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  : سیستم اعالم حریق چیست )1

یک سیستم اعالم حریق مجموعه اي از تجهیزات اعالم حریق نظیر دتکتور دود، دتکتور حرارت، 

طریق آژیرها و دتکتور شعله و دتکتور گاز است که براي تشخیص عالئم حریق و هشدار دادن از 

فالشرها استفاده می شود. طراحی، اجرا و استفاده درست از این سیستم، میتواند جلوي بسیاري از 

  خطرات جانی و مالی را بگیرد.

 در لغت به معناي آشکار کردن و ظاهر کردن  :اعالن •

 در لغت به معناي آگاه کردن یا هشدار دادن :اعالم •

الن حریق عمل آشکار کردن و ظاهر کردن (آگاه کردن) اتفاق می با توجه با اینکه در سیستم هاي اع •

 .باشد می	سیستم اعالن حریق	افتد، اصطالح صحیح همان

 نظیر( .نمود استفاده	حریق اعالن		براي تجهیزاتی مانند آشکارسازها، مرکز کنترل بهتر است از اصطالح •

 و ... حریق اعالن پنل کنترل حریق، اعالن شستی حریق، اعالن دود آشکارساز

 عالما آژیر نظیر. (نمود استفاده		حریق اعالم	براي تجهیزاتی مانند آژیر و فالشرها می توان از اصطالح •

 و .... حریق اعالم فالشر حریق،

 

  اجزاء سیستم اعالم حریق )2
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 به طور کلی هر سیستم اعالم حریق از بخش هاي زیر تشکیل شده است: •

 .کنترل ورودي ها و خروجی ها را بر عهده داردکه وظیفه  :مرکز کنترل اعالم حریق •

 …نظیر انواع دتکتورهاي دود، حرارت، گاز، شعله، شستی اعالم حریق و :تجهیزات ورودي •

 …نظیر آژیر اعالم حریق، فالشر و :انواع تجهیزات هشداردهنده •

 .دارد که وظیفه تامین انرژي الکتریکی سیستم را در طول دوره فعالیتش بر عهده :منبع تغذیه •

تجهیزات جانبی دیگري نیز نظیر انواع ماژول هاي ورودي و ماژول هاي خروجی که براي ارتباط  •

 .سیستم اعالن حریق با سایر سیستم ها و تجهیزات به کار می روند

  

  کنترل پنل اعالم حریق) 2-1

پنل هاي  کنترلرل سیستم را بر عهده دارد. کنت و پایش و مرکزي پردازش وظیفه	کنترل پنل اعالم حریق •

 دستۀ زیر تقسیم کرد: 5سیستم هاي اعالن حریق را میتوان به طور کلی به 

 کنترل پنل اعالم حریق متعارف •

 کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر •

 کنترل پنل هاي اطفاي حریق •

 )کنترل پنل اعالم حریق وایرلس (بیسیم •

 .نترل پنل هاي فوق الذکر باشدکه می تواند ترکیبی از قابلیتهاي ک :کنترل پنل هاي ترکیبی •

محل نصب دستگاه مرکز اعالم حریق باید کامال روشن باشد ، بنابراین الزم است مکانی که در آن تابلو کنترل 

 مرکزي نصب شده است مجهز به سیستم روشنایی اضطراري باشد.

هتل ها و در پروژه هاي  کنترل پنل هاي اعالم حریق معموال در اتاق هاي نگهبانی یا حراست، مرکز اطالعات

صنعتی یا تجاري بزرگ معموال در اتاق کنترل و بطور کلی در جایی که معموال افراد مسئول دائما در آنجا 

  حضور دارند و دسترسی به پنل براي آنها به راحتی امکان پذیر باشد، نصب می شود
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آتش سوزي در آنها کمتر است و در تابلو هاي کنترل مرکزي باید در محل هایی نصب شوند که احتمال وقوع 

عین حال رفت و آمد پرسنل تعمیر و نگهداري ساختمان در آنجا بیشتر است. به گونه اي که کارکنان حاضر در 

