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واحد یادگیری 3

 اولین گام، هنگام آتش سوزی در یک ساختمان برای افراد ساکن آن چیست ؟
 یک سیستم اعالم حریق از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 سیستم های اعالم حریق به چند دسته تقسیم می شوند؟

 عملکرد یک دستگاه ردیابی و اعالم حریق چگونه است؟

 

پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهند بود انـواع سیسـتم های ردیابـی و اعالم 
حریـق را فراگرفتـه و بـه نصـب و راه انـدازی یـک نـوع متعارف آن تسـلط یابد.

همچنین نحوه کاربرد انواع سیستم های اعالم حریق در فضاهای مختلف را فرا خواهدگرفت.
برچسـب انـواع دتکتـور و کاتالـوگ انواع تابلو اعـالم حریق را خوانـده  و به کمک آنها هر نوع سیسـتم 

اعـالم حریـق را راه اندازی کند. 

سیستم ردیابی و اعالم حریق 

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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در سـاختمان های ویالیـی، بـروز آتـش بـه سـرعت بـه وسـیله  افـراد قابـل تشـخیص بـوده و افـراد می تواننـد 
یکدیگـر را صـدا زده یـا با وسـایلي سـاده مثل زنـگ آگاه نماینـد اما افزایش جمعیـت و آپارتمان نشـینی امروزه 

باعـث شـده آگاه سـازی و هشـدار آتـش به این روش کارسـاز نباشـد. 
به طـور کلـی تمامـی سـاختمان های پنـج طبقـه  بـه بـاال، بنـا 
بـه  آتش سـوزی  ارزیابـی خطـر  بـر حسـب  و  قانونـی  الـزام  بـر 
سیسـتم  نوعـی  بـه  حریـق،  از  حفاظـت  کارشناسـان  وسـیله 
ردیابی)تشـخیص( و اعالم)هشـدار( حریـق نیـاز دارنـد.  امـروزه 
همه سیستم های اعالم حریق در همـــان لحظـــات اولیــه محل 
آتش را شناســـایی و اطالعـــات بـه یک تابلـوي کنترل مرکزی 
ارســـال شـده و روی تابلوی کنترل مرکزی بوسـیله نشانگر های 
کوچکـی منطقـه آتـش نیـز مشـخص می شـود . به همیـن خاطر 
ایـن جـزء سیسـتم را  مغز سیسـتم اعـالم حریق می تـوان خواند.

                                                                                                                

 آیـا ایـن سیسـتم ها فقـط وجود حریـق و آتـش را اعـالم مي كنند یـا قادر بـه خاموش كـردن آن 
هم هسـتند؟ 

در این فصل سیستم هاي ردیابي اعالم حریق بررسي مي شود .

در شکل 1 چه هشداري هنگام آتش سوزي یادآوري شده است؟

سیسـتم هاي اعـالم حریـق وظیفـه حفاظـت از جـان افـراد و حفاظت از امـوال آنهـا را در برابر آتـش و حریق به 
دارد. عهده 

ایـن سیسـتم ها از نظـر اعالم آتش سـوزي بـه دو صورت اعـالم حریق انفـرادي و یا اعالم حریق مرکزي تقسـیم 
مي شوند. 

  سیسـتم اعـالم حریـق انفـرادي: وقـوع آتـش در یـک محـل را توسـط آژیـر و چـراغ چشـمک زن اعـالم 
مي کند.

 سیسـتم اعـالم حریـق مرکـزي: عـالوه بـر شناسـایي محـل آتش سـوزي اطالعـات آن را بـه تابلـوي کنترل 

مقدمه 

  شكل 1- زمان آتش سوزي

1-3-دسته بندي سیستم هاي اعالم حریق 

پرسش

فعالیت 
کارگاهی 
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مرکـزي اعـالم کـرده و بـا آژیـر و چراغ چشـمک زن سـاکنین سـاختمان را آگاه مي کنـد و در بعضي مـوارد به 
کمـک خـط تلفـن بـه آتـش نشـاني نیـز اطـالع رسـاني مي شـود.  سیسـتم هاي اعـالم حریـق مرکزي بـه طور 

کلـي بـه دو دسـته سیسـتم هـاي دسـتي و اتوماتیک تقسـیم بندي مي شـوند .

وظیفه افراد در زمان آگاهی از خطر آتش سوزی تخلیه ساختمان در اولین فرصت است.

1-1-3-  سیستم هاي دستي
 اعـالم حریـق توسـط شسـتي آن توسـط افـراد در محـل انجـام مي شـود. سیسـتمی کـه تشـخیص حریق فقط 
بـه وسـیله شسـتی های دسـتی و بـه کمک افـراد  انجـام می شـود را گویند عـالوه بـر آن مانند بقیه سیسـتم ها 
اعـالم هشـدار حریـق توسـط آژیرهـا صورت می گیـرد و  تابلـــو کنترل مرکـــزی نیز وظیفـــه ارتبـاط این دو 
یعنـی تشـخیص و اعـالم را بـه عهـده داشـته و ضمنـاً روی تابلـو منطقـه حریـق را نیـز می توان مشـخص کرد.
سیسـتم های اعـالم حریـق دسـتی اغلـب در اماکـن و کارگاه هایـی کـه هیچ کـس نمی خوابـد یـا افـراد بـه طور 

شـبانه روزی بیـدار بـوده و مشـغول کارنـد و احتمـال آتش سـوزی ضعیـف اسـت، کفایـت می کند.

2-1-3-  سیستم هاي خودكار
اعـالم سیسـتم بسـتگي بـه افـراد نـدارد و به صورت خـودکار فعالیـت هایي مثـل به صـدا درآوردن آژیـر خطر، 
روشـن کـردن تابلوهـاي خـروج اضطـراري ، تمـاس بـا آتـش نشـاني محلي، قفـل کـردن،  از حالت قفـل خارج 
 کـردن درهـاي محـل هـاي مختلـف )ماننـد خروجـي اضطـراري ( توسـط ایـن سیسـتم هاي اتوماتیـک انجـام 

مي شود.

عـالوه بـر خامـوش كـردن آتش )اطفـای حریـق( به وسـیله آتش نشـان ها بـراي حل چه مشـكالت 
دیگـري بایـد از آنها كمـك گرفت؟

)Conventional( سیستم اعالم حریق متعارف )الف
)Addressable( سیستم اعالم حریق آدرس پذیر )ب

الـف(  سیسـتم اعـالم حریق متعارف : در این سیسـتم ادامه مسـیر مـدار فقط از انتهـاي مدار انجام مي شـود. 
مسـیرهاي سـیم کشـي در این نوع سیسـتم ها به صورت شـعاعي و یا خطي اسـت.

کلیـه تجهیـزات محل تحت پوشـش این سیسـتم توسـط دو سـیم بـه همدیگر متصـل مي شـوند و در نهایت به 
تابلو وصل مي شـوند )شـکل2(. 

نکته ایمنی
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در ایـن سیسـتم هنـگام آتش سـوزي عـالوه بـر بـه صـدا درآمـدن آژیرهـاي تابلـوي مرکـزي، المپ هـاي محل 
آتش سـوزی نیـز روشـن مي شـوند. 

ب( سیسـتم هاي آدرس پذیـر: در ایـن سیسـتم  هر وسـیله یک کد شناسـایي اختصاصي دارد و مـدار آن به 
صـورت حلقـوي اسـت . ایـن سیسـتم ها نوع مدرن تري از سیسـتم هاي اعالم حریق اسـت )شـکل 3(. 

 در ایـن مـدل عـالوه بر تشـخیص هوشـمندانه حریـق، داراي سـرعت باالتري در اطـالع رسـاني در اعالم حریق 
اسـت. سیم کشـي در ایـن نـوع  سیسـتم اعـالم حریـق از یک یا چند حلقه مدار تشـکیل شـده اسـت.

شكل 2- سیستم اعالم حریق متعارف

در ایـن سیسـتم بـه هـر قطعـه یـک شـماره خـاص )آدرس( اختصـاص داده مي شـود و سیسـتم بـدون نیاز به 
سـیم کشـي مجـزا بـراي هر قطعـه محل قرارگیـري آن را بـه خوبـي از روي آدرس ها مي شناسـد. سیسـتم هاي 
آدرس پذیـر عـالوه بـر تشـخیص منطقه حریق مي تـوان دقیقـاً عنصري که اعـالم حریق کرده را مشـخص کرده 
و محل آتش را تشـخیص دهد سـیم کشـي این سیسـتم بر خالف متعارف، چهار سـیمه اسـت، دو سـیم براي 

تغذیـه و دو سـیم بـراي انتقال اطالعات اسـتفاده مي شـود.

در مورد تفاوت هاي سیستم هاي آدرس پذیر و متعارف تحقیق کنید و به کالس گزارش کنید . تحقیق کنید
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مدارهـاي سیسـتم هاي اعـالم حریق براي تشـخیص حریـق )آتش، حـرارت، دود(، انتقال اطالعات و خبررسـاني 
آن از تجهیـزات زیر اسـتفاده مي کنند.

 هشداردهنده ها، فالشرها و آژیرها براي اعالم حریق 
 آشکارسازها )دتکتورها( براي تشخیص 

 شستي هاي اعالم حریق 
 تابلوي کنترل مرکزي براي ارتباط بین 

      آشکار سازها، هشداردهنده ها 
  کابل ها براي انتقال اطالعات 

                                                                                                                                           
 

1-2-3-هشدار دهنده های صوتی1 
آژیرها) Sounder ( به عنوان وسایل هشداردهنده شنیداری سیستم های اعالم حریق هستند شدت صداي 

آنها باید بگونه ای باشد تا ضمن مطلع کردن ساکنان از آتش این صدا براي آنها خیلي آزار دهنده نباشد.

 شـدت صـوت را بـا چـه کمیتـي انـدازه گیـري مي کننـد؟ این شـدت بـراي هشـدار دهنده هاي صوتـي اعالم 
حریـق چقدر اسـت؟ 

در یـک تقسـیم بنـدی هشـدار دهنـده هـا به عنوان مناسـب بـراي فضای باز و فضای بسـته تقسـیم مـی کنند 
از طـرف دیگـر آژیرهـا مـی تواننـد بـه یکـی از چهار صـورت زیر نیـز نام گذاری شـوند.

