
سیستمهاي اتوماتیک سیستمهاي اتوماتیک 
کشف واعالم حریقکشف واعالم حریق



:مروري بر
سیستمهاي اتوماتیک کشف واعالم  سیستمهاي اتوماتیک کشف واعالم   

))سیستم اعالم حریقسیستم اعالم حریق((حریق  حریق  
AUTOMATIC    FIRE AUTOMATIC    FIRE 

DETECTION  &DETECTION  & ALARM ALARM 
SYSTEMSYSTEM



حریق جزو حوادثي میباشد كھ بیشترین تلفات جاني و     •
خصارات مالي را بدنبال دارد

این حوادث معموال بصورت طبیعي نمیباشد واكثرا توسط  •
.انسان بصورت عمد و یا غیر عمد بوجود میاید

.  در اكثر موارد میتوان از وقوع آن جلوگیري نمود•

. و در موارد دیگر از گسترش آن جلوگیري نمود•



:دستھ تقسیم میشوندبھ سھ حریق ھاي معمول 

)FLAME FIRE( )شعلھ ور( حریق ھاي حرارت زا - ٢

)EXPLOTION(حریق از نوع انفجار  -٣

)SMOKE  FIRE(        حریق ھاي دودزا    - ١
كل حریق ھا خانگي وتجاري را تشكیل میدھند% ٨٠كھ بیش از 



:قابل توجھ 
اكثر تلفات جاني از حریق ھاي دودزا  

.میباشد
این تلفات معموال بھ جھت عدم امكان فرار  

واستنشاق گازھاي سمي  )  تخلیھ ساختمان(
.ھنگام حریق بوجود مي آید



  ھاي حریق از %٨٠ حدود میدھد نشان آمار
  حریق اعالم سیستم بدون اماكن در خانگي

 علت بھ مابقي و  است، كرده پیدا گسترش
 طراحي ویا سیستمھا این بودن فعال عدم

. است آمده بوجود  اعالم سیستم مناسب نا 



  حریق از %٢٩ حدود میدھد نشان آمار

در%١٣، آشپزخانھ در مسكوني واحدھاي 
  داده رخ سالنھا و اتاق در%٧ و خواب اتاق 

بعلت و خواب دراتاق امااكثرتلفات . است
  . است بوده co گاز تنفس 



:ھدف از طراحي سیستم كشف واعالم حریق 

.  بنا بر این این سیستم قدرت پیشگوئي حریق را ندارد•

 نموده تسریع را ساختمان ،تخلیھ ساكنین بھ ھشدار با اما•
  سیستم نمودن فعال یا و آتشنشاني سازمان بھ وبااعالم

   .مینماید گیري جلو حریق پیشرفت از اتوماتیك، اطفاي

قبل از رسیدن حریق بھ شرایط غیر قابل كنترل ،حریق  •
.را تشخیص داده و اعالم نماید 



:تعاریف

زون حریقزون حریق  --١١

زون كشف حریقزون كشف حریق  --٢٢

زون اعالم حریقزون اعالم حریق  --٣٣







گرفت نتیجھ باالمیتوان تعاریف بھ توجھ با

 کل اینکھ بعلت بزرگ ھای پارکینگ در کھ 

 از میباشد،نمیتوان حریق زون یک پارکینگ

نمود استفاده اعالم زون چند









:طبقھ بندي انواع سیستمھاي اعالم حریق

 Addressable system Addressable systemسیستم آدرس پذیر -   ٢

  ConventionalConventional       سیستم متعارف -  ١

       Analogue Addressable       Analogue Addressableسیستم ھوشمند - ٣
System (System (intelligent system)                                 



معرفي سیستم اعالم حریق متعارفمعرفي سیستم اعالم حریق متعارف    

    
(Conventional)



..میباشدمیباشد  ))شعاعيشعاعي((این سیستم داراي مدارات خطي این سیستم داراي مدارات خطي   •

.میباشد conventionalتمامي عناصر آن  •

.  معموال زون كشف و اعالم آن از یكدیگر جدا میباشند •



    ::عناصر متعارف در ھر سیستم عناصر متعارف در ھر سیستم 
تمامي اجزائ زون كشف و اعالم بھ    ١ 

.صورت خطي عمل مینمایند 
  بوده تفاوت  بي اطراف گسترده محیط بھ نصبت    -٢

    .مینمایند بررسي را دتكتور محدوده  فقط و     
 خود كنار در موجوي ماده ،جنس نوع بھ نسبت  -٣ 

    .سنجند مي را آن مقدار فقط و بوده تفاوت بي
اجزائ مدار كشف فقط با پانل ارتباط داشتھ و از   -۴

.  وضعیت یكدیگر مطلع نمي باشند



اجزاي زون اعالم بصورت یكجا از پانل    -۵
فرمان عمل یا قطع گرفتھ و امكان تنظیم  

.شدت و نوع صدا وجود ندارد 

امكان تست تك تك اجزائ از طریق پانل   -۶
.وجود ندارد 

قیمت سیستم مناسب تر از سیستمھاي   -٧
.دیگر میباشد 



:نتایج مورد انتظار سیستم متعارف

.  داراي آالرم ھاي كاذب و ناخواستھ میباشند

 zoneدقت زون كشف حریق آن در حد 

.است

.این سیستم غیر ھوشمند است 

.جھت اجرائ نیاز بھ كابل كشي زیادتر دارد



اصول طراحي سیستم ھاي
 

کشف و اعالم حریق متعارف



یسھ



















:سیستمھاي متعارف 

          پانل با آژیر عموميپانل با آژیر عمومي          



در بعضي از سیستمھاي متعارف      در بعضي از سیستمھاي متعارف            
قابلیت نصب كارت واسطھ بنام كارت آژیر  

