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  موارد نظارتی در سیستم ھای کشف و اعالم حریق 

 و یا اعالم حریق اعالم حریقسیستم سیستمھای اتوماتیک کشف و اعالم حریق کھ بھ اختصار 
 دارای، بسیار را برعھده دارد حریق و اعالم کشف  نجایی کھ در مسئولیت آگفتھ میشود ، از

گردیده حبران ناپذیری و خسارات جانی و مالی عدم انجام این مھم باعث بروز و اھمیت میباشد
اھمیت حائذ سیستم نگھداری تحویل و  ،تست ، صحیح  اجرائ نظارت بربداین جھت  و

  .میباشد

نظارت در این سیستم از ابتدای کار یعنی بالفاصلھ پس از طراحی ابتدایی در مرحلھ گرفتن 
  :مراحل نظارت بر طبق بند ھای زیر میباشد. پروانھ ساخت شروع میگردد

اصلی پس از پایان سفت کاری ساختمان و ھماھنگ نمودن طراحی با معماری قدم  -١
را نھایی ساختمان میباشد ، در این قسمت تمامی اجزای داخلی مشخص و میتوان طرح 

  .پیاده نمودبرروی کاغذ  ،و کاربری معماری منطبق با 
نوع سیستم کشف و اعالم حریق با توجھ بھ متراژو کاربری بر طبق جداول تھیھ شده در  -٢

  .شھر اصفھان مشخص میگرددضوابط ایمنی 
در صورتیکھ طراحی انجام شده در شروع کار با معماری انجام شده مغایرتی نداشتھ باشد  -٣

جھت اجرائ با توجھ بھ قابلیت ھای آن در نقشھ درج )نام تجاری  (سیستم برند بایستی 
  .جھت تایید بھ سازمان آتشنشانی برده شودیا ناظر گردیده و پس از تایید مھندس طراحی 

سیستم ھای کشف و اعالم ابتدا بایستی نقشھ تایید شده در دست ناظر برق و  در اجرای -۴
 سیم کشیدر این قسمت بایستی جھت جلوگیری از اشتباھات رایج ، مجری و.مجری باشد

سیستم مشخص گردد، درصورتیکھ برقکار ساختمان قراراست این کار را انجام دھد 
قشھ تایید مھندس ناظر برق وطبق ن باھماھنگی مجری سیستم کشف و اعالم و زیر نظر

در این مرحلھ نوع سیم و کابل کشف و اعالم بایستی  ھمچنین.شده شروع بھ کار نماید 
با طبق طرح وو نوع آن فاده شده در طرح دارای تاییدیھ تمامی اجناس است .ق طرح باشدبط

  .ناظر انتخاب گردد مشورت
و درصورت وجود مشکل ، در محل با توجھ بھ نقشھ ) FACP(محل پانل اعالم حریق  -۵

بھ راحتی در دسترس بوده و  بایستی این محل. مورد تایید نصاب و ناظر برق انتخاب گردد



با محل ورودی ھماھنگ (زیر، باال یا کنار پانل اعالم حریق  الزم است . قابل دید باشد
کابل ھا  نصب گردد تا تمامی سیم و )FIRE POOL BOX(تو کار  جعبھیک عدد ) ھای پانل

ارتفاع مجاز ھمچنین .شود FACPو لوپ کردن وارد ابتدا بھ این پانل وارد و پس از آرایش 
پانل بنحوی باشد کھ ھر شخص با قدمتوسط بتواند براحتی اپراتوری پانل را انجام دھد 

  ).سانتی متر از کف تمام شده ١۴٠تا  ١٢٠پیشنھاد (
ی کشف و اعالم حریق ، یک خط تلفن و عالوه بر تمامی سیم و کابل ھا  FPBدر جعبھ  -۶

در نظر گرفتھ بصورت مجزائ چند خط جھت تغذیھ اصلی پانل و فرمان ھای کمکی 
.. این خطوط از پانل مشاعات ،فن فشار مثبت،ارتباط با سیستم اطفای اتوماتیک و .شود

