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دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعالم حریق

1– مســاحت هــر زون 2000 متــر مربــع 
. شــد می با

2– حداکثر طول زون 3000 متر می باشد.
زون  هــر  المان هــای  تعــداد  حداکثــر   –3
)شــامل شســتی، دتکتــور و ...( 24 المــان 
اســت و بهتــر اســت حداکثــر 20 عــدد منظــور 

ــردد. گ
ــر روی  ــد ب ــکونی می توان ــه مس ــر طبق 4– ه

یــک زون قــرار گیــرد.
5– پیشــنهاد می شــود شســتی اعــام حریــق 

ــرار  ــزا ق ــک زون مج ــر ی ــات ب ــرو طبق راه
ــرد. گی

6– در جاهائــی کــه دارای ولتــاژ القائــی اســت 
)اتــاق ترانــس، ســوئیچ و ...( میبایســت از 

ــردد. ســیم روکشــدار اســتفاده گ
7– ســیم بایــد در لولــه مســتقل و مجــزا 

ــد. باش
دارای  کاذب  کــف  و  ســقف  چنانچــه   –8
ارتفــاع بیــش از 80 ســانتیمتر باشــند، نیــاز بــه 

ــد. ــور دارن دتکت

NFPA72 برگرفته از استاندارد
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ــا  ــده ت ــب ش ــن نص ــه پارتیش ــر فاصل 9- اگ
ــد  ــد، بای ــانتیمتر باش ــر از 30 س ــقف کمت س
بــرای آن دتکتــور مجــزا در نظــر گرفته شــود.

ــش از  ــقف بی ــری س ــاع گچب ــر ارتف 10– اگ
50 ســانتیمتر باشــد الزم اســت دتکتــور مجــزا 

بــرای هــر فضــا مدنظــر قــرار داده شــود.
11– کلیــه انبارهــا می بایســت دارای دتکتــور 
باشــند: الــف- درصورتــی کــه انبــار در واحــد 
ــور  ــک دتکت ــت ی ــد، الزم اس ــکونی باش مس
حرارتــی بــرای آن در نظــر گرفــت. ب- بــرای 
انبارهــای موجــود در پارکینــگ اگــر بصــورت 
ردیفــی باشــد در فاصلــه 50 ســانتیمتر از 
ــم  ــر از ه ــر 8 مت ــه حداکث ــا و در فاصل انباره
نصــب می شــوند و اگــر انبارهــا بصــورت 
ــیر  ــور در مس ــک دتکت ــد ی ــه ای باش مجموع

ــود. ــب می ش ــا نص ــه آنه ورودی ب
12 – در مجــاورت تابلــو کنتورهــای بــرق 

یــک دتکتــور دودی نصــب می شــود.
13– هــر موتورخانــه و چاهــک آسانســور 
از  مجــزا  زون  یــک  دارای  میبایســت 
دتکتورهــای دودی باشــد )اســتفاده از ردیــاب 

 Smoke Aspretion System  مکنده دودی
می شــود(. پیشــنهاد 

14– در ســوله های صنعتــی و ســاختمان های 
دارای رایــزر بــرق، الزم اســت از دتکتــور 
ــل)  ــی کاب ــاب حرارت ــا ردی ــده دودی و ی مکن

Linear Heat Detector( اســتفاده شــود.

ــور دودی  ــر ســطح پوشــش دتکت 15– حداکث
ــی 60  ــور حرارت ــرای دتکت ــع و ب 100مترمرب

مترمربــع می باشــد.
دودی  دتکتـور  نصـب  ارتفـاع  حداکثـر   –16
12متر و بـرای دتکتور حرارتی 8متر می باشـد.

17– بــرد دتکتورهــا: الــف- دتکتورهــای 
دودی: دایــره ای بــه شــعاع 6.5 متــر، فاصلــه 
دتکتــور دودی 10.6متــر تــا 15 متــر برحســب 
مــکان و آرایــش نصــب ب- دتکتورهــای 
حرارتــی: دایــره ای بــه شــعاع 5.3متــر در 
محل هایــی بــا ریســک بــاال ماننــد آشــپزخانه، 
ــی  ــر در محل های ــعاع 6.5مت ــه ش ــره ای ب دای
ــه  ــگ، فاصل ــد پارکین ــر مانن ــا ریســک کمت ب
ــر  ــا 10.6مت ــر ت ــی 7.5مت ــور حرارت دو دتکت

ــب ــش نص ــکان و آرای ــب م برحس
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18– استفاده از دتکتورهای دوکاناله در هتل ها 
برای  ولی  خوب  مسکونی  ساختمان های  و 
مجزا  دتکتور  از  است  مکان های صنعتی الزم 

استفاده نمود.
19– محل نصب دکتور دودی نباید در مجاورت 
یا نزدیک جریان هوا باشد )دور از پنجره، درب 

و فضای باز پارکینگ(.
20– حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن 
50 سانتیمتر و حداکثر 7متر برای دتکتور دودی 

و 5.5متر برای دتکتور حرارتی می باشد.
در  حریق  اعام  تابلوی  نصب  مکان  بهترین   –21
نگهبانی، سرایداری و اتاق اطاعات و یا در نزدیکی 
ورودی ساختمان می باشد به نحوی که مورد رویت 

عموم و خصوصا مامور آتش نشانی باشد.
22– در فضای سوله، حداکثر فاصله پیمایشی 

می کند  طی  شستی  به  رسیدن  جهت  فرد  که 
نباید بیشتر از 20 متر باشد.