بھ این تركیب سیستم  . مستقل  وجود دارد 
.)  (zonal systemآژیر مستقل میگویند  

فاقد ) آژیر مستقل (این كارت  معموال
.میباشد  EN54-13استاندارد 













استثناء•







:معرفي اجزائ سیستم

:اجزائ مدار كشف حریق - ١

شامل دودي ، حرارتي ،ترکیبي  ( انواع دتكتورھا 

).،منواکسید کربن ودتکتورھاي صنعتي 

، مقاومت    LED (R I)شستي اعالم حریق ،

انتھایي  



:با توجھ بھ خصوصیات این سیستم

:استفاده از. بوسیلھ اجزاي مناسب اشكاالت آنرا بھ حد اقل میرسانیم 

•Remote indicator
•End of line

محدودیت تعداد دتكتور درزون•
محدودیت طول مدار كشف•

محدودیت استفاده با توجھ بھ نوع ساختمان •
استفاده ازترفندھاي طراحي•



آشنایي با تجھیزات زون   
:كشف حریق 

معرفي انواع دتكتورھاي  
نقطھ ایي



)SPOT(دتكتور سقفي  - ٢

SMOKE DETECTOR                  

HEAT DETECTOR                 

COMBINATION DET.         

CO DETECTOR



SMOKE DETECTOR :

OPTICAL OPTICAL 

IONIZETIONIONIZETION



OPTICAL  SMOKE  DETECTOR

SCATERSCATER

OBSCURATION   OBSCURATION   























































FIX HEATFIX HEAT

RATE OF RAISE RATE OF RAISE 

HEAT DETECTOR:

















:دتكتورھاي صنعتي  - ١

CO DETECTOR
BEAM SMOKE DETECTOR
LINE HEAT DETECTOR     
HPO                                    
DUCT PROB SMOKE DET. 
ASPIRATING SMOKE DET.
FLAME DETECTOR



::شستي اعالم حریق شستي اعالم حریق 

MANUAL CALL POINTMANUAL CALL POINT

MCPMCP

















         : :اجزائ مدار اعالم حریقاجزائ مدار اعالم حریق  

آژیر ،زنگ،فالشر،چراغ دوره گرد آژیر ،زنگ،فالشر،چراغ دوره گرد     

......،مقاومت انتھایي ،رلھ ، ،مقاومت انتھایي ،رلھ ، 

































REMOTE INDICATORREMOTE INDICATOR
( LED):( LED):







































:پانل اعالم حریق 

بطور معمول پانل ھاي اعالم حریق
٣۶و ٢۴و ١۶و ١٢و ٨و  ۴و ٢

.زون کشف حریق میباشند 

..زون متداول تر ھستندزون متداول تر ھستند  ٣۶٣۶وو٢۴٢۴وو  ١۶١۶و و   ٨٨

























:اجزائ جانبي       

پانل تكرار كننده 
ماژول ورودي  
ماژول خروجي  
تلفن كننده        



سیستمھاي طراحي در مھم اجزائ از یكي
        .است تكراركننده پانل حریق اعالم

مواقعي در ) REPEATER( تكراركننده
 نصب محل ساختمان كھ میشود استفاده
  یك از بیش و بوده وسیع حریق اعالم سیستم

 جھت حالت این در. باشد داشتھ ورودي
  تكرار از حریق محل نمودن پیدا در تسھیل
.میشود استفاده كننده















:واجرائ مناسب از طریقطراحي 

استاندارد–1

طراح–٢

مقام مسئول ایمني   -  ٣

.اعمال میگردد



آشنایي با استاندارد ھاي اعالم حریق

: استاندارد ھاي ساخت قطعات وتجھیزات  - ١

NFPA – BS  – EN –LPS  



جھت اطمینان از مطابقت اجزائ با استاندارد جھت اطمینان از مطابقت اجزائ با استاندارد 
معموال  ھر قطعھ مجھز بھ برچسب تست  یا   معموال  ھر قطعھ مجھز بھ برچسب تست  یا   

..تست ریپورت از  موسسھ  موجھ میباشدتست ریپورت از  موسسھ  موجھ میباشد

موسسھ ھاي معروف مانند موسسھ ھاي معروف مانند 
LPCB,KITMARK,CDP,VDS LPCB,KITMARK,CDP,VDS 

,EVPU ,…,EVPU ,…



  
::استانداردھاي طراحياستانداردھاي طراحي  --  ٢٢

  
NFPA 72 – BS 5839   
EN 54  - BSEN 54 



معرف ترین استانداردھا
١ - BS 5839 بخاطر قدمت وھزینھ اقتصادي كمتر

٢ - EN 54   بخاطر وسعت استفاده دراروپا

٣ -  NFPA 72  بخاطر بروز بودنSAFTY باالو
وسعت استفاده جھاني       

۴- BS-EN  استاندارد اروپایي ٢جدیدا از تلفیق



BS 5839آشنایي با استاندار

متر  ٧.۵دایره ایي بھ شعاع :  برد دتكتور دودي    •

متر  ۵.٣دایره ایي بھ شعاع :   برد دتكتور حرارتي •

عدد ٣٢حداکثر تعداد عناصر در ھر زون  کشف •

 ٢٠٠٠حداكثرسطح زیربناي ھر زون کشف حریق•
مترمربع

متر ۶٠فاصلھ جستجو •















EN 54آشنایي با استاندار

متر مربع   ٨٠مربعي بھ مساحت : برد دتكتور دودي    

متر مربع   ٣٠مربعي بھ مساحت : برد دتكتور حرارتي 

عدد ٣٢حداکثر تعداد المان در ھر زون کشف  

متر     ١۶٠٠حداكثر سطح زیربناي ھر زون کشف حریق 
مربع  

عدد ١٠حداكثر تعداد شستي در ھر زون کشف 



NFPA 72استاندارد   

)٩*٩مربع (متر  ۶.۵دایره ایي بھ شعاع :  برد دتكتور دودي    •

بستگي بھ محل نصب و ریسك حریق دارد:  برد دتكتور حرارتي •
در محلھایي) ۶*۶مربع بھ ابعاد (متر  ۴.٢۵دایره ایي بھ شعاع        
با ریسك باال مانند آشپزخانھ        