محل به محض فعال شدن سیستم اعالن حریق و آژیرهاي مربوطه، خود را به ناحیۀ مورد نظر رسانده و 

 م دهند.اقدامات الزم را در خصوص اطفاي حریق انجا

همچنین نقشه هاي پالن ساختمان و سیستم اعالم حریق در محل نصب مرکز اعالم حریق بایگانی و نگهداري 

شوند تا نیرو هاي آتش نشانی که از خارج ساختمان در محل حاضر می شوند با دسترسی به این نقشه ها و 

 . مستندات فنی، بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریعتر راهبري کنند

با توجه به تنوع برندها و مدل هاي مختلف تابلوهاي کنترل مرکزي، اکیدا توصیه میشود که در زمان استفاده از 

کنترل پانل هاي اعالم حریق (در زمان طراحی، نصب و راه اندازي و سرویس هاي دوره هاي آن) حتما از 

 ود.کاتولوگ ها و دستورالعمل هاي ارائه شده توسط سازندة آن پیروي ش

  

  متعارف کنترل پنل اعالم حریق) 2-1-1

چندین آشکارساز که یک منطقه (زون) از  conventionalیا  در سیستم اعالم حریق متعارف •

ساختمان را پوشش میدهند در قالب یک مدار به هم پیوسته به مرکز کنترل اعالم حریق متصل میشوند 

 .بنابراین هر مدار نماینده یک زون است

المان قرار میگیرد و در صورت بروز حریق چراغ مربوط به آن  25اعالم حریق حداکثر در هر زون  •

 .زون بر روي مرکز کنترل روشن خواهد شد

زون باشد. حالت هاي مدار  16یا  12، 8، 4، 2در سیستم اعالم حریق متعارف هر مرکز کنترل میتواند  •

 .هر سیستم اعالم حریق میتواند داشته باشد باز، عادي ، هشدار و اتصال کوتاه چهار وضعیتی هستند که
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میباشد که )  (Control panelمهمترین بخش سیستم اعالم حریق متعارف مرکز کنترل (کنترل پنل،  •

تمامی دتکتورها ، شستی ها و سایر تجهیزات اعالم حریق از طریق مدارهاي شعاعی به این دستگاه 

 .متصل میگردند

 .اد زون ها میتوان شماره مربوط به هر زون را مشاهده کردکنترل بنا بر تعد زکرروي م •

در سیستم اعالم حریق متعارف نحوه ارتباط دتکتورها با پانل مرکزي به این صورت است که در مواقع  •

 در سبین کوتاه اتصال یک ایجاد باعث	بروز حریق، تحریک دتکتور یا فشار دادن شستی اعالم حریق 

نه به حدي که به عنوان اتصال کوتاه کامل شناخته شود و ( یابدمی افزایش مدار جریان و شودمی مدار

هاي باعث اعالم خطا شود)، در نتیجه مرکز کنترل، از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق رله

 .اندازدهاي اعالم خطر را به کار میمربوطه را وصل کرده و آژیرها و چراغ
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  یق آدرس پذیرکنترل پنل اعالم حر) 2-1-2

این دسته از سیستم هاي اعالم حریق به منظور استفاده در پروژه هاي بزرگتر و به منظور شناسایی  •

 .سریعتر موقعیت حریق استفاده می شوند

در این نوع سیستم ها به صورت حلقه یا لوپ است. یعنی سیم کشی از ترمینال خروجی لوپ در  •

تجهیزات مجددا به کنترل پنل و ترمینال ورود لوپ، وارد کنترل پنل شروع شده و بعد از عبور از 

میشود. در سیستم اعالم حریق آدرس پذیر، تمام تجهیزات شامل انواع دیتکتورها، شستی ها، آژیرها، 

فلشرها، ماژول ها و... می توانند روي لوپ و در کنار یکدیگر قرار بگیرند و نیازي به مسیر مجزا براي 

تورها و شستی ها) و تجهیزات اعالم کننده ي حریق (آژیرها و فلشرها) نمی کاشف هاي حریق (دیتک