شكل 4- انواع هشداردهنده ها

1- Nottification Appliance Audible

2-3-تجهیزات سیستم هاي اعالم حریق

 شكل 3- سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

)Bell( زنگ)Speller( بلندگو)Siren( آژیر موتوری)Horn( بوق

پرسش
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1-1-2-3-اتصال آژیرها
اغلـب آژیرهـا داراي دو ترمینـال مثبـت 
و منفـی بـوده و بـا تغییـر دکمـه ای روی 
بدنـه آژیر امـکان ایجاد صداهـای متنوعی 
در آنهـا ایجـاد مي شـود. آژیرهـا بـه تابلـو 
تابلوهـای  از  برخـی  می شـوند  متصـل 
بـرای  جداگانـه  مـدار  دو  حریـق  اعـالم 
آژیرهـا دارند . در شـکل زیـر ارتفاع نصب 

آژیـر اعـالم حریـق در سـاختمان مشـاهده می شـود )شـکل 5(.
صداي آژیر در سـاختمان در زمان هشـدار نباید کمتر از 65 دسـی بل باشـد در شـکل زیر این موضوع تشـریح 

شـده و مواردی که این مقدار را می توان به 60 دسـی بل کاهش داد، نشـان داده شـده است)شـکل 6(. 
تذکـر: آژیرهـای اعـالم حریـق بایـد در برابر آتش مقاوم باشـند تـا در صورت بـروز حریق درنزدیکی آنها هشـدار 

مختل نشـود .

شكل6 - شدت صوت هشدار دهنده در فضاهاي مختلف

 :)MCP( 12-2-3-شســتی اعالم حریق
ایـن شسـتي ها بـرای اعالم حریق دســـتی ســـاخته 
شـــده اند در حالـــت عادی شســتی مدار باز اســت 
و در حالـت اعـالم حریـق، یـک مقاومـت کـه مقـدار 
 آن بیـن 470 و 680 اهـم اســـت بـا شسـتي سـري

 مي شود )شکل 7( . 
                                                                                                  شكل 7 - شستي اعالم حریق و نحوه فعالسازي آن                                                      
1- MCP: Manual Call Point

شكل 5- ارتفاع نصب آژیر
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بـا فشـردن شسـتي ایـن مقاومـت بـا مقاومت انتهای خـط موازي شـده و چون جریان کم مي شـود در نتیجـــه 
تابلـوي کنتـرل مرکـــزی، اعـالم حریـق می کنـد. روی صفحـه جلـو شســـتی ها عالمـت  مشـخص 

می شـود. رنـگ جلـوی شسـتی و قـاب آن قرمز اسـت . 
بـر روی صفحـه راه انـداز شسـتی های نـوع A عالمـت مقابـل درج شـده 

است )شـکل 8(.

بر روی صفحه راه انداز شستی های نوع B عالمت زیر درج شده است )شکل 9( .    

 B و  Aتفاوت شستی نوع -
بـراي فعـال کـردن شسـتي نـوع A  فقـط بایـد شیشـه روي آن شکسـته شـود ولـي در شسـتي نوع B عـالوه بر 

شکسـتن صفحـه راه انـداز شیشـه اي بایـد فعـال شـود یعني شسـتي را نیز فشـار داده شـود .  
در کشـور مـا شسـتی های اعـالم حریـق کـه بـه زبـان فارسـی نوشـته هایی روی آنهـا درج شـده  اسـت نیـز 
یافـت می شـود. و الزم اسـت همـه سـازندگان از رویه  و اسـتاندارد یکسـانی در سـاخت این شسـتي هـا تبعیت 

کنند)شـکل 10(. 

 شكل 10- شستي اعالم حریق با راهنماي فارسي

شسـتی دیگـری بـه رنـگ سـبز وجـود دارد که نباید با شسـتی اعـالم حریق اشـتباه شـود این شسـتی در کنار 
درب هـای فـرار اضطـراری قـرار می گیـرد و در صـورت نیـاز ماننـد شسـتی بـاال بـه کار مـي رود  ولـي باعـث باز 

شـدن درب فـرار مي شـود )شـکل 11( .

A شكل 8- شستي نوع  

B شكل 9- شستي نوع

شكل 11- شستي در فرار اضطراري
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 بررسـی کنیـد کـه شسـتی مشـابه اعـالم حریـق امـا زرد رنـگ بـه چـه منظـور و در چه سیسـتمی اسـتفاده 
می شود؟

 )FACP( 13-2-3-تابلو كنترل مركزی
تابلـوي کنتـرل مرکـزی مغـز سیسـتم اعـالم حریـق اسـت.  ایـن تابلـو در نقاطـی باید نصب شـود کـه احتمال 
وقـوع آتـش در آن کمتـر اسـت و در عیـن حـال رفـت و آمد کارکنان  نگهداری سـاختمان در آن بیشـتر اسـت 

)شـکل 12( .

      
شكل12 - تابلوي كنترل متعارف و آدرس پذیر

اگـر بـه نقشـه اتصـاالت مـدار کار عملـی 1 نگاهـی کنیـد،  مقاومت هـای زیـادی در مدار اسـتفاده شـده اسـت. 
چـرا بایـد ایـن انـدازه مقاومـت الکتریکـی در مدار سیسـتم اعـالم حریق بـکار رود؟ به نظر شـما نقـش هر کدام 
چیسـت ؟ در سیسـتم اعـالم حریـق داخـل شسـتی هـا مقدار مقاومتی جاسـازی شـده اسـت  علت وجـود این 
مقـدار آن اسـت کـه در سیسـتم اعـالم حریـق دتکتورهایی بـرای تشـخیص دود وگرما نیـز وجـود دارد که می 
تواننـد در کنـار شسـتی ها در مـدار مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد میزان مقاومـت داخلی آنهـا در محـدوده میزان 
مقاومت موجود در شسـتی اسـت تا این دو قطعه در مدار نقشـی یکسـان را داشـته باشـند یعنی با فعال شـدن  

دتکتـور هـا نیـز، ماننـد شسـتی ها، همیـن میـزان مقاومت به مـدار اعمال می شـود. 

 
1-3-2-3-عملكرد مداري سیستم اعالم حریق

مـدار کلـي سیسـتم اعـالم حریق از دو قسـمت اصلي تابلوي کنترل و مدار الکتریکي تشـکیل شـده اسـت. یکي 
از اجـزاي مـدار الکتریکي سیسـتم اعالم حریـق مقاومت انتهاي خط اسـت.

: )EOL( 2-3-2-3-مقاومت انتهایي مدار اعالم حریق
در انتهـاي هـر خـط مـدار تشـخیص و یـا هشـدار ، مقاومتـي بـه صـورت مـوازي بـا مجموعه شسـتي هـا براي 
تکمیـل و بسـته شـدن مـدار قرار مي گیرد. مقـدار مقاومت بـا مقاومت داخلي تابلوي سیسـتم اعـالم حریق برابر 
اسـت و نقـش تعادلـی در مـدار ایجـاد می کنـد در ادامه بـه تحلیل عملکـرد یک سیسـتم اعالم حریـق پرداخته 

1- Fire Alarm Control Panel

تحقیق کنید
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شـده اسـت. البتـه از مقاومـت داخلـی شسـتی یـا دتکتـور در مدارهـا صرفنظـر شـده و آنهـا فقط معـادل  یک 
کنتاکـت در نظـر مي گیـرد. در حالـت هـاي زیـر مـدار معادلی بـرای سیسـتم اعالم حریـق در نظر گرفته شـده 
اسـت. ایـن مـدار معـادل  شـامل دو بخـش اسـت بخـش اول تابلـوي کنترل مرکـزي را در بـر مي گیـرد که این 
قسـمت معـادل یـک مقاومـت داخلـی)R( و یک منبـع ولتاژ )Vs(دیده  شـده اسـت ولي بخـش دوم یک مدار 
الکتریکـي اسـت کـه شـامل دتکتورهـای اعالم حریـق  و مقاومت انتهـاي خط اسـت. در بخش دوم هـر دتکتور 
بـا یـک تیغـه بـاز نشـان داده شـده و از مقاومت داخلـي آن صرف نظر شـده اسـت و  قطعه انتهای خـط با  واژه   

EOL  )مقاومـت انتهـاي خط( معرفي شـده اسـت.

2-1-3-2-3-حالت هاي مختلف سیستم اعالم حریق:
  برای تابلو سیستم اعالم حریق می توان سه وضعیت عادی، عیب و هشدار را در نظر گرفت. 

الف( وضعیت عادي: 
در وضعیـت عـادی همانطـور کـه در شـکل زیـر مشـاهده مي شـود قطعـه انتهـای خـط)EOL( موجـب افـت 
ولتـاژی در مـدار خواهـد شـد . بطوری کـه ولتـاژ منبع تغذیـه Vs بین دو مقاومت یکسـان تقسـیم مي شـود به 
طوري کـه ولتـاژ Vz نصـف ولتـاژ Vs خواهـد شـد. بدیهی اسـت اگر نسـبت مقاومت ها به شـکل دیگـری اتفاق 

می افتـاد دیگـر ایـن نسـبت  ولتاژ برقـرار نبود )شـکل 13(.

1

2

هر تيغه معادل يك دتكتور

ولتاژ تغذيه

ولتاژ نقطه
zVآزمايش

sV

OK

مقاومت انتهاى خط
(EOL)

تابلوى كنترل مركزىسيم كشى مدار

عيب
zV ۰=

sعادى
z

VV
۲

=

هشدار
sz VV =

شكل 13 - وضعیت عادي

در مورد عملکرد مدار الکتریکي وضعیت عادي بحث کنید. 

ب( وضعیـت هشـدار :  در مـدار شـکل زیـر آتـش بوسـیله دتکتورهـا تشـخیص داده شـده و بـه همیـن خاطر 
 )EOL(یکـی از آنهـا عمـل کـرده و بصـورت کنتاکت بسـته در آمده اسـت با ایـن اتفـاق مقاومت انتهـای خط
 Vs داخلـی تابلو با ولتـاژ منبع  R  متناسـب با مقاومـت Vz عمـال از مـدار خـارج شـده در نتیجـه ولتـاژ نقطه
نزدیـک و بـا آن برابـر خواهـد شـد. )مقاومـت داخلـی R مانع از عبـور جریان ناشـی از اتصال کوتـاه از منبع نیز 
خواهـد( ایـن حالـت همانطـور که گفته شـد نشـانگر وضعیت هشـدار بوده که در ایـن صورت کلیـه آژیرها عمل 

خواهند کرد)شـکل 14( .
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در وضعیت هشدار جریان مدار الکتریکي چه تغییري مي کند؟

مقاومت انتهاى خط
(EOL)

1

2

هر تيغه معادل يك دتكتور

ولتاژ تغذيه

ولتاژ نقطه
zVآزمايش

sV

R
Rآژير

تابلوى كنترل مركزىسيم كشى مدار

عيب
zV ۰=

sعادى
z

VV
۲

=

هشدار
sz VV =

شكل 14- وضعیت هشدار

ج( وضعیت معیوب 
در شـکل مـدار زیـر وجـود قطعـی در مدار به معنی صفر شـدن ولتاژ نقطه Vz شـده اسـت کـه در این وضعیت 
هشـدار دهنده هـای شـنیداری و دیـداری مربـوط بـه بـروز عیـب عمـل خواهنـد کـرد مثـاْل یـک زنگ بـه صدا 

)شـکل 15(. درمي آید 

بـراي حالت هـاي مختلـف مدارعـادي، عیـب و هشـدار بـا توجه بـه آنچه کـه از مدارهـاي الکتریکـي در کتاب 
دانـش فنـي پایـه خوانده ایـد تحلیلي ارائـه کنید.

