
آشنایی با سیستم های اعالم حریق
دوره مقدماتی تئوری

:دوره آموزشی شرکت مهندسی دراک با همکاری 

سازمان صنعت، معدن و تجارت شیراز و شرکت تسال

مهدی علیخانی:  مدرس 

1397بهمن ماه 



در ساختمانهاحریقاهمیت و لزوم سیستم اعالم 

وازیسبک سصنعت ساختمان به سمت اهدافی نظیر در ساختمانهای جدید با رویکردافزایش خطرپذیری حریق •

ساختماندر ( مواد سریع االشتعال )کاربرد مواد پلیمری و کامپوزیت ها 

نترلکشرایط غیر قابل به از رسیدن حریق قبل اعالم و تشخیص : حریقاز طراحی سیستم کشف واعالم هدف •



ساختمانیآماری تامل برانگیز از حریق های 
:ایمنی شیراز و تهران به گزارش روابط عمومی آتش نشانی و خدمات 

اولدقیقهدوازپسومیباشدآتشکردنخاموشوکشفجهتزمانمهمترینسوزیآتشاولیهدقیقهدو•

.میرودباالتصاعدیبصورتسوزیآتشگسترش

بهوجهتبا)دقیقهیکازکمتردرراسوزیآتشمحلشناساییوکشفامکانحریقاعالمسیستمازاستفاده•

.میکندفراهم(دتکتورنصبمحلارتفاعواستانداردرعایت

تعلبهمابقیواست،دادهرخحریقاعالمسیستمبدوناماکندرساختمانگستردههایحریقاز%٨٠حدود•

.استآمدهبوجودسیستمنامناسبطراحییاوسیستمهااینبودنفعالعدم

.میابدافزایشچهاربرابرتاحریقاعالمسیستمنداشتنصورتدرسوزیآتشاثربرفوتامکان•



مقررات ملی ساختمان مبحث سوم 

محافظتخصوصدرفنیتوصیه هایوالزاماتخصوصدرساختمانملیمقرراتسوممبحث•

.میباشدحریقمقابلدرساختمان ها

تهیهاولجدطبقبرکاربریوطبقاتمتراژ،بهتوجهباحریقاعالموکشفسیستمنوعمبحثایندر•

.گرددمیمشخصحریقاعالمسیستمانتخابمعیاردرشده



اعالم حریقاستانداردهای تجهیزات سیستم 

:  های تاییدیهیکی از حداقل می بایست دارای ساختمان ها و بناها در حریقو اعالم کشف های سیستمتجهیزات کلیه •

.دنباش... وLPCB ،Vds ،FM ،UL ،vdeگواهینامه های بین المللی مانند یا ایران ملی استاندارد 

اردهای بین  استانددارای تاییدیه معتبر از مراجع ذیصالح ملی یا دارای گواهینامه نیز باید کابل های مقاوم در برابر حریق •

.باشندالمللی 



استانداردهای نصب سیستم اعالم حریق

مرسوم ترین و بروزترین استاندارد نصب سیستم اعالم حریق:  NFPAاستاندارد •

م سیستم اعالتجهیزاتتعیین کننده نیازمندی ها و الزامات تست های آزمایشگاهی تمامی : EN54استاندارد •

حریق در اتحادیه اروپا 

•EN54-14 :ریقنگهداری سیستم اعالم حریزی، طراحی، نصب، راه اندازی، استفاده و تعمیر و برنامه استانداردهای

دارای قدمت بیشتر و هزینه اقتصادی کمتر نسبت به دیگر استانداردها: BS 5839استاندارد •



NFPA 72استاندارد

آمریکا انجمن ملی آتشنشانی  NFPAاستاندارد•

NationaL Fireمخفف     • Protection Association.

