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نظر برترین مدیران و اساتید صنعت ایمنی و حریق ایران
مهندس محمود قدیری - معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ●

ایمنی کلیشه ای است که فرد فرد ما ضرورت وجود آن را می خوانیم، می بینیم، گوشزد می کنیم و گاهی 
ــی  ــی زاده به نام «مهندس به صورت دردناک عدم وجود آن را حس می کنیم. کتاب مهندس محمد موس
ــاس آخرین تغییرات استاندارد  ــتم های اعالن حریق» می تواند به عنوان مرجعی قابل اطمینان بر اس سیس
ــعه دانش ایمنی  و آتش نشانی در موضوع سامانه های هشدار و اعالن حریق  NFPA72 گامی بزرگ در توس
باشد. لذا ضمن تأیید و قدردانی از موضوع تدوین و چاپ این کتاب ارزشمند امیدواریم در آینده شاهد توسعه 

کمی و کیفی منابع و مراجع علمی و تخصصی آئین نامه ها و استانداردهای تخصصی در این حوزه باشیم.
مهندس علی کریمی آنچه - رئیس گروه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ●

بی شک تالشی این چنین در تدوین کتابی جامع در خصوص سیستم های اعالن حریق درخور قدردانی 
ــرفت فناوری های نوین، در ویرایش های بعدی، نسبت به روزآمد  ــت. امید که همگام با پیش ــکر اس و تش

نمودن کتاب نیز همت شود.
مهندس سیامک بلدی - امور کنترل و ابزاردقیق - معاونت مهندسی بخش پروژه های سرمایه گذاری  ●

گروه مپنا
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر اینجانب از جناب آقای مهندس محمد موسی زاده به جهت زحمات 
گرانقدر ایشان در تهیه و تدوین کتاب ارزشمند «مهندسی سیستم های اعالن حریق» که به عنوان مرجعی 
قابل اطمینان بر اساس استاندارد NFPA72 و تجربیات ارزشمند و مفید ایشان، نشر و در اختیار جامعه 

صنعتی کشور قرار گرفته است، بعمل می آید.
مهندس علی صفی خانی - رئیس HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت مناطق نفتخیز جنوب ●

احتراماً کتاب موردنظر توس ط اینجانب بررسی گردید. ضمن تقدیر از زحمات نویسنده، به استحضار 
می رساند منابع در دسترس به ویژه به زبان فارسی در این خصوص محدود بوده و با توجه به اینکه این نوع 
کتب مخاطب خاص و عام دارد، لذا انتشار چنین کتاب هایی در رشد و ارتقاء فرهنگ ایمنی که درنهایت 
منجر به کاهش درد و رنج کارکنان و صنایع می گردد، نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. قطعًا اجر معنوی 

آن بیش از اجر مادی خواهد بود.
مهندس رضا ویسی شیخ رباط - سرپرست سیستم های اعالن و اطفای حریق فوالد اکسین خوزستان ●

فرصت مغتنمی بود که این کتاب را به طور کامل و با دقت مطالعه کردم و به راستی از محتوای بسیار 
ــتم های اعالن حریق مرجعی مطمئن و کاربردی  ــی سیس ارزنده و کاربردی آن لذت بردم. کتاب مهندس
برای مشاوران، طراحان، کارشناسان و مدرسان سیستم های حفاظت از حریق است. با توجه به ضرورت 
طراحی و نصب و نگهداری صحیح این سیستم ها مطابق با استانداردهای معتبر علی الخصوص استاندارد 
ــاغل در  ــی ش NFPA72، مطالعه این کتاب را به کلیه همکاران فعال در حوزه ایمنی و طراحی مهندس

صنایع کشور توصیه می کنم.



۶      |      مهندسی سیستم های اعالن حریق

ــپرینکلر و متخصص حفاظت در برابر حریق  ● مهندس حسـام طاووسی - نویسنده کتاب طراحی اس
(CFPS, CWBSP, CSITMS)

ــالیان اخیر، تالش های بسیار  ــت. در س علم «حفاظت در برابر حریق» از علوم نوپای دنیای امروز اس
زیادی در زمینه تدوین کدها و استانداردهای حریق، بخصوص در کشورهای پیشرفته دنیا صورت گرفته 
که دستیابی به آن ها می تواند به باالرفتن سطح ایمنی مردم کشور ما بیانجامد. برداشت صحیح از مطالب 
مرتبط با موضوع «حفاظت در برابر حریق»، که عمدتًا به زبان انگلیسی منتشر شده اند، نیازمند آشنایی 
کامل به این زبان و داشتن تجربه کافی در زمینه ایمنی است. با توجه به شناخت اینجانب از آقای مهندس 

موسی زاده، مطمئنم کتاب ایشان می تواند راهگشای فعاالن حوزه ایمنی و اعالن حریق باشد.
مهندس ناصر رهبر - نویسنده کتاب رفتارشناسی آتش و عضو هیئت مدرسان دانشکده آتش نشانی  ●

و مشاور حفاظت فنی وزارت کار
اگرچه سیستم های اعالن حریق از حدود ۳۰ سال پیش به ایران وارد و در ساختمان ها اجرا شده است؛ 
ــد. کتاب حاضر دامنه وسیعی از اطالعات و  ــیار محدود می باش اما کتاب های فنی خوب در این زمینه بس
ــکال متعدد مطابق با استاندارد NFPA72 در اختیار  ــمند را به همراه مثال ها و اش راهکارهای فنی ارزش

خواننده قرار می دهد و مطالعه این کتاب به کلیه کارشناسان مرتبط توصیه می شود.
ــئول نگهداری و تعمیرات تجهیزات کنترلی شرکت بهره برداری  ● مهندس خیام پورموسـی - مس

متروی تهران
کتاب مهندسی سیستم های اعالن حریق با ساختاری کامًال سازمان یافته، قدم به قدم نکات کلیدی و 
کاربردی سیستم های اعالن حریق را مطابق با آخرین تغییرات استاندارد NFPA72 بیان می کند و مرجع 
بسیار خوبی برای طراحان، مشاوران، بازرسان و کارشناسان تعمیر و نگهداری سیستم های اعالن حریق 

است.
مهندس حسین علی حکیمی - رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی مجتمع مس سرچشمه ●

ــن کتاب کاربردی و روان، مجموعه ای از راهکارهای فنی پرکاربرد موردنیاز در پروژه های صنعتی و  ای
ــاختمانی است و اطمینان دارم مطالعه این کتاب می تواند باعث موفقیت بیشتر کارشناسان مرتبط با  س

سیستم های اعالن حریق و پیشبرد اصولی پروژه هایشان مطابق با استاندارد NFPA72 شود.
مهندس طیب فرجی - سرپرست پروژه های برق و ابزار دقیق اداره مهندسی شرکت پتروشیمی ایالم ●

اینجانب به عنوان کارشناسی که سال ها در صنعت پتروشیمی درزمینۀ تعمیرات، طراحی، اجرا و نظارت 
فعالیت نموده ام، اذعان می دارم همیشه خأل یک کتاب جامع و کاربردی درزمینۀ سیستم های اعالن حریق 
احساس می شد. لذا ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس محمد موسی زاده اطمینان دارم کتاب تألیف شده 
توسط ایشان که برگرفته از استاندارد NFPA72 و پشتوانه سال ها تجربه و فعالیت ایشان است، با ساختاری 

منظم، عمیق، جامع و کاربردی برای عالقه مندان و کارشناسان منبعی کامل و مفید خواهد بود.
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۲-۱- مقدمه

ــتلزم درک صحیح حریق، اثرات جانبی یا نشانه های  ــب سیستم اعالن حریق۱ مس طراحی مناس
ــت. ضمنًا اهمیت باالی نصب این سیستم را باید درنظر گرفت. در این  ــف آن اس حریق۲ و نحوۀ کش
فصل، نشانه های خاص حریق، اندازه گیری آن ها، تأثیراتشان بر روی انسان و نحوۀ رسیدن آن ها به 
کاشف های حریق توضیح داده می شود. همچنین، به اهمیت تعیین اهداف حفاظت در برابر حریق و 

درک محدودیت های سیستم اعالن حریق پرداخته می شود.

۲-۲- انتخاب سیستم اعالن حریق

ــاختمان به نصب سیستم اعالن حریق، طراح باید سیستم اعالن حریقی  درصورت نیاِز مالک س
انتخاب کند که اهداف موردنظر او در ساختمان را تأمین می کند. در بسیاری از موارد باید اطالعاتی 
در این زمینه در اختیار مالک ساختمان قرار داده شود. بنابراین الزم است طراح سیستم توضیحاتی 
در مورد هریک از اهداف حفاظت در برابر حریق ارایه دهد و مالک را درخصوص برخی اهداف که فراتر 

از الزامات مقررات ساختمان است، روشن سازد.

