هیچ  گونه مانع دید وجود نداشته 

باشد. 

3-3-1-نکات مربوط به تابلوی اعالم حریق 

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند 
که به راحتی قابل مشــاهده باشند. در ضمن رفت و آمد 
نگهبانان ســاختمان در آن جا بیشترباشــد ،به گونه  ای که 
کارکنان حاضر در محل به محض عمل نمودن آشکارسازها 
و روشن شدن چراغ های مربوطه از وضعیت حریق مطلع 
شــوند و بتوانند اقدامات الزم را به سرعت و با دقت انجام 
دهند. لذا تابلوی مرکزی معموالً در ورودی  ها و محل هایی 
که مأموران آتش  نشــانی داخل می شوند نصب مي گردد. 
ضروری است که پالن  های ساختمان در محل نصب مرکز  
اعالم حریق بایگانی و نگه داری شوند، تا نیروهای امدادی 
که در محل حاضر می شــوند با دسترســی به نقشه  های 
ساختمان بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریع  تر انجام دهند. 
1-بــرای انتخاب تابلوی کنترل مرکــزی باید 20 درصد 

اضافه ظرفیت برای توسعة آیندة مدارها در نظر گرفت.
2-خود تابلوی کنترل مرکزی باید توسط یک آشکارساز 

دودی حفاظت شود.
3-ارتفــاع نصب تابلوی کنترل مرکزی   حدود 1/8الی 2 

متر است. 

4-درنصــب آشکارســازهای قابل اتصال بــه هر زون در 
تابلــوی کنترل مرکزی  بایدتعداد حداکثری که توســط 

کارخانه سازنده تعیین می شود رعایت گردد.

4-3-1-نکات  مربوط به آشکارسازها: 

1-هرگز نباید آشکارساز ها را در حوالی ورودی و خروجی 
سیستم های تهویه در آشپز خانه ها و پارکینگ ها نصب 

نمود. 
2-آشکارساز ها را نباید رنگ آمیزی کرد.

3-درحداقل 3 ســانتی متر از کنار و 5 سانتی متر از زیر 
آشکارساز نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد .

4-در آشــپزخانه ها  فقــط از آشکارســاز حرارتی ثابت 
استفاده شود.

5-آشکارسازهای دودی نباید در موقعیت های زیر نصب 
شوند:

1- در مسیر کوران هوا مانند کانال ها و داکت ها؛
2- در محل هایی که در حالت عادی از داشتن دود و بخار 

وجود ناگزیرند،مانند موتورخانه و اتاق دیزل ژنراتورها؛
3- در مکان هایی که آتش تولید ذرات دود نمی کند.

توصیه می شــود در محل هایی مانند اتاق دیزل ژنراتور و 
موتورخانه از آشکارسازحرارتی افزایشی و آشکارسازهای 

ترکیبی استفاده شود.
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جدول 1-1 مشخصات نصب برای دو نوع آشکارساز حرارتی و دودی

5-3-1-نکات مربوط به آژیرها
1-مشــخصات صــدای تمــام آژیرهای نصب شــده در 

ساختمان باید یک سان باشند.
2-حداقل شــدت صدا در محل های بدون آلودگی صوتی 
65دســی بل اســت. فقط در فضاهائی که پارازیت های 

زیاداست. باید آژیرهائی با صدای بلندتر نصب شود.
3-صدای آژیر باید ممتد باشد. هرچندممکن است از نظر 
دامنه یا فرکانس تغییر کند. این صدا باید منحصر به فرد 

و از صدای آژیر سرقت و غیره متمایز باشد.
4-ولتاژ کار آژیرها از 9 تا 24 ولت است، ولی اغلب با 24 

ولت کار می کنند. 
5-نصب یک آژیر در محل تابلوی مرکزی  اعالم حریق و 

آژیر دیگری در بیرون دِر خروجی اصلی الزامی است.