 باشد 

 

) یک کد یا آدرس مختص به خود می گیرد و Deviceدر سیستم اعالم حریق آدرس پذیر، هر قطعه ( •

محل نصب ثبت می شود. بدین منظور در زمانی که براي  دربراي آن کد در کنترل پنل، آدرس یا لیبلی 

مثال دیتکتوري در وضعیت حریق یا خطا قرار بگیرد، شماره ي آدرس، نوع قطعه، زونی که در آن 
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نصب شده است و مشخصات محل نصب، روي صفحه نمایش کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر، 

و آدرس  1و لوپ شماره  2تور در زون شماره نشان داده می شود. مطابق تصویر که خطاي یک دیتک

 را نشان داده می دهد. 61شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

در بیشتر سیستم هاي اعالم حریق آدرس پذیر، امکانات نرم افزاري و تنظیمات متعددي وجود دارد که  •

طح سدر پروژه هاي مختلف می توان این امکانات را بکار گرفت.از جمله این تنظیمات می توان تغییر 

حساسیت دیتکتورهاي دودي، تغییر کالس حرارتی دیتکتورهاي حرارتی، تغییر سطح صداي آژیرها، 

ایجاد مد روز و شب، مد مدیریت آالرم کاذب، برنامه ریزي رله ها، گروه بندي آژیرها و اختصاص آنها 

 .به زون ها و یا تجهیزات کشف حریق، ایجاد تاخیر در وصل آژیرها و... را نام برد

یکی از محاسن سیستم هاي آدرس پذیر این است که اگر به هر دلیلی مدار لوپ قطع شود، تجهیزات  •

از کار نمی افتند بلکه از طرف دیگر لوپ تغذیه می شوند.(مانند تصویر زیر) در این حالت خطاي قطع 

 شدن لوپ روي کنترل پنل با عنوان مدار باز نمایش داده می شود.
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  اعالم حریق وایرلس (بیسیم) کنترل پنل) 2-1-3

 عدم دلیل به		بیسیم حریق اعالم سیستم	) یا همان (Wireless Fire Alarmهاي اعالم حریق وایرلس سیستم

 بین وثرم ارتباط برقراري جهت به فیزیکی بسترهاي از نیازي بی و نصب سهولت داخلی، کشی کابل به نیاز

وایرلس به همه اجزا تشخیص  حریق اعالم سیستم. هستند دار پرطرف بسیار حریق اعالم سیستم اجزاي

ي حریق و تجهیزات اعالم هشدار مثل پنل مرکزي، سنسور اعالم حریق، دتکتورهاي حرارتی و دودي، دهنده

تلفن کننده اعالم حریق، شستی، آژیر و آژیر فالشر مجهز است؛ یعنی ارتباط این تجهیزات به جاي استفاده از 

  گیرداي توسط امواج رادیویی صورت میرشته 3اي و رشته 2هاي سیم
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  DETECTORS کاشف هاي اعالن حریق -3

 SMOKE DETECTORS  کاشف دودي •

 FLAME DETECTOR آشکارساز شعله •

 HEAT DETECTOR کاشف حرارتی •

 GAS DETECTOR  دتکتور گاز •

 MANUAL CALL POINTدستی  حریق نشستی اعال •

    

  SMOKE DETECTORS کاشف هاي دود) 3-1  

 SPOT TYPE DETECTOR کاشف دود نقطه اي •

 BEAM DETECTORکاشف دود خطی  •

 DUCT DETECTOR  کاشف دود کانال •
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 کاشف دود ویدئویی •

 کاشف دود مکشی (دتکتور دود نمونه بردار هوا) •

  

 SPOT TYPE DETECTOR کاشف دود نقطه اي) 3-1-1

 :به دو دسته تقسیم می شوند از نظر عملکردي کاشف هاي دود نقطه اي •

 بر اساس یونیزه کردناین دتکتور کاشف دود با محفظه یونی (دتکتورهاي یونیزاسیون)  -1              

  .کار می کند (Americium 241) به نام آمریسیوم توسط منبع رادیو اکتیو هواذرات 

این دتکتورها در درون خود شامل یک فرستنده و یک گیرنده : کاشف دود نوري (اپتیکال) -2          

باشند و در دو سوي یک محفظه قرار دارند و به عبارت ساده هستند که داراي محور نوري متفاوت می

یکدیگر را نمی بینند. در هنگام ورود دود به این محفظه، نور به ذرات دود برخورد کرده و منعکس می 

  شود. 