۲-۳- تعیین اهداف حفاظت در برابر حریق

ــف۳ و اعالم حریق باید اهدافی که  ــتفاده از سیستم کش ــتن درک بهتر از نحوۀ اس به منظور داش

1. fire alarm systems
2. fire signatures
3. fire detection

اهداف حفاظت در برابر آتش و درک نشانه های 
حریق

فصل ۲



۳۴      |      مهندسی سیستم های اعالن حریق

۲-۳-۵- حفاظت محیطی
حفاظت از محیط اطراف و درک تأثیر سیستم اعالن حریق بر روی محیط اطراف دارای اهمیت 
است. ممکن است مسایلی در ارتباط با نویز۱ وجود داشته باشد که الزم باشد در انتخاب نوع تجهیز 
هشداردهنده به آن توجه شود. ممکن است عملیاتی وجود داشته باشد که بتواند توسط مرکز کنترل 
ــود و از محیط هایی که در فضای تحت  حفاظت سیستم قرار دارند، محافظت  اعالن حریق انجام ش
کند. برای مثال، ارتباط سیستم اعالن حریق با درهای خودکار یا تهویه ممکن است به حفاظت از 

محیط اطراف در طول عملیات سیستم اطفای حریق یا درحین آتش سوزی کمک کند.

۲-۴- عدم کارایی سیستم های اعالن حریق 

سیستم های اعالن حریق به منظور محافظت از افراد و ساختمان (یا محتویات آن ها) مورداستفاده 
ــته  ــوند تا قابلیت اعتماد باالیی داش ــد. به همین دلیل باید طوری طراحی و نصب ش ــرار می گیرن ق
باشند. ساالنه بالغ بر میلیاردها تومان هزینه صرف خرید، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اعالن 
حریق برای پروژه های تجاری و صنعتی می شود؛ اما اکثر این سیستم ها درنهایت اندک زمانی پس از 
راه اندازی، خاموش و بالاستفاده می شوند. حتی بسیاری از آن ها به مرحله راه اندازی و فعال سازی هم 
نمی رسند. سیستم هایی که باید دائمًا فعال باشند تا زندگانی انسان ها را از خطر جانی و مالی نجات 

دهند، در عمل اینگونه نیستند. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
به طورکلی سیستم های اعالن حریق را مستقر می کنیم تا در زمان وقوع حریق، قبل از اینکه آتش 
ــدارهای الزم برای جلوگیری از توسعه  ــد، به افراد حاضر در محل هش به مرحلۀ غیر قابل کنترلی برس
ــود. حال اگر در طول مدت عمر این سیستم ها حریقی اتفاق بیفتد و این  ــترش حریق داده ش و گس
سیستم ها به هر دلیلی نتوانند افراد را از وجود خطر حریق آگاه کنند، کل هزینه و زمانی که صرف این 
سیستم ها شده، به هدر رفته است. بنابراین الزم است ۸ مورد ذیل را به طور کامل مدنظر قرار داد تا 

بتوان سیستمی درست، با عملکرد صحیح و با کمترین هشدار کاذب۲ به مشتری ارایه کرد.

۲-۴-۱- طراحی سیستم
یکی از موارد بسیار مهم در تداوم کارایی یک سیستم اعالن حریق، طراحی آن است. ریشۀ بسیاری 
ــکالت پروژه های سیستم اعالن حریق ناشی از طراحی نادرست، جانمایی اشتباه تجهیزات و  از مش
یا عدم رعایت اصول طراحی (استانداردها) است. برای موشکافی بیشتر الزم است بدانیم که طراح 
سیستم اعالن حریق چه کسی است؟ آیا به اصول طراحی سیستم های اعالن حریق آشناست؟ برخی 
بر این باورند که بامطالعۀ چند صفحه مطلب و رویت تعدادی نقشۀ نمونۀ سیستم اعالن حریق قادر 

1. noise
2. false alarm
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به طراحی اینگونه سیستم ها خواهند شد. به ویژه کسانی که تجربه چند سال همکاری در امور اجرایی 
ــتم اعالن حریق می کنند. درصورتی که  ــروع به طراحی سیس ــته ها را دارند، با اطمینان ش دیگر رش
سیستم های اعالن حریق در عین ظاهری ساده، نکات فنی، اجرایی و استانداردی بسیاری دارد که 

در نظر نگرفتن هرکدام از آن ها در زمان طراحی منجر به ناکارایی کل سیستم می شود.

۲-۴-۲- انتخاب سازنده و نوع تجهیزات
بعد از طراحی سیستم اعالن حریق، نوبت به انتخاب سازنده و نوع تجهیزات می رسد. پاسخ به 
این سؤال که کدام سازنده جوابگوی نیازهای پروژۀ سیستم اعالن حریق ما می باشد از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. برخی از پروژه ها به علت انتخاب نامناسب سازندۀ تجهیزات سیستم اعالن حریق و در 
نظر نگرفتن امکانات و قابلیت های موردنیاز برای آن پروژه، با شکست مواجه می شوند. ازجمله نکات 
کلیدی مستتر در انتخاب سازنده و نوع تجهیز می توان به محدودۀ دمایی عملکرد سیستم و تجهیزات 
ــترس بودن نرم افزارهای برنامه ریزی سیستم،  ــند بودن، خدمات پس از فروش، در دس آن، کاربرپس
حداکثر ظرفیت مرکز کنترل ازنظر تعداد زون۱ و لوپ۲، قابلیت توسعۀ سیستم، محدودیت های شبکه 

کردن و امکان اتصال به سایر تجهیزات جانبی نظیر تکرارکننده ها اشاره کرد.

۲-۴-۳- نصب سیستم اعالن حریق
پس از طراحی و انتخاب سازنده، نوبت به نصب سیستم اعالن حریق می رسد؛ بنابراین الزم است 
به این سؤاالت پاسخ دهیم: نصاب سیستم اعالن حریق چه کسی است؟ آیا از اصول نصب صحیح 

تجهیزات مطابق استاندارد و توصیه های سازنده آگاه است؟ آیا به کار تسلط عملی دارد؟
معموًال در پروژه های ساختمانی، نصب اینگونه سیستم ها را به برقکار ساختمانی واگذار می کنند 
تا با تجمیع امور، مشمول پرداخت هزینۀ کمتری شوند. معموًال این افراد از اصول نصب و تمهیدات 
مربوط به سیستم های اعالن حریق آگاه نیستند. انتخاب پیمانکار نصب که تجربۀ نصب و اجرای چنین 
ــتم هایی را دارا و از اصول اولیۀ طراحی و جانمایی اینگونه سیستم ها آگاه باشد، می تواند کمک  سیس
شایانی به رفع معایب و مشکالت احتمالی حاصله از مرحله طراحی بنماید. همچنین یک نصاب آگاه با 
 توجه به تغییرات احتمالی در نوع سازه طی فرایند ساخت، به راحتی  می تواند با اعمال تغییرات صحیح 
در نحوۀ سیم کشی و جانمایی تجهیزات، از مشکالت احتمالی بعدی در زمان راه اندازی پیشگیری نماید.

۲-۴-۴- راه اندازی سیستم اعالن حریق
راه انداز سیستم اعالن حریق چه کسی است؟ آیا با اصول برنامه ریزی سیستم بر اساس سناریوهای 
حریق و تخلیۀ اضطراری آشناست؟ راه اندازی سیستم اعالن حریق هم به نوبۀ خود یکی از بخش های 

1. zone
2. loop
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مهم در اجرایی و عملیاتی شدن این سیستم است؛ که عدم توجه به آن می تواند مشکالت عدیده ای 
را در زمان بهره برداری سیستم به وجود آورد.

۲-۴-۵- آزمون و تحویل سیستم اعالن حریق
ــتم اعالن حریق، نوبت به انجام آزمون های عملکردی و  پس از طراحی، نصب و راه اندازی سیس
ــد. این مرحله از کار نیز مانند دیگر مراحل در تداوم عملکرد سیستم  تحویل پروژه به کارفرما می رس
در آینده نقش مهمی بازی می کند. با توجه به اینکه در اغلب موارد مالکان تسلطی به جزییات فنی 
این سیستم ها ندارند، سیستمی با عملکرد نادرست را از پیمانکار تحویل می گیرند؛ که در ادامه و در 

مراحل بهره برداری مشکالت بسیاری را برای بهره برداران این سیستم ها به وجود می آورد.

۲-۴-۶- آموزش بهره برداری از سیستم اعالن حریق
ــتم اعالن حریق در پروژه ها اغلب افرادی هستند که معموًال به صورت دایم در  بهره برداران سیس
محل پروژه حضور دارند؛ نظیر پرسنل نگهبانی و حراست. متأسفانه شرکت های پیمانکار اعالن حریق 
ــرداران ارايه نمی دهند و در اغلب  ــون و تحویل، آموزش جامع و عملی مؤثری را به بهره ب ــس از آزم پ
موارد تنها به یک آموزش مختصر نیم ساعته که شامل نحوۀ عملکرد کلیدها و منوهای مرکز کنترل 
اعالن حریق است، اکتفا می نمایند. به طوری که اگر پس از دو هفته از آموزش، اتفاقی در این سیستم 
ــدار۱ در آمده و  ــتم به حالت هش به وجود آید امکان رفع موارد مرتبط را ندارند. فرض کنید که سیس
پرسنل مربوطه قادر به قطع صدای آژیر نیستند، در چنین شرایطی درنهایت مجبور به قطع برق کل 

سیستم اعالن حریق می شوند و آن را از مدار خارج می کنند.