در محلھایي با ) ٩*٩مربع بھ ابعاد (متر  ۶.۵و دایره ایي بھ شعاع   
ریسك كمتر مانند پاركینگ

حداکثر تعداد عناصر در ھر زون بستگی بھ ظرفیت پانل مورد •
المان درھر زون کشف ٢۴استفاده دارد ولی بطور معمول تعداد  



متر حداکثر طول زون کشف ٩١: طول زون•

  ٢٧٠٠برابر فوت مربع  ٢٢۵٠٠سطح زیر بنای ھر زون حداکثر •
.متر مربع 

     

.معموال ھر زون در یک طبقھ طراحی و اجراء میگردد•







:سوال 

در یك سالن : nfpaبرطبق استاندارد 
متر   ٢٧* ١١   

.حداقل چند عدد دتكتور دود نیاز میباشد
 متر ٩*٩متر و مربع  ١٣قطر دایره 









:سوال 

در یك سالن  : BS5839برطبق استاندارد 
متر   ٢٧* ١٣   

.حداقل چند عدد دتكتور دود نیاز میباشد
  متر ١٠*١٠متر و مربع  ١۵قطر دایره 











:توجھ

 ٣ ارتفاع در دتکتورھا جھت یادشده پوشش

 افزایش صورت در .  میباشد کف از متر

  کاھش حرارتی دتکتورھای ،برد ارتفاع

  دربعضی فقط دود برددتکتورھای اما میبابد

.میبابد کاھش استانداردھا از



):کریدور(برد دتکتور در راھروھا 

راھرو یا کریدور بھ محلي گفتھ میشود کھ فاصلھ دیوارھاي آن کمتر 
در این حالت سرعت حرکت دود یا حریق بسیار زیاد شده .متر باشد ۵

و بداین دلیل استاندارد اجازه افزایش فاصلھ دتکتورھا را صادر نموده 
فاصلھ جھت دتکتور دود در راھرو با فرمول زیر محاسبھ  .است

:عرض راھرو میباشد Wکھ در آن میگردد

S=15+((5-w)/2)









:کاربرد انواع دتکتورھاي دودي 



:دتكتور دود در مكانھاي زیر نصب میگردد•

    فضايفضاي  ،،  البيالبي  ،،  نشیمننشیمن  ،،  سالنسالن  ،،  خوابخواب  اتاقاتاق••
    دوددود  دربدرب  بابا  صورتیكھصورتیكھ  دردر  ((  ساختمانساختمان  مشاعاتمشاعات

    ،،  انباريانباري  ،،  ))  باشدباشد  شدهشده  متصلمتصل  پاركینگپاركینگ  بھبھ  بندبند
                        ..........................  وو      ،اداري،اداري  تجاريتجاري  فضاھايفضاھاي



:مشخصات دتكتور دودي •

:   دتكتور ھاي دودي معموال داراي حساسیت    

٣ ،۵ ،٧  c/m)درجھ سانتي گراد بر دقیقھ(

.ھستندحساسیت باال ، معمولي و كم حساسیت باال ، معمولي و كم و یا   



عدم استفاده   دتكتوردودي  در محلھایي كھ     

احتمال ایجاد آالرم ناخواستھ وجود دارد مانند   

نصب در روبروي درب حمام،روبروي دریچھ  

دمنده ،محیط ھاي بازوپرگردو غبارومرطوب



)طبقھ ھر پلھ راه قسمت باالترین در( پلھ راه ھرپاگرد در •

  داراي پلھ راه صورتیکھ در .میگردد نصب دود دتکتور یک  

  مشترک فضاي کل براي دتکتور این نباشد دودبند درب

  در اما .است کافي واحدھا و آسانسور جلوي و پلھ راه بین

 مشترک فضاي جھت است الزم بند دود درب وجو صورت

 .گردد نصب مجزا دتکتور نیز ھا واحد و آسانسور







بررسی  حرکت  دود

و آثار حریق در فضاھای    

راه پلھ و شفت آسانسور







Stack پدیده Effect Flow در 

 پلھ راه و آسانسور شفت مانند شفتھا

 پلھ راه پاگرد تمامی در تا میگردد موجب

 داشتھ وجود دود دتکتور بھ نیاز ھا

.باشد



 فضای در )حریق آثار بھمراه( دود انتشار
  باعـث پلھ راه فضای و ھا واحد مشاعات

  استفاده .میگردد ساختمان تخلیھ در اختالل
 ۶٠ حداقل افزایش و مثب فشار فن از

  کند باعث قسمتھا این در ھوا فشار پاسکالی
 و گردیده) حریق آثار و (دود انتشار شدن
 بوجود ساختمان تخیلھ برای زیادتری زمان

  ساختمان بیرون ھوای حالت این در.میآورد
.میشود دمیده داخل بھ قسمت ترین مرتفع از



  بعھده مثبت فشار فن محاسبات معموال
 .میباشد ساختمان مکانیک تاسیسات مھندس

 تجھیزات از استفاده ، بزرگ ساختمانھای در
 پیشنھاد ھوا فشار افزایش جھت مخصوص

 از میتوان ساختمانھا نوع این در.میگردد
  مانند کار این مختص افزارھای نرم

Contamنمود استفاده.