  

 

 :دسته تقسیم می شوند 5 به از نظر ارتباط با پنل نقطه ايکاشف هاي دود  •

 CONVENTIONALدتکتور دودي متعارف یا  -1

   ADDRESSABLEدتکتور دودي آدرس پذیر  -2     

  دتکتور دودي وایرلس -3     
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 دتکتور دودي موضعی -4     

 دتکتور دود دزدگیر -5    

از جمله آتش هایی مناسب هستند که داراي دود قابل رویت است؛ دتکتور دودي نقطه اي براي آتش •

حاصل از سوختن چوب، کاغذ، پالستیک و کارتن. این دتکتورها در برابر آتش حاصل از مایعات و 

تش آگازهاي قابل اشتعال حساسیت بسیار کمتري دارند و براي این موارد مناسب نیستند، براي مثال 

 	حاصل از سوختن الکل و بنزین براي مکانیزم تشخیص دتکتور دود نقطه اي مناسب نیست.

  

 

 BEAM DETECTORکاشف دود خطی ) 3-1-2

بیم دتکتور از دو بخش فرستنده و گیرنده تشکیل شده است. بخش فرستنده اشعه مادون قرمز از خود 

میزان دود به حدي باشد که مانع رسیدن اشعه به ساطع میکند و بخش گیرنده آن را دریافت میکند. اگر 

 گیرنده شود، بیم دتکتور به کنترل پانل اعالم خطر می کند.

 کاشف هاي دود خطی (بیم دتکتورها) را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

A. (آینه اي) کاشف دود خطی انعکاسی 

B. کاشف دود خطی نوع فرستنده و گیرنده بصورت مجزا 
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آشکارسازهاي دودي خطی و یا همان بیم دتکتورها در مواردي که بخواهیم فضاي بزرگ و وسیعی  •

ب یم و نصده قرار حریق اعالم سیستم پوشش تحت را …مانند انبار، سالن یک کارخانه و یا سوله و 

 .دتکتورهاي معمولی مشکل و یا غیر اقتصادي باشند از این نوع دتکتورها استفاده می شود

  

 DUCT DETECTOR  کاشف دود کانال) 3-1-3

 

  

هایی که جریان هوا وجود دارد دتکتور تونلی یا داکت دتکتور نوعی کاشف دودي است که در کانال •

) بر روي دیواره بیرونی کانال و در معرض دید نصب  HVACهاي تهویه و سیستم (مانند کانال

 که است) متري سانتی 100 و 60 معموالً( متغیر هايطول با لوله یک داراي دتکتور این	شود.می

 دودي دتکتور که ايمحفظه سمت به لوله این روي بر شده تعبیه هايسوراخ طریق از هوا جریان

وجود ذرات دود در هواي  صورت در. شودمی هدایت دارد قرار آن در) پذیرآدرس یا متعارف( اينقطه

برند. اي شده و دتکتور را به وضعیت حریق میوارد شده به محفظه، این ذرات وارد چمبر دتکتور نقطه

 شود.در قسمت دیگر محفظه سوراخی وجود دارد که هواي وارد شده به محفظه از آن خارج می

 کاشف دود ویدئویی) 3-1-4
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اي آنالیز کننده در صنعت سیستم هاي حفاظتی است. این نوع تکنولوژي ساخت آن مشابه سایر دوربین ه

دوربین ها براي تشخیص شعله و یا دود طراحی شده اند که بهترین نشانه ها در زمان وقوع آتش می باشند. 