۲-۴-۷- آموزش عمومی به سـاکنین، پرسـنل و افراد حاضر در محل اجرای سیستم اعالن 
حریق

ــت، بحث آموزش عمومی در  ــده اس ــفانه تاکنون به  آن پرداخته نش ــکالتی که متأس یکی از مش
ــتفاده از سیستم اعالن حریق به افراد جامعه است که فرهنگ سازی در  خصوص نحوۀ عملکرد و اس
این راستا صورت نپذیرفته است. شاید با این موضوع برخورد کرده باشید که در یک مرکز تجاری یا 
یک ساختمان ناگهان آژیر اعالم حریق به صدا در آید. اوًال بسیاری از افراد نمی دانند که این صدای آژیر 
اعالم حریق است یا دزدگیر؛ ثانیًا آن هایی که می دانند این صدای آژیر اعالم حریق است، به دلیل عدم 
اعتماد به این سیستم، بسیار بی تفاوت از کنار آن رد می شوند؛ جالبتر اینکه بعضًا برای اینکه صدای 
آژیر را قطع کنند شستی اعالن حریق را می فشارند (فعال می کنند) که در برخی از سیستم ها می تواند 
منجر به فعال شدن سایر آژیرها نیز بشود. خالصه اینکه افراد صدای آژیر اعالم حریق را معموًال فاقد 

اعتبار می دانند و اینگونه سیستم ها را بیشتر به صورت سیستم های لوکس در نظر می گیرند.

1. alarm
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۲-۴-۸- بازرسی، تعمیر و نگهداری دوره ای
از دیگر موارد حیاتی در سیستم های اعالن حریق در زمان بهره برداری، در نظر گرفتن بازرسی های 
ــتاندارد است که متاسفانه باز هم در اغلب  ــتم ها مطابق اس دوره ای، تعمیر و نگهداری اینگونه سیس
پروژه ها به این امر پرداخته نمی شود. عدم رعایت این امر به مرورزمان باعث افزایش هشدارهای کاذب 
ــنل محلی نسبت به این سیستم و درنهایت خاموش کردن  ــت رفتن اعتماد بهره بردار و پرس و از دس

آن می شود.

۲-۵- مبانی نشانه های حریق

ــروع، تغییرات مختلفی را در محیط ایجاد می کند. هریک از این تغییرات در  حریق از لحظۀ ش
شرایط محیطی تحت عنوان نشانه های آتش شناخته می شوند که می توان توسط یک سیستم تشخیص 
بر آن ها نظارت کرد. برای مثال، می توان تولید دود را که باعث کاهش دید می شود، تشخیص داد. 
بااین حال، برای اینکه یک نشانۀ حریق قابل استفاده باشد، باید یک تغییر قابل اندازه گیری  در شرایط 
ــتر از تغییرات پس زمینۀ طبیعی (نویز) در  ــیگنال) باید بیش محیطی ایجاد کند و مقدار آن تغییر (س
این شرایط باشد. اگر همۀ عوامل دیگر، مثًال هزینه های سخت افزاری و زمان تشخیص برابر باشند، 
نشانه ای موردنظر خواهد بود که باالترین نسبت سیگنال به نویز را در مراحل اولیۀ گسترش آتش تولید 
ــار هیدروژن کلراید (HCI) ناشی از احتراق  ــانه های مربوط به سوخت، نظیر انتش می کند. مثل نش
ــف حریق برای کاربردهای خاص کمک کنند؛ اما  ــت در کش پلی وینیل کلراید (PVC) که ممکن اس
مصرف کمی در کاربردهای عمومی دارند. اصول عملکردی نشانه ها و سازوکار های تشخیص مربوط 

به آن ها در ادامۀ این فصل موردبحث قرار می گیرند.

۲-۵-۱- نشانه های آئروسل
ــار می دهد که اندازۀ  ــفر انتش فرایند احتراق مقدار زیادی از ذرات جامد و مایع را به داخل اتمس
آن ها در محدودۀ ۱۰ تا ۵۰۰۰۰ میکرومتر قرار دارد. این ذرات معلق در هوا آئروسل۱ نامیده می شوند و 

اگر توسط آتش تولید شوند، معموًال دود نامیده می شوند.
ــق مرئی یا نامرئی احتراق» تعریف  ــت  عنوان «کل ذرات معل ــتاندارد NFPA 72، دود را تح اس
می کند. در استاندارد NFPA 90A (استاندارد نصب سیستم های تهویۀ مطبوع و تهویۀ هوا)، تعریف 
دود شامل گازها هم می شود. بر اساس نظر یک محقق، دود معموًال به سیستم پراکندۀ گازی متشکل 
ــاره دارد که در نتیجۀ فرایندهای احتراق ناقص تولید می شود. دود به  ــار بخار کم اش از ذرات با فش
ــت که تحت  تأثیر  ــیار ریز مواد کربن دار با وزن مولکولی باالس ــکل ذرات کربن جامد و قطرات بس ش

حرارت احتراق تقطیر شده است.

1. aerosol



۳-۱- مقدمه
سیستم های اعالن حریق به منظور کشف و اعالم وقوع حریق در انواع ساختمان های مسکونی، 
ــتفاده قرار می گیرند. ضرورت استفاده از سیستم اعالن حریق برای  تجاری و صنایع مختلف مورداس
ــیده نیست. انواع مختلفی از سیستم  ــی پوش حفاظت از جان و اموال در چنین کاربری هایی بر کس
ــاس مکان و نوع کاربری و میزان بودجه، یکی از  اعالن حریق در بازار وجود دارند که می توان بر اس
ــتم های اعالن حریق و ساختار  ــی انواع سیس آن ها را انتخاب و خریداری کرد. در این بخش به بررس

عملکرد آن ها پرداخته می شود.

۳-۲- معرفی انواع سیستم اعالن حریق
سیستم های اعالن حریق در سه گروه آدرس پذیر، متعارف و بدون سیم۱ جهت استفاده در پروژه های 
مختلف تولید شده و مورداستفاده قرار می گیرند، که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

۳-۲-۱- سیستم اعالن حریق متعارف
ــتم های اعالن حریق است؛ که به دلیل  ــتم اعالن حریق متعارف از قدیمی ترین انواع سیس سیس
سادگی در استفاده و بهره برداری و نیز مقرون به صرفه بودن، همچنان مورداستفاده قرار می گیرد. در 
ــتم چندین کاشف و شستی اعالن حریق که یک منطقه۲ از ساختمان را پوشش می دهند  این سیس
ــوند. بنابراین هر مدار  ــه مرکز کنترل اعالن حریق متصل می ش ــته، ب در قالب یک مدار به هم پیوس
ــت. در این نوع سیستم، تشخیص وضعیت هشدار یا خطا در مدار بر اساس  نمایندۀ یک منطقه اس
1. wireless
2. zone
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مرکز کنترل
آدرس پذیر

لوپ ورودی

طبقه ۱
طبقه ۲

طبقه ۴ طبقه ۳

لوپ خروجی

شکل ۳-۱۸: استفاده از ایزوالتور در مدار لوپ سیستم اعالن حریق آدرس پذیر

۳-۸-۱- نحوۀ عملکرد ایزوالتور اتصال کوتاه
پس از نصب ایزوالتور اتصال کوتاه در مدار لوپ، در صورت بروز اتصال کوتاه، تنها تجهیزاتی که 
بین دو ایزوالتور اتصال کوتاه وجود دارند از مدار خارج خواهند شد (شکل ۳-۱۹). درواقع ایزوالتورها 
قسمت اتصال کوتاه مدار لوپ را از قسمت دیگر آن جدا می کنند. این موضوع در شکل ۳-۲۰ به خوبی 
ــکل ۳-۲۰ اتصال کوتاه بین آدرس ۵ و ۶ در طبقۀ دوم (زون دوم) رخ  ــان داده شده است. در ش نش
داده است و ایزوالتورهای اتصال کوتاه، این زون را از سایر زون ها جدا کرده اند. بنابراین کل مدار لوپ 
به جز زون دوم به عملکرد عادی خود ادامه می دهد و خطای مربوط به از دست رفتن تجهیزات درون 

زون دوم یعنی آدرس های ۴ تا ۶ بر روی مرکز کنترل نمایش داده می شود.
نکته: ایزوالتورها جزء تجهیزات خنثی درون مدار لوپ آدرس پذیر هستند و آدرس نمی پذیرند و 