  .طبق طرح باشد
تعداد شد و میبا)معموال بصورت آژیر عمومی(مدارات اعالم حریق طبق طرح اجرای  -٧

درصورتیکھ پانل .پانل میباشد خروجیباتوجھ بھ تعداد )مدار اعالم حریق(آژیر خطوط 
خط عمومی است ، الزم است تمامی آژیر ھای ھمکف و زیر زمین ھا  ٢اعالم دارای 

 ۴درصورتیکھ پانل دارای . روی یک خط و آژیرھای طبقات روی خط دیگر قرار میگیرد
خط،ھمکف یک خط و دو خط جھت طبقات  خروجی اعالم عمومی باشد ، زیرزمین یک

جھت چراغ چشمک زن بیرون درب گذر نیاز بھ خط جداگانھ کھ از .ددرنظر گرفتھ شو
  .رلھ فایر پانل تغذیھ میگردد میباشد

درصورت امکان شستی ھای ھمکف و راه پلھ ھرکدام روی یک خط مجزائ قرار گیرند  -٨
 ایجاد آالرم ھای ناخواستھدر صورت (تا در صورت نیاز بتوان خط را از مدار جدا نمود

در سیستم ھای آژیرعمومی در صورتیکھ در ھر قسمت چند زون ).شستیدر استفاده از 
اشکالی در )تقسیم عناصر بھ چند خط یا جدا نمودن شستی ھا (کشف وجود داشتھ باشد 
  .اعالم حریق بوجود نمیآید

در نظر )FIRE POOL BOX(در ھر طبقھ یک پانل کششی ھت اجرای ایمن و راحت ج -٩
      .شناختھ میشود ("FIRE JUNCTION BOX " FJB) نوان گرفتھ شود این پانل اشتباھا بع

بتوان  باشد تا  FJBدر اجرای مدارات اعالم ،الزم است ورود و خروج سیم و کابل از پانل 
  .در ھنگام عیب یابی مدار بھ راحتی محل مسیر را دنبال نمود

کابل در مکانھایی کھ سیستم متعارف با لولھ کشی روکار انجام میپذیرد الزم است از  -١٠
در سیستم ھای آدرس پذیر الزم .مقاوم بھ حریق در مدارات کشف و اعالم استفاده گردد

استفاده )بر طبق مصوبات جلسھ وحدت رویھ(است از کابل شیلد دار و کابل مقاوم بھ حریق 
  .گردد



یکی از موارد نظارتی در سیستم ھای کشف و اعالم حریق، چک شدت صوت در اتاق  -١١
در اتاق خواب در . و ھمچنین تمامی نقاط ساختمان میباشد) درب بستھبا وجود ( ھای خواب

با وجود درب بستھ و در تمامی قسمت    75db )حداقل( دورترین قسمت آن شدت صوت
در این حالت درصورتیکھ دو یا سھ اتاق . نیاز میباشد 65db ) حداقل( ھای دیگر واحد

شدت  کھ پشت درب آنھا نصب گرددخواب معمولی کنار ھم باشند بھتر است آژیر در 
ھمچنین دراتاق خواب .الزم میباشد   90DBتا  85در حدود  حداقلآژیر  صوت
بیشتر از ماکزیمم   5dbدر موتورخانھ مرکزی .آژیر نصب گردد)دارای سرویس(مستر

پارکینک ھا،موتورخانھ وسالن ھای سرو صدای موجود و ھمچنین در تمامی انباریھا، 
   .بگوش برسد  65dbمت ھای مشاعات حداقل شدت و قساجتماعات 

در بیرون درب ) قرمز رنگ استروب الیت(در ساختمانھای بزرگ چراغ چشمک زن  -١٢
مجاور گذر اصلی، پارکینگ ھای بزرگ طبقاتی،موتورخانھ ، سالم اجتماعات وفضای 

  .استخر نصب میگردد

  .عمومی میباشدمدار استروب بیرون درب از رلھ فایر و مابقی از مدار اعالم 

بھترین زمان برای بررسی تجھیزات کشف و اعالم حریق زمانی است کھ تجھیزات  -١٣
پانل بایستی دارای برچسب معتبر از سازنده و ).تحویل انبار(تحویل کارفرما میگردد