موانع  براثر 

دتکتورھاعملکرد 























اثر تھویھ بر 

عملکرد دتکتورھا









کم نمودن از آالرم 

ھای ناخواستھ













:موارد نصب دتكتور حرارتي •

دتكتور حرارتي در تمام مكانھایي كھ حریق سریع ایجاد    
.میگردد نصب میگردد 

پاركینگ ، آشپزخانھ ، موتور خانھ ، محل  : محلھاي نصب    
..............نگھداري سوخت و 



موارد استفاده دتکتور با عملکرد  

در آشپزخانھ ( FIX )دماي ثابت  

.و موتورخانھ ھا میباشد    



مورد استفاده دتکتور حرارتي با
 

)ROR(عملکرد نرخ افزایش دما 

.درپارکینگ ھا میباشد 



استفاده دتكتور تركیبي در موتورخانھ
.بشرطي كھ وجود دود باعث ایجاد آالرم كاذب نگردد توصیھ میگردد 

استفاده از دتكتور دودي در موتورخانھ 
آسانسوربعلت جریان ھواي سریع ممکن  

.است موجب عدم عملكرد گردد



دتكتور حرارتي  درنورگیر،عدم استفاده  

VOID ومحلھاییكھ آالرم كاذب یا ناخواستھ

.بوجود مي آورد



دماي عملکرد دتکتورھاي حرارتي قبال با  دماي عملکرد دتکتورھاي حرارتي قبال با  

):):درجھ سانتي گراددرجھ سانتي گراد((اعداد زیر مشخص میگردیداعداد زیر مشخص میگردید

......وو  ٩١٩١،،  ٧٨٧٨،،  ٧٣٧٣،،  ۶٧۶٧، ،   ۶٣۶٣،،  ۵٧۵٧،،  ۵٣۵٣



دتكتور ھاي حرارتي افزایشي قبال با دماھايدتكتور ھاي حرارتي افزایشي قبال با دماھاي
  
درجھ سانتي گرادبر دقیقھ کھ درجھ سانتي گرادبر دقیقھ کھ ((زیر مشخص میگردید زیر مشخص میگردید   

):):ممکن است اشتباھا بھ درصد خوانده شودممکن است اشتباھا بھ درصد خوانده شود

                              ٣٣     ، ،۵۵     ، ،٧٧    



تعیین مشخصات دتكتور
باالتر از  c ۴دماي عملكرد دتكتورھاي حرارتي حداقل •

.حداكثر دماي  محیط نصب باشد
و در  ٣c/mحساسیت دتكتور ھاي دودي در اتاق خواب •

انتخاب   ٧.۵c/mتا  ٧و محل ھاي دیگر  ۵c/mپذیرایي 
.شود

مجزا ویا تركیبي    COترجیحا اتاق خواب بھ دتكتور •
.مجھز شود) بادود(

بھترین برد و دماي عملكرد دتكتور با محاسبات پاسخ  •
.زماني  حریق در ھر ساختمان بدست میاید



مشخصات دتکتورھاي حرارتي بر اساس 

- BS EN 54استاندارد  بھ شکل زیر   7

:توجیھ میگردد













شناسایی   BSEN 54بر طبق استاندارد 
:دتکتورھای حرارتی بھ شکل زیر میباشند

A1R  دتکتور با پسوندR از نوعROR
A1S دتکتور با پسوندS  از نوعFIX
.میباشد 

از چھ نوع است؟  A1اما دتکتور  





در طراحي فاصلھ جستجو در نظر •
. گرفتھ شود

در صورتي كھ ساختمان بیش ازیك .  
ورودي داشتھ باشد ،از پانل تكراركننده  

.استفاده شود









:فاصلھ پیمایش چیست

فاصلھ ایی کھ شخص از خروجی دفتر ، 
تا رسیدن بھ .. کالس ، واحد مسکونی یا 

.نزدیکترین شستی اعالم می پیماید













بررسی استاندارد ھای

شستی کشف حریق   

MCP



فاصلھ بین شستي ھا در استاندارد ھاي مختلف

متر ۴۵تا  ٣٠در راھروھاي پھن ویا كم تردد بین •

متر ٢۵تا  ١۵در راھروھاي باریك و یا پر تردد و پلھ بین •

سانتیمتر از  ١۶٠تا  ١٢٠در حالت معمول ارتفاع نصب•
)١۴٠-\+٢٠(کف میباشد 







ھ       یر تخلی ق در مس ف حری تي کش ب شس نص

اي اصلي       ھ ھ ا،راه پل ساختمان شامل راھروھ

ھ   لي ب اي اص ار درب ھ پ و کن و فرار،رم

د و در    اھده باش ل مش ھ از دور قاب وي ک نح

ل دسترسي       ودن درب ،شستي قاب از ب ھنگام ب

ت د الزامیس . باش



مشاعات قسمت در( پلھ راه پاگرد ھر در
  راحت ساکن افراد دسترسي کھ محلي یعني
  ویا بار نقل و حمل معرض در ولي باشد
  نصب شستي یک)نباشد گوش بازي افراد

 در شستي این میگردد پیشنھاد.میگردد
 واحد درب نزدیک( مشاعات فضاي قسمت

 اطفاي تجھیزات کنار در و)آسانسور و ھا
.گردد نصب دستي







بررسي زون اعالم حریق
این قسمت درتمامي استانداردھا تقریبا یكسان است

         

و مابقي  محلھا  db 75شدت صوت مورد نیاز در اتاق خواب •
65 db  5كھ این مقدار باید حداقل db  از حداكثر شدت صوت

.محل نصب بزرگتر باشد

حداقل تعداد آ ژیرھا در ھر واحد مسكوني از طریق محاسبات افت •
.شدت صوت قابل حصول میباشد 

وجود یک آژیر ) مستر بدروم(در اتاق خواب ھاي داراي حمام •
.اجباري میباشد

وآژیر خارج ساختمان db 95حداكثر شدت صوت آژیر داخلي •
       105 db در نظر گرفتھ شود.