معموًال در برنامه ریزی مرکز کنترل نیز تعریف نمی شوند.
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عدم استفاده و ارزیابی این طراحی با نرم افزار محاسبه گر لوپ است. توجه به این نکته بسیار ضروری
است که سازندگان در برگه های مشخصات فنی محصوالت خود که جنبۀ تجاری دارد معموًال حداکثر
ــته به نوع ــت بس ــزات مجاز قابل نصب درون یک لوپ آدرس پذیر را ذکر می کنند و ممکن اس تجهی
تجهیزاتی که درون لوپ مورداستفاده قرار می گیرد، این میزان ذکرشده کاهش یابد. جریان مصرفی
ــزایی در حداکثر تجهیزات ــتفاده قرار می گیرند، تأثیر بس تجهیزاتی که درون لوپ آدرس پذیر مورداس
ــرها، ماژول های ورودی و ــوپ دارد. مثًال تجهیزاتی مانند آژیرها، فالش ــتفاده درون ل مجاز قابل اس
خروجی و کاشف های دود خطی آدرس پذیر، جریان مصرفی بسیار باالتری نسبت به تجهیزاتی نظیر
ــت در برخی موارد حداکثر ــتی اعالن حریق دارند و ممکن اس ــف دود یا حرارت نقطه ای و شس کاش

تجهیزات مجاز قابل استفاده در یک لوپ به ۱۵ عدد کاهش یابد.
برای حداکثر طول لوپ آدرس پذیر هم محدودیت وجود دارد. این مقدار به قطر کابل مورداستفاده
ــت حداکثر طول یک لوپ از ۳۰۰۰ متر ذکر شده در ــتگی دارد و ممکن اس و جریان مصرفی لوپ بس
برگۀ مشخصات فنی، به کمتر از ۱۰۰۰ متر نیز کاهش یابد. بنابراین اکیدًا توصیه می شود که در زمان
ــبه گر لوپ همان سازنده استفاده ــتم اعالن حریق آدرس پذیر، حتمًا از نرم افزار محاس طراحی سیس
ــود. الزم به ذکر است که اکثر سازندگان، این نرم افزار را به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار ش
ــند و آسان است و هیچ گونه پیچیدگی ــیار کاربرپس ــتفاده از این نرم افزار بس می دهند. همچنین اس
ــی ندارد. ازجمله خروجی هایی که این گونه نرم افزارها ارائه می دهند، می توان به حداکثر تعداد خاص

تجهیزات مجاز روی یک لوپ، قطر سیم و حداکثر طول لوپ اشاره کرد.
برخی از سازندگان نرم افزاری مشابه نرم افزار محاسبه گر لوپ، تحت عنوان محاسبه گر زون را نیز
ارائه می دهند، که خروجی آن مواردی نظیر حداکثر تجهیزات مجاز روی یک زون متعارف، قطر سیم

و حداکثر طول مجاز برای آن زون است.

نمونۀ نرم افزار محاسبه گر لوپ را می توانید از لینک www.firealarmbook.ir/dlsoft به صورت رایگان دانلود کنید.

۳-۱۷- نحوۀ آدرس دهی سازندگان مختلف

در سیستم اعالن حریق آدرس پذیر، هر تجهیز آدرس منحصر به فردی دارد که توسط آن برای مرکز
ــایی است. در مرحلۀ راه اندازی سیستم آدرس پذیر، آدرس هر تجهیز باید به صورت کنترل قابل شناس
مجزا تنظیم شود. روش آدرس دهی در سازندگان مختلف متفاوت است که در ادامه به بررسی چند

روش پرداخته می شود.

۳-۱۷-۱- آدرس دهی به صورت دستی
آدرس دهی تجهیزات برخی از سازندگان به صورت دستی است به طوری که نیاز به هیچ گونه تجهیز

http://www.firealarmbook.ir/dlsoft
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کند و نمایش دهد.
نکتۀ مشترک در تمامی مراکز تکرارکننده در سازندگان مختلف این است که تقریبًا هیچ کدام●

از آن ها دارای ورودی و یا خروجی نیستند.
مرکز تکرارکننده می تواند افزون   بر تکرار و نمایش رخدادهای روی مرکز کنترل اعالن حریق،●

ــد که توسط آن بتوان عملکردهای کنترلی سیستم اعالن شامل دکمه های کنترلی نیز باش
حریق را کنترل کرد.

نحوۀ اتصال مرکز تکرارکننده به مرکز کنترل اعالن حریق می تواند به صورت دو سیمه، چهار●
سیمه یا بیشتر باشد، که بسته به سازنده و قابلیت آن متفاوت است. جهت اطالع بیشتر در

این خصوص به برگۀ اطالعات فنی سازندۀ آن مراجعه نمایید.
تعداد مراکز تکرارکننده ای که می توان به یک سیستم اعالن حریق متصل کرد بسته به سازندۀ●

آن متفاوت است. این موضوع معموًال در برگه های اطالعات فنی سازنده ذکر می شود.
ــتم متعارف و هم برای سیستم آدرس پذیر وجود دارد. تنها● مرکز تکرارکننده هم برای سیس

ــت اتصال به مرکز ــه آیا مرکز کنترل اعالن حریق قابلی ــت ک ــه ای که وجود دارد این اس نکت
ــز کنترل اعالن حریق به مرکز ــی قابلیت اتصال مرک ــده را دارد یا خیر. جهت بررس تکرار کنن

تکرار کننده به برگۀ اطالعات فنی سازندۀ آن مراجعه نمایید.

ــت تجهیزات مورد نیاز آن در ــتم اعالن حریق متعارف و آدرس پذیر و لیس ــبه و برآورد حدودی سیس جهت محاس
 پروژه  های ساختمانی، همین االن می توانید از این ابزار آنالین و کاربردی در لینک زیر استفاده کنید:

www.firealarmbook.ir/tlink

معرفی ابزار محاسبه آنالین

http://firealarmbook.ir/tlink
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شکل ۴-۱۲: نمونه ای از ساختار تیر در سقف

(Solid Joist Construction) ۴-۷-۲  ساختار تیرچه
 در استاندارد NFPA 72، موانعی در سقف با ارتفاع بلندتر از ۱۰ سانتی متر که فاصلۀ مرکز تا مرکز 

آن ها مساوی یا کمتر از ۹۱ سانتی متر باشد، تیرچه نامیده می شوند (شکل  ۴-۱۳ و ۱۴-۴).

 (D) ارتفاع تیرچه
بزرگ تر از ۴ اینچ 

(۱۰۰ میلی متر)

 (W) فاصله مرکز تا مرکز تیرچه ها
کمتر یا مساوی ۳ فوت (۰٫۹۱ متر)

تیرچه

سقف

کف تمام شده

شکل ۴-۱۳: تعریف مشخصات ساختار تیرچه ای
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جایی که تیرچه ها در موازات جهت حرکت گازهای داِغ زیِر سقف قرار دارند، تأثیر کمی بر سرعت 
انتقال این گازها دارند. بااین حال، جایی که تیرچه ها عمود بر جهت جریان گاز از محل آتش سوزی به 
سمت کاشف هستند، جریان گردابی ایجاد می کنند و شتاب گازهای داغ زیر سقف را کاهش می دهند 
(شکل ۴- ۱۶). درنتیجه، برای رسیدن به عملکرد یکنواخت، الزم است فاصلۀ کمتری بین کاشف ها 

در نظر گرفته شود.

(JOIST) ساختار تیرچه (BEAM) ساختار تیر

ارتفاع بیشتر از ۱۰ سانتی متر (۴ اینچ) و فاصله 
بین تیرچه ها ۹۱ سانتی متر (۳ فوت) یا کمتر ارتفاع بیشتر از ۱۰ سانتی متر (۴ اینچ)

و فاصله بین تیرچه ها بیشتر از ۹۱ سانتی متر (۳ فوت)

شکل ۴-۱۶: تأثیر ساختار تیر و تیرچه بر روی الیۀ گازهای داغ زیر سقف

معموًال ضخامت الیۀ گازهای داغ زیر سقف، حدود ۰٫۱ ارتفاع کف تا سقف در نظر گرفته می شود. 
در یک اتاق عادی با ارتفاع سقف ۲٫۴ متر، این ارتفاع منجر به ضخامت فرضی ۲۴۰ میلی متر می شود. 
نصب یک کاشف حرارت در پایین تیرچه در مرکز محدودۀ گازهای داغ زیر سقف، یک مکان ایده آل 

برای پاسخگویی بدون تأخیر کاشف به آتش سوزی است.
ــر راه جریان افقی گازهای داغ زیر سقف  ــان، موانعی بر س تیرها (Beams) به علت دهانۀ بزرگش
ایجاد می کنند. زیرا بیش از ۱۰ سانتی متر از سقف برآمدگی دارند و فاصلۀ مرکز تا مرکز آن ها بیشتر از 
۹۱ سانتی متر است. دهانۀ ایجادشده به وسیله تیرها، با دود و گازهای داغ قبل از پیشروی به دهانۀ 
بعدی پر می شود. این توالی پر شدن و سرریز شدن، کندتر از سرعت حرکت گازهای داغ در زیر یک 
ــقف به کاشف،  ــت. ازآنجاکه میزان انتقال حرارت از گازهای داغ زیر س ــقف صاف بدون مانع اس س
ــب با سرعت جریان این گازهاست، جریان کندتر منجر به پاسخ کندتر کاشف می گردد. برای  متناس
رسیدن به بازدهی استاندارد باید فاصلۀ کاشف ها در جهت عمود بر تیرها کاهش یابد تا کاهش سرعت 