عکسی که با دوربین گرفته می شود به یک پروسسور ارسال شده که کار آن آنالیز تصاویر جهت تشخیص 

و در زمانی که پروسسور دوربین، دود و یا شعله را تشخیص بدهد یک سیگنال به دود و یا شعله است 

در طول سالیانی که این تجهیز  .سیستم اعالن حریق ارسال می کند. دقیقا همانند سایر آشکارسازهاي آتش

 ردر سایت هاي مختلف نصب و مورد تست و بهره برداري قرار گرفته است نرم افزار داخلی آن بسیار تغیی

کرده و دوربینهاي نسل جدید بسیار قابل اطمینان تر شده اند که از آن جمله می توان به محدود شدن آالرم 

 .هاي کاذب و آشکارسازي واقعی آتش توسط این تجهیز اشاره نمود

 بیشتر در:   (VISD)کاربرد کاشف دود ویدئویی  •

 فضاهاي بزرگ داراي سقف هاي بلند 

 ات و اموال با ارزش ضاهایی که در آنها تجهیزف

 .نگهداري می شود

 هت آشکار سازي آتش در فضاهاي بیرونیج 

  

 

 کاشف دود مکشی (دتکتور دود نمونه بردار هوا)) 3-1-5

قابلیت تشخیص بسیار سریع دود قبل از  AIR SAMPLING SMOKE DETECTORکاشف دود مکشی یا 

این  هر تجهیز یا فردي را دارد و براي مراکز بسیار حساس و مهم مثل مراکز داده و سرورهاي مهم کاربرد دارد.

یا آشکارسازهاي تشخیص حریق  VERY EARLY WARNINIG FIRE DETECTIONنوع از آشکارسازها به 

 زود هنگام معروف شده اند.
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به فرد دیگر این نوع آشکار ساز توانایی تشخیص اجزاي مختلف مانند گرد و غبار و دود در  مشخصه منحصر

هوا می باشد. گرد و غبار و سایر اجزایی که به غیر از دود در هواي محیط وجود دارند توسط فیلترهاي موجود 

کند توسط سنسور داخلی در آشکار ساز فیلتر می شوند. مقداري از گرد و غبار هم که از فیلترها عبور می 

آشکار ساز نسبت به دود قابل تمییز هستند و در واقع تنها دود وارد شده به محفظه آشکار ساز اندازه گیري می 

 شود.

  

  

  

  

 FLAME DETECTOR آشکارساز شعله) 3-2

  

  



16 
 

 انواع آشکارسازهاي شعله عبارتند از: •

 U/Vیا  آشکارسازهاي شعله ماوراي بنفش •

 نزدیک  IRآشکارساز شعله آرایه  •

 ) IRآشکارساز شعله مادون قرمز (  •

 دوربین هاي حرارتی مادون قرمز •

 UV/IRآشکارساز شعله ترکیبی  •

 IR/IR آشکارساز شعله ترکیبی •

 IR3آشکارساز شعله ترکیبی  •

 حسگرهاي قابل مشاهده •

 IR4آشکارساز شعله مادون قرمز  •

  

  HEAT DETECTORکاشف حرارتی ) 3-3

 شیوه مرسوم براي آشکارسازي آتش بوسیله حرارت تولید شده توسط آن وجود دارد :دو  •

 FIXED TEMP آشکارسازهاي حرارتی با آشکار سازي در دماي ثابت  -1 •

 RATE OF RISE	آشکار ساز حرارتی با نرخ تغییرات دما: -2 •
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 تکنولوژي ساخت این نوع آشکارسازها به چهار گونه تقسیم می شوند : •

 آشکار سازهاي حرارتی نوع الکترومکانیکی -1 •

 آشکارساز حرارتی نوع اپتو مکانیکی (نوري مکانیکی) -2 •

 آشکارسازي حرارتی نوع الکترو پنوماتیکی -3 •

 آشکارساز حرارتی الکترونیکی (ترمیستور) -4 •

  

 چهار نوع بنیادي از آشکار ساز حرارتی دماي ثابت الکترو مکانیکی وجود دارد : •

 کند. شامل یک نوار بی متال که یک سمت آن ثابت و طرف دیگر آزادانه حرکت می نوع اول -1

