
  
  

 در ساختمانهاي مسکونی حریق نیستم هاي اعالستجهیزات 
  

  
 حریق معمولی یا متعارف اعالنیستم س       

  
 الن حریقعانواع تجهیزات ا

در فضاهائی که پارازیت زیادي دارند، یا مکانهائی که ساکنین آنها قادر نیستندآژیرها را رسا : چراغهاي چشمک زن
  .رها و چراغ چشمک زن که از دور قابل دید باشند نصب شوندبشنوند، الزم است ترکیبی از آژی

حریق طراحی شده  اعالنحریق بستگی به سیستم  اعالنانتخاب تجهیزات مرکز کنترل و  :حریق ناعال مرکز کنترل
ابراین بن. اکنون هر دو سیستم آدرس یاب معمولی و آدرس یاب قیاسی را می توان براي انواع ساختمانها استفاده کرد. دارد

هنگام انتخاب تجهیزات کنترل، مصرف . مشخصات تجهیزات مرکز کنترل حریق، بر اساس اماکن مورد پوشش خواهد بود
حریق، منبع  اعالنبعضی از تابلوهاي مرکز کنترل و . جریان مدارهاي کشف آتش و آژیرها هر دو در نظر گرفته می شوند

انهاي بزرگ الزم است منبع تغذیه جریان مستقیم خارجی براي مرکز تغذیه جریان مستقیم کمکی دارند، اما در ساختم
  . حریق فراهم شود اعالنکنترل و 

بطور کلی منبع برق . قدرت منبع برق کمکی با توجه به مصرف جریان سیستم و مشخصات تغذیه آن تعیین می شود: نکته
در . قیقه آن بار کامل همراه با آژیر استد 30ساعت دوام یابد که  24کمکی حداقل باید در شرایط عادي به مدت 

اگر ساختمانی براي مدت مشخصی فاقد . شرایط ویژه، مانند وجود مولد برق اضطراري، این زمانی می تواند کاهش یابد
مثال اگر ساختمانی . ساعت طوالنیتر از مدتی باشد که ساختمان پر از سکنه است 24سکنه است، زمان عادي رزرو، باید 

 86حریق باید بتواند  اعالنصبح شنبه بدون سکنه است، برق کمکی سیستم  8بعد از ظهر چهارشنبه تا  6 از ساعت
حریق  اعالنتعداد مدارهاي مرکز کنترل و . دقیقه با بار کامل همراه با آژیر کار کند 30ساعت تحت شرایط عادي با 

مداري الزم خواهد بود  12ناحیه، یک مرکز  9نی با مثال براي ساختما. متناسب با تعداد ناحیه هاي هر ساختمان است
  .که سه مدار اضافی آن رزرو است



فقط در فضاهائی که زمینه پارازیتهاي . مشخصات صداي تمام آژیرهاي نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند: آژیرها
مکانهاي پرصدا، باید توجه داشت صداي  هنگام انتخاب نوع آژیر در. زیادي دارد، باید آژیرهائی با صداي بلندتر نصب شود

صداي آژیر باید ممتد باشد، اگرچه از نظر دامنه یا فرکانس ممکن است . آژیر با هیچ صداي دیگري اشتباه گرفته نشود
در سیستمهاي دومرحله اي، در فضاهائی که در لحظه آتش سوزي در خطر نیستند، آژیر نگهبان دیگري نصب . تغییر کند
هرتز کار کنند، مگر اینکه فرکانسهاي پارازیتهاي صوتی  1000تا  500م آژیرها باید در فرکانس فاصله تما. می شود

بطور کلی آژیرها براي هیچ منظور دیگري نباید . از آژیرهاي منقطع نباید استفاده کرد. محل آنها را تحت تاثیر قرار دهند
ولت کار می کنند و جریان آنها بسته به نوع مورد  24ی اغلب با ولت است ول 24تا  9ولتاژ کار آژیرها از . به کار روند
  .میلی آمپر تا چند آمپر تغییر می کند 20استفاده از 