جریان گازهای زیر سقف و کاهش سرعت پاسخگویی کاشف جبران شود.
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فاصلۀ ثبت شده یا
(S) فاصلۀ نامی

الگوهای پوششی مربعی و مستطیلی کاشف دود:
A = ۳٫۱ m x ۱۲٫۵ m = ۳۸ m۲

B = ۴٫۶ m x ۱۱٫۹ m = ۵۴ m۲

C = ۶٫۱ m x ۱۱٫۳ m = ۶۹m۲

D = ۷٫۶ m x ۱۰٫۴ m = ۷۹ m۲

S = ۹٫۱ m x ۹٫۱ m = ۸۴ m۲

شکل ۵-۱۷: الگوهای پوشش کاشف

ــف دود مطابق شکل ۵-۱۷، همین االن ــبه و درک بهتر الگوهای پوششی مربعی و مستطیلی کاش جهت محاس
www.firealarmbook.ir/tlink :می توانید از این ابزار محاسبه آنالین در لینک روبرو استفاده کنید

معرفی ابزار محاسبه آنالین

با توجه به شکل ۵-۱۷ روشن است که در برخی شرایط، فاصله گذاری کاشف ها می تواند از فاصلۀ
مشخص ۹٫۱ متر فراتر رود و همچنان قوانین را نیز رعایت کند؛ به شرطی که تمام منابع احتراق در
محدودۀ ۶٫۴ متری دید افقی یک کاشف باشند و مساحتی که به وسیلۀ یک کاشف تحت حفاظت قرار
می گیرد، بیش از ۸۲٫۸ مترمربع نباشد. با استفاده از این روش در مثال قبلی، جانمایی بهینه شدۀ

کاشف دود را در شکل ۵-۱۸ می توانید مشاهده کنید.

شکل ۵-۱۸: مثال جانمایی بهینه کاشف های دود در اتاق

به عبارت دیگر، اگر قطری که از مرکز اتاق می گذرد بیشتر از قطر دایره تحت پوشش کاشف یا همان
۱۲٫۹ متر نباشد، تحت شرایط ایده آل می توان فقط از یک کاشف استفاده کرد. در بخش بعدی نشان
ــود که چگونه مسافتی از راهرو می تواند در شرایط ایده آل به جای سه کاشف با دو کاشف داده می ش

حفاظت شود.

http://www.firealarmbook.ir/tlink
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۶-۸- پدیدۀ الیه بندی

ــکل  ــی رخ می دهد که هوای یک اتاق به صورت الیه هایی با دماهای متفاوت ش ــن پدیده زمان ای
می گیرد. به ویژه وقتی که سیستم تهویه ای هم وجود ندارد. مثًال فضای زیر سقف سرسرا ممکن است 
توسط نور خورشید گرم شود و یک الیه هوای داغ، زیر سقف شکل بگیرد. مثال ملموس تر انبار است 
که در آن گرما و هوای داغ به سمت باال حرکت می کند؛ بنابراین اگر با نردبان یا باالبر به سمت سقف 
ــت. دود  ــوید که دمای ارتفاعات باالتر انبار گرم تر از دمای کف آن اس انبار صعود کنید، متوجه می ش
ــط آتش گرم می شود و از میان الیه های هوای پایینی انبار (که خنک تر از الیه های باالتر نزدیک  توس
سقف هستند) به سمت باال می رود. این دود همزمان در مجاورت با الیه های خنک پایینی، کمی از 
گرمای خود را از دست می دهد. این دود تا جایی باال می رود که به الیه های گرم باالی انبار می رسد و 
بعدازآن نمی تواند به باالتر از این الیه ها صعود کند و به جای رسیدن به سقف، در میان مرز هوای سرد 
و گرم پخش می شود و احتماًال هیچ وقت به کاشف نصب شدۀ نزدیک به سقف نمی رسد (شکل ۷-۶).

هوای داغ

هوای سرد

الیه گرمایی

اشعه مادون قرمز

شکل ۶-۷: تأثیر پدیده الیه بندی هوا

ــتاندارد خود مطابق دستورالعمل  ــف دود خطی باید در محدودۀ اس ــقف های صاف، کاش در س
ــازندۀ آن (معموًال در فاصلۀ ۳۰ تا ۶۰ سانتی متری از سقف) نصب شود. بااین حال جانمایی نهایی  س
ــف باید بر اساس یک سری ارزیابی مهندسی ای انجام شود که پرداختن به آن  ــیت این کاش و حساس



۷-۱- مقدمه

ــف وجود دود در جریان هوای  ــیله یا مجموعۀ وسایلی است که برای کش ــف دود کانال وس کاش
مقاطع کانالی سیستم های کنترل هوای HVAC به کار می رود که به طورمعمول در ساختمان های 

تجاری استفاده می شوند. 
استانداردها و مقررات ملی و منطقه ای، توانایی سیستم های کانال برای انتقال دود، گازهای سمی و 
شعله های آتش از یک ناحیه به ناحیۀ دیگر را تأیید کرده اند. گاهی اوقات میزان دود می تواند به اندازه ای 
باشد که جدًا سالمت انسان را به مخاطره بیندازد؛ مگر اینکه دمنده ها خاموش شده و دمپرها فعال 
ــف دود کانال، جلوگیری از صدمات جانی و خسارت به ساختمان از طریق  ــوند. هدف اصلی کاش ش
ــار دود است. از کاشف دود کانال می توان برای حفاظت از سیستم های تهویۀ مطبوع در  کاهش انتش
برابر آسیب ناشی از آتش سوزی و دود نیز بهره گرفت و همچنین به عنوان سیستم کمکی در کاربردهای 

حفاظت از تجهیزات، ازجمله کانال های هوا/تهویۀ رایانه های مرکزی و داروسازی ها استفاده کرد.
شاید مهم تر از شناختن اینکه هدف از نصب کاشف دود کانال چیست، این باشد که بدانیم این 

کاشف برای تأمین چه اهدافی طراحی نشده است:
این تجهیز جایگزینی برای کاشف دود معمولی نیست. ●
این تجهیز جایگزینی برای کشف و هشدار زودهنگام نیست. ●
این تجهیز جایگزینی برای سیستم اعالن حریق استاندارد در ساختمان نیست. ●

ــتاندارد NFPA 72 به صراحت بیان می کند که «کاشف هایی که در سیستم کانال هوا نصب  اس
می شوند، نباید به عنوان جایگزینی برای حفاظت فضای باز مورداستفاده قرار گیرند.»

کاشف دود کانال

فصل ۷
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باز به سمت کاشف های دود کانال مکیده نشود و درنتیجه کشف دود هم صورت نگیرد.
به دلیل اثر رقیق سازی در کانال های هوا، می توان از کاشف دود واقع در فضای باز  به جای کاشف 
ــتم کانال هوا نصب می شوند، نباید به عنوان یک  ــف هایی که در سیس ــتفاده کرد. اما کاش کانال اس

جایگزین برای حفاظت از فضای باز استفاده شوند.
کاشف های دود را می توان به منظور کنترل گسترش دود برای اهداف زیر به کار برد:

۱) جلوگیری از گردش مقادیر خطرناک دود در داخل یک ساختمان
۲) فعال سازی تجهیزات تخلیۀ دود از ساختمان

۳) فعال سازی تجهیزات ایجاد فشار مثبت در فضاهای موردنظر
۴) فعال سازی درب ها و دمپرها برای بستن ورودی های هوا در محیط های موردنظر

۷-۴- سیستم هوای ورودی (تأمین هوا)

جایی که تشخیص دود در سیستم تأمین هوا طبق دیگر استانداردهای NFPA الزم است، برای 
جلوگیری از گردش مقادیر خطرناک دود، باید یک یا چند کاشف تأییدشده برای شدت جریان هوای 

موجود، در کانال تأمین هوا بعد از فن و فیلتر نصب شود.
ــتانداردهای مرتبط در NFPA برای کاشف دود  NFPA 92 ،NFPA 90A و NFPA 101، اس
کانال هستند. هدف از نصب کاشف دود در مسیر رفت کانال، تشخیص دودی است که ممکن است 
ــوزی در آن محیط است. دود ممکن  ــخیص دودی که حاصل از آتش س محیط را آلوده کند و نه تش
است از منطقۀ دیگری از طریق کانال هوای برگشت، از خارج ساختمان و از طریق کانال های مخلوط 
کننده هوای تازه، و یا از یک آتش سوزی در داخل کانال (مثًال در محدودۀ فیلتر یا فن) نشأت بگیرد.

«استاندارد نصب سیستم های تهویۀ مطبوع و تهویه (NFPA 90A)» تصریح می کند که کاشف های دودی که برای 
استفاده در سیستم های توزیع هوا تأیید شده اند، باید به صورت زیر جانمایی شوند:

ــعابات شاخه ای، در سیستم های تأمین هوایی که ظرفیت )  ۴ ــت فیلترهای هوا و پیش از تمام انش در پایین دس
آن ها بیش از 2000ft3/min (944L/sec) است.