1

2
قطعى مدار و
 بروز عيب

هر تيغه معادل يك دتكتور

ولتاژ تغذيه

ولتاژ نقطه
زنگآزمايش

zV

sV
مقاومت انتهاى خط

(EOL)

تابلوى كنترل مركزىسيم كشى مدار

عيب
zV ۰=

sعادى
z

VV
۲

=

هشدار
sz VV =

شكل 15- وضعیت معیوب

د( حالت خاص )نامتعارف( 
عـالوه بـر سـه وضعیـت گفته شـده تأثیر حالـت نامتعارف و غلط بسـتن مـدار در شـکل زیر دیده مي شـود .این 
حالـت زمانـی اسـت کـه از یـک دتکتـور بـه جـاي اتصـال به دتکتـور بعـدي  انشـعاب گرفته مي شـود. بـه این  
سـیم کشـی غیـر متعـارف گفته مي شـود. در این حالت مقاومـت انتهایی در مدار به حسـاب نیامـده و در نتیجه 
در صورت وقوع اشـکال مثاْل  قطع شـدگی در شـاخه انشـعابي مربوط، این قطع شـدگي توسـط تابلوي کنترل 

مرکزی قابل تشـخیص نیسـت )شـکل 16(.

تحقیق کنید
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1

2

سيم كشى دتكتور ها

عبور جريان كم تر
از مقاومت

مقاومت انتهاى خط
(EOL)

قطعى سيم
غير قابل تشخيص

ولتاژ تغذيه

ولتاژ نقطه
zVآزمايش

sV

OK

عيب
zV ۰=

sعادى
z

VV
۲

=

هشدار
sz VV =

تابلوى كنترل مركزى

شكل 16- حالت خاص

عـالوه بـر شـرایطی کـه پیـش از این بـرای تابلـو کنترل مرکـزی عنوان شـد یعنی عـادی- عیب و هشـدار روی 
تابلـو عالئـم و دکمه هـای دیگری هـم وجود دارد )شـکل 17(. 

کلید عملگرها )دکمه( ها و دیودهای نوری )چراغ( های دیگر روی تابلو کنترل مرکزی عبارتند از: 
 

-چراغ هـای مـدار)زون( : در یـک ردیـف قـرار دارنـد در صورت بروز سـه حالت عادی و عیب و هشـدار روشـن 
شـده و محـل را مشـخص می کنـد البتـه بـه وسـیله چراغ و بـا رنگ دیگـر در روی تابلـو می توان سـه حالت باال 

را از هـم جدا تشـخیص داد.
- در برخـی از نمونه هـای تابلـو مرکـزی عیب هـای مختلـف از هـم مجزا شـده و چـراغ جداگانه ای بـرای آنها در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت بـرای مثـال عیب مـدار آژیـر- عیـب داخلـی تابلو-عیـب خارجی- کـم ظرفیـت بودن 
باتـری بـرق دار بـودن تابلـو و یـا همچنین اسـتفاده از باتری یا برق شـهر بوسـیله چراغ هـای جداگانه ای ممکن 

است مشـخص شود:
- دکمه تمرین )Drill(: برای قطع ارتباط بین تابلو مرکزی و مدارهای تکرار کننده؛    

- دکمه راه اندازی مجدد)Reset(: برای بازگردان سیستم به حالت عادی است؛
- دکمه سکوت)Silence(: برای قطع صدای هشدار دهنده های صوتی.

نمونـه کاتالـوگ، دفترچـه راهنمـا، دسـتورالعمل یـا نگهـداری تابلـو مرکزی سیسـتم اعـالم حریق هنرسـتان 
خـود را از طریـق درج نـام سـازنده و مـدل دسـتگاه در جسـتجوگرها دانلـود کـرده و بـرای کالس ارائه دهید.

                                        

شكل 17- اجزاي داخلي تابلوي اصلي

فعالیت 
کارگاهی 
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4-2-3-كابل و سیم در سیستم اعالم حریق 
کابـل مسـیر انتقـال اطالعـات از آشکارسـازها و شسـتي ها به تابلوي کنترل اسـت.کابل شـامل دو سـیم به رنگ 
مشـکی و قرمـز اسـت.  البتـه سـیم سـومی به عنـوان محافظ بـرای جلوگیـری از نویز هم در سیسـتم اسـتفاده 
می شـود کـه معمـوالً در نقشـه ها از رسـم آن صرف نظـر می شـود. در مـورد نحوه صحیـح اتصـاالت در زیرپیچ ها 

در سـیم کشـی اعـالم حریـق به تصاویـر زیر توجـه کنید.

شكل 18- كابل و اتصاالت آن در سیستم اعالم حریق

درمـورد انـواع سیسـتم هاي جدیـد اعـالم حریـق و نمونه هـاي قدیمـي و شـرکت تولید کننـده آنها گزارشـي 
تهیـه کـرده و بـرای کالس ارائـه دهید.

سیم کشـی اعـالم حریق باید بـرای مدارهای هشـدار)آژیرها( از نـوع مقاوم 
در برابـر حریـق باشـد ایـن سـیم کشـی معمـوالً بـه صـورت تـوکار انجـام 
شـود  و در مواقعـی که سیم کشـی به صورت روکار اسـت بایـد در لوله های 
فـوالدی و یـا داکت هـای مقـاوم در برابرحریق اجرا شـوند در ایـن داکت ها 
کلیپس هایـی وجـود دارد کـه کابـل را محکـم نگه مـی دارنـد. نمونه داکت 

مقـاوم در برابـر حریـق در شـکل 19 دیده مي شـود .  

ارتفاع نصب شستي : 
ارتفـاع  نصب شسـتی  اعالم حریـق  در شـکل  نشان داده شـده  اسـت   شسـتی  هـا  بایـد  نزدیـک درهـای خروجـی  و  
مسـیرهای فرار  و  در فاصلـه  نشـان  داده شـده  نصب شـوند شسـتی های  بـه  کار رفتـه در یـک سـاختمان  بهتر اسـت 



شكل 19- گلند مقاوم در برابر حریق

فعالیت 
کارگاهی 
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و دارای شـکل  واحـد و یـک شـکل  باشـند.  از  یـک  مـدل 
مگر آنکه به دلیـل  وجـود  بخـار  و  رطوبـت الزم  باشد شسـتی 
 ضـد آب  کـه   شـکلی  متفـاوت   اسـتفاده  شـود )شـکل 20( .                            
بوسـیله  فاصلـه  پیمـوده  شـده  21 حداکثـر   شـکل  در  
  فـرد  بـرای  دسترسـی  به یـک  شسـتی  اعالم حریـق  دیـده 
ایـن صـورت  بـه  دیوارهـا  طراحـي  اگـر  البتـه  مي شـود  
مشـخص نباشـد ایـن فاصله 30 متـر خط مسـتقیم خواهد 

 . د بو

سیسـتم هـاي اعـالم حریـق بـه منظـور حفاظـت از جـان 
آنهـا2 مـورد اسـتفاده قـرار  مـي گیـرد. امـوال  افـراد1 و 
بـر اسـاس اسـتانداردها3 سیسـتم هـاي محافـظ جـان بـا 
حـرف)L( وسیسـتم محافـظ امـوال با حرف )P( مشـخص 

می شـود.
 ،P1 حفاظـت از امـوال در روش کلـي و جزیـي دارد نـوع 
حفاظت   از کلیه قسـمت هاي سـاختمان توسـط سیسـتم 

اتوماتیـک بجـز اسـتثنا ها ونـوعP2 حفاظـت از برخي  فضاهاي از پیش تعیین شـده توسـط سیسـتم اتوماتیک 
اسـت.این تقسـیم بندي در جدول 3 آورده  شـده اسـت . 

سیسـتم اعالم حریق   در شـکل  زیر طرحـی از  یـک    :M اتوماتیـك(  دسـتي)غیر  هـاي  سیسـتم   -
شسـتی  از  اسـتفاده  بـا  فقـط  نیاز)راهروهـا(  مـورد  کـه  در  محل هـای   مي شـود  دیـده   M نـوع   دسـتی ،  
 اعالم حریـق امـروزه در ندامتـگاه هـا و مراکـز بازپـروری هنـوز از سیسـتم M بـرای اعـالم حریـق اسـتفاده 

می شود)شکل 23(.
چرا سیستم هاي دستي)M( در اماكني نظیر فروشگاه ها،انبار كاال وكارخانجات كاربرد دارد؟  

                                                                                  جدول 1-3  رسته بندي سیستم هاي اعالم حریق                                                                                    

4-3- رسته بندي سیستم هاي اعالم حریق

  شكل 20- محل و ارتفاع نصب شستی

شكل 21- فاصله دسترسی به شستی

  شكل 23- سیستم دستي

حفاظت از اموال 
Property Protection

 Life حفاظت از جان
Protection

توضیحات

Mدستی ـ صرفا استفاده از شستی اعالم حریق

P1L1تشخیص خودکار کلیه اماکن و فضاها +M

P2

L2تشخیص خودکار فضاهای با خطر باالی حریق و فضاهای استراحتگاهی +M

L3تشخیص خودکار مسیرهای فرار و اتاق های منتهی به مسیرهای فرار +M

L4تشخیص خودکار مسیرهای خروج اضطراری +M

L5تشخیص خودکار فقط برای فضاهای با خطر باال +M

Lsystme : life Plotectiion              2- P System : Property Protection                    3- Bs 5839 ـ1
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كار عملی 1: 

هدف : اجراي سیستم اعالم حریق دستی 

الف( نقشه كار مدار 

طبق ابعاد و اندازه هاي شکل 24 محل نصب قطعات را  مشخص کنید.