6-3-1- نکات مربوط به کابل کشی 
1-کابل ها ي سیستم اعالم حریق باید جدا از سایر سیم ها 

و کابل ها سیم کشي شوند. 
2-تست کابل ها توسط اهم متر انجام می شود و در صورت 
استفاده از مگا اهم سنج)مگر( باید تمام تجهیزات، اعم از 
آشکارساز ، آژیر ، تابلوی کنترل مرکزی و ... را از مدار باز 

کرد تا ولتاژ تست باالبه آن ها آسیب  نرساند .
3-هنگام کابل کشی نباید از مسیر زون ها انشعاب گرفت. 

از آژیر ها هم نباید انشعاب گرفت. 
4-در انتهای مســیر زون ها معمــوالً یک مقاومت انتهای 
خط که مقدارآن 6/8 کیلو اهم اســت، متصل می کنند تا 
جریان برقرار شــده توسط این مقاومت در مسیر زون به 
تشــخیص قطعی یا اتصال کوتاه در مسیر توسط تابلوی 

مرکزی بینجامد. 
برای  طراحی و اجرای یک سیســتم اعــالم حریق باید 

مراحل زیر را طی کرد: 
1- از محــل بازدید به عمل آیــد. در غیر این صورت باید 
بعداز تعیین نوع سیســتم )متعارف یا آدرس پذیر(نقشة 

سیستم اعالم حریق روی پالن ساختمان طراحي شود. 
2-نقشــة ارائه شــده را برای تعیین تجهیزات الزم مورد 

بررسی قرار می دهیم.

 3-سیم کشي اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای 
موجود انجام می دهیم.

4- تجهیزات سیســتم رادر محل های تعیین شده نصب 
می کنیم.

5-سیســتم را به طور کامل آزمایش می کنیم و ســپس 
تحویل می دهیم.

شکل 35-1 پایة آشکارساز با مقاومت انتهای 
خط 6/8 کیلو اهم وصل شده به آن

دودیحرارتینوع  آشکار ساز

هر  حفاظتی  مساحت  حداکثر 
37آشکارساز)متر مربع( 

 
50
 

9فاصلة مجاز از یکدیگر)متر( 
 

10
 

4/5فاصلة مجاز از دیوارها )متر(
 

5
 

ارتفاع مجاز )متر(
 

5/5-8/5
 

7/5
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4-1-نقشه کشی سیستم اعالم حریق

برای ترسیم نقشة اعالم حریق باید استانداردهای موجود 
در مــورد تجهیزات این سیســتم ها را مد نظر قرارداد.در 
ادامــة اطالعاتــی در مورد نقشــه تجهیــزات مختلف 

سیستم های اعالم حریق ارائه مي گردد.

1-4-1- عالئم اختصاری مورد استفاده درنقشة 
سیستم های اعالم حریق

2-4-1- نقشة سیستم اعالم حریق، روی پالن 
ساختمان

در شکل 36-1 صفحةبعد، نقشة رایزر سیستم اعالم حریق 
ساختمانی با 12 واحد مجزا برای نمونه نشان داده شده است.

3-4-1- نقشة سیم کشي آشکار سازها و چراغ ریموت 
اندیکاتور: بر روی پایة آشکارســاز، پیچ های اتصال برای 
تغذیــة ورودی – و + و دو پیــچ اتصال بــرای اتصال به 
آشکارسازبعدی یا به مقاومت انتهای خط1وجود دارد،که 

درنقشه مشخص می شود.
هم چنین ممکن اســت یک پیچ اتصــال نیز برای چراغ 
ریموت اندیکاتور وجود داشــته باشد.به همراه آشکارساز 
پایة مناسب و نقشة مربوط به نحوة اتصاالت آن به تابلوی 
مرکزی ارائه می شود.در شکل 37-1نمونة نقشة سیم کشي 
)نشان داده شده در  کاتالوگ آشکارسازهای سیستم اعالم 

حریق نوع متعارف ( نشان داده شده است. 
همان طور که در نقشــه مشــخص شــده اســت، همة 
آشکارسازها توسط دو رشته سیم به آشکارساز دیگر یا به 
تابلوی مرکزی وصل می شوند .پایة 1و2 ورودی و پایة 4و 
2 خروجی های ولتاژ تغذیه هستند. چراغ ریموت اندیکاتور 
نیــز در هر دتکتور به پایه هــای 3و 4 وصل مي گردد.در 

انتهای مسیر نیز مقاومت انتهای خط وصل شده است.