در هر ناحیه قبل از اتصال به یک کانال بازگشتی مشترک و همچنین قبل از هر گونه گردش هوای مجدد یا )  ۵
 15000ft3/min (7080L/sec) قبل از اتصال ورودی هوای تازه به سیستم های برگشت هوا با ظرفیت بیش از

که بیش از یک ناحیه را تحت پوشش قرار می دهند.
نکته ۱: در صورتی که کل فضای تحت تهویۀ سیستم توزیع هوا، با کاشف های دود حفاظت شود، نیازی به نصب 

کاشف های دود کانال در سیستم برگشت هوا نیست.
نکته ۲: نیازی به کاشف های دود برای واحدهای فن که تنها عملکردشان بیرون بردن هوا از داخل ساختمان به 

خارج است، نمی باشد.

NFPA 90A
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ــد. به منظور برقراری تعادل هرچه بهتر در نوسانات فشار، استفاده از یک لولۀ  ــتری داشته باش بیش
نمونه گیری مجزا برای هر واحد هواساز روش خوبی است.

اگر الزم باشد کاشف دود مکشی در خارج از منطقه تحت حفاظت نصب شود، لولۀ خروج هوای 
ــه باید به سمت منطقۀ تحت حفاظت لوله کشی شود. با این کار از آلوده  ــف (لوله اگزوز) همیش کاش
شدن دیگر فضاها با هوای نمونه گیری شده، و شاید دود جلوگیری خواهد شد. ضمنًا هرگونه نوسانات 

فشار بین ناحیۀ تحت حفاظت و محل نصب کاشف متعادل می شود (شکل ۸-۹ و ۱۰-۸).
ــت و هنگامی که  ــاز فعال طراحی شده اس ــتم های هواس ــتم برای کار به همراه سیس این سیس
ــی عملکرد بهینه ای نخواهد داشت.  ــف دود مکش ــاز کار نکنند، سیستم کاش ــتم های هواس سیس
ــرایطی باید کاشف اضافی برای حفاظت کامل محیط نصب شود. مزیت عمدۀ  بنابراین، در چنین ش

این سیستم، تشخیص دود سرد ناشی از یک مشکل جزئی است که به سمت سقف باال نمی رود.

دستگاه کاشف دود مکشی
دریچه خروج هوا

واحد خنک کننده 
هوای پرشتاب

کابینت / تابلوهای تجهیزات
جریان هوا

شکل ۸-۹: نمونه گیری اولیه از طریق سیستم هواساز
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سوراخ ها نباید در هر دو طرف لوله ایجاد شوند. ●
ــوراخ ها باید با استفاده از یک دریل با سرعت پایین و با سرمتۀ تیز ایجاد شوند؛ تا ریسک  ● س

ورود براده ها و غبار به درون شبکۀ لوله کشی کاهش یابد.
پس از انجام همۀ سوراخ کاری ها، بهتر است داخل لوله با یک کمپرسور هوا، هوادهی شود  ●

تا شبکۀ لوله کشی را در صورت وجود گردوغبار و براده های ناشی از سوراخ کاری تمیز کند. با 
باز کردن درپوش انتهایی لوله و با استفاده از یک مکندۀ هوا نظیر جاروبرقی نیز می توان این 
کار را انجام داد. توجه داشته باشید که قبل از اتصال دستگاه جاروبرقی به شبکۀ لوله کشی و 
روشن کردن آن، حتمًا لولۀ نمونه گیری را از دستگاه کاشف دود مکشی جدا کنید؛ چون در 
غیر این صورت، ذرات کوچک به درون محفظۀ آشکارسازی کاشف مکیده می شوند و کاشف 

آسیب می بیند.

شکل ۸-۲۳: نحوۀ صحیح سوراخ کاری سوراخ های نمونه گیری

۸-۲۳- تجهیزات نصب و نگهدارنده های لوله

۸-۲۳-۱- براکت و آویزهای نصب
ــت ها و براکت های نصب بر روی سقف و یا سایر اجزای سازه، نصب  ــبکۀ لوله کشی توسط بس ش
ــیار باالیی در گیره ها و آویزهای نصب سیستم لوله کشی کاشف های دود مکشی  ــوند. تنوع بس می ش
ــان داده شده اند. استفاده از هر یک از  ــکل ۸-۲۴ نش وجود دارد؛ که برخی از نمونه های آن ها در ش
ــرایط محیطی و قوانین و دستورالعمل های محلی و سازنده  ــت ها، به جنس آن ها، ش انواع این بس

بستگی دارد.
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بازنشانی دسته بندی شده است، باید بر اساس NFPA 72 طبق دستور زیر، آزمون شود:
ــود. جهت بررسی عملکرد، آزمون مکانیکی و الکتریکی انجام شود.  «آزمایش حرارتی انجام نش
مقاومت مسیر کابل اندازه گیری و ثبت شود. میزان تغییرات نسبت به آزمون پذیرش۱، بررسی شود.»

ــتفاده از دکمۀ  ــوند. مدارها با اس مراحل این آزمون در مدارهای کالس B به راحتی انجام می ش
آزمون که در جعبه تقسیم های انتهای خط بعضی شرکت ها تعبیه شده است و یا با یک سیم جامپر 
جهت ایجاد اتصال کوتاه روی مقاومت آخر خط، فعال می شوند و بدین ترتیب هشدار تولید می شود. 

این کار باعث فعال شدن مدار و انجام آزمون می شود.
ــف حرارت خطی، با اتصال کوتاه کردن مقاومت انتهای  ــیر کاش جهت اندازه گیری مقاومت مس
ــدار را در مدار فعال کنید. سیم های مدار کشف حریق را از ترمینال های مرکز کنترل جدا  خط، هش
ــدار سری شده با کاشف حرارت خطی را اتصال کوتاه کنید. اهم متر را روی سیم های  و مقاومت هش
جدا شده قرار دهید (out + و out -) و مقاومت را ثبت کنید. این مقادیر ثبت شده را سالیانه با مقادیر 

به دست آمده در سال های بعد مقایسه کنید.
با مشاهدۀ هرگونه تغییر مقاومت در مسیر کاشف حرارت خطی، باید آن را ازلحاظ آسیب دیدگی 
ــی کرد. همچنین باید به نقاط سربندی، نقاط اتصال بین مسیر یا نقاطی که روکش  احتمالی بررس

خارجی آسیب دیده است، به طور ویژه توجه شود.
ممکن است استانداردهای محلی و یا مقام قانونی مسئول انجام آزمون حرارتی واقعی را به جای 
ــف  ــاده جهت آزمون حرارتی کاش ــرایطی یک روش س آزمون الکتریکی ضروری بدانند. در چنین ش
حرارت خطی که معموًال غیرقابل بازیابی هستند و پس از انجام آزمون باید تعویض شوند، وجود دارد. 
این روش، انتخاب یک موقعیت مناسب و قابل دسترس در مسیر کاشف و نصب یک قطعۀ کوچک از 

آن بین دو ترمینال یا دو جعبه تقسیم است (مطابق شکل ۲۲-۹).

 LHD طول کوچکی از
برای انجام آزمون حرارتی

جعبه تقسیم

ترمینال ترمینال

LHD مسیر ادامٔه مسیر

شکل ۹-۲۲: انتخاب بخشی از مدار کاشف حرارت خطی برای آزمایش حرارتی
1. acceptance test
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ــتاندارد آزمایشی یک پارچه ای برخوردار نیست که باعث ــده و یا اس از هیچ گونه فاصله گذاری تجویز ش
شود کاشف های تولیدی کارخانه های مختلف، حساسیت های مثل هم یا تقریبًا برابر داشته باشند. 
ــف از ویژگی های عملکردی ــت. یعنی هر یک از مدل های کاش درواقع عکس این موضوع صادق اس

منحصر به فرد برخوردار هستند و طراح باید این ویژگی ها را مدنظر قرار دهد.

۱۰-۶- اطالعات کلی کاشف های شعله

انرژی تابشی در استاندارد NFPA 72، شامل آن دسته از تعشعشات است که به عنوان فراوردۀ
جانبی واکنش احتراق ساطع می شود و از قوانین فیزیک نور تبعیت می کند. این انرژی تابشی شامل
ــعله ها یا ذغال های ــت که از ش ــعات موجود در بخش های فرابنفش، مرئی و مادون قرمز اس تشعش
ــاطع می شوند. همان طور که در جدول ۱۰-۳ نشان داده شده است، بخش های ذکر شده گداخته س

با توجه به طول موجشان از یکدیگر قابل تمایز هستند.