ھمچنین دستورالعمل بھره بردای بھ زبان فارسی و آدرس زون بندی .استانداردھای آن باشد
  .ودر کنار آن نصب میگرددکھ پس از نصب تابل

کلیھ تجھیزات ارائھ شده جھت نصب بایستی دارای برچسب سازنده با استانداردھای  -١۴
جھت چک این تجھیزات میتوان با مراچعھ بھ آدرس . مربوطھ و شماره سریال معتبر باشند

ب ھمچنین نصا. استاندارد تایید کننده و ارائھ شماره سریال از اصلی بودن آن مطمین گردید
و یا نمایندگی بایستی فاکتور معتبر تجھیزات با شماره سریال و مشخصات کامل تمامی 

ر در ھنگام تایید اظن. تجھیزات با مھر شرکت نمایندگی اصفھان را بھ کارفرما ارائھ نماید
  .آن مطمئن گرددموارد این فاکتور را چک نموده و از صحت 

این نقشھ محل شروع و پایان زونھا در . پروسھ نصب طبق نقشھ تایید شده میباشد -١۵
مشخص بوده و طبق آن میتوان عناصر مقاومت انتھایی را چک نمود و از عدم انشعاب 

  . ن شدمطمئ) شکلT(اضافھ
دارات کشف و اعالم در لولھ ھای اختصاصی اجرائ گردد ویا از از سینی  یا متمامی  -١۶

ل عبور کابل درسینی با نردبان کابل اختصاصی استفاده گردد ، در غیر اینصورت مح



جداکننده با فاصلھ مناسب از قسمت ھای دیگر جدا شود و بھیچ عنوان این مدارات با کابل 
ارتفاع نصب چراغ   .ھای جریان و ولتاژ باال و یا فرکانس باال در یک سینی قرار نگیرند 

     .سانتی متر از کف میباشد ٢١٠چشمک زن و آژیرھا حداقل 
سالن راھرو، پلکان ،، ، خواب،انباریبر طبق نقشھ ،در سالن  دتکتورھای سقفی -١٧

ه و در آشپزخانھ موتورخانھ حرارتی دتکتور دود بود،،رختکن ،دفاتر وفروشگاه ھا 
  (A1R,A2R or BR)شی ودرپارکینگ حرارتی افزای (A1S,A2S or BS)حرارت ثابت 

در مواردی کھ امکان انتخاب نوع دتکتور حرارتی وجود دارد دتکتورھای متناسب . میباشد
  .ارزش باالتری دارند )افزایشی(با نرخ رشد حریق 

د ویا ردر مواردی کھ امکان حریق دودی ھمراه با حریق حرارت زا ھمزمان  وجود دا -١٨
مانند اتاق برق یا فروشگاه ھای (ود حریق در ابتدا بوجود آیند ممکن است ھر کدام از این د

استفاده از ھر دو دتکتور دود و حرارت ویا دتکتور  )مواد رنگی و زیر مجموعھ نفتی
  .ترکیبی پیشنھاد میگردد

ھمچنین فواصل .تمامی فضاھای موجود ساختمان بایستی تخت پوشش دتکتورھا باشند -١٩
ریچھ دمنده ھا،روشنایی ھای کم مصرف و تخلیھ گازی،مصارف ھارمونیک زا مجاز تا د

  .پارتیشن در نظر گرفتھ شود, و فرکانس باال و مدارات برق شھری و موانع 
پس از اتمام نصب سیستم ھای کشف و اعالم الزم است نصاب سیستم تست تمامی  -٢٠

یح این سیستم مطمئن اجزائ را در حضور ناظر برق انجام داده تا ناظراز عملکردصح
ابزار الزم مانند اسپری دود، سشوار صنعتی،صوت سنج و جھت تست نصاب سیستم .شود

  .را بھمراه داشتھ باشدکیف ابزار کامل 
پس از تست کامل سیستم و ارایھ دستورالعمل بھره برداری و آدرس بندی زونھا تاییدیھ  -٢١

   .دنھایی و پایان کار توسط مھندس ناظر قابل تایید میباش