ب(نقشه اتصاالت 

از روي نقشـه اتصاالت قطعات الکتریکي شـکل 29 
مـي توانید مـدار را ببندید. 

مراحل كار 
قبـل از بسـتن مـدار نقشـه اتصـاالت را رسـم نماییـد 
در صورتـی کـه کاتالـوگ قطعـات موجود اسـت موارد 

مربـوط بـه آن را در گـزارش کار خـود بیاوریـد.
قـاب زیریـن قطعـات مثـل تابلـوي اصلـي ، شسـتي و 
آژیـر را بـا توجه به انـدازه هاي داده شـده نصب کنید 

.)26 )شکل 

الف( نصب قاب زیرین قطعات :  
 

 

 

 

Z1 Z2 Z3 Z4 

EOL      EOL      EOL 

EOL S2 

S1 EOL 

R R 

EOL 

Z1

cm

Z2 Z3 Z4
1 2 3
4 5 6
7 8 9

7٠

cm5٠

 شكل 24- ابعاد و اندازه نصب قطعات

شكل 26- قاب زیرین قطعات

شكل 25- مدار اتصاالت 
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ب(نصب و سیم كشی داكت

داکت پالستیکي مورد نیاز براي هر قسمت بریده و در محل خود نصب کنید .                                                                              

ج( انجام اتصاالت 

بعد از سیم کشي اتصاالت را روي ترمینال قطعات محکم کنید .
                                                                                                                                                                                       

 
د( بستن قاب قطعات 

قاب و پوشش هر قطعه را با دقت روي آن نصب و پیچ آن را محکم کنید. 

   
                                                                                                                                                                                                             

توصیـه : بـرای جلوگیـری از آسـیب دیدِن ترمینـال های ظریفی کـه روی بردهـای الکترونیکی قـرار دارند مثل 
تابلـو کنتـرل مرکـزی یـک ترمینـال بلوکـی 21 تایـی در داخـل تابلـو بصـورت ثابـت نصب شـود تـا در اثر کار 
کـردن هنرجویـان بـا ترمینالهـای بـرد اصلی، آنهـا زود تخریب نشـوند البته بطوری کـه هنرجویان هـر بار درب 

تابلـو را بـاز کـرده و ترمینـال بـرد اصلـی و ارتبـاط آن با ایـن ترمینال بلوکـی 21 تایـی را ببینند.

به شکل 30 به دقت نگاه کنید و خالصه اي از آنچه دریافت کردید بنویسید.

شكل 27

شكل 28

شكل 29
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شكل 30- مدیریت زمان هنگام اعالم حریق                  

بر خالف سیسـتمهای دسـتی، سیسـتمهای اتوماتیک وابسـتگی کمتری به تشـخیص انســـان دارند.فعال شدن 
تابلـو و  بـه صـدا درآوردن آژیرهـای خطـر،  تمـاس خـودکار با آتش نشـانی محلی ، فعال سـازی سیسـتم اطفاء 
حریـق خـــودکار ، قفـل کـردن یـــا از حالـت قفـل خـارج کـردن درب هـای محـل هـای مختلف)مانند درب 
خروجیهـای اضطـراری( همگـی از مواردی اسـت که می تواند بوسـیله  سیســـتمهای اعالم حریـــق اتوماتیک 

انجـام شـــود.سیستمهای اتوماتیـک یکـی از انواع این سیسـتم نوع متعارف اسـت.
سیسـتم متعــارف )Conventional(: سیسـتم های ردیابـی و اعالم حریـق متعارف که در اشـکال مختلف 
از سـال ها پیـش موجـود بـوده اسـت اگرچـه تغییـرات کمـی در فنـاوري آن بوجـود آمـده ولـی طـرح و قابلیت 
اطمینـان بـه آن افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت. این گونـه سیسـتم ها صدها هزار سـاختمان  مختلـف را طی 
سـالیان بسـیاری در سراسـر جهـان حفاظـت نمـوده اسـت. یـک سیسـتم اعـالم حریق متعـارف اغلـب انتخاب 
طبیعـی بـرای اسـتفاده در سـاختمان های کوچـک و مـواردی اسـت کـه محدودیت بودجـه وجـوددارد. در یک 
سیسـتم اعـالم حریـق متعـارف معمولـی مغـز متفکـر سیسـتم در تابلـوي مرکـز کنتـرل آن اسـتقرار دارد، کـه 
عالیـم را از آشکارسـازهای متعـارف یـا شسـتی های دسـتی در هـر منطقـه حریـق دریافـت نموده و به وسـایل 

دیگـر ماننـد زنـگ اعـالم حریـق یـا تجهیـزات راه دور منتقـل می نماید.
1-در سیســـتم هـاي متعـارف مســـیرهای سـیم کشـــي به صـورت شـــعاعی )رادیـــال( اسـت.یعنی کلیه 
 وسـایل یـا تجهیـزات تشـخیص و هشـدار حریـق فقـط بـه قطعـه  بعـد از خـود بـرق رسـانی می کنـد و ادامـه 

سیم کشی فقط از انتهای آن صورت می گیرد.
 2-تجهیزاتـی کـه متعـارف یعنـی به صورت باال به وســـیله دوسـیم به هم وصل می شـوند. در ابتـدا به تابلوي 
کنتـرل مرکـزی و ترمینالهـای ردیابـی یـا تشـخیص Z1و Z2وZ3و...  آن متصـل خواهنـد شـد در برخی از 

5-3-سیستمهای خودکار)اتوماتیک(  
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انـواع تابلـوي آژیرهـا هم بـه همیـن ترمینالها وصل می شـوند.
3-.در صـورت بـروز حریـق عـالوه بر روشـــن شـدن نشـانگرهای کوچـک منطقـه )زون( آتش ســـوزی، روی 
تابلـــو مرکـزی، آژیرهایـی کـه به محـل مخصوص خـود روی تابلو یعنـی ترمینال های هشـدار متصـل خواهند 

شـد  نیـز بـه صـدا در می آیند.
در سیسـتم هـای متعـارف برای تشـخیص سـریعتر حریق سیسـتم را زون بندی مـی کنند گاهی بـه زون ،مدار 
نیـز مـی گوینـد ، هـر طبقه سـاختمان تـا 300 متـر مربع یک زون محسـوب می شـود در صورتی کـه کل بنای 
 سـاخته شـده در یـک سـاختمان 300 بیشـتر نباشـد مـی تـوان آن را یـک زون در نظـر گرفـت امـروزه از نظر 
سـیم کشـی دو نـوع زون بنـدی وجـود دارد تشـخیص و هشـدار یعنی مـدار آژیرها که امروزه مسـتقل هسـتند 
را نیـز زون بـه حسـاب می آورنـد امـا هنـگام خریـد تجهیـزات اعـالم حریـق ، تعـداد زون تابلـو اعـالم حریـق، 
 فقـط زون هـای تشـخیص آن خواهدبـود ایـن زون کـه بـا ترمینال هـای Z1و Z2وZ3و... روی تابلو نشـان داده 
می شـوند. بـا ایـن حـال دو زون هشـدار روی تابلـو یکـی برای راهـرو وراه پله هاسـت و دیگـری را معمـوالْ برای 

همکـف و پارکینـگ در نظـر می گیرند.

1-5-3-انواع دتكتورها: 
  تشـخیص اثـرات آتـش  بـه وسـیله  آشکارسـاز )دتکتـور( شـامل:  دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـاي سـوختي

 مي شـود . ایـن وسـیله در فضـا ومحلـي نصـب مـي شـود )سـقف( کـه احتمـال حریـق و آتـش سـوزي در آن  
مـي رود )شـکل 31(.

شكل31- دتكتور حرارتي ودودي
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انواع دتکتورها در تقسیم بندي زیر معرفي شده است : 

متالی

پرتویی

ترمیستوری

ترمیستوری
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1-1-5-3- انواع دتكتور دودي 

 :)Photoelectric Smoke( دتكتور دودی نوری )الف

دود در برخورد با منبع یا یک فرستنده نور)Tx( از خود دو عکس العمل نشان خواهد داد:
 1-پـراش  یـا پراکندگـی)Scattering(  کـه باعـث خواهـد شـد نـور تابیـده انحراف پیـدا کـرده و ذرات آن به 

گیرنـده ای )Rx(دیگـر برسـد و بـه ایـن ترتیـب عمـل تشـخیص دود صورت گیـرد مانند شـکل 32 :
دتکتورهـای دودی سـقفی در منـازل بـر همیـن اسـاس کار مـی کننـد و در زیـر سـاختمان داخلـی بـه همـراه 

مکانیسـم عملکـرد و شـکل ظاهـری و برچسـب روی دتکتـور دودی نـوری دیـده مـي شـود.   

شكل 32 – عملكرد دتكتور دودي و عالمت مشخصه آن

2- اگـر یـک اشـعه مـادون قرمزیـا پرتـوIR ، بیـن یـک فرسـتنده )Tx( نـور و گیرنـده )Rx( آن بر قرار باشـد 
یـک گرفتگـی )Obscuration( نـور در زمانـی کـه دود در اطـراف پرتـو ظاهـر می شـود رخ می دهـد که این 

گرفتگـی باعـث قطـع ارتبـاط نـور بین فرسـتنده و گیرنـده مطابق شـکل 33 خواهد شـد.

      
                

    شكل 33 – عملكرد دیگري از دتكتور دودي
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و بـه ایـن ترتیـب دود حاصـل از آتـش تشـخیص داده می شـود  
 )Beam(بـه دتکتـور دودی بـا ایـن مکانیسـم عملکـرد پرتویـی
مـی گوییـم. ایـن دتکتورهـا در دو نـوع گیرنـده - فرسـتنده جدا  
و نـوع رفلکتـوری موجـود اسـت کـه در ایـن حالـت فرسـتنده و 
گیرنـده روی یـک قطعه وجود دارد و در سـمت دیگـر فقط نوعی 
آینـه بـرای برگشـت پرتـو در نظر گرفته می شـود. در شـکل 34 
 S سـاختمان ظاهری ، سـاختمان داخلی و  برچسـب مشـخصات

Beam 1224  را دیـده مـي شـود .  