 
     



         

 داخل فضاھاي تمام در کھ باشد بنحوي آژیرھا نصب و طراحي•
 شنیدن قابل صوت صداي انباریھا و ،دستشویي حمام مانند واحد
باشد

 ھاي ،سرویس ،سونا استخر،جکوزي مانند مشترک فضاھاي در•
 مدیریت مانند اختصاصي فضاھاي و وانباریھا راھروھا ، بھداشتي
 بھ صوت شدت ..و ھا ،موتورخانھ اجتماعات ،سالن ،نگھباني

 از بیش بل دسي ۵ یا بل دسي ۶۵ حداقل( شود شنیده کافي اندازه
  .)موجود سروصداي

 اعالم ھر در تا بوده عمومي آژیر بایستي باال بند در آژیر نوع•
.گردند مطلع حریق وجود از فضاھا این تمامي حریق

 



فاصلھ آژیر تا ھر نقطھ خطي و افت آن طبق  
.جدول محاسبھ شود

و   db 20دیوار عایق ، افت درب استاندارد  
.است db 30درب ضد حریق 

پیشنھاد میدھند در ھر  اكثراستاندارد ھا: توجھ 
اتاق حداقل یك آژیر نصب گردد





















:مثال
  آخرین و آژیر بین خطي فاصلھ شكل در

  است ،مطلوب است متر ١٢ خواب اتاق نقطھ
  درب نظر، آژیرمورد صوت شدت محاسبھ

  .میباشد استاندارد خواب اتاق





:افت شدت صوت 
db٢٢جدول  متر طبق  ١٢در فاصلھ 

بنابراین آژیر  db٢٠درب استاندارد  
  ٢٠+ ٢٢+ ٧۵= db١١٩مورد نیاز  

  
آژیر مناسب این محل نیست :    نتیجھ  

                  وباید داخل اطاق خواب نصب شود     











کابل ھاي  کشف 
و  اعالم حریق



























توصیھ ھاي طراحي
نوع استاندارد مورد نظر را مشخص  قبل از طراحي،•

.نمایید
سیستم اعالم حریق قابل نصب در ھر ساختمان  حتما با   •

در صورتیكھ طراحي  . استاندارد طراحي شده ھمسان باشد
بود ساخت پانل وسیستم اعالم بر اساس  BSبر اساس 

BS باشدو  در طراحیھايNFPA وEN نیز این مورد در
.نظر گرفتھ شود

المان  ٢٠در طراحي بر اساس پیشنھاد سازندگان حداكثر •
.در ھر زون در نظر گرفتھ شود) دتكتوربعالوه شستی(



.طراحي بھ نحوي باشد كھ در كمترین زمان محل حریق كشف شود•

.استفاده از زون مجزا براي راه پلھ•

.بخش بندي زونھاي بزرگتر مانند پاركینگ بھ اجزاء كوچكتر•

.استفاده از دتكتور در ھر اتاق خواب وانباري •

.استفاده از دتكتور مناسب درسقف شفت وموتورخانھ آسانسور•

استفاده از فن فشار مثبت جھت افزایش فشار داخل ساختمان در •

.ھنگام حریق و افزایش مھلت تخلیھ 



 آژیرھاي متعارف سیستم داراي ساختمانھاي تمامي در•
.گردد تغذیھ عمومي آژیر ازخط حتما زمینھا زیر و ھمکف

  استفاده مستقل آژیرھاي خط از ھا واحد در درصورتیکھ•
  یک از طبقھ ھر مشاعات قسمت در  ،حداقل است شده
.گردد استفاده عمومي آژیر

  ویا بوده باال حریق ریسک داراي کھ قسمتھایي درتمامي•
  موثر بعدي اقدامات و حریق محل نمودن درپیدا آن ساکنان
.گردد استفاده عمومي آژیر از  میباشند



مجھز بھ  ) مستر بدروم(اتاق خواب ھاي داراي سرویس •
.آژیر باشند

در محل ھاي عمومي آژیرھا بنحوي نصب گردند کھ تمامي  •
سرویس ھاي عمومي ، انباریھا ،استخر ، سونا  (محلھا 

.صداي آژیر را براحتي بشنوند..)،جکوزي و

محدودیت در ارتفاع نصب دتكتورھاي سقفي•



در صورت امکان تمامي واحدھا از خطوط آژیر عمومي  •
.تغذیھ گردند) جنرال (

در صورتیکھ آژیرھا در اتاق خواب نصب نشده اند، در  •
.پشت اتاق خواب یا خوابھا نصب گردند

خط آژیر عمومي   ٢ھر ساختماھاي حساس و تجاري از •
تغذیھ گردیده تا در صورت  قطع یک خط آژیر ، دیگر خط  

.بتواند وظیفھ اعالم را انجام دھد



كاھش برد دتكتور حرارتي در اثر افزایش         •
ارتفاع نصب دتكتور 

درنظرگرفتن فاصلھ مناسب دتكتور و مدارات مربوطھ  
از مدار برق ،روشناییھاي گازي و سیستمھاي 

فركانس  باال

در ساختمانھاي بلند مرتبھ،تجاري ،اداري ،             
پرجمعیت و محل استقرار افراد ناتوان حتما از 

.سیستمھاي ھوشمند استفاده شود













:اصول انتخاب سیستمھاي اعالم حریق •

با حضور نمایندگان سازمان نظام مھندسي ساختمان ،  با حضور نمایندگان سازمان نظام مھندسي ساختمان ،        