23– در سقف های شیبدار الزم است دتکتورها 
مرتفع ترین  از  پائین تر  سانتیمتر   50 ارتفاع  در 

نقطه سقف نصب شوند.
اعام  شستی  حریق:  اعام  شستی   –24
حریق در حالت معمولی در ارتفاع 120 تا 140 
 170 ارتفاع  در  حریق  اعام  تابلو  و  سانتیمتر 
فاصله شستی ها  از کف نصب شوند.  سانتیمتر 
تا 45  بین 30  تردد  و کم  پهن  راهروهای  در 
و  پرتردد  راهروهای  در  شستی ها  فاصله  متر. 
باریک و پله بین 15 تا 25 متر. در کنار هر درب 
یا راه پله خروجی )در هنگام تخلیه ساختمان( 
در  از شستی  استفاده  نصب شود.  یک شستی 

محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله.
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25– برای مجتمع های مسکونی و سوله های بزرگ، 
استفاده از سیستم آدرس پذیر الزامی است.

26- حداکثر طول لوپ 3 کیلومتر و دارای حداکثر 
128 المان می باشد.

نمی توان مسیر رفت و  آدرس پذیر  27– در سیستم 
برگشت را درون یک لوله قرار داد.

28– حداکثر تعداد لوپ 4 عدد می باشد.
عدد   24 تعداد  حداکثر   )zone( ناحیه  هر  در   –29

انواع سنسور در نظر گرفته شود.
 )JY-ST-Y( از نوع  ارتباطی سنسورها  30– کابل 
و با ضخامت 8 دهم میلیمتر انتخاب گردد. از کابل 
با سیم مقطع 1.5 میلیمتر برای آژیرها و شستی ها 

می توان استفاده نمود.
به  نیازی  مسکونی  تجاری،  مجتمع های  در   –31
ارتباط خاصی بین سیستم های کنترل اعام حریق 
واحدهای تجاری و مسکونی نیست و فقط آژیرهایی 

در فضای بیرون در نظر گرفته شود.
32– واحدهای تجاری هر کدام دارای یک سیستم 
یک  از  پاساژها  در  و  باشند  مستقل  حریق  اعام 

سیستم اعام حریق مرکزی استفاده شود.
33– در انتهای مسیر آژیرها مقاومت پایان خط در 

نظر گرفته شود.
34– درصورت روکار بودن سیم کشی سیستم اعام 
کار  به  از  و  نمود  استفاده  فلزی  لوله  از  باید  حریق 

بردن داکت های پاستیکی اجتناب کرد.
کابل  که  حریق  اعام  سیستم  از  پانی  در   –35
است،  شده  کشیده  حریق  اعام  مرکز  و  کشی ها 

توضیحی در مورد نواحی هر زون داده شود.
36– می بایست برای پله فرار یک زون مجزا در نظر 
گرفته شود که شستی آن در هرطبقه و در مسیر پله 

قرار گیرد.
37– باتوجه به اینکه در پاگرد راه پله شستی نصب 
شده، لذا شستی جنب درب ورودی واحد ساختمانی 

حذف می شود.
دتکتور  دارای  خواب ها  اتاق  کلیه  است  الزم   –38

دودی باشد. فضای راهرو نیازی به دتکتور ندارد.
39– باتوجــه بــه میــزان بــاالی تــوان صوتــی 

دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعالم حریق

https://www.instagram.com/kaashaaneh/
https://t.me/kaashaaneh
https://www.facebook.com/kashaneh7
https://www.linkedin.com/in/kaashaaneh/


www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

آژیرهــای اعــام حریــق، الزم اســت عــاوه 
ــک  ــه ی ــر دو طبق ــف در ه ــن و همک ــر زیرزمی ب
دســتگاه آژیــر بــه قــدرت 75 دســیبل نصــب نمــود 
ــوان  ــا ت ــزر ب ــک بی ــد ی ــر واح ــا در ه و ترجیح
ــورت  ــردد. درهرص ــاظ گ ــیبل لح ــی 30 دس صوت
ــر  ــل دارای دو آژی ــکونی حداق ــاختمان مس ــر س ه

می باشــد.

ــام  ــتم اع ــه سیس ــی ک ــت در پان 40– الزم اس
حریــق مرکــزی )F.A.C( رســم شــده، تعــداد 
زونهــای آن و نیــز محــل کاربــردی هــر زون 
ــام  ــتم اع ــال: »سیس ــوان مث ــود. بعن ــف ش تعری
حریــق مرکــزی دارای 8 زون و بــه ازاء هــر طبقــه، 
همکــف، راهــرو، آسانســور و پلــه فــرار دارای یــک 

می باشــد«. زون 
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