جدول ۱۰-۳: محدودۀ طول موج طیف های مختلف

(μm) انرژی تابشیمیکرومتر

۰٫۱ – ۰٫۳۵(UV) فرا بنفش

۰٫۳۶ – ۰٫۷۵(Visible) مرئی

۰٫۷۶ – ۲۲۰(IR) فروسرخ یا مادون قرمز

ویژگی های نسبی تشعشعات ساطع شده در هر بخش از طیف، با توجه به خصوصیات شیمیایی
ــکل ۱۰-۲ طیف های نوری ناشی از شعلۀ مربوط به سوختن ــوخت، دما، و... تعیین می شود. ش س

بنزین را نمایش می دهد.

ماورایمرئیمادون قرمز
بنفش

بی
س
ت ن

شد

طول موج (میکرومتر)

شکل ۱۰-۲: طیف شعلۀ معمول (سوختن بنزین)
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۱- در صورتی که شدت نور منبع (I) ثابت باقی بماند، روشنایی (E) با افزایش 
فاصله (d) کاهش می یابد.

 NFPA72 ۲- راهکار جایگزین مبتنی بر عملکرد ارائه شده در استاندارد
مقدار ۰٫۰۳۷۵ لومن بر فوت مربع روشنایی را در هر نقطه از فضای تحت 

حفاظت الزم می داند.

E=
I
d۲

شکل ۱۲-۱۱: تأثیر فاصله بر روشنایی

شکل ۱۲-۱۲ مخروط دید انسان و شکل ۱۲-۱۳ مثالی از سیگنال دهی مستقیم و غیرمستقیم را 
در یک فروشگاه نوعی با قفسه های بلند نشان می دهند.

دید جانبی

زاویٔه دید تند و متمرکز شده (۱۵ درجه)

شکل ۱۲-۱۲: مخروط دید انسان

فاصله گذاری فالشرها بر مبنای عملکرد و یا به صورت تجویزی

پوشش دهی بستگی به فاصله و سایز رک ها/قفسه ها و 
ارتفاع نسبی چراغ ها و موجودی انبار دارد

سیگنال دهی 
مستقیم

سیگنال دهی 
مستقیم

قفسه یا 
رک

شکل ۱۲-۱۳: تجهیزات هشدار دیداری در فروشگاه ها



فصل ۱۲ - تجهیزات هشداردهنده      |      ۳۲۹

ــود دستگاه در فاصلۀ ــود. چنانچه رعایت این الزامات موجب می ش متر از کف قرار داده ش
حداکثر ۶۱۰ میلی متری از سقف قرار بگیرد، شدت روشنایی مؤثر درجه بندی شدۀ۱ دستگاه
باید ۱۷۷cd باشد. چنانچه دستگاه در فاصلۀ ۶۱۰ میلی متر یا بیشتر از سقف قرار می گیرد،

شدت روشنایی مؤثر دستگاه می تواند برابر با ۱۱۰cd باشد.
چنانچه دستگاه اعالم هشدار دیداری بخشی از یک کاشف دود یا هشداردهندۀ وجود دود)  ۳

ــنایی مؤثر دستگاه باید ــت روی سقف نصب شود، شدت روش ــت و این واحد قرار اس نیس
ــت، ــقف محل خواب کمتر از ۲٫۰۳ متر اس ــد. در وضعیت خاصی که ارتفاع س ۱۷۷cd باش
ــترین ارتفاع ممکن نصب شود؛ یعنی در ارتفاع ــتگاه اعالم هشدار دیداری باید در بیش دس
ــقف (چه نصب سقفی باشد و چه دیواری). در این صورت، شدت روشنایی مؤثر دستگاه س
ــد. یکی از معیارهای حیاتی، فاصلۀ دستگاه از بالش است که فاصلۀ افقی باید ۱۷۷cd باش

آن نباید بیش از ۴٫۸۷ متر باشد.

ــبه دقیق قدرت آژیر در فواصل مختلف، همین االن می توانید از این ابزار آنالین و کاربردی در لینک جهت محاس
زیر استفاده کنید:

www.firealarmbook.ir/tlink

معرفی ابزار محاسبه آنالین

1. Rating

http://www.firealarmbook.ir/tlink
http://firealarmbook.ir/tlink


۱۴-۱- مقدمه

در سیستم های اعالن حریق، به اقتضای پروژه، انواع مدارها و مسیرهای ارتباطی مورداستفاده 
ــیر ارتباطی گفته می شود.  قرار می گیرند که به هریک از انواع آن اصطالحًا کالس مدار یا کالس مس
در استاندارد NFPA 72 گاهی اوقات اصطالح مدار و مسیر بجای یکدیگر به کار می رود که در ادامه 

تعریف هر یک از این اصطالحات آورده شده است.
تعریف مدار: مدار را زمانی به کار می بریم که انرژی الکتریکی در آن برقرار باشد (نظیر مدار زون، 

مدار لوپ و مدار خروجی) و همچنین یک مسیر ارتباطی بین دو نقطه را فراهم می کند. 
تعریف مسیر ارتباطی: به هر مدار، هادی، فیبر نوری، حامل رادیویی و سایر روش هایی که برای 
ــت انرژی  ــیر ارتباطی می گویند که در آن ممکن اس ارتباط بین یک یا چند محل به کار می رود، مس

الکتریکی برقرار نباشد.
نکته: یک مدار، نوعی مسیر ارتباطی است. اما یک مسیر ارتباطی، لزومًا یک مدار نیست.

کالس مسیرهای ارتباطی باید از روی ارزیابی مبتنی بر عملکرد این مسیرها طبق الزامات مندرج در 
 NFPA 72 قوانین، آیین نامه ها و استانداردها و تحلیل مهندسی پروژه موردنظر تعیین شود. استاندارد
استفاده از کالس خاصی را الزامی نمی داند. انتخاب کالس مدار به تصمیم گیری طراح سیستم بستگی 
ــئول،  ــاختمان یا مقام قانونی مس ــاختمانی، NFPA 101، مالک س دارد؛ مگر آنکه یک آیین نامۀ س
ــخصی از مدار را الزامی شمرده باشد. این انتخاب باید بر اساس ارزیابی دقیق  ــتفاده از کالس مش اس

شرایط محل و تأسیسات پروژه موردنظر صورت گیرد.
در هنگام تعیین یکپارچگی و قابلیت اطمینان مسیرهای (مدارهای) سیگنال رسانی داخلی که در 

مدارها و مسـیرهای ارتباطی سیستم اعالن 
حریق

فصل ۱۴
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می دهد. این مسیر در یک محفظه (در این مثال، در داخل شفت) با مقاومت ۲ ساعت در برابر حریق
نصب شده است.

کابل مقاوم در برابر حریق به مدت ۲ ساعت

این روش را برای زمانی می توان مورد استفاده قرار داد که استفاده از یک محفظهً
نکته: مقاوم در برابر حریق، امکان پذیر و یا مطلوب نباشد

ــتگی سطح ۲ برای یک مسیر کالس B، با استفاده از کابل مقاوم در برابر حریق به شـکل ۱۴-۱۳: مثال پایس
مدت ۲ ساعت

نکته: این روش می تواند به جای استفاده از کابل مقاوم در برابر حریق به مدت ۲ ساعت مورد استفاده قرار گیرد.
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شکل ۱۴-۱۴: مثال پایستگی سطح ۲ برای یک مسیر کالس B با استفاده از محفظه (ناحیه) یا شفت مقاوم

در برابر حریق به مدت ۲ ساعت

۱۴-۴-۴- مشخصات مسیر با پایستگی سطح سه
ــاختمان باید به طور کامل توسط سیستم اطفای حریق ــیر با پایستگی سطح ۳، س در مورد مس ،
اسپرینکلر خودکار مطابق با الزامات استاندارد NFPA13 محافظت شده باشد. افزون   بر این مورد



۱۵-۱- مقدمه

ــتم های اعالن حریق در یک ناحیه تحت حفاظت، هشدار دادن به  ــیاری از سیس هدف اولیۀ بس
ــتم ها عبارت اند از: فعال کردن یا نظارت  ــت. دیگر اهداف این سیس ــاکنان برای تخلیۀ محل اس س
ــت از اموال، تضمین تداوم عملیات  ــاختمان، تأمین حفاظ بر ویژگی های حفاظت در برابر حریق س

(فرایند)، تأمین حفاظت از میراث و محیط زیست.
اصطالح سیستم اعالن حریق ناحیۀ تحت حفاظت (محلی)۱ به هر سیستم اعالن حریقی که در 
ــت نظیر سیستم اعالن حریق ساختمان۲، سیستم اعالن حریق  ناحیۀ تحت حفاظت قرار گرفته اس

عملکرد اختصاصی۳ و سیستم اعالن حریق مخصوص عملیات اطفای حریق۴، اطالق می شود.

۱۵-۲- نرم افزار سیستم های اعالن حریق

ــتم های اعالن حریق آدرس پذیر معموًال تنها از طریق نرم افزار برنامه ریزی  برنامه ریزی اغلب سیس
ــت. همچنین در سیستم های متعارف برخی از سازنده ها، امکان  سازندۀ آن سیستم امکان پذیر اس
برنامه ریزی و تعیین نحوۀ عملکرد ورودی ها و خروجی های سیستم به صورت نرم افزاری ممکن است.