4-4-1- نقشه سیم کشي تابلوی کنترل مرکزی

نحوة ســیم بندي کامل یک تابلوي کنترل مرکزي اعالم 
حریق با توضیحات مربوطه صورت نمونه در شکل    1-38 

آمده است: 

1- در شکل38-1 بر روی پایة آشکارساز پیچ های شمارة 
1 و 6 بــرای اتصال تغذیة ورودی – و + و پیچ های 2 و 5 
برای اتصال به آشکارســاز بعدی یا، مقاومت انتهای خط 
در آخرین قطعه )آشکارســاز یا شســتی(  مورد استفاده 
قرار گرفته است. هم چنین یک پیچ اتصال نیز برای منفی 
چراغ ریموت اندیکاتور )شــمارة 4( در نظر گرفته شــده 

است. این پایة روي دتکتور ممکن است با حرف R نیز 
مشخص می شود. 

عالمت اختصارینام وسیله

آشکارساز حرارتی

F

H

S

FACP

آشکارساز دودی

F

H

S

FACP

شستی اعالم حریق
F

H

S

FACP

آژیر 

F

H

S

FACP

زنگ

F

H

S

FACP

چراغ استروب الیت یا ریموت 
اندیکاتور

F

H

S

FACP تابلوی کنترل مرکزی

F

H

S

FACP

جدول 2-1 عالئم اختصاری درنقشة سیستم های اعالم حریق

1-EOL RESISTOR
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شکل 36-1 نقشه سیستم اعالم حریق یک ساختمان 8 طبقه

شکل 37 -1نقشة سیم کشی پایة آشکار سازها و چراغ ریموت اندیکاتور

2

1 4

3 2

1 4

3 2

1 4

3

EO
L R

ESISTO
R

REMOTELED
INDICATOR

مقاومت انتهاي خط

تابلو كنترل مركزيچراغ ريموت انديكاتورپايه دتكتور

(اتصاالت پايه)

(ورودي برق مثبت)

(ورودي برق منفي)

(خروجي مثبت به آشكارساز بعدي)

(خروجي منفي براي چراغ ريموت انديكاتور)

4 Power(+)Out

3 Remote LED(-)Power(-)

Power(+)In

Base Terminals
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2- نقشة ارائه شده را برای تعیین تجهیزات الزم مورد 
بررسی قرار می دهیم.

3- سیم کشــي اجزای مختلــف مدار را بر اســاس 
استانداردهای موجود انجام می دهیم.

4- تجهیزات سیســتم رادر محل های تعیین شــده 
نصب می کنیم.

5- سیستم را به طور کامل، آزمایش می کنیم وسپس 
تحویل می دهیم.

سیم کشي شســتی ها نیز همانند دتکتورها دارای دو 
سیم ورودی و دوسیم خروجی هستند.مقاومت 470 
اهمی در داخل شستی وصل می شود. در شکل39 -1 
تصویر پشت یک نمونه شستی و نحوة اتصال سیم های 

ورودی و خروجی نشان داده شده است:
5-4-1- سيم کشي وسایل هشدار دهنده 

آژیرها به ترمینال آژیر تابلوی مرکزی وصل می شوند 
و الزم اســت یک مقاومت انتهای خط نیز به دو سر 

6

5

1
2

3

4

6

5

1
2

3

4

6

5

1
2

3

4

NC

COM

NO

EOLR

EOLR

CPR

دتكتور دود يا حرارت

مدار آژير(1)زون اعالم حريق(1)

زون (2)
مانند اتصاالت مدار(1)مانند اتصاالت زون (1)زون اعالم حريق(3) به بعد

انشعاب نگيريد

براي برق 220 ولت ترجيحاً از 
اين كنتاكتها استفاده نكنيد.

از  را  خط  انتهاي  هاي  مقاومت 
ترمينال ها بازكرده و طبق مدار به 
متصل  آژير  يا  دتكتور  آخرين 
(آبي،  اهم   6800 نماييد. 