  

  

ر نوع دوم که بیشترین نوع آشکارساز نوع دما ثابت است؛ د -2

حسگر یک المان ذوب شونده (از جنس آلیاژي که در دماي 

خاص و مورد نظر ذوب می شود) است.زمانی که دماي محیط تا 

پیدا می کند آلیاژ همانند لحیم از حالت  دماي ذوب آلیاژ افزایش

جامد به مایع تغییر شکل داده و سبب می شود تا فشار پشت آن 

 آزاد و یک مدار الکتریکی شکل بگیرد و باعث تولید آالرم شود.
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نوع سوم در سیستم هاي بسیار قدیمی بکار گرفته می شد که شامل یک سیم حساس به دما بین دو نقطه  -3

آشکارساز شامل یک سیم حساس به دماست که یک سمت آن ثابت بوده و طرف دیگر آن روي  رسانا بود .

یک چرخ قرقره کوچک قرار دارد. در انتهاي سیم یک وزنه کوچک جهت تنظیم میزان کشش سیم قرار می 

کالیبره  ريگیرد. زمانی که دما افزایش پیدا می کند سیم افزایش طول داده و وزنه پایین می آید. این سیستم طو

می شود که در دماي خاص که سیم به میزان کشش خاصی رسیده است، برخورد وزنه با یک رسانا یک مدار 

 الکتریکی را ساخته و اعالن آالرم می نماید. این نوع از آشکارسازها دیگر تولید نمی شوند.

 بسط داده شده است یبصورتدر نوع چهارم آشکارسازهاي حرارتی الکترومکانیکی دما ثابت، آشکار ساز  -4

که به عنوان آشکارساز خطی حرارتی شناخته می شود که در بر گیرنده دو رشته رسانا به هم تابیده است که با 

روکش پالستیکی مخصوص نارسانا از یکدیگر مجزا شده اند و بر روي مجموع آنها یک روکش وجود دارد. 

ارت خاصی باال می رود روکش پالستیکی مخصوص آب شده و زمانی که دما در کنار این رشته ها تا درجه حر

باعث اتصال کوتاه شدن دو رشته رسانا می شود که این امر با تشکیل یک مدار الکتریکی به سیستم مرکزي 

  اعالن آالرم می نماید.
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  آشکارساز حرارتی نوع اپتو مکانیکی (نوري مکانیکی)

ه یار پیشرفتاین نوع از آشکارسازها در واقع نوع بس

آشکارسازهاي الکترومکانیکی هستند . این آشکار 

ساز شامل یک یا چند کابل فیبر نوري می باشد که 

به وسیله روکش نارسانا حساس به دما از یکدیگر 

مجزا شده اند و با یک روکش بیرونی محافظت می 

شوند. نور متمرکز شده دائما در حال عبور از داخل 

که دماي رو به افزایش در فیبرها می باشد. زمانی

درجه حرارت خاصی روکش نارسانا را ذوب می کند درجه تابش نور داخل فیبر تغییر کرده و یا پیوستگی آن 

از بین می رود، این تغییر که بوسیله تجهیز مخصوص فیبر نوري در حال مانیتور شدن است به عنوان آالرم به 

 سیستم مرکزي اعالن حریق گزارش دهی می کند.

  آشکارساز حرارتی الکترونیکی (ترمیستور)

 ییرتغ دما با آن داخلی مقاومت که است مقاومت نوعی ترمیستور

 ثابت دماي آشکارساز عنوان به هم آشکارسازها نوع این. کند می

 چگونگی که کنند می عمل دما تغییرات نرخ به حساس هم و

  .دارد آن طراحی نوع به بستگی امر این

  

  

  GAS DETECTORدتکتور گاز  ) 3-4

 میزان صورتیکه در. است شده طراحی محیط در سمی و خطرناك گازهاي وجود تشخیص براي گاز دتکتور

 نترلک به گاز نشت دهنده هشدار رود، باالتر دستگاه براي شده تعیین فرض پیش میزان از هوا در موجود گاز