 5دسیبل یا  65ولی حداقل سطح صداي الزم باید . حدود مشخصی براي فاصله آژیرها از یکدیگر پیشنهاد نشده است
اگر سیستم آژیر براي بیدار کردن افراد در . ثانیه طول می کشد 30از  دسیبل باالتر از پارازیتهائی باشد که احتماال بیش

. دسیبل باشد 70خواب الزم باشد، در آن صورت حداقل سطح صدا در محل خواب در شرایط درهاي بسته نباید کمتر از 
و کفها بر صدا باید به  تاثیر درها، دیوارها، سقفها. این شرایط بر تعداد و محل نصب آژیرها در یک ساختمان تاثیر دارند

حریق  اعالندر انواع سیستمهاي . دسیبل سطح صدا را کاهش می دهند 20اغلب درهاي تکی . حساب آورده شود
قسمتهاي مسکونی . حفاظت از جان حداقل سطح صدا در تمام قسمتهاي مسکونی خدماتی ساختمان باید ایجاد شود

نصب یک آژیر در . هستند که آنجا گاهی افراد مشغول کار می شوندشامل فضاهاي محدود شده مانند داکتهاي خدماتی 
در عمل، اغلب سیستمهاي کشف، . حریق و آژیر دیگري در بیرون خروجی اصلی الزم است اعالنمحل تجهیزات کنترل و 

  .ین مشخصه باشندبنابراین اغلب سیستمها باید داراي ا. آتش، به اجزائی هم براي حفاظت جان و هم اموال نیاز دارند اعالن
  

محفظه یونیزاسیون و محفظه پخش : دو روش اصلی کشف نقطه اي دود وجود دارد :نقطه اي آشکارسازهاي دودي
  . نوري

  . انتخاب روش کشف آتش معموال بستگی به نوع آتش احتمالی دارد که باید در مقابل آن حفاظت به عمل آید
ن دو الکترود، با وارد شدن دود به محفظه آشکارساز، کاهش می یابد و در روش یونیزاسیون، جریان ضعیف الکتریکی مابی

به ویژه به ذرات زیر دود حاصل از آتشهائی که سریع شعله می کشند  آشکارسازهاي یونیزاسیون. آژیر به صدا در می آید
داغ شده اند سی که بیش از حد -وي- حساس هستند ولی حساسیت آنها نسبت به ذرات درشت دود حاصل از اجسام پی

  . کم است
آشکارساز یونیزاسیون که در آن منبع رادیواکتیو ذراتی پخش می کند که با یونیزه کردن فضاي بین دو الکترود، سبب 

وقتی ذرات دود وارد محفظه آشکارساز شود باعث کاهش جریان بین دو الکترود می . ایجاد عبور جریان ضعیفی می شود
  .شود و آژیر به کار می افتد

این . آشکارساز قیاسی یونیزاسیون به ذرات ریز دود حساس است و می تواند براي تشخیص حریقهاي معمولی به کار رود
آشکارساز . حریق می فرستد اعالنآشکارساز آنچه را از محیط دریافت می کند به صورت رمز عددي به مرکز کنترل و 

 .ي تشخیص خطرات آتشهاي عمومی به کار رودی تواند برایونیزاسیون به ذرات ریز دود حساس است و م
  

به ذرات  آشکارسازهاي نوري. افتددر روش پخش نوري، آشکارساز با پخش نور یا در بعضی موارد جذب نور به کار می 
  . درشت دود بیشتر حساس هستند و حساسیت کمتري نسبت به ذرات ریز دود دارند



طوري در محفظه آشکارساز قرار گرفته اند که در شرایط عادي، نوري به  آشکارساز نوري، که در آن منبع نور و یک فتوسل
اما وقتی ذرات دود وارد محفظه آشکارساز شده و پخش شدند، پخش باعث انحراف نور به سمت فتوسل . فتوسل نمی تابد

  .می شود و در نتیجه آژیر به صدا در می آید
ي عمومی را دارند ولی باید به حریقهاي خاصی که ممکن است هر دو نوع آشکارساز حساسیت کافی براي تشخیص آتشها