خاكستري،قرمز، طاليي/نقره اي)

كنتاكت هاي بدون ولتاژ 
آمپر در 30  اكثر 1  رله (حد 

 (DC ولت

CPR :  مقاومت شستي اعالم 
حريق(470 اهم) بزرگ (0.5 ولت) 

EOLR : مقاومت انتهاي خط(6/8 
كيلو اهم) كوچك (1/4 ولت)

شستي اعالم حريق

DC خروجي كمكي 24 ولت
VE. را از ترمينال 7 

بگيريد

مدار آژير(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36

مقاومت 470 اهم ( زرد، بنفش، قهوه اي ، طاليي/ نقره اي)

- + - + - + - + - + - + - + - + +

شکل 38-1 نقشة اعالم حریق یک تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق

شکل 39-1سیم های اتصال شستی
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آخرین آژیر وصل شــود. چراغ های اســتروب الیت نیز 
موازی با آژیرها بســته می شوند. سیم کشي چراغ ریموت 
اندیکاتور با استفاده از نقشة سیم کشي کاتالوگ آشکارساز 

مورد استفاده  انجام می گیرد.

5-1- مراحل اجرای سيم کشي 

برای اجرای سیم کشي سیستم اعالم حریق مراحل زیر را 
باید طی کرد.

1-  ابتدا موقعیت کلیة قسمت ها را با نقشه چک کنید .
2-کابل کشی را مطابق با نقشه انجام دهید .

3-  بعد از کابل کشی، دتکتورهای حرارتی و دود، شستی ها 
و آژیر ها ی اعالم خطر را نصب کنید .

4-   تابلوی کنترل مرکزی را در محل تعیین شده در نقشه 
نصب نمایید.

5-  سیم زمین را به بدنة فلزی پانل وصل کنید.
6-  طبق دستور العمل های آزمایش ارائه شده در کاتالوگ 

دستگاه مرکز کنترل را آزمایش کنید. 
7-  ســیم هاي ورودی را قبل از آزمایش کامل دستگاه به 

ترمینال های آن وصل نکنید.
8-  سایر تجهیزات را به تابلوی کنترل مرکزی  وصل و کل 

سیستم را آزمایش کنید. 
9-  دتکتورها را تا اتمام کارهای ســاختمانی ) که باگرد و 
غباراحتمالی همراه اســت( ، از پایه های آن خارج کنید، 
تــا به دلیل ورود گردو غبار بــه داخل آن ها، آژیر مزاحم 

ایجاد نشود.
10-    هنگامی که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شدو گرد 
و غباری وجود نداشت، مطمئن شوید که برق 220 ولت 
دستگاه قطع شده و اتصال باتری ها جدا شده است. سپس 
کامل بودن مدار سیم کشي را به وسیلة یک اهم متر چک 

کنید.
11-   هنگام متصــل بودن هر گونه وســیلة الکترونیکی، 

سیستم را به وسیلة مگااهم سنج آزمایش نکنید .
12-   برای جلوگیری از وارد شــدن صدمه به دستگاه در 
هنگام اتصال سیم ها باتری ها را از داخل دستگاه بردارید. 
بعد از آزمایش کردن ســیم بندی دستگاه، مقاومت ها ی 
انتها ی خط را از ترمینال دســتگاه باز کنید وآن ها را به 
ترمینال های آخرین آشکارســاز و آخریــن آژیر هر مدار 

وصل نمایید.
13-  زمانی که مطمئن شــدید کلیــة اتصاالت محکم و 
عایق روی سیم ها سالم اند، دِر جلوی دستگاه را در جای 
خود قرار دهید، باتری ها را در داخل دســتگاه جای گزین 
و ســیم آن وسپس برق دستگاه را نیز متصل کنید. حال 
می توانید دستگاه را به طور کامل و عملی تست نمایید. 

