
 دستورالعمل طراحي و اجرائي سيستم اعالم حريق

NFPA-72    بر مبناي استاندارد  

 
2000m مساحت هر زون حد اكثر ) 1

  .ميباشد2

 .مي باشد3000mحد اكثر طول زون ) 2

.عدد منظور گردد 20و بهتر است حد اكثر  المان است 24..) ي و دتكتور تشامل شس(هاي هر زون  حداكثر تعداد المان) 3  

.هر طبقه مسكوني ميتواند بر يك زون قرار گيرد )4  

.پيشنهاد ميشود شستي اعالم حريق راهرو طبقات بر يك زون مجزا باشد) 5  

  .دار استفاده نمود ميبايست از سيم روکش) ..…سوئيچ واتاق ترانس،(ي استيكه داراي ولتاژ القا در جاهائي) 6

.شدسيم بايد يک تيکه و در لوله مستقل و مجزا با) ٧  

  .باشند،نياز به دتکتور دارندcm 80 سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بيش از ) ٨

  .باشد ،بايد براي آن دتكتور مجزا لحاظ نمودcm 30 اگر فاصله پارتيشن نصب شده تا سقف كمتر از  )٩

  .تنظر گرف باشد الزم است دتكتور مجزا براي هر فضا درcm 50 اگر ارتفاع گچبري سقف بيش از ) 10

  :ها مي بايست داراي دتكتور  باشندكليه انبار) 11

  .در صورتيكه انبار در واحد مسكوني باشد،الزم است يك دتكتور حرارتي براي آن در نظر گرفت –الف    

     از  8mو در فاصله حداكثر از انبارها  50cmبراي انبارهاي موجود در پاركينگ  اگر بصورت رديفي باشد در فاصله  –ب     

  .ك دتكتور در مسير ورودي به آنها نصب ميشوداگر انبارها بصورت مجموعه اي باشد ي و. هم نصب ميشوند           

  .در مجاورت تابلو كنتورهاي برق يك دتكتور دودي نصب شود) 12  

 ردياب مكنده استفاده از (آسانسور ميبايست داراي يك زون مجزا از دتكتورهاي دودي باشد موتورخانه و چاهك هر )13

   ).پيشنهاد ميشودSmoke Aspretion System دودي       

  در سوله هاي صنعتي و ساختمانهاي داراي رايزر برق ، الزم است از دتكتور مكنده دودي و يا ردياب حرارتي كابل ) 14

(Linear Heat Detector)        استفاده شود           

m 100 ثر سطح پوشش دتكتور دودي حداك) 15
m 60 و براي دتكتور حرارتي2

2
  .است 

  .استm 8 و براي دتكتور حرارتي m 12 حداكثر ارتفاع نصب دتكتور دودي )16

  :برد دتكتورها ) 17

  :دتكتورهاي دودي  -الف 

 متر   6,5شعاع ه دايره اي ب -

  .متر بر حسب مكان و آرايش نصب  15متر  تا  10,6فاصله دتكتور دودي  -

  :رتي دتكتورهاي حرا –ب 

  .متر در محلهايي  با ريسك باال مانند آشپزخانه  5,3شعاع ه دايره اي ب  -      

  .متر در محلهايي با ريسك كمتر مانند پاركينگ  6,5شعاع ه دايره اي ب -      

  .متر بر حسب مكان و آرايش نصب  10,6متر تا  7,5فاصله دو دتكتور حرارتي  -      

  

در هتل ها و ساختمانهاي مسكوني خوب ولي براي مكانهاي صنعتي الزم است از  ي  دو كانالهاستفاده از دتكتورها) 18

.دتكتور مجزا استفاده نمود  

.دور از پنجره و درب و فضاي باز پاركينگ ( محل نصب دتكتور دودي نبايد در مجاورت يا نزديك جريان هوا باشد ) 19  

  .براي حرارتي است m 5.5 براي دودي  و  m 7 و حداكثر cm 50 شن حداقل فاصله دتكتور تا ديوار و يا پارتي) 20

بهترين مكان نصب تابلوي اعالم حريق در نگهباني، سرايداري و اتاق اطالعات و يا در نزديكي ورودي ساختمان است) 21  