)Ionization  Smoke( دتكتور دودی یونی )ب

ایـن دتکتورهـا دارای محفظـه ای بـا دو الکتـرود مثبـت و منفـی هسـتند کـه وجـود مـاده رادیو اکتیـو ضعیفی 
بنـام آمرسـیوم241 موجـب یونیـزه شـده هـوای داخـل آن می شـود بنابرایـن جریان ضعیفـی بیـن دو الکترود 
در محفظـه یونیـزه برقـرار می شـود  ورود دود بـه داخـل محفظـه موجـب از هـم گسـیختگی و کاهـش جریـان 
الکتریکـی بیـن دو الکتـرود می شـود و در پـی آن باعـث فعـال شـدن دتکتـور می گـردد از آنجـا کـه ایـن نـوع 
دتکتورهـا در مقابـل تغییـرات رطوبـت و فشـار هوا حسـاس هسـتند ممکن اسـت پیام هـای نادرسـتی را بدون 
وجـود آتـش بـه مرکـز ارسـال کننـد و به همین دلیـل بـرای کاربردهای دقیـق تـر و در محفظه اي با نوسـانات 

جـوی از نـوع دیگـری از آن اسـتفاده می شـود )شـکل 35(.

شكل 35- دتكتور دودي یوني

از  یکـی  صـورت  ایـن  در  سـازند  مـی  ای  محفظـه  دو  را  دتکتـور  ایـن  حساسـیت  از  جلوگیـری   1-بـرای 
محفظه هـا بـا هـوای بیـرون در ارتبـاط اسـت و محفظـه دیگـر که محفظـه مرجـع خوانده می شـود تنهـا روزنه 
هـای کوچکـی دارد بـرای تعـادل فشـار جو که در عین حـال اجازه عبـور ذرات دود را نمی دهـد عملکرد دتکتور 
وابسـته بـه تعـادل دو محفظـه یعنـی مقایسـه جریـان الکتریکی آنهاسـت، در دو محفظـه چنانچه تعـادل برقرار 
باشـد هیـچ پیامـی بـه مرکز اعالم نمی شـود. به ایـن نوع عملکـرد یونـی قیاسـی )Comparator( می گویند 

شكل 34 
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 .)36 )شکل 

         
                          شكل 36- ساختمان ظاهري و داخلي دتكتور یوني قیاسي

2-در برخـی دتکتورهـای یونـی قیاسـی از یـک سـازو کار تاخیری اسـتفاده می شـود بطوری که اگر  تا هشـت 
دقیقـه سـطح دود هـم چنـان ثابـت باقـی و رو بـه زیـاد شـدن نـرود پیـام هشـدار صـادر مـی شـود اگـر به هر 
دلیلـی مقـدار دود احسـاس شـده کـم شـود دتکتور هیـچ پیامـی را به مرکز اعـالم نمی کنـد در کنار ایـن ، اگر 
پیـش از زمـان تأخیـری در نظـر گرفته شـده نیز دود از میزان مشـخصی بیشـتر شـود بدون منتظر شـدن براي 

رسـیدن زمـان تاخیر مشـخص شـده دتکتور عمل 
خواهـد کـرد. در ایـن جـا یک مقایسـه بیـن زمان 
تأخیـری بـرای عملکـرد و افزایـش دود بـه میزان 
مشـخص صـورت مـی گیـرد و هـر کـدام زودتـر 
اتفـاق افتـد دتکتـور فعـال خواهد شـد و به همین 
 خاطـر بـه ایـن نـوع دتکتـور قیاسـی دو وضعیتـی
)Dual Comparator( مي گویند )شکل 37(.   

 نـوع دیگـر، دتکتـور دودی )Duct( یـا کانالـی نـام دارد کـه بـرای کانـال هـا در نظـر گرفتـه شـده، نحـوه 
عملکـرد آن بـا سـایر دتکتورهـا تفاوتـی نـدارد ، معمـوال دارای شـاخک و محفظـه ای اسـت. محفظه بـراي نفوذ 
ناپذیـری هـوای بیـرون در نظـر گرفتـه شـده و از طـرف دیگـر ارتبـاط دتکتـور داخـل و هـوای داخـل کانال به 
عهـده شـاخک اسـت در صـورت بروز آتش در کانالهـای تهویه، و اسـتفاده از این دتکتور، دمپر هـا و مدار بادبزن 

شكل 37- برچسب دتكتور یوني
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)فـن( هـا خاموش می شـود )شـکل 38(.

شكل 38- شكل ظاهري و برچسب دو نوع دتكتور كانالي

 دتکتورهـای مکشـی)Aspirating( نـوع دیگـری از دتکتورهـای دودی اسـت و این دتکتـور محفظه ای 
 اسـت معمـوال بـا دو دتکتـور  و یـک فـن ،  الزم اسـت در اتـاق مـورد نظـر لولـه کشـی هایـی انجام شـود و 

لوله هـا دارای سـوراخ هایـی بـرای 
نمونـه گیـری هـوا باشـند و مکش 
از طریـق  و  آنهـا  بـه وسـیله  هـوا 
فـن  انجـام شـود . در صـورت بروز 
و  دود  مکـش  وسـیله  بـه  آتـش 
ارسـال آن بـرای دتکتورهای دودی 
داخـل محفظـه تشـخیص صـورت 

  .)39 )شـکل  می گیـرد  

شكل 39- ساختمان دتكتور مكشي و برچسب آن

:)Heat Detector( 2-1-5-3-دتكتور حرارتی

الف( دتكتور حرارتی دما ثابت )Fixed(: حســگر این دتکتورها بر اساس دمای از پیش تعیین شده و 
ثابت عمل می کند.

الف( در نوعی از این دتکتور تشــخیص  به وســیله  دمای ثابت فیوزی که تحت دمای مشخصی ذوب می 
شــود تعیین شــده که بعد از عمل نمودن و بهره برداری مجدد می باید فیوز یا همان فلز ذوب شونده را 

تعویض نمود، این نوع دتکتور حرارتی دما ثابت ، عملکرد فیوزی)Fusible( دارد .
ب( امروزه جای عملکرد فیوزی از عملکرد الکترو مکانیکی دیگری نیز استفاده می شود و آن نوع بی متالی 

)Bimetalic( است که برای راه اندازی مجدد نیازی به تعویض نخواهد بود .
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ج( در فناوري جدیدتری برای دتکتوری های حرارتی دما ثابت از ترمیستوری استفاده شده است. که تحت 
دمای ثابت عمل می کنند )شکل 40(.  

   شكل 40 – شكل هاي مختلف از دتكتور نما ثابت 

تذکر: بطور کلي دتکتورهاي  دودي با حرف)S(و دتکتور هاي حرارتي با حرف)H( نشان داده مي شود.

 سیستم نوع L5 )فضاهاي با خطر حریق باال(:

در شـکل  زیـر  طرحـی  از  یـک  سیسـتم  اعـالم  حریـق  دسـتی  از نـوع  L5 دیـده مي شـود. در این طـرح عالوه 
بـر شسـتی ها  فقـط در  محل هایـي کـه خیلـی پـر خطـر هسـتند دتکتـور قـرار گرفته اسـت. از این سیسـتم 
در اماکنـی مثـل پایانه هـاي حمـل و نقـل اسـتفاده می شـود. اتاق هـای پرخطر مثـل موتورخانه، اتـاق برق و 

سـرور کامپیوتـری از جملـه محل هایـی اسـت که دتکتـور الزم   دارند)شـکل 41(.

چه اماکن دیگري را مي توان نام برد که از این سیستم L5 استفاده مي کنند؟
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L5  شكل 41- سیستم نوع

 دتكتـور دمـا ثابت خطـی)Linear( : ایـن دتکتور معمـوالً به صورت کابل یا رشـته سـیم طوالنی در 
کنـاره هـا و حاشـیه هـای سـقف هـای دکوراتیو بـه نحوی کـه از نظرها پنهـان بمانـد معموالً اجرا می شـود. 
همچنیـن در کارخانجـات ، محوطـه هـای صنعتـی و تونـل هـا ایسـتگاههای متـرو قابـل نصـب اسـت ایـن 
دتکتـور از دو سـیم بهـم تابیـده کـه با یک عایق پلیمری حسـاس به گرما پوشـانده اسـت تشـکیل مي شـود. 
مجموعـه دو سـیم بـه هـم تابیـده و عایـق پلیمـری تمامـا در غـالف دیگـری اسـت کـه ایـن غـالف  تمـام 

الیه هـای داخلـی را از صدمـات مکانیکـی و تأثیـرات معمولـی محیـط محافظـت می کند )شـکل 42(. 

 شكل 42- تصاویري از دتكتور خطي

 دتكتـور حرارتی نرخ افزایشـی )Rate Of  Rise(:  این دتکتورها بر اسـاس میزان سـرعت افزایش 
دمـا عمـل مـی کنـد بنابراین دو عامل افزایـش دما و مدت زمـان آن در عملکرد دتکتور تأثیرگذار اسـت.

در این دتکتورها از دو حسـگر دما اسـتفاده می شـود یکی از حسـگرها در محفظه ای بسـته و دور از تأثیرات 
محیطـی قـرار دارد و حسـگر دوم در معـرض دمـای بیـرون قـرار داشـته و تغییـرات سـریع دمـای محیط را 
تقریبـاً آنـی و مسـتقیم حـس مـی کنـد. ایـن حسـگرها قطعـه ای بنـام ترمیسـتور هسـتند کـه بـر مبنـای 
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تغییـر مقاومـت الکتریکـی و بـي تعادلـي آنهـا در اثر افزایش دمـا دتکتوري فعال می شـود. در شـکل 43 دو 
ترمیسـتور را نشـان مـی دهـد که در شـرایط عادی در سـمت چپ ترمیسـتورها در حالت تعادل هسـتند در 
شـکل وسـط افزایـش دمـا موجـب برهم خـوردن تعـادل شـده و ترمیسـتور خارجی سـریعتر واکنش نشـان 
مـی دهد در شـکل سـمت راسـت واکنـش در دمای ثابت اسـت که ترمیسـتور داخلـی به تدریج تحـت تأثیر 

ترمیسـتور اول واکنـش نشـان می دهد. 

  شكل 43 – برچسب روی جعبه دتكتور سمت چپ و نحوة عملكرد دتكتور

در برخـی از انـواع دتکتورهـاي حرارتـی نـرخ افزایشـی مبنـاي عملکـرد پنوماتیکی اسـت یک محفظـه هوا ، 
بـا فشـار، تغییـرات دمـای محیـط را خیلی سـریع حس کـرده و محفظه هـوای دوم که بطور مسـتقیم تحت 
تأثیـر دمـا و فشـار هـوای محیـط نیسـت باعث شـده دیافراگـم قابل انعطـاف با گرم شـدن هوا به سـمت باال 

و پاییـن تغییـر وضعیت دهد )شـکل 44(.