14-  این آزمایش ها باید با باتری های نو و پر اجراشــوند. 
باتری ها ي نامرغوب حتی اگر شــارژ شــوند. باعث اعالم 

اشکال می گردند.
 15-   بــرای اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم اعالم 
حریق، الزم اســت در موقع لــزوم و در زمان های معینی 
سیستم بازدیدشود و اشــکاالت احتمالی آن رفع گردد. 
توصیه می شــود نقشه ای از ســاختمان، حاوی جزئیات 
مربوطه در محل استقرار شســتی ها وحسگرها نگه داری 

 شود و در دسترس باشد.
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نگه داری سیستم اعالم حریق
با توجه به وظیفة   حســاس و مهم سیستم اعالم 
حریق، باید نســبت به عملکرد صحیح و به موقع 
آن   در هنــگام بروز حریق اهمیت زیاد قائل بود.در 
نگه داری سیستم اعالم حریق، احساس مسئولیت 
کرد. در سیستم های آدرس پذیر و هوشمند، نوع 
ساختمان داخلی تجهیزات به امر نگه داری کمک 
می کند و در صورت بروز اشکال آالرم  های مربوط 
به کثیفی آشکارسازها، عمل نکردن شستی، آژیر 
و سایر تجهیزات، مســئول نگه داری رااز وضعیت 
سیستم مطلع می کند.اما در سیستم های متعارف، 
بروز اشــکال در سیســتم فقط در صورت خارج 
شدن یک آشکارساز از مدار، پارگی خط ارتباطی 
و اتصال کوتاه خط  باعث ایجاد آالرم می شــود و 
کثیفی آشکارســاز یا نداشتن عملکرد صحیح آن 
فقط با تســت دوره  ای یا آالرم  های ارسال شده بر 

روی تابلو کنترل مرکزی  معلوم مي گردد. 
خطا یا آالرم

اصوالً هر نوع اعــالم حریق)به صدا در آمدن آژیر 
حریق( بدون وجــود حریق واقعی را خطا یا آالرم 
می  گویند. یکی از مشکالت سیستم های اتوماتیک 
اعالم حریق، ارسال هشدارهای اشتباه و نادرست 
اســت که دردسرساز می شــود و در صورت تکرار 
زیاد، سیستم را تبدیل به چوپان دروغ گو می کند. 

آالرم ها بر دو نوع اند:
الف( آالرم  در اثر عوامل بیرونی : در این نوع 
آالرم  ها عاملــی غیر از حریق باعث فعال شــدن 
سیستم گردیده است .هر یک از عوامل ذکر شده 
در زیر می توانند به اعالم هشــدار نادرســت منجر  

شوند:
1-آشپزی و پخت و پز و بخارهای ناشی از آن 

2-بخار آب و رطوبت زیاد
3-دود سیگار

4-گرد و غبارزیاد
5-حشرات

6-اسپری  های مختلف
7-دود ناشی از برخی فعالیت  ها )مانند آتش  بازی 

و غیره(
8- جوشکاری و عملیات مشابه

 9-د وده هــای نـمـایـشـی  مـاننـد  جـلـوه  هـایــی کــه
 ازآن ها در تئاتـر استفاده می شود.

10-دستگاه های بخور و همین  طور روشنایی چون 
شمع یا چراغ های نفت سوز

11-نوسان زیاد دما
12-جریان باد

13-تغییــر کاربری فضاها، بــدون در نظر گرفتن 
شرایط طراحی اولیة  سیستم اعالم حریق

14-آزمایش و ســرویس تجهیزات بدون غیر فعال 
نمودن سیستم

15-آسیب  های تصادفی یا مغرضانه
ب ( آالرم در اثر عملکرد اشــتباه تجهیزات : این 
آالرم ها بر اثر اشــتباه آشکارســاز یا شستی یا خود 
تابلو به وجود آمده اســت. این حالت را آالرم کاذب 
می  گویند. عواملی هم  چون  انتخاب نکردن نوع صحیح 
آشکارســاز برای مکان مورد نظر ،سوختن آشکارساز، 
پارازیت  ها و تداخل  های الکترومغناطیسی ای که بر اثر 
خاموش و روشــن شدن تجهیزات هارمونیک  زا مانند 
المپ فلورســنت ، موبایل،یو پــی اس)UPS( و ... به 

وجود می آیند باعث آالرم کاذب می گردند.
روش های کاهش خطا 

برای کاهش هشدارهای خطا می توان به سه روش زیر 
عمل نمود:

یکم-کاهش حساسیت آشکارسازها : این کارمطلقاً 
کار درستی نیســت ،مگر آن که حساسیت آن ها بیش 

از حد ضرورت باشد.به دو توصیه زیر نیز توجه شود:
1-به  کارگیــری سیســتم تأیید هشــدار: در این 

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

برای مطالعة بیشتر
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سیستم، قســمت هشــدار مدت زمانی را منتظر 
می  ماند )معموالً 30 ثانیه( تا از سوی کنترل مرکزی 

گزارش ارسالی آشکارساز تایید شود. 
2-اســتفاده از سیســتم های پیشــرفته  تر مانند 

تجهیزات آدرس  پذیر و هوشمند: 
نظر به حساسیت سیستم های اعالم حریق، تمامی 
خطاها و آالرم  های ناخواستة هر سیستم ،با توجه 
بــه نــوع آالرم و زمان آن ،باید ثبــت گردد تا در 
هنگام ســرویس تجهیزات بتوان مورد اشــکال را 
پیــدا نمود وآن را رفع کــرد. البته همة پانل  های 
اعالم حریق حافظة ثبت خطاها دارند ولی به دلیل 
این که امکان پاک نمودن این حافظه توسط افراد 
ناآشــنا یا قطع باتری های پشــتیبان و برق تغذیه 

وجود دارد، بهترین گزینه ثبت این موارد است.

دوم -تست حساسیت
آشکارســازهای حرارتی توســط حــرارت کنترل 
می شوند و با دستگاه  آزمایش  حساسیت )عملکرد 
دمائی( تست می گردند.درآشکارسازهای دودی نیز 
حساسیت ثبت شــده در پشت آشکارساز )درصد 
حساسیت سه یا چهار یا پنج درصد( توسط دستگاه 
تستر مخصوص آزمایش مي شود. تست حساسیت 
در هنگام نصب تجهیزات و یک سال پس از نصب 
و پس از آن هر چهارســال یک بار انجام می شود و 
بر روی آشکارساز برچســب تأیید و تاریخ ،نصب 

مي گردد. 
توجه: در هنگام انجام سرویس  ها و احتمال به صدا 
در آوردن آژیر خطر،الزم اســت از قبل نسبت به 
کلیة افراد مستقر در ساختمان اطالع رسانی شود 

و امکان هر گونه خطر پیش  بینی گردد. 

سوم - بازدیدها

در سیستم های اعالم حریق، بازدیدهای زیر، طبق 
دســتورالعمل مندرج درکاتالوگ دستگاه، به عمل 

می آید:
1- بازدید روزانه : ابتدا کنترل کنید که چراغ برق 
اصلی تابلوی مرکزی روشــن باشد. هم چنین هیچ 
چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد. هر گونه اشکال 
را به سرویســکار مربوطه گزارش دهید و در فرم 

ثبت وقایع ثبت کنید .
2- بازدیدهای هفتگی: بــه طور هفتگی ازتابلوی  
اصلی اعالم حریق  بازدیدکنید  و از صحت عملکرد 
نمایشــگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل نمایید. 
کنترل کنید که چراغ زون ها روشن می شود و بیزر 

داخلی کار می کند. 
شستی اعالم حریق یا حســگری را فعال کنید تا 
اعالم حریق آزمایش شــود و عملکــرد آژیرها را 
کنترل کنید. هر هفته یک زون مختلف و هم چنین 
شســتی یا حســگر متفاوتی را امتحان کنید، به 
صورتی که در یک زمان شش ماهه تمامی زون ها 
تست گردند.به این ترتیب به صورت دوره ای کلیة 
شستی ها وحسگرها را امتحان کرده اید .هم چنین 
دفتر ثبت آالرم  ها بررســی شود و در صورت فعال 
شدن سیستم در گذشته، علت آن بررسی و مورد 
اشکال پیدا و رفع عیب گردد. در مرحلة آخر، کلیة 
عملیات و شمارة تجهیزات سرویس شده، با توجه 
به حساســیت محل، نوع تردد افــراد، تعداد افراد 
موجود، تمیز بودن ،ثبــت گردد.محل این بازدید 