طراحی و اجرای سیستم اعالم حریق : NFPA 72استاندارد •

مختلفکارکرد تجهیزات تطابق در عدم جلوگیری از•

جهانقابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد •

بروز و دارای ایمنی باال•



انواع سیستم اعالم حریق

اعالم حریق متعارف(CONVENTIONAL)

اعالم حریق آدرس پذیر(ADDRESSABLE)

اعالم حریق هوشمند(INTELLIGENT)

 اعالم حریق بی سیم(Wireless)



سیستم اعالم حریق متعارف

حریققدیمی ترین سیستم اعالم •

(  zone)بصورت منطقه امکان تشخیص حریق •

سوزینقطه دقیق آتش تشخیص عدم •

قیمت پایین تر نسبت به دیگر سیستم ها•

احتمال وقوع آالرم های کاذب•



در سیستم متعارف چیست ؟( Zone)زون

زی ، آن در هنگام آتش سوحریق و کنترل کاهش زمان شناسایی و دسترسی به محلبه منظور •

.می گردد تقسیم بندی  Zoneمنطقه یاساختمان به چندین ک ی

شف  توسط نشانگرهای سیستم کهر نقطه از ساختمان ، زون مربوطه ، در صورت بروز حریق در •

.و به صورت مجزاء از نشانگر قسمت های دیگر مشخص میگرددحریق و اعالم 



زون بندی سیستم متعارف

:زون بندی باید با در نظر گرفتن شرایط زیر باشد 

تعداد دیوایس های مجاز برای هر زون  •

امکان دسترسی سریع به محل آتش سوزی •

...(مسکونی ، تجاری ، اداری و )کاربری ساختمان در هنگام زون بندی •



پذیراعالم حریق آدرس تم سسی

دارای آدرس مخصوص هر کدام از تجهیزات•

سوزیدقیق آتش محل تشخیص امکان •

(  بستگی به نوع برند)نیاز به نرم افزار•

سیمکشی به صورت حلقوی•

قیمت باال•



(هوشمند)پذیرسیستم اعالم حریق آنالوگ آدرس 

دارای ساختار پیچیده•

نصب تجهیزات بر اساس پروتکل های خاص•

کاهش وقوع اشتباهات آژیر خطر و آالرم ها کاذب•

قابلیت کنترل از راه دور پنل و تجهیزات•



(وایرلس)سیستم های اعالم حریق بی سیم

هاکنترل ارتباطات رادیویی برای اتصال دستگاه ها و سنسور •

آنالوگسیستم کامال •

سیمحریق بدون نیاز به تشخیص تجهیزات و قابل آدرس دهی •

عدم تایید سیستم بر اساس قوانین جدید آتش نشانی•



تجهیزات مورد نیاز سیستم اعالم حریق

کنترل پنل مرکزی اعالم حریق•

تجهیزات تشخیص حریق •

تجهیزات اعالم حریق•

تجهیزات جانبی•

سیم و کابل های رابط تجهیزات•

منبع تغذیه اضطراری•



اعالم حریقکنترل پنل مرکزی

اعالم حریقدیگر تجهیزات ارتباط بین دتکتور ها و کنندهبرقرار•

مشخص کننده محل وقوع حریق•

تامین برق سیستم•



(آشکارسازها)حریقتجهیزات تشخیص 

دوددتکتور •

حرارتدتکتور •

کربندتکتور منوکسید •

شعلهدتکتور •

دتکتور گاز•

دتکتورهای ترکیبی•

(بیم دتکتور)دتکتور های خطی •

دتکتورهای دودی مکنده•

(LHD)کابلی دتکتور خطی حرارتی •