  .باشد می موجود ثابت و پرتابل نوع دو در استفاده نحوه نظر از گازي هاي دتکتور.میکند خطر اعالم پنل
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 ذیل واعان به گازها تشخیص جهت رفته بکار تکنولوژي به توجه با معموال سنج گاز هاي دستگاه سنسورهاي

  :گردند می بندي طبقه

  IR  قرمز مادون تکنولوژي با گازي هاي سنسور –

  الکتروشیمیایی گازي هاي سنسور –

  کاتالیستی سنسورهاي –

  ها هادي نیمه از استفاده با گیري اندازه –

  شستی اعالن حریق دستی) 3-5

 سوزي آتش مشاهده زمان در حریق اعالم سیستم خودکار اندازي راه براي MCP یا دستی حریق اعالن شستی

  .میرود کار به

  

  

  

  

  ادوات اعالم حریق -4
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 آژیر اعالم حریق •

آژیر اعالم حریق ایجاد هشدار شنیداري و دیداري در زمان ایجاد خطر را بر عهده دارد. انواع آژیر ساده، 

آژیر فالشر، آژیر سخنگو و انواع زنگهاي اعالم خطر و بلندگوهاي اعالم خطر براي محیطهاي داخل 

 ساختمان و بیرون ساختمان از دسته بندیهاي این محصول است

  

 

 ریقفالشر اعالم ح  •

فالشر در محل هایی که ناشنوایان حضور دارند یا در محیط هاي بسیار شلوغ و پر رفت و آمد که این 

امکان وجود دارد که صداي آژیر به گوش نرسد و یا در محیط هایی مثل بیمارستان که صداي بلند براي 

 بیماران مناسب نیست استفاده می شود.

 

  کابل اعالم حریق -5

 کابل اعالم حریقساختار سیم و 

 هادي از جنس مس •

 عایق از جنس سیلیکون •

 اسکرین الیه نویزگیر (پوشش در مقابل امواج الکترو مغناطیس پیرامونی) •



22 
 

 سیم تخلیه از جنس هادي مس قلع اندود •

 روکش بیرونی از جنس پلیمرهاي ترموپالستیک کم دود و فاقد گاز هالوژن •

 

  

  

  

  

  

  

 چیست؟تفاوت کابل نسوز و اعالم حریق 

کابل نسوز واژه اي ساخته ذهن افراد غیر متخصص بوده چرا که تمامی کابل ها می سوزند براي این منظور بهتر 

 :کرد معرفی گونه این میتوان که		کابل سیستم اعالم حریق	است بگوییم، کابل مقاوم در برابر حریق و یا

یم را براي مدت زمان مشخصی بر مبناي است که بتواند مقدار مشخصی شعله مستق یکابل اعالم حریق کابل

 .استاندارد هاي مربوطه تحمل نماید
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به طور کلی می توان سیم ها ي مدار اعالم حریق را به دو گروه تقسیم کرد و با توجه به خصوصیات  •

 : هر گروه کابل مناسب با آن را به کار برد

 مانندکابل ها ي آشکارسازها وشستی ها کابلهایی که بعد ازآشکارشدن حریق استفاده نمی شود: 1گروه •

 کابلهایی که بعد ازکشف حریق استفاده میشوند مانندکابلهاي منبع تغذیه وآژیرها و چراغها:  2گروه  •

میلی متر مربع با روپوش و عایق پروتودور به کار برد ولی در مکان  1.5می توان براي گروه یک کابل   •

جویده شدن توسط حیوانات وجود دارد باید کابل با غالف محافظ ها ییکه امکان ضربه یا ساییدگی و 

مکانیکی استفاده کرد. براي گروه دو نیز میتوان از همان کابل استفاده کرد مشروط بر اینکه محافظ 

میلی متر  12در زیر حداقل pvc مکانیکی اضافی نظیر لوله هاي فوالدي وجود داشته باشد یا داخل لوله

 .گذاشته شود گچ به صورت توکار
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