رامی توان تا چهار هفته یک بار نیز انجام داد.
:گزارش هــای قبلی را مطالعه   3- بازدید فصلی 
وکنترل کنیدکه اشکاالت قبلی به صورت صحیح 
برطرف شده باشند. باتری و اتصاالت آن را بازدید 
کنید. مانند بازدید هفتگی در هر زون یک حسگر 
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یا شستی را فعال سازید تا اعالم حریق را آزمایش 
کنید. برق 220 ولت را قطع نمایید و قابلیت باتری 

را برای تغذیة آژیرها کنترل کنید .
4- بازدیدها ی شش ماهه: در این دوره بایدتمامی 
اتصاالت، کابل ها و ســیم  ها تست شوند و صحت 
عملکرد آن ها تأیید گردد. آژیرها  نیز چک شــوند 
و از صحت عملکــرد آن ها اطمینان حاصل  گردد. 
آشکارســازهایی که در نواحی آلوده و تحت تأثیر  
باد قــرار دارند تمیزکاری شــوند و عملکرد آن ها 
چــک  گردد. کلیة شســتی  ها ضمن چک شــدن  
برچسب تایید1 روی آن ها نصب  گردد. آژیر خارج 
از ساختمان، همچنین فالشر و تمام اجزای متصل 
به زون تســت  شــوند. ضمناً می توان قسمتی از 
آشکارســازهای متصل به هر زون را در این دوره 

تمیزکاری نمود. 
5- بازدیدهای ســالیانه: کلیة آشکارســازهای 
متصل به مدار هر پانل در یک دورة حداکثر ســه 
ساله   باید تمیزکاری شوند و از نظر عملکرد تست 
گردند. این سرویس می توانددر چند نوبت باشدو 
در عملیات شــش ماهه، یک ساله یا یک سرویس 
سه ســاله انجام پذیرد. نحوة کار به صورتی است 
که در طول دورة سه ساله تمام تجهیزات از قبیل 
آشکارساز، شستی، آژیر، فالشر، مدول  های واسطه 
و جداکننده  ها کامالً کنترل شــوند. در صورتی  که 
محل نصب تمامی یا قسمتی از آشکارسازها آلوده 
باشــد این زمان کاهش مي یابد. اما زمان سرویس 
نباید افزایش یابد.LED نشــان  دهنده  های خارجی 
نیزباید در دورة ســالیانه کنترل شــوند.هم چنین 
مدارات داخلی، بردها و باتری های پشتیبان برنامه 

در طول دورة ســالیانه، طبق دستورالعمل سازنده 
تمیزکاری و چک شوند و در صورت نیاز باتری های 
پشــتیبان تعویض گردد.  باتری هــا بعد از حداکثر 
چهار سال تعویض می گردند و در صورتی  که دمای 
نگــه داری بیش از 25 درجة ســانتی  گراد یا تعداد 
تخلیة کامل چهار بار باشد، این زمان تقلیل مي یابد. 

1-CERTIFICATE
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هدف: سیم کشي و  راه اندازی یک سیستم اعالم حریق  با تمامی 
تجهیزات  

تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد/مقدارتجهیزات

آشکارساز دودی و شعله و حرارتی 
وگازی

هرکدام یک عدد

پایة آشکارساز متناسب با نوع 
آشکارسازها                     

4  عدد

غ  ا چر با  یق  حر عــالم  ا یر  ژ آ
غ ا چر بدون  و  د  سرخو

هر کدام یک عدد

یک عددچراغ استروب الیت                                                  

2 عددچراغ ریموت اندیکاتور                                           

شستی اعالم حریق نوع فشاری  و 
شیشه ای

هر کدام یک عدد

2 عددباتری 4 آمپر ساعت                                 

تابلوی مرکزی اعالم حریق 
دو زون            

یک دستگاه

حدود 15 مترسیم نمره 1 یا 1/5

یک سری کاملابزار سیم کشي

 مراحل اجرای کار: 

1- ابتدا قطعات را مطابق شــکل 40-1 روی تابلوی کار 

14

نصب کنید. توجه داشته باشید که برای نصب آشکارسازها 
ابتدا باید پایة مناسب هر آشکار سازرا روی تابلو کار نصب 

کنید.