  . خطرهاي کاذب همچنین می توانند در انتخاب آشکارساز تاثیر داشته باشند اعالن. به وجود آید توجه دقیق بشود
 آشکارسازهاي یونیزاسیون به دود غلیظ سوختن مواد نفتی و رطوبت؛ و آشکارسازهاي نوري به دودهاي رقیق توتونی

  . حساس هستند
براي کاربردهاي خاص، آشکارساز شعاع غیرمرئی . آشکارسازهاي نقطه اي گوناگونی با هر دو روش کشف آتش وجود دارند

  .به آشکارساز مرکزي می کشند، وجود دارند دود یا آشکارسازهاي خطی و آشکارسازهاي مکنده که هوا را از چند موقعیت
ولت حدود  24ولت تغذیه می شوند و جریان آنها در حالت عادي در  30تا  15اغلب با ولتاژهاي  آشکارسازهاي دودي

سی، با غالف مکانیکی یا -وي-مدارهاي دوسیمه آشکارسازها می توانند با کابل، با روکش پی. میکروآمپر است 50تا  30
  .نمره یک و نیم در لوله اجرا شوندمیلیمتر مربع و یا سیمهاي  1 بدون غالف محافظ با رساناهائی به مقطع

بعد از نصب پایه آشکارساز و اتصال . در پایه آشکارسازها دو محل براي عبور پیچ و محکم کردن در محل نصب وجود دارد
) جهت عقربه هاي ساعت(سیمهاي آن، قسمت حساس آشکارساز روي پایه قرار می گیرد و با چرخش کمی در یک جهت 

ارتباط . پایه هاي آشکارسازها قسمتهاي الکترونیکی که در هنگام نصب آسیب ببیند ندارند. ی شوددر پایه نصب و قفل م
الکتریکی پایه و قسمت حساس آشکارساز با سیم برقرار نمی شود، بلکه تیغه هاي فنري که در پایه پیش بینی شده اند این 

  .ارتباط را برقرار می سازند
  

  :می توانند به سه گروه تقسیم شوند پذیر نیز وجود دارند کهي خاص سیستم هاي آدرس آشکارسازها
دو خروجی متفاوت ارائه می » شرایط آتش«و » شرایط عادي«آشکارسازهاي دو وضعیتی در : آشکارسازهاي دو وضعیتی-

  .دهند
یرعادي، آشکارسازهاي چند وضعیتی در شرایط عادي، شرایط آژیر آتش یا سایر شرایط غ: آشکارسازهاي چند وضعیتی-

سیسیتم آدرس یاب با آشکارسازهاي چند وضعیتی می تواند در مورد . یکی از چند وضعیت خروجی را ارائه می دهند
  .خطر اشتباهی را تاحدي کاهش می دهد اعالنمسائل مهم پیش آگاهی ارائه دهند که چنانکه تحلیل شود، 

خروجی قیاسی یا دیجیتال مقدار شرایط احساس شده را آشکارسازهاي قیاسی با ارائه ): آنالوگ(آشکارسازهاي قیاسی -
کننده آتش نیستند، بلکه اطالعات را به قسمت دیگري می فرستند تا  اعالندر نتیجه این آشکارسازها . نمایش می دهند

دستگاه ریزپرداز مرکزي سیستم قیاسی، اطالعات . در آنجا وضعیت آتش، غیر آتش و یا عیب دستگاه تشخصی داده شود
در نتیجه همانند سیستم آدرس یاب به ندرت دچار اشتباه می . قیاسی را با آستانه از پیش تعیین شده مقایسه می کند

خطر اشتباهی به طور قابل  اعالناگر تغییرات اطالعات قیاسی با تغییرات قبلی اطالعات قیاسی مقایسه شوند، . شود
این تابلوها معموال . ه خاطر عملکرد تابلوي کنترل مرکزي استمزیت سیستمهاي پیشرفته ب. مالحظه اي کاهش می یابد

  .داراي برنامه هاي کامپیوتري از پیش تعیین شده براي مشخص کردن پیامهاي وضعیت آتش هستند
  