جلسھ  تشكیل و با  جلسھ  تشكیل و با    ۴٠۴٠سازمان آتشنشاني و شھرسازي ، سازمان آتشنشاني و شھرسازي ، 

توجھ بھ استاندارد ھای معتبر و مبحث سوم مقررات ملي  توجھ بھ استاندارد ھای معتبر و مبحث سوم مقررات ملي  

ساختمان ،موارد زیر مورد بحث و بھ توافق اعضائ  ساختمان ،موارد زیر مورد بحث و بھ توافق اعضائ  

::نفره استان  رسید نفره استان  رسید   ۴۴وامضای ھیئت وامضای ھیئت 







جدول انتخاب سیستمھاي كشف و اعالم   
حریق ساختمانھاي غیر مسكوني  

بر اساس گروه بندي         

ساختمانھای تجاری ، اداری و مختلطی کھ نیاز بھ            :الف   

:سیستم کشف و اعالم حریق دارند



مانند مراکر خرید(ساختمانھای تجاری تک واحد : الف  
.متر مربع و بھ باال  ۵٠٠با متراژ  ...) و  

ساختمانھای تجاری کھ کنار ھم ساختھ شده و ھیچ  :  تبصره  
.ورودی مشترکی ندارند مانند بند الف میباشند

ساختمانھای تجاری دارای ورودی مشترک و متراژ  : ب    
.متر مربع و بھ باال  ٣٠٠

ساختمانھای تجاری، اداری و اداری، مسکونی  با  : ج    
متر مربع و بھ   ٣٠٠طبقھ از کف زمین و یا  ٣بیش از 

.باال



مجموع  (واحد  ۵ساختمانھای تجاری مسکونی با : د     
.و بھ باال) واحد ھای تجاری مسکونی

در صورت نیاز بھ سیستم کشف و اعالم حریق در  : توضیح 
ساختمانھای مذکور ، نوع سیستم از   جدول زیر مشخص  

در صورتی کھ انتخاب سیستم بنحوی است کھ ھم  . میگردد
شامل سیستم متعارف و ھم آدرش پذیر میگردد حتما از  

.نوع آدرس پذیر استفاده گردد 
ھمچنین در ساختمانھایی کھ سیستم کشف و اعالم متعارف     

پیشنھاد گردیده است میتوان از سیستم ھوشمند آدرس 
.پذیر استفاده نمود







چکیده طراحي براساس

BS5839استاندارد  



  

حداكثر سطح تحت كنترل در شرایط  ) قسمت اول( BS 5839براساس استاندارد 
شعاع (    50M2نرمال براي ھر دتكتور حرارتي مربعي باسطح مفید بیش از 

5.3m ( 100و براي دتكتور دودي  مربعي باسطح مفید بیش ازM2  ) شعاع
7.5m (باشد كھ باید رعایت گردد.

استفاده  ) HR )A1R&A2R در پاركینگ از دتكتور با نرخ افزایش حرارت 
.شود

.  استفاده شود) HF )A1S &A2Sدر موتورخانھ از دتكتورحرارتي دماي ثابت  
)  مانند بویلر مازوت یا گازوییل سوز(ھمچنین   درصورتیکھ تجھیزات دودزا   

نداشتھ باشد بھتر است از دتکتوري دود نیز بعنوان پشتیبان استفاده  شود    
مي توان بھ جاي آنھا از   .)نصب در نزدیک تابلوي کنترل و تجھیزات برق(

.دتكتور تركیبي استفاده كرد
  



.استفاده شود) HF )A1S &A2Sدر آشپزخانھ از دتكتورحرارتي دماي ثابت  
.دارد )HF )A1S &A2Sآشپزخانھ دوم نیاز بھ دتكتور جداگانھ از نوع 

.ھر آپارتمان نصب دتكتور دود ضروري است) سالن(در ھال 

.فضاي نشیمن جدا نیاز بھ دتكتور جداگانھ از نوع دودي دارد 
نصب دتکتورھاي دود بایستي بنحوي باشند کھ تمامي فضاھاي موجود 

. داخل واحد مسکوني را پوشش دھند



.داخل ھر اتاق خواب نصب یك دتكتور دود الزامي است 

تجھیز چند انباري بھ یک . ھر انباري بایستي بھ یک دتکتور دود مجھز باشد
خالف استاندارد ) ھرچند انباریھا بوسیلھ دریچھ بھم متصل باشند(دتکتور دود 

.است 

دراگر جلو انباریھا راھرو وجود داشتھ باشد بایستي  دتكتور دود  درآن راھرو 
نوع دتکتور عموما دودي .بنحوي طراحي گردد کھ تمامي راھرو را پوشش دھد

.است مگر اینکھ باعث ایجاد آالرم ناخواستھ گردد



نصب یك عدد دتكتور دود ضروري است  ) سقف خرپشتھ(در سقف دستگاه پلھ 
.این دتكتورمعموال  روي زون آسانسور قرار مي گیرد

حرارت یا دتکتور  دتکتورو اجباري در موتورخانھ آسانسور نصب دتكتور دودي 
.است اختیاريترکیبي 

  دتكتوردودي سقف خرپشتھ و موتورخانھ آسانسورو دودي سقف شفت آسانسور
.معموال برروي زون مستقل  بنام زون آسانسور قرار میگیرند

درصورتیکھ در پشت بام انباري وجود داشتھ باشد ، تمامي انباریھا مجھز 
.دتکتور دود شده و بر روي زون آسانسور قرار میگیرند  بھ 



در ھر طبقھ نیاز بھ دتكتور  ) فضاي مشترك در ورودي آپارتمانھا(در پاگرد طبقات 
این دتكتورھا ) تعداد دتكتور بستھ بھ ابعاد فضاي مشترک مي باشد(دودي مي باشد 