تابلو مركزي

آشكارساز گازي

آشكارساز حرارتي

آژير چراغ دار

آژير بدون چراغ

شستي فشاري

اشكار ساز دودي

چراغ ريموت چراغ ريموت
آشكارساز شعله اي

چراغ استروب اليت

شستي شيشه اي
مسير زون 2

مسير زون 1

شکل 1-40
2- سیم کشي بین قطعات را طبق زون بندی نشان داده 
شــده و مطابق نقشــة ارائه شــده )در دفترچة راهنمای 
نصب تابلوی مرکزی اعالم حریــق ودردفترچة راهنمای 

نصب آشکارسازها( انجام دهید.
3- مقاومت های انتهای خط ارائه شــده در بستة تابلوی 
کنترل دســتگاه مرکزی را به انتهای خط آشکارسازها و 

آژیرها وصل کنید.
4- آشکارسازها را روی پایه ها جا بزنید.

5- طبق دستورالعمل دفترچة راهنمای تابلوی مرکزی و 
با توجه کامل به دستورات ایمنی باتری هاو برق ورودی را 

وصل و مدار را راه اندازی کنید.
6- عملکرد آشکارسازها و شســتی ها را با احتیاط کامل 

آزمایش کنید. 
7- گــزارش کاملی از مراحل اجــرای کار و راه اندازی و 

آزمایش سیستم را بنویسید.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت کار عملی 1:  سیم کشي و راه اندازی سیستم اعالم حریق از نوع متعارف
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: طراحی یک سیستم اعالم حریق  برای یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی

   مراحل طراحی 

ابتدا نوع دتکتورها را با توجه به محل نصب آن تعیین کنید.  -1

عالئم اختصاری دتکتورها ، شســتی ها و دیگر اجزای سیســتم اعالم حریق را در محل مربوطه و بر روي   -2
پالن رسم نمایید. 

سیم های رابط را ترسیم و تعداد آن ها را روی خط، مشخص کنید.  -3

ابتدای زون را با عالمت فلش  و انتهای زون را با عالمت اختصاری مقاومت، مشخص کنید.  -4

5- نقشة سیستم اعالم حریق را بر روي پالن شکل 41-1ترسیم نمایید.

  6- نقشة رایزر دیاگرام سیستم اعالن حریق را براي این آپارتمان ترسیم کنید.
  

10کار عملی 2:  طراحی یک سیستم اعالم حریق از نوع متعارف

شکل 41-1پالن یک طبقه از یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت 1- در داخل کدام آشکارســاز اعالم حریق از سلول فتو الکتریک 
استفاده شده است؟

2- تفاوت بین آشکار ساز حرارتی ثابت و افزایشی چیست؟

3- از کدام نوع آشکار ساز در فضای باز می توان استفاده کرد؟

الف ( حرارتی     ب( دودی اشعه ای    ج( شعله ای    د( گازی

4- زون اعالم حریق را تعریف کنید.

 5- محل نصب تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق چه خصوصیاتی 
باید داشته باشد؟

6- محل نصب چراغ ریموت اندیکاتور و نحوة سیم کشي 
آن را بیان کنید؟

7- مقاومــت انتهای خط در مدار اعــالم حریق، چگونه 
وصل می شود؟

8-  بازدیدهای الزم در نگه داری سیســتم اعالم حریق را 
بیان کنید.

9- انواع المپ های نشــانگر خطــای روی دِر تابلو اعالم 
حریق را نام ببرید و دلیل روشــن شدن هر کدام را بیان 

کنید.
10- چنــد مورد از دالیل ایجاد آالرم هــای کاذب را نام 

ببرید.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

www.gst.com.cn

www.ariak.com

www.c-tec.com

www.BRK.com

www.mazdak.com

www.mavygard.com

www.reliablefire.com

www.yanginalarm.com

www.micro-vision.co.uk

www.gardinersecurty.co.uk