شكل 44- ساختمان داخلي و شكل ظاهري دتكتور نرخ افزایشي پنوماتیكي 

دتکتورهـای ترکیبـی)Combo( گـروه دیگـری از دتکتورهـا اسـت که امروزه رایج شـده و در مـورد این نوع 
دتکتـور مي تـوان گفـت ، ترکیبـي از دو  نـوع دتکتـور ثابـت و نـرخ افزایشـی اسـت  که در یـک قطعه عرضه 

مـي شـود . و نمونـه آن را در شـکل 45 می توانیـد ببینید.
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3-1-5-3-دتكتـور گاز )CO( : ایـن دتکتور یک حسـگر الکتروشـیمیایی اسـت کـه دارای دو صفحه ی آند 
و کاتـد و محلـول الکترولیـت اسـت. که در مقابل گاز منواکسـید کربن واکنش شـیمیایی انجام داده و سـبب 

تشـخیص CO می شود.

  سـاخت دتکتورهـای جدیـد CO باعـث شـده اسـت کـه ایـن دتکتـور از حالت صنعتـی به دتکتـور خانگی 
تبدیـل شـود. تحقیقـات انجـام شـده دربـاره حریق ثابـت کرده اسـت تمامـی حریق هـای خانگـی تولید گاز 
CO می نماینـد، بنابرایـن جایگزینـی دتکتـور CO بـه جـای دتکتـور دودی در برخـی مواقـع توصیـه شـده 

است. 
هم چنیـن دتکتورهـای CO جدیـد بـا طـول عمر باالی 5 سـال با آژیـر سـرخود و باتری پشـتیبان و قابلیت 
تنظیـم ، از حساسـیت باالیـی برخـوردار بـوده  و امـکان وصل بـه تابلوي اصلی اعـالم و اطفای حریـق را دارا 

می باشد.
همچنین در صورت کم شدن عمر باتری، سیستم هشدار آن به کار می  افتد.

دتکتـور CO بـه تمامـی عوامـل خطاهـای کاذب بـرای دتکتور نـوری بی تفاوت بـوده و فقط به منابـع تولید 
گاز CO حسـاس است.

در هنـگام نصـب دتکتـور CO در نـوع سـقفي آن ، تمامـی فواصـل اسـتانداردهای مربوط به دتکتـور دودی 
رعایـت می گـردد و در تنظیـم حساسـیت بایسـتی مقـداري باشـد کـه در حریـق فعال شـود نه به واسـطه ی 
روشـن کـردن تجهیزاتـی ماننـد آبگرمکـن یا کشـیدن سـیگار و مانند که در شـکل 46 دو نمونـه از آن دیده 

مي شـود.

          
CO شكل 46- دو نمونه دتكتور

شكل 45ـ برچسب روی جعبه دتكتور
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نـوع ترکیبـی)Combo( دتکتـور CO بـه همـراه دتکتـور دودی نـوری ویـا یونـی  در یک بسـته  نیز عرضه 
مـي شـود کـه در شـکل 47 مشـاهده مـی شـود. دو چـراغ کوچـک LED روی دتکتـور وجـود دارد کـه در 

صـورت عمـل کـردن قسـمت دودی یـا CO چـراغ مذکور روشـن خواهد شـد.

شكل 47- دتكتور تركیبي CO به همراه برچسب

در پایـان ایـن فصـل بـه کـد گـذاری یکی از شـرکت هـای معرف سـاخت تجهیـزات اعـالم حریق بـرای نام 
گـذاری دتکتورهـا مـی پردازیم )شـکل 48(. 

                                   )Heat Detector ( دتکتور حرارتی :H
)Ionization ( دتکتور دودی یونی :I

)Optical ( دتکتور دودی نوری :O
CO دتکتور تشخیص گاز :CO

)Optical  Heat ( ترکیب دتکتور دودی نوری و حرارتی :OH
O2H: ترکیب دتکتور دودی و حرارتی با دو عدد حسگر نوری

 Dual Optical ترکیب دتکتور دودی، حرارتی و تشخیص گاز منواکسید کربن با دو عدد حسگر نوری
Heat CO

کاتالوگـی از نـوع دتکتـور O2HCO را از اینترنـت جسـت و جوکـرده بـا مطالعـه آن اطالعات مـورد نیاز 
را تهیـه کـرده و در کالس ارائـه دهید.   

 سیستم نوع L4 )تشخیص اتوماتیك براي مسیر هاي فرار(:

در طـرح دیگـری بنـام L4 بـرای سیسـتم هـای اعـالم حریـق عـالوه بـر شسـتی ها در مسـیرهای فـرار هم 
دتکتـور قـرار در نظر گرفته شـده اسـت  در محـل هایی که داراي راهروهاي پر تردد هسـتند مثل نمایشـگاه

þهـای عرضـه محصـوالت  از این سیسـتم اعالم حریق اسـتفاده می شـود.

OH دتكتور

فعالیت 
کارگاهی 
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آیا در مدارسي که داراي سالن هاي اصلي براي عبور دانش آموزان است سیستم L4 مناسب است ؟

كار عملی 2: سیستم اعالم حریق خودكار 
متعارف)1( 
نقشه کار :

مراحل كار 

  تذکـر: بطـور کلـي دتکتـور هـاي  دودي بـا حـرف)S( و دتکتورهـاي حرارتـي بـا حـرف)H( نشـان داده 
مي شود.

شكل 49- برچسب روی جعبه دتكتور سمت چپ

 

Z1 Z2 Z3 Z4 

EOL      EOL      EOL 

EOL S2 

S1 EOL 

R R 

EOL 

پرسش
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L4 شكل 50 – سیستم نوع

كار عملی 2: سیستم اعالم حریق خودكار 
متعارف)1( 

نقشه کار :

مراحل كار 
 قبـل از بسـتن مـدار نقشـه اتصـاالت را رسـم نماییـد در صورتـی که کاتالـوگ قطعـات موجود اسـت موارد 

مربـوط بـه آن را در گـزارش کار خـود بیاورید.

الف( نصب قاب قطعات :  
بـا توجـه به فواصل داده شـده قـاب دتکتورهـا، آژیر و تابلـو را در 

محل خود نصب می کنیم. 

ب(نصب و سیم كشی داكت :

ج(انجام اتصاالت 
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د(بستن قاب قطعات 

 نصب دتكتور گاز های سوختی 

30 cm

 >5٠ cm

دتكتورگاز طبيعى يا LPG گاز شهرى

دتكتورگاز مايع

اجاق

كف

سقف

هود

1/5m<L<4m

شكل 51 – فواصل نصب دتكتور گاز در آشپزخانه یك ساختمان مسكوني

سیستم نوع L3)تشخیص اتوماتیک براي مسیر هاي فرارواتاق هاي منتهي به مسیر فرار(:
در کارهـای قبـل طـرح هایـی معرفی شـد L3 طـرح دیگری در سیسـتم های اعالم حریق اسـت کـه در آن 
عـالوه بـر راهروهـای فـرار در اتاقهایـی کـه منتهی به مسـیرهای فرار می شـوند نیـز دتکتور قرار مـی گیرد. 
در سـاختمان هتـل هـا از ایـن طـرح اسـتفاده مـی شـود یعنی عـالوه بر راه پلـه،  راهروهـا و اتاقهایـی که به 

آنهـا بـاز مـی شـوندیعنی داخل سـوئیت هـا  و پذیرایـی نیز بایـد دتکتور نصب می شـود. 

سیستم نوعL3  را براي چه مکان هاي دیگري مناسب مي دانید؟

L3شكل 52- سیستم نوع

فعالیت 
کارگاهی 
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سیستم نوع L2)تشخیص اتوماتیك براي موتورخانه ها واتاق هاي خواب(:

طـرح L2 تقریبـا شـبیه نـوع L3 اسـت واتاقهـای پرخطـر مثـل موتورخانـه و اتـاق بـرق و... نیـز صرفنظر از 
اینکـه در چـه کاربـری باشـند دتکتـور دارند. برخی بـرای سـاختمانهای مسـکونی طبق ضوابط آتش نشـانی 
توصیـه بـه اجـراي طـرح L2 مـي کنندزیـرا یـک مرحلـه قبـل از پذیرایی یعنـی اتاق هـای خواب هـم باید 

دتکتور داشـته باشـد.

چرا سیستم نوعL2  براي هتل ها وخوابگاه ها مناسب است؟

L2شكل 53-  سیستم نوع   

كار عملی 3: سیستم اعالم حریق خودكار متعارف )2(
نصب و سیم كشی با لوله فوالدی

مراحل كار:

نکتـه: در هـر مداریـا زون اعـالم حریق مطابق شـکل 55 مي توانیـد اولین دتکتور خط را بـه کانکتورپیچی 
کنید. متصل 

 

Z1     Z2     Z3      Z4  

1 

2 

3 

50Cm 

فعالیت 
کارگاهی 

   شكل 49 – سي
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سيم كشى با 
جعبه تقسيم تابلوى كنترل

دتكتور 3

جعبه تقسيم

دتكتور 2

دتكتور 1

شكل 54- سیم كشي مدار كار عملي

دتكتور 1

طرح واره

دتكتور 2 دتكتور 3

مقاومت انتهاى خط
(EOL)

R

رل
كنت

ى 
لو

تاب

+

-      

دتكتور 1 دتكتور 2 دتكتور 3

مقاومت انتهاى خط
(EOL)

سيم كشى

رل
كنت

ى 
لو

تاب

+

-

شكل 55- نحوه اتصال دتكتور

الف(طبـق اندازه هـای داده شـده قطعـات را در محـل خـود طـوری نصـب کنیـد کـه در یـک تـراز افقـی و 
باشـند.  عمودی 

ب(لوله ها را در اندازه مناسب ببرید و خم های الزم را ایجاد کرده و در محل مناسب خود نصب کنید .
ج( داخل لوله ها سیم کشی ها  و اتصاالت مناسب را انجام دهید و اتصاالت مناسب را انجام دهید. 

د(سری دتکتورها و درب تابلو و سایر قطعات را ببنیدید و مدار آزمایش کنید .
 لوازمی مانند ریموت اندیکاتورها و چراغ چشمک زن)Strobe( را شامل می شود. 

1-6-3-ریموت اندیكاتور :
 یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـوالً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در 

یـک طبقـه ، واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص می کند. 