نرم افزار و سخت افزار سیستم کنترلی اعالن حریقی که قرار است با سایر نرم افزارها و سخت افزارهای 
ــخه های نرم افزارها و  ــند. نس ــازگار باش ــند، باید ازنظر عملکردی با آن ها س موردنیاز در ارتباط باش

1. protected premises (local) fire alarm system
2. building fire alarm systems
3. dedicated function fire alarm systems
4. releasing fire alarm systems

سیستم اعالن حریق ناحیۀ تحت حفاظت

فصل ۱۵
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ــی از فعال شدن سیستم اطفای حریقی که کنترلشان در اختیار آن هاست، در صدمات ناش
ــود که عامل اطفای حریق، ــند. مثًال مرکز کنترل باید در محفظه ای قرار داده ش امان باش
ــد یا اینکه این مرکز کنترل، خارج از محل تخلیۀ سیستم ــته باش امکان ورود به آن را نداش

اطفای حریق نصب شود.

۱۵-۱۰- حصول اطمینان از عدم فعال شدن ناخواستۀ سیستم اطفای حریق

الزامات بند ۵ در بخش قبل، دارای اهمیت زیادی است. در اغلب موارد، پیمانکاری که سیستم
اعالن حریق را آزمون می کند، تخصصی در زمینۀ عملکرد سیستم های اطفای حریق ندارد. سوییچ
قطع کنندۀ نظارت شده به پیمانکار این امکان را می دهد که عملیات نگهداری یا آزمون سیستم اعالن
حریق را بدون فعال سازی ناخواستۀ سیستم اطفای حریق انجام دهد. نمونۀ یک سوییچ قطع کننده
در شکل ۱۵-۹ آمده است. طبق استاندارد NFPA 72، این سوییچ باید از نوع فیزیکی باشد و قطع
ــت. با فعال کردن این سوییچ، یک سیگنال نظارتی به مرکز ــتم به صورت نرم افزاری مجاز نیس سیس
کنترل اعالن حریق ساختمان ارسال می شود. این الزام موجب به حداقل رسیدن احتمال بروز ایراد

در سیستم اطفای حریق، پس از اتمام آزمون سیستم اعالن حریق می شود.

شکل ۱۵-۹: نمونۀ یک سوییچ قطع کنندۀ سیستم اطفای حریق

جهت محاسبه و برآورد حدودی تعداد تجهیزات و میزان گاز مورد نیاز در سیستم های اطفای حریق گازی، همین
www.firealarmbook.ir/tlink :االن می توانید از این ابزار آنالین و کاربردی در لینک روبرو استفاده کنید

همچنین جهت دانلود رایگان نمونه نرم افزار برنامه ریزی مرکز کنترل اعالن حریق آدرس پذیر، از لینک زیر استفاده
نمایید:

www.firealarmbook.ir/dlsoft

معرفی لینک دانلود رایگان و نرم افزار محاسبه آنالین

http://firealarmbook.ir/tlink
http://firealarmbook.ir/dlsoft


۱۶-۱- مقدمه

ــتم های اعالن  ــی، آزمون، تعمیر و نگهداری سیس در این فصل حداقل الزامات مربوط به بازرس
ــی قرار می گیرد. این بررسی شامل الزامات بازرسی  ــتاندارد NFPA 72 مورد بررس حریق مطابق اس
ــات تعمیر و نگهداری و  ــون و بازه های انجام آن، الزام ــی، روش های آزم ــری، دوره های بازرس ظاه

نگهداری مستندات است.

۱۶-۲- هدف از بازرسی سیستم اعالن حریق

هدف از بازرسی های اولیه و پذیرش مجدد، حصول اطمینان از مطابقت سیستم با اسناد طراحِی 
تأیید شده و تضمین تطابق نصب سیستم با استاندارد NFPA 72 و سایر استانداردهای نصب موردنیاز 
است. همچنین شامل بررسی استفادۀ صحیح از تجهیزات و نصب درست آن ها در موقعیت مناسب 
می باشد. پیروی از استانداردها، قابلیت اطمینان عملکردی و عملیاتی را تضمین می کند. این موضوع 
نه تنها در مورد سیستم های اعالن حریق و خبررسان۱، بلکه در مورد هر نوع سیستم دیگری نیز صادق 
است. در این مرحله، مسئولیت چنین بازرسی هایی بر عهدۀ طراح سیستم و مقام قانونی مسئول است.

۱۶-۳- هدف از آزمون سیستم اعالن حریق
ــتم اعالن حریق و خبررسان، اطمینان از عملکرد  هدف آزمون های اولیه و پذیرش مجدد سیس
ــتمی جهت انجام یک مأموریت خاص یا تأمین  ــت. اگر سیس ــناد طراحی اس ــتم مطابق اس سیس
ــتم قابلیت  ــخص می کند که سیس ــد، آزمون عملیاتی مش ــده باش مجموعه ای از اهداف طراحی ش
1. fire alarm and signaling systems

بازرسی، آزمون، تعمیر و نگهداری سیستم های 
اعالن حریق

فصل ۱۶
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ــش می دهد؛ اما آزمون سیستم هایی که توسط سیستم اعالن حریق ــایر سیستم ها پوش اتصال به س
نظارت یا کنترل می شوند را پوشش نمی دهد. مثًال برای یک دمپِر۱ آتش یا دود که توسط یک کاشف
دود که به سیستم اعالن حریق متصل است کنترل می شود، استاندارد NFPA 72، بازرسی، آزمون و
نگهداری کاشف دود را پوشش می دهد اما مستلزم آزمون عملیاتی دمپر نیست. هر سیستم یا بخشی
از تجهیز که به سیستم اعالن حریق متصل است باید مطابق با دستورالعمل یا استاندارد قابل اعمال به
آن سیستم یا تجهیز آزمون شود. در مثال فوق، دمپر را باید بر اساس الزامات NFPA 80 (استاندارد

درب های ضد حریق و سایر دریچه های محافظ) مورد بازرسی و آزمون قرار داد.
جدول ۱۶-۱ بازرسی ظاهری مربوط به اجزای سیستم اعالن حریق را نمایش می دهد.

جدول ۱۶-۱: بازرسی ظاهری اجزای سیستم اعالن حریق
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ساالنهبلهکلیۀ تجهیزات۱

اطمینان حاصل کنید تا تغییراتی که بر عملکرد تجهیزات
ــده ــند. اصالحات انجام ش اثر می گذارند رخ نداده باش
ــاختمان، تغییرات ــاختمان، تغییر در تصرفات س در س
ــدادهای ــرایط محیطی، موقعیت تجهیزات، انس در ش
فیزیکی، جهت تجهیزات، آسیب فیزیکی و میزان تمیز

بودن تجهیزات را بازرسی کنید.

۲

سیستم اعالن حریق دارای نظارت
الکتریکی برای سیگنال های

هشدار، نظارتی و خطا
شرایط عادِی سیستم را تأیید کنید.

ساالنهبلهفیوزها
تجهیزات (یا سیستم های) 

متصل شده به سیستم اعالن حریق۱
ساالنهبله

LED ساالنهبلهالمپ ها و چراغ های
ساالنهبلهمنبع تغذیۀ اصلی (اولیه)

۶ ماههبلهسیگنال های خطا

۳

سیستم اعالن حریق بدون نظارت
الکتریکی برای سیگنال های

هشدار، نظارتی و خطا
شرایط عادِی سیستم را تأیید کنید.

هفتگیبلهفیوزها
تجهیزات (یا سیستم های) 

متصل شده به سیستم اعالن حریق
هفتگیبله

1. interfaced equipment

1. damper
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 بعدی چیست؟قدم 

 پکیج ویدئوییاز  ویژه و کاربردی سه بخش دریافت

 بصورت رایگان ستم های اعالن حریقیهای مهندسی سکلید شاه

 

 مهمترین بررسیدر این ویدئو با حضور جمعی از قبول شدگان آزمون آتش نشانی تهران به 

 پروژه های سیستم های اعالن حریق پرداخته شده است. راهکارهایچالشها و 

 :لینکدانلود رایگان از 

shahkelidhttp://firealarmbook.ir/ 
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 یک قدم جلوتر از بقیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اعالن حریق بر  در این کتاب کاربردی و روان، با دید آموزشی و اجرایی به آموزش سیستم

پرداخته شده است و با ساختاری کامالً  2019نسخه  NFPA 72اساس آخرین ویرایش استاندارد 

قدم نکات کلیدی و کاربردی و راهکارهای فنی ارزشمند موردنیاز در  به یافته، قدم سازمان

 ی صنعتی و ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته است.ها پروژه

 firealarmbook.irبا تهیه این کتاب به ابزارهای کاربردی و آنالین و محصوالت آموزشی وبسایت 

 .و از رقبایتان پیشی بگیرید دسترسی پیدا کنیدهای کتاب  روزرسانی بهتغییرات و و نیز 

 www.firealarmbook.ir :فقط از وبسایت خرید

 نیز قرار دارد. سازی امکانات سایت کد الیسنس فعالهر کتاب، یک  باتوجه داشته باشید که 
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