.معموال روي زون طبقھ قرار مي گیرند
  

. نیز ضروري است )  MCP( در پاگرد طبقات و البي نصب شستي اعالم حریق 
.شستي و دتكتورھاي راه پلھ معموال روي زون راه پلھ قرار مي گیرد

در ابتداي ھر زون در حد توان ) MCP( از نظر مداري محل شستي اعالم حریق
.و قبل از دتكتورھاست



در كنار راھھاي خروج از پاركینگ والبي از جملھ در كنار رمپ پاركینگ نصب 
.ضروري است)  MCP( شستي اعالم حریق 

.مجاور راه پلھ نصب گردد )  MCP( در ھر طبقھ یك شستي اعالم حریق 
جھت کاھش االرم ھاي ناخواستھ ، شستي کشف حریق راه پلھ در فضاي مشاعات  

. و ترجیحا در کنار تجھیزات اطفاي دستي نصب گردد

کنار (اولین شستي راه پلھ را میتوان از محل خوي بھ نزدیکي مسیر تخلیھ 
.   منتقل کرد) دربھاي خروجي ساختمان



دتكتورھاي انباري و پاركینگ در صورتیکھ در یک قسمت باشند،روي یك زون 
.تفكیك مي شوند LEDقرار مي گیرند و  از طریق 

 LEDجھت ھرانباري یك دتكتور دود داخل انباري قرارگیرد و ھر دتکتور بھ یک 
.کھ در بیرون درب انباري است متصل میگردد

اجباري  LEDدر صورتي كھ ھر طبقھ فقط داراي یك واحد آپارتمان باشد نصب  
جلوي  LEDنیست، ولي اگر بیش از یك آپارتمان در ھر طبقھ باشد نصب یك عدد 

.درب ورودي ھر آپارتمان بھ منظور تفكیك درزون ضروري است

مطابق با مشخصات  ) E.L.R(در انتھاي ھر زون یك المان یا مقاومت تھ خط 
.تابلو كنترل مركزي نصب گردد



ھر طبقھ از ساختمان روي یك زون مستقل قرار مي گیرد مگر اینكھ مساحت طبقھ 
)  در نوع متعارف(عدد  ٢٠مترمربع یا تعداد دتكتور ھا بیشتر از  ٢٠٠٠بیش از 

.باشد

براي راه پلھ ھا، از طبقھ ھمكف تا باالترین طبقھ یك زون در نظر گرفتھ شود ولي 
.شستي و دتکتور زیرزمین ھا برروي زون زیر زمین مربوطھ رسم شود

  

.براي موتورخانھ ھاي بزرگ زون مستقل الزم است
  



بھتر است داخل اتاق نگھباني قرار گیرد ولي باید   F.A.C.Pتابلو اعالم حریق  
.در معرض دید و قابل دسترس باشد

.نصب آژیر الزامي است F.A.C.Pدر نزدیكي تابلو 

درصورتیکھ با رسم یک آ  ژیر شدت صوت استاندارد در تمامي خوابھاي واحد 
مسکوني در ھنگم بستھ بودن درب اتاق ھا شنیده شود ، حداقل یک آژ یرکافي 

این آزیر معموالدر پشت اتاق خواب ھا یا اتاق خواب اصلي رسم میگردد .میباشد
نصب یك آژیر اضافھ داخل اتاق ھاي خوابھاي داراي حمام اختصاصي، الزامي .

.مي باشد
  

در تمامي ساختمانھاي مسکوني با یک واحد در ھرطبقھ ،آژیرواحدھا از خط آژیر  
.تغذیھ شود  (GENERAL ALARM)عمومي 



آژیرھاي فضاھاي مشاعات  ) کانونشنال(در تمامي ساختمانھاي با سیستم متعارف 
 و شامل طبقھ ھمکف ، زیر زمینھا ،پارکینک ھمکف و طبقاتي، محوطھ استخر

 ،) حتي پشت بام(مرکزي و فضاي انباریھاي موجود موتورخانھ حرارت سونا ،
نگھباني وبیرون درب اصلي مجاور گذر  ، بایستي بصورت خط آژیر عمومي 

(GENERAL ALARM) رسم شوند ،حتي اگر سیستم بصورت آژیر مستقل
. رسم شده باشدیا آدرس پذیر  

جھت مشخص شدن تعداد آژیرھا در پارکینگ و زیر زمینھا ار محاسبھ افت شدت 
با  ( محل آژیر بنحوي جانمایي گردد تا داخل تمامي انباریھا .صوت استفاده گردد

در این حالت . شدت صداي استاندارد آژیر را داشتھ باشند) فرض بستھ بودن درب
.معموال آژیر در کنار انباریھا رسم میشود

  



بیرون دري اختیاري میباشد و در صورات نصب بر  Out doorآژیر نصب 
. رسم میگردد) عمومي(خط جنرال روي 

،سالن ) -٢و-١پارکینگ ھاي (  در پارکینگ ھاي بزرگ،پارکینگ ھاي تحتاني
اجتماعات،موتورخانھ سیستم سرمایش گرمایش،محوطھ استخرو بیرون درب ھاي 

استفاده از فالشر در محلي کھ در ھمھ نقاط قابل دید باشد ) مجاور گذر( اصلي
. الزامسیت

یك چراغ  جلو درب ورودي ساختمان در فضاي مشرف بھ كوچھ اصلي یا خیابان  
 F.A.C.P رلھ فایرنصب گردیده و اتصال آن بھ )  Strobe light(چشمك زن  

.متصل میشود

 
  



  سازنده توصیھ با حریق اعالم و کشف مدارات کابل سایز
  کابل از باشد عمومي طراحي صورتیکھ در .میگردد مشخص

  لولھ .میباشد ٢ حداقل ھا رشتھ تعداد و میلیلمتر ١.٥ سایز
  مقاوم حریق مقابل در تا گردد انتخاب نحوي بایستي وکابل

.باشد
 

 و24VDC( دوبل تغذیھ حریق، اعالم خطي تك نقشھ در
220VAC( شود داده نشان خودكار تلفن كننده و.