شكل 56- تصاویر ریموت اندیكاتور
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+IN
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شيلد(زمين) 

از تابلوى كنترل

6-3-هشدار دهنده های دیداری 
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)Strobe(2-6-3-چراغ چشمك زن
بـا توجـه امـکان حضـور افـراد ناشـنوا در یـک سـاختمان از این چـراغ هـا در راهروهـا و راه پله ها اسـتفاده 
می شـود ایـن چـراغ هـا گاهی اوقـات به صورت یـک قطعه همـراه با آژیر سـاخته می شـوند. اتصـال آنها در 
هـر دو صـورت ماننـد آژیرهـا در مـدار تابلوکنترل مرکزی اسـت)نمونه تصویر سـمت راسـت چراغ بـه همراه 

آژیر اسـت(.

شكل 57- چراغ چشمك زن

: )Line Relay( 3-6-3-رله خط
 ایـن رلـه شـامل ترمینـال تغذیـه و یـک کنتاکت می باشـد کـه می تواند بـه تغذیـه تابلو مرکـزی و کنتاکت 
آن هـم شـیرهای سـوخت دسـتگاههای گرمایـش و یـا فـن هـای تهویـه را خامـوش کـرده  ، و یـا درب های 

خـروج اضطـراری تحریـک کند .
بـا ایـن رلـه مـی توان دتکتورهـا و  EOL را به شـکل دیگری در مدار سیسـتم اعـالم حریق قـرار داد که به 
سـیم کشـی چهـار سـیمه )شـکل زیر( معروف اسـت در برخی از سیسـتم ها ایـن امکان رله خـط در آخرین 

دتکتـور و یـا گاهـی در تابلو کنترل مرکزی دیده شـده  اسـت .

: )Line Isolator( 4-6-3-جدا كننده خط
قطعاتـی هسـتند کـه در صـورت بـروز اتصال کوتاه در بخشـی از مدارآن بخش را جدا نموده و سـایر قسـمت ها 

وظیفـه خـود را بدرسـتی انجام می دهند این وسـیله در مدارهـای حلقوی و آدرس پذیـر کاربرد دارد.

  
شكل 59- جداكننده خط
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 :)Repeater( 5-6-3-تكرار كننده
در صورتـی کـه نیـاز بـه عالئـم و نشـانگر هـای روی تابلو کنتـرل مرکزی در محلـی غیر از محل نصب شـده 
آن باشـد. مثـالً حالتـی را تصـور کنیـد که اتـاق کنترلی برای سـاختمان در نظر گرفته شـده امـا تابلو کنترل 
مرکـزی بـه دالیلـی در اتـاق نگهبانـی نصـب شـده باشـد. در روی تابلو کنتـرل مرکـزی ترمینال هایـی برای 

اتصـال بـه تکـرار کننده  در نظر گرفته شـده اسـت .

:)Auto Dialer(6-6-3- تلفن كننده
 بـرای حفاظـت از امـوال الزم اسـت در اسـرع وقـت آتش نشـانی باید  
از خطـر حریـق مطلع شـود برای این منظـور از تلفن کننده اسـتفاده 
می شـود. اسـتفاده اصلـی تلفـن کننده هـا در سیسـتم هـای اعـالم 
سـرقت اسـت کـه در انـواع پیشـرفته تلفـن کننـده سـیمکارت هـم 

داخـل آن نصـب می شـود.                                                                             

7-6-3-تغذیه سیستم اعالم حریق :
 بـرای تغذیـه الکتریکـی تابلـو کنتـرل مرکـزی باید مـدار )خط(
جداگانـه ای کـه از بـرق اضطـراری نیز تأمین می شـود را در نظر 
بگیریـم تـا در گام اول ، در حالـت عـادی ایـن تابلو از برق شـهر 
و گام دوم :بـا قطـع بـرق شـهر از بـرق UPS اسـتفاده کنـد و 
در  گام سـوم، تغذیـه بـرق تابلـو می توانـد توسـط باتـری داخلی 
آن صـورت گیرد.باتـری داخلـی تابلـو معموالً دو عـدد باتری 12 
ولـت اسـت که با هم سـری شـده و ولتـاژ 24 ولـت DC حاصل 

می شـود )شـکل 62(.   

شكل 60- تكرار كننده 

شكل 61- تلفن كننده 

شكل 62- تغذیه سیستم اعالم حریق
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8-6-3-سیستم اعالم حریق آدرس پذیر:
ایـن نـوع سیسـتم اعـالم حریـق بـه دو نـوع آدرس پذیـر و آدرس پذیـر آنالوگ)هوشـمند( تقسـیم بنـدی 

می شـوند.
در نـوع آدرس پذیـر سـاده دتکتورهـا و شسـتی هـا دارای آدرس منحصـر بفردی هسـتند کـه از طریق تابلو 
کنتـرل مرکـزی قـادر بـه تعییـن و شناسـایی اسـت و مانند سیسـتم متعـارف دو مدار بـرای آژیرهـا در نظر 
گرفتـه مـی شـود هر چند در این سیسـتم هـم دتکتورها عملکـرد رله ای دارنـد اما از مکانیسـم آدرس دهی 
نیـز در پشـت خـود برخوردارنـد تابلـو کنترل مرکزی کـه دارای LCD می باشـد می تواند توسـط پیام های 

متنـی دتکتور ها یا شسـتی هـا را بشناسد)شـکل 63(.  

  

شكل 63- سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

دارای  دتکتورهـا  آنالـوگ  پذیـر  آدرس  نـوع 
ریزپردازنـده ای هسـتند و عملکرد رلـه ای ندارند 
و همواره فعال هسـتندو بطور پیوسـته پاسخگوی 
سـیگنال ارسـالی از سـوی تابلـو کنتـرل مرکزی 
کار  بـرای  تابلـو  روی   LCD بـر  هسـتند.عالوه 
نـرم افـزار پشـتیبانی نیـز دارنـد کـه توسـط آن 
می توانـد آدرسـی را که شناسـایی شـده ویرایش 

و یـا مشـخصات آن را تکمیـل کـرد.
از طرفـی می تـوان یـک یـا چنـد دتکتـور را  و 
ابتـدا به صـورت مجـازی حـذف و سـپس بصورت 
واقعـی از مدار خـارج کرد ارتباط اجـزای مختلف 
سیسـتم آدرس پذیـر آنالـوگ می توانـد به صورت 
پروتـکل باز یا بسـته باشـد تجهیـزات پروتکل باز 
بـا تجهیـزات تولیدات سـایر کارخانجات هم سـاز 

و همخوانـی دارنـد و قابلیـت بـکار گیری آنها در یک سیسـتم فراهم اسـت اما تجهیزات پروتکل بسـته دارای 
سـاختار ارتباطـی خاصـی هسـتند کـه این امـکان بکارگیری آنها همـراه با سـایر محصوالت از بیـن می رود. 
در سیسـتم هـای آدرس پذیـر مدارهـا دارای سـیم کشـی حلقـوی هسـتند حداکثـر فضایـی که یـک حلقه 

می توانـد حفاظـت کنـد ده هـزار مترمربـع اسـت که تقریبـاً معـادل پنج زون می باشـد.
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 سیستم نوع L1)تشخیص اتوماتیك براي كلیه فضا ها(:
در سیسـتم L1 نشـان داده شـده کـه همـه اتـاق هـا دارای دتکتـور هسـتند. طرح L1 بـراي بیمارسـتان ها 
توصیـه مـي شـود. در بیمارسـتان ها زمان بیشـتری هنگام حریـق براي تخلیه کلیـه افراد از سـاختمان الزم 

است. 
فعالیت:  استفاده از سیستم L1براي چه مکان هاي دیگري مانند بیمارستان ها مناسب است؟

L1 شكل 65- سیستم

 سیسـتم هـاي معرفـي شـده از L1تـا L5 از نـوع حفاظـت جان بودنـد و نوع طراحـي بر اسـاس تخلیه افراد 
بـا توجـه بـه شـرایط محـل مـورد نظـر بـود. افزایـش تعـداد دتکتـور باعث تشـخیص سـریعتر آتـش در یک 
محـل از سـاختمان مـي شـود.تا فرصـت بیشـتری فراهـم شـود و قبل از گسـترش آتـش افراد سـاختمان را 

تخلیـه کنند .
در شـکل 66 مقایسـه ای بیـن طرح های L4,L3,L2,L1 دیده مي شـود. در یک سـاختمان اگـر همه اتاقها 
بـه جـز سـرویس هـای بهداشـتی و حمام دتکتور داشـته باشـند طرحL1 اجرا شـده اسـت اگر فقـط راهرو و 
راه پلـه هـا تحـت پوشـش دتکتورهـا باشـند سیسـتم L4 خواهد بـود و اگرعالوه بـر آن بخشـی از اتاق های 
منتهـی بـه ورودی اصلـی واحـد نیـز دتکتور داشـته باشـند طـرح L3 خواهیم داشـت و در طـرح L2  موارد 

اسـتثناء و پر خطر دیده شـده است)شـکل 66(. 

L شكل 67- محل هاي نا مناسب نصب دتكتورشكل 66- انواع طرح
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فعالیـت: بـه شـکل 67.به دقت نـگاه کنید .به 
نظـر شـما چـرا محـل هاي نشـان داده شـده  

بـراي نصب دتکتور مناسـب نیسـت؟

سیستم های اعالم حریق دیگری براي حفاظت از اموال نیز بکار گرفته می شوند .
در این حالت هدف از طرح نوع سیستم اعالم خبر به نیروهای آتش نشان است . 

اگرماننـد طـرح L1 همـه محـل هـا تحت پوشـش دتکتور باشـند ، فاصله زمانـی بین زمان حریق و رسـیدن 
آتـش نشـانان بـه حداقـل خواهد رسـید به این نـوع سیسـتم P1 می گویند. 

اگـر برخـی فضاهـای از پیـش تعیین شـده فقط دتکتور داشـته باشـند که پر خطر هسـتند و وقفـه در ادامه 
کسـب و کار حائز اهمیت باشـد. از سیسـتم P2 اسـتفاده می شـود. 

كار عملی 4: سیستم اعالم حریق خودكار در اتاقك   

P شكل 68- طرح  

فعالیت 
کارگاهی 
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مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعالم حریق پیش می آید عبارتند از: 
را نشـان  انقضـاء یـک دتکتـور  تاریـخ  از یـک دتکتـور شـکل مقابـل  تاریـخ اسـتفاده  1-منقضـی شـدن 

 . )69 می دهد)شـکل
در این صورت دتکتور باید عوض شود و پایه دتکتور هم ممکن است سازگار با دتکتور جدید نباشد. 