.نحوي كه مورد رويت عموم و خصوصاً مامور آتش نشاني باشده ب         

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  .باشد m 20كند نبايد بيش از  فاصله پيمايشي كه فرد جهت رسيدن به شستي طي ميحداكثر  در فضاي سوله،)22

  .پائين تر از مرتفع ترين نقطه سقف نصب شوندcm 50 در سقف هاي شيبدار الزم است دتكتورها در ارتفاع ) 23

  :شستي اعالم حريق )24

از كف  cm 170 ابلو اعالم حريق در ارتفاع و تcm 140  تا 120نصب  در ارتفاعشستي اعالم حريق در حالت معمولي  -

  .نصب شوند

  .متر  45تا  30فاصله شستي ها در راهروهاي پهن و كم تردد بين  -

  .متر 25تا  15فاصله شستي ها در راهروهاي پر تردد و باريك و پله بين  -

  .يك شستي نصب شود) در هنگام تخليه ساختمان ( در كنار هر درب يا راه پله خروجي  -

  .استفاده از شستي در محلهاي فرار و خروج و ابتداي راه پله  -

  :سيستم آدرس پذير -    
.الزامي استبراي مجتمع هاي مسكوني و سوله هاي صنعتي بزرگ ، استفاده از سيستم آدرس پذير ) 25  

  .المان ميباشد 128و داراي حداكثر Km 3 حداكثر طول لوپ ) 26

.ت را درون يك لوله قرار دادوان مسير رفت و برگشدر سيستم آدرس پذير نمي ت) 27  

.عدد مي باشد 4حداكثر تعداد لوپ ) 28  

  .عدد انواع سنسور در نظر گرفته شود 24حداكثر تعداد  ) zone(در هر ناحيه ) 29

ا و براي آزيره 2ملم 1,5از كابل با سيم مقطع  .انتخاب گردد JY-ST-Y(mm0,8(كابل ارتباطي سنسورها از نوع ) 30

    .شستي ها مي توان استفاده نمود 

    مسكوني نيازي به ارتباط خاصي بين سيستمهاي كنترل اعالم حريق واحدهاي تجاري  -در مجتمع هاي تجاري )31 

  .و مسكوني نيست و فقط آژيرهايي در فضاي بيرون درنظر گرفته شود        

تقل باشند و در پاساژها از يك سيستم اعالم حريق واحدهاي تجاري هركدام داراي يك سيستم اعالم حريق مس) 32

    .مركزي استفاده شود

    .در انتهاي مسير آژيرها مقاومت پايان خط در نظر گرفته شود) 33

   در صورت روكار بودن سيم كشي سيستم اعالم حريق بايد از لوله فلزي استفاده نمود و از كاربرد داكت هاي) 34

    .پالستيكي اجتناب گردد       

  در پالني از سيستم اعالم حريق كه كابل كشي ها و مركز اعالم حريق كشيده شده است ، توضيحي در مورد ) 35

    .نواحي هر زون داده شود       

 مي بايست براي پله فرار يك زون مجزا در نظر گرفته شود كه شاسي آن در هر طبقه و در مسير پله فرار گيرد، ) 36

  . د راه پله شاسي نصب شده ، لذا شاسي جنب درب ورودي واحد ساختماني حذف ميشودنظر به اينكه در پاگر ) 37

.ولي فضاي راهرو نيازي به دتكتور ندارد. باشد  دوديالزم است كليه اتاق خوابها داراي دتكتور ) 38         

   دو در هر زير زمين و همكف  عالوه بربا توجه به ميزان باالي توان صوتي آژيرهاي  اعالم حريق،الزم است  ) 39       

      30دسي بل و ترجيحا در هر واحد يك بيزر با توان صوتي   75بقدرت  طبقه يكدستگاه آژير نصب نمود              

.بهر صورت هر ساختمان مسكوني بايد داراي حد اقل دو آژير مي باشد  .دسي بل  منظور گردد   
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رسم شده ، تعداد زونھای آن و نيز محل کاربردی ھر  (F.A.C)م حريق مرکزی 8زم است در پ3نی که سيستم اع3 ) 40

  :بعنوان مثال . زون تعريف شود 

زون و بازاء ھر طبقه ، ھمکف ، راھرو ، آسانسور و پله فرار دارای يک زون  ٨سيستم اع3م حريق مرکزی داری "    

   ."ميباشد
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