: رویھ وحدت نامھ تفاھم مصوبات     

  ، مھندسي نظام  سازمان توافق مورد موارد
الکترونیک و برق اتحادیھ و اتشنشاني

 اجراي و ،نظارت طراحي در اصفھان استان
حریق اعالم و کشف اتوماتیک سیستمھاي

 



  ١۶ تا مسکوني ھاي ساختمان تمامي اجراي و درطراحي -١
  ١٧ ھاي ساختمان و ) جنرال( عمومي آژیر سیستم از واحد

  استفاده مستقل و گروھي آژیر سیستم از واحدي ١٩ تا
شود استفاده پذیر آدرس سیستم ار ساختمانھا گرددودرمابقی

  ساختمانھاي در پذیر آدرس ھاي سیستم تمامي ھمچنین
  و فوق موارد .باشند شده بندي گروه نوع آژیر از مسکوني
  گردیده ارائھ پیوست سیستم اتنخاب جدول در مصوب تغییرات

           .است



  موتورخانھ ، پارکینگ شامل ساختمان مشاعات تمامي در -٢
  ، اجتماعات سالن استخر، ، نگھباني ، ھمکف البي ،

  )جنرال( عمومي نوع از آژیر غیره و ھا انباري راھروي
   .اجراگردد

 
 آزائ بھ پذیر آدرس و  متعارف سیستم براي اینکھ توضیح

  . گردند فعال فوق ھاي محل آژیر ، حریق کشف فرمان ھر
  ھمکف در کوچک واحد یک داراي ھاي درساختمان

 نظر در )جنرال( عمومي آژیر جزو نیز واحد این )سوییت(
                               .شود گرفتھ



با محاسبات افت  (براي ھر واحد مسکوني حداقل یک آژیر -٣
کافي است، چنانچھ اتاق ھایي داراي حمام یا  ) شدت صوت

است ،آن اتاق  ) Master bedroom(سرویس بھداشتي 
.   آژیر جداگانھ نیاز دارد

 
پارکینگ ھاي : مکان ھاي ذیل آژیر استروب نیاز دارند -۴

،محوطھ استخر ،  )پارکینگ ھاي طبقاتي(  0-0زیر کد 
موتورخانھ حرارت مرکزي ،سالن اجتماعات ، درب مجاور  

).حداقل استروب و آژیربصورت دلخواه(گذرھا 



شستي ھم کف بھ راھروھاي محل تخیلھ و درب ھاي   -۵
.اصلي قابل انتقال باشد

در موتورخانھ آسانسور دتکتور دود الزامي و دتکتور   -۶
.حرارتي جداگانھ یا بھ صورت ترکیبي اختیاري باشد

      
شستي دستگاه راه پلھ در ایستگاه مشترک ورودي واحد   -٧

ھا و آسانسور و ترجیحا در کنار تجھیزات اطفاي دستي  
.آتشنشاني نصب شوند



در انباري ھا ھر کدام جداگانھ یک عدد دتکتور دود در  -٨
.  نظر گرفتھ شود

متر نیاز بھ   ٧راھروي جلوي انباري ھا با طول بیش از  -٩
.دتکتور دود میباشد

 
درتمامی سیستم ھای متعارف،مدار زون کشف و اعالم   -١٠

با کابل انجام پذیرد و در قسمتھایی کھ نیاز بھ کابل شیلد دار  
از این نوع )حسب محل و ریسک حریق(یا مقاوم بھ حریق 

.       استفاده گردد



 اعالم و کشف ھاي سیستم کلیھ جھت -١١
 بندي گروه یا مستقل ، متعارف شامل( حریق

  ھا نقشھ کنترل است ضروري )پذیر آدرس و
 توانمندي حسب سیستم ي اجرا و نظارت ،
 توانایي صرفا(پذیرد صورت سیستم مارک با

  حریق اعالم المانھاي و آژیرھا تعداد تغذیھ
  معرفي سیستم توانایي با مطابق خط ھر در

.)باشد شده



در ھمکف درکنار تابلوي اعالم حریق یک آژیر  : ١تبصره 
.رسم گردد

استروب بیرون درب مجاور گذر از رلھ فایر پانل  : ٢تبصره 
.تغذیھ گردد

در صورت استفاده از آژیر بیرون درب مجاور  : ٣تبصره 
.گذر از خط جنرال تغذیھ گردد



 خط ۴ داراي حریق اعالم پانل صورتیکھ در : ۴ تبصره
  یک تابلو، باالي آژیر جھت خط یک ، باشد  )جنرال( عمومي

 براي خط دو و زمین زیر و ھمکف ھاي آژیر جھت خط
 خط دو داراي پانل صورتیکھ در ولي گردد استفاده طبقات

  ھمکف و پانل باالي آژیر جھت خط یک ، باشد عمومي آژیر
.گردد استفاده طبقات جھت دوم خط و ھا زمین زیر و

  ایي منطقھ بصورت آژیرھا بندي گروه سیستم در : ۵ تبصره 
  یک شدن فعال با  یا و آیند درمي بصدا باھم طبقھ چند یا

.آید مي در بصدا مجاور زون دو اخطار اعالم، زون



 واعالم کشف ھاي نقشھ تمامي اکنون ھم از

   آتشنشاني سازمان بھ شده ارایھ حریق

  المانھاي تغذیھ توانایي جدول داراي بایستي

.  باشند کل و خط ھر جریان ومصرف اعالم





بھروز نادري: تھیھ 

٩۴اسفند 