2- گاهـی پیـش خواهـد آمـد کـه کاربـری یـک اتاق 
تغییـر کـرده مثـالً اتاقی بـه عنـوان آبدارخانـه به کار 
گرفتـه مـی شـود طبعـا برای ایـن اتـاق بایـد دتکتور 

شـود.  افزوده 
کربـن  منواکسـید  یـا  گازشـهری  دتکتـور  3-نصـب 
گاهـی بـه عنـوان یـک قطعـه مسـتقل و گاهـی هـم 
بـه شـکل افـزودن بـه یـک مـدار اعـالم حریـق قبلی 
سـاختمان  نگهـداری  و  تعمیـرات  در  اسـت  ممکـن 

مـورد درخواسـت باشـد.

ایـن آزمون هـا معموالً حساسـیت عملکرد دتکتورها را مي سـنجند 
و یکبـار در هنـگام نصـب و یکسـال پس از نصب و بعـد از آن هر 4 
سـال  یکبار  انجام مي شـود .و روي آشـکار سـاز برچسـب تأییده 
بـا تاریـخ زده مـي شـود شـکل 70 نمونـه  اسـپري بـراي آزمـون 

دتکتـور و دسـتگاه مربـوط را نشـان مي دهد . 

كارعملی )5( : جایگزینی یا افزودن دتكتور دودی
عمـر مفیـد یک دتکتور حداکثر 10 سـال اسـت معمـوالً تاریخ انقضـای دتکتور روی آن درج می شـود ضمناً 
زمـان عملکـرد دتکتـور کـه بایـد 5 ثانیـه باشـد هـم در اینجـا مـی توانـد مـورد آزمایش قـرار گیـرد در این 
صـورت بـه یـک مغـازه که فـروش قطعـات اعالم حریـق را بـه عهـده دارد مراجعه کنیـد و دتکتوری مشـابه 

قبلـی را خریـداری کنید.

7-3-تعمیر و نگهداری سیستم اعالم حریق 

شكل 70- آزمایش اسپري

شكل 69- دتكتور منقضی شده 

8-3- آزمون های سیستم اعالم حریق
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مطابق شکل ابزار الزم برای کار را فراهم کنید و ضمناً ابتداتابلو 
اعالم حریق را توسط قطع تغذیه غیر فعال کنید.

ــه نصــب و ســوراخ های  ــه لحــاظ پای ــور ممکــن اســت ب دتکت
آن  تفــاوت داشــته باشــد پــس پایــه قدیمــی را بایــد بــاز کــرده 
ــرای دتکتــور  و توســط دریــل محــل ســوراخ هــای جدیــدرا ب

ایجــاد نماییــد و پایــه را نصــب کنیــد.

سیم کشی دتکتور را انجام داده وسر سیم ها رابه محل مناسب 
پیچ کنید و پس از آن سری دتکتور را در محل خود پیچ کنید.

سیسـتم اعـالم حریـق را بـا وصـل بـرق و  فعـال کـردن آن  به 
حالـت اول بـر گردانیـد دتکتـور مـورد نظـر را تسـت کنید.

-شـعاع پوشـش دتکتورهـای دودی و حرارتـی در شـکل زیـر 
نشـان داده شـده اسـت.

سـطح پوشـش ، شـعاع پوشـش و نحـوه هـم پوشـانی کامل در 
آشکارسـازهای دودي در شـکل نشـان داده  شـده اسـت.

9-3-مقررات نصب دتکتورها 
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بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های 
راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد.

در شـکل مقابـل اولویـت نصـب دتکتـور روی سـقف را دیـده 
مي شـود. فاصلـه 10 سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده 
محسـوب مـی شـود و در صـورت نصـب دتکتـور روی دیـوار آن 
30 سـانتی متـر زیـر سـقف نصـب می شـود و نصب پاییـن تر از 

آن مجاز نیسـت.

اگـر در سـقف مانعـی بـا ارتفـاع بیـش از 10 درصد ارتفـاع اتاق 
وجـود داشـته باشـد ، بایـد آن را در حکم دیواری کـه فضا را  به 

قسـمتهای مجـزا تبدیـل می کند ، در نظـر گرفت .
آشـکار سـازها نبایـد نزدیکتـر از دو برابـر ارتفـاع چـراغ یـا هـر 
مانعـی کـه  در سـقف کـه کمتـر  از 25cm ارتفـاع دارد ، نصب 
شـوند .بـرای موانـع بلند تـر  از 25cm ولی کمتـر از 10 درصد 

ارتفـاع اتـاق ، ایـن فاصلـه به 50cm می رسـد.
در هـر یـک از راهروهـای طبقـات ، باید یک آشـکار سـاز نصب 
شـود. نصب آشـکار سـاز در شـفت آسانسـور ، موتورخانه آن و 
کریدورهـا ضروری می باشد.آشـکار سـازهای حرارتـی و دودی 
نبایـد در فاصلـه کمتـر از 500 میلیمتـری  از هـر گونـه دیوار ، 
پارتیشـن یـا هـر گونـه مانع جریـان یافتـن دود و گازهـای داغ 
ماننـد تیرهـای سـازه ای و داکتها که در آنهـا موانع دارای عمق 

بیـش از 300 میلیمتـر می باشـند نصب شـوند . 

داخـل سـقفهای کاذب بـا ارتفـاع  و 80 
cm و بیشـتر ، نصـب کاشـف مناسـب از 

. نـوع دودی ضـروری می باشـد 
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-حداقـل فاصلـه آشکارسـازها بـا دریچـه هـای هـوا ، 1 متر 
می باشـد. 

فعالیـت: در شـکل باال نام هر قطعه از سیسـتم 
و وظیفه آن را دریک سطر بنویسید. 

حداقـل فاصلـه کاشـف از دمنـده های سـقفی در شـکل باال 
نشـان داده شـده است 

حداقل فاصله آشکارسازها با آسانسور و هر داکت دیگر در هر طبقه ، 1/5  متر می باشد .

دتکتورهـای حرارتـی و دودی بـا یـد بـه نحـوی 
 25mm نصـب گردنـد که حسـگر آنهـا ، حداقـل
داشـته  فاصلـه  سـقف  بـا   150mm حداکثـر  و 
باشـند الزم بذکـر اسـت اسـتفاده از لولـه آویـز ، 
براکـت و یـا هر وسـیله دیگر جهت انتقال کاشـف 
)آشکارسـاز( بـه پاییـن سـقف ممنـوع مـی باشـد .

      
     

13- 8- 3- 1 مراکـز سیسـتم اعـالم حریـق بایـد از 
نـوع تحـت مراقبـت دائـم باشـد ، بـه گونـه ای کـه 
عمـل یکـی از دتکتورهـا سـبب برهم خـوردن تعادل 
مـدار و در نتیجـه اعـالم حریـق در آن مـدار شـود . 

قطعـی یـا بـروز اتصالـی در هـر مـدار باید بـه نحوی 
مطلـوب ثبـت و اعالم شـود . بروز خرابـی ، از هر نوع، 
در یـک مـدار )زون ( نباید سـبب از کار افتادن سـایر 

مدارها یا کل سیسـتم شـود .

1 متر

   5۰۰ ميلى متر

1 متر

 8۰۰mm

فعالیت 
کارگاهی 
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هـر مرکـز بایـد بـه وسـائل تأمیـن نیـروی ایمنی مخصـوص به 
خـود )باتـری( با کلیـه لـوازم و متعلقات مربوط ، مانند دسـتگاه 
شـارژ کننـده و غیـره ، مجهـز باشـد تا سیسـتم در همـه احوال 

آمـاده به کار باشـد . 

1- 10- 3 -کلیـه مدارهـای سیسـتم اعـالم حریـق بایـد مسـتقل از سـایر سیسـتم هـا کشـیده شـود و فقط در 
مـواردی کـه بیـن مرکـز اعالم حریق و ایسـتگاه آتش نشـانی ارتباط وجـود دارد ، می توان از مدارهای سیسـتم 

تلفـن بـرای ایـن منظـور اسـتفاده کـرد . کلیـه مقررات شـرکت تلفـن در این مـورد باید رعایت شـود . 
 2- 10- 3 - در سـاختمان هایـی کـه بـه سیسـتم اعـالم حریـق مجهـز می شـوند ، عـالوه بر محل هـای نصب 
انـواع دتکتورهـا بـر حسـب ضـرورت ، در محـل های زیـر باید دتکتورمناسـب )دودی یـا حرارتی ( نصب شـود :

الف( اتاق های ترانسفورماتور ، اتاق های تابلوها )اتاق های برق( 
ب( اتاق های مربوط به تأسیسات مکانیکی ؛ 

ج( موتورخانه آسانسور و چاه آسانسور؛
د(کریدورها و راه پله ها ؛ 

هـ( اتاق مرکز تلفن و سیستم های جریان ضعیف ؛
3- 10- 3 - وسـائل صوتـی اعـالم حریـق )آژیـر ، بـوق ، زنـگ و نظایـر آن ( بایـد از انواعـی باشـند و نیـز محل 
نصـب آنهـا در فضاهـای عمومـی سـاختمان باید به نحـوی انتخاب شـود که هنگام بـروز حریق ، صـدای آنها به 

سـهولت در دورترین نقاط سـاختمان قابل شـنیدن باشـد.

10- 3 - آئین نامه سیستم اعالم حریق
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ارزشیابی شایستگی سیستم اعالم حریق 

شرح كار:
 نصب و سیم کشی قطعات سیستم اعالم حریق متعارف

 کاربرد قطعات در فضا های و مختلف و رعایت فواصل نصب 
خواندن برچسب انواع قطعات و کاتالوگ مربوط و راه اندازی هر نوع سیستم اعالم حریق از روی آن 

استاندارد عملكرد: 
نصب سیم کشی با داکت و یا به صورت توکار در اتاقک سیم کشی 

شاخص ها:
 کاتالوگ خوانی و شناخت برچسب قطعات

 اصول نصب سیم کشی هر سیستم به صورت متعارف  
 شناخت فواصل نصب قطعات  

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: نصب و سیم کشی سیستم اعالم حریق متعارف از روی کاتالوگ به کمک داکت و یا در اتا قک سیم کشی به صورت 

توکار
ابزار و تجهیزات: قطعات سیستم اعالم حریق - سیم و کابل - داکت ) برای روکار( و تراز- شیارزنی- لوله - کچ کاری و 

فنرزنی)برای توکار(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1رعایت تراز و اندازه ها در نصب قطعات 1

2
کاتالوگ خوانی اتصاالت محکم در سیم کشی و عدم 

ایجاد شکستگی قطعات
1

2آزمایش صحت کار مدار اعالم حریق3

41

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش:

كسب اطالعات 
كارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