(smoke detector)دودیدتکتور 

:  تشخیص آتش سوزی با دود شامل نواع 

(Ionization)دتکتور دودی یونیزاسیون•

(نوری)دتکتور دود فتوالکتریک•

(Beam detector)اشعه ایدودی دتکتور •



(heat detector)دتکتور حرارتی

ثابتدتکتور های حرارتی •

افزایشیدتکتور های حرارتی •

ترکیبیدتکتور های •

(LHD)دتکتورهای خطی حرارتی کابلی•



(Flame Detector)ایدتکتور شعله 

:دارای قابلیت تشخیص شعله آتش شامل •

uvدتکتور شعله مادون بنفش •

IRدتکتور شعله مادون قرمز•



(Gas Detector)گازیدتکتور 

و مایعشهری  دتکتور گاز •

دتکتور مونوکسید کربن•

گاز و حرارتدتکتورترکیبی •

دتکتور تشخیص آمونیاک•



بیم دتکتور 

متر٨باالیارتفاعوبزرگترفضاهایدراستفادهجهت•

(دودتوسطاشعهقطعتشخیص)دودتشخیصجهتاشعهازاستفاده•

دهندهانعکاسو(RX)گیرندهیکو(TX)اشعهفرستندهیکدارای•

(Reflector()دتکتورنوعبهتوجهبا)

بیشتریامتر1٠٠الی1٠طولبهومتر15پهنایبهفضاییپوششقابلیت•

متر25تانصبارتفاع•



(air sampling detector)دتکتورهای دودی مکنده
دودوحریقتشخیصدرباالسرعتدارای•

سرورهایاتاق:مانندحساسهایمحیطدراستفادهجهت•

...وITهایاتاق،

دتکتورازبیشتربرابر1000حدودتادودتشخیصقدرت•

معمولیدودیهای



(LHD)دتکتور خطی حرارتی کابلی 

خیزحادثهیاوممکنغیردشوار،انسانعبورکههاییمکاندراستفادهجهت•

باشدمی

یاجادههایتونلکابل،عبورهایتونلسوخت،مخازن،برقهایترانسدرکاربرد•

...وهاکشتیریلی،و

سیممقاوتتغییربامسیرطولدرحرارترفتنباالتشخیص•



حریقکردن تجهیزات اعالم 

:شاملسازی ساکنین از بروز آتش سوزی اه جهت اعالم و آگ

اعالم حریقهایآژیر•

زنگهای خطر•

( ریموت اندیکاتور)حریقچراغ های نشانگر •

اعالم حریقشستی های •

زنونالمپهای چشمک زن و •



(Push Button)شستی اعالم حریق

دستیبصورتحریقوقوعاعالمجهت•

شکستنیایشیشهدرپوشداراییاپذیربرگشتنوعدارای•



تجهیزات جانبی

(سیمکارتی و تلفن ثابت )تلفن کننده •

پنل تکرار کننده•

.  ها ضروری نمیباشد کلیه سیستم از این تجهیزات در استفاده : تذکر



تلفن کننده

نگامهکهباشدمیالکترونیکیدستگاهی،کنندهتلفن•

درشدهذخیرههایشمارهباخودکارصورتبهخطربروز

دهشضبطپیغامتماس،برقراریازپسوگرفتهتماسآن

.نمایدمیپخشراای

حضورمحلدرساعته24بصورتافرادکههاییمحلدر•

ازدهاستفا(نگهبانبدونتجاریهایمجتمعمانند)،ندارند

.میباشدضروریکنندهتلفن



(REPEATER)تکرارکننده 
م سیستم اعالدر مواقعی استفاده میشود که ساختمان محل نصب 

ه یا دسترسی بحریق وسیع بوده و بیش از یک ورودی داشته باشد 

ارکینگها مانند نصب پنل در موتورخانه و پ)پنل به راحتی ممکن نباشد 

)

ده در این حالت جهت تسهیل در پیدا نمودن محل حریق از تکرار کنن

.استفاده میشود



تجهیزاتسیم ،کابل و ملزومات رابط 
گرموسردگالوانیزههایلوله•

(شالقی)فلکسیهایلوله•

4×1/5–3×1/5–2×1/5-1×1/5:مستمامکابلهایوهاسیم•

حریقبرابردرمقاومشیلددارکابلهای•

حریقبرابردرمقاومومعمولیهایداکت•

چدنیوپالستیکیهایجعبه•



(باطری)منبع تغذیه اضطراری

دراتباشدپشتیبانباطریدارایبایستمیحریقاعالمسیستم•

.دهدادامهخودکاربهبتواندحریقاعالمسیستمبرق،قطعزمان

ولت12حریقاعالمهایسیستمجهتاستفادهموردهایباطری•

.باشندمی

،دراندولت24برقبهنیازحریقاعالمتجهیزاتاینکهبهتوجهبا•

وصلهمبهسریبصورتکهولت12باطریدوبهاحتیاجبنابراین

.میباشدمیشوند



NFPA72استانداردجانمایی تجهیزات بر اساس 

زون بندی

.میباشدمربعمتر2٠٠٠اکثرحدزونهرمساحت•

.باشدمیمتر3٠٠٠زونطولاکثرحد•

.گرددمنظورعدد2٠اکثرحداستبهترواستالمان24(...ودتکتورشامل)زونهرهایالمانتعدادحداکثر•

.گیردقرارزونیکبرمیتواندمسکونیطبقههر•

.باشدمجزازونیکبرطبقاتراهروحریقاعالمشستیشودمیپیشنهاد•



NFPA72جانمایی تجهیزات بر اساس استاندارد 

دتکتور دود

متر7دودیدتکتورنصبارتفاعحداکثر•

متر6:همازدودیدتکتورهایفاصلهحداکثر•

متر6شعاعبهایدایره،دتکتوربردحداکثر•

دارنددتکتوربهباشند،نیاز٨٠cmازبیشارتفاعدارایکهکاذبکفوسقف•

میباشدمتر7حداکثر سانتی متر و 5٠حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن •



NFPA72جانمایی تجهیزات بر اساس استاندارد 

حرارتی  دتکتور 

شعاعبهایدایرهوآشپزخانهمانندباالریسکبامحلهاییدرمتر3.5شعاعبهایدایره:دتکتوربردحداکثر•

پارکینگمانندکمترریسکبامحلهاییدرمتر5.6

.متر بر حسب مکان و آرایش نصب6ا تمتر 5.7فاصله دو دتکتور حرارتی •

میباشدمتر5/5حداکثر سانتی متر و 5٠حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن •



NFPA72جانمایی تجهیزات بر اساس استاندارد 

شستی اعالم حریق و پنل مرکزی 
مترسانتی14٠تا12٠:معمولیحالتدرحریقاعالمشستینصبارتفاع•

متر45تا3٠بینترددکموپهنراهروهایدرهاشستیفاصله•

متر25تا15بینپلهوباریکوترددپرراهروهایدرهاشستیفاصله•

.شودنصبشستییکخروجیپلهراهیادربهرکناردر•

.میباشدالزمپلهراهابتدایوخروجوفرارمحلهایدرشستیازاستفاده•

.باشدمیمترسانتی17٠تا15٠بینکفازپنلنصبفاصله•



لزوم نگهداری دوره ای سیستم اعالم حریق

:مانند.میگرددحریقاعالمسیستمدرمشکالتیایجادباعثزمانگذشت

دتکتورهارویبرغباروگردنشستن•

تجهیزاتهایLEDسوختن•

باطریشدنتمام•

تجهیزاتوهاپنلدستکاری•



بازدید و سرویس دوره ای سیستم اعالم حریق

تجهیزاترنگسبزLEDبودنروشنبررسی:روزانهبازدید•

تصادفیبصورتزونیکهفتههر–هاشستیوآژیرهاتست:هفتگیبازدید•

پنلکنترلبررسی–برققطعباهاباطریبررسی:فصلیبازدید•

اسپریبادتکتورهاشستشوی–تجهیزاتکلیهتست:ساالنهبازدید•

خشکهایباطریتعویض:یکبارسال5هر•



آموزش و تحویل سیستم به کارفرما

پنلکناردریاپنلرویبرزونهرمحلنامنصب•

پنلکناردرحریقاعالمسیستمخطاهایلیستچکنصب•

هفتگیوروزانهبازدیدوتستآموزش•

آنهاتفاوتوهاآالرمانواعآموزش•

آالرموهشداروقوعهنگامدرالزماقداماتآموزش•



باسپاس از بذل توهج شما

شرکت مهندسی دراک

در استان فارسماویلی و تسال نماینده انحصاری اعالم حریق 
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