   

آشکارساز شعاعی دود که وقتی اشعه مادون قرمز دود پنهان است واکنش نشان می دهد و به  :آشکارساز شعاعی دود
  .اهاي باز و وسیع مانند انبارهاي بزرگ خیلی مناسب استویژه براي فض



آشکارسازهاي مکنده هوا را از داخل کانال می کشند و می تواند با کانالهاي با عرضهاي  :آشکارسازهاي مکنده هوا
  . متفاوت وفق داده شود
بر خالف . عمل می کنندآشکارسازهاي شعله براساس تشخیص اشعه مادون قرمز یا ماوراء بنفش : آشکارسازهاي شعله

این آشکارسازها باید در خط دید . آشکارسازهاي دودي، این آشکارسازها را می توان در هر دو فضاي بسته و باز بکار برد
آشکارسازهاي شعله اغلب براي پوشش فضاهاي باز بزرگ با سقفهاي خیلی . محوطه اي که پوشش خواهند داد قرار بگیرند

آشکارساز قیاسی شعله به شعله هائی که حتی دود همراه دارند . ننده دود به کار می روندبلند یا بدون سقف جمع ک
 اعالنواکنش نشان می دهد، تحت تاثیر نور خورشید کمتر قرار می گیرد و عالیم دریافتی را به صورت اعداد رمز به مرکز 

  .حریق می فرستد
  

که به دماي اطراف یک نقطه خاص پاسخ » نقطه اي«نوع . دآشکارسازهاي حرارتی دو نوع هستن :آشکارسازهاي حرارتی
  .که به تغییرات دما در طول خط تغییر آن واکنش نشان می دهد» خطی«می دهد و نوع 

. تمام آشکارسازهاي حرارتی نقطه اي داراي المان حرارتی ثابتی هستند که در دماي از پیش تعیین شده به کار می افتند
رسازها داراي المانی طراحی شده هستند که براي مقایسه نرخ افزایش دما در واحد زمان و نشان بعضی از انواع این آشکا

  .می نامند» حرارتی ترکیبی«این نوع آشکارسازها را . دادن واکنش سریع به افزایش دما به کار می روند
باید به یک سوم ارتفاع   شعلهآشکارسازهاي حرارتی کمتر از سایر انواع آشکارسازها حساس هستند، مثالبه طور کلی، 

بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی می تواند سبب خسارت زیادي شود نباید . سقف برسد تا این آشکارسازها به کار افتند
  .به کار روند

خطرهاي  اعالنآشکارسازهاي حرارتی دماي ثابت براي واکنش به آتش سوزیهاي سریع و براي استفاده در مکانهائی که 
درجه سلسیوس، به کار می  55به علت آلودگی هوا پیش می آید، و در دماي ثابتی مثال  واسته از آشکارسازهاي دوديناخ

  .روند
به افزایش سریع دماي هواي اطراف واکنش ) مقایسه روند افزایش دما نسبت به واحد زمان(آشکارسازهاي حرارتی ترکیبی 

واکنش نشان نمی ... ناشی از سیستمهاي گرم کننده، نور خورشید و  نشان می دهند، ولی به افزایش عادي دماي هوا
  .درجه سلسیوس عمل می کند 55این آشکارسازها المانی دارند که فقط در دماي ثابتی مثال حدود . دهند

 45ولت حدود  24ولت تغذیه می شوند و جریان آنها در حالت عادي در  30تا  15غالبا با ولتاژ  آشکارسازهاي حرارتی
  .میکروآمپر است 60تا 

چراغ راهنماي آشکارساز، که هنگام عمل کردن آن روشن می شود، به یکی از رنگهاي اصلی قرمز یا سبز است و از فاصله 
سی، با غالف -وي-مدارهاي دو سیمه آشکارسازهاي حرارتی می توانند با کابل، با روپوش پی. زیاد می توان آن را دید
میلیمتر مربع و یا با سیمهاي نمره یک و نیم در لوله اجرا  1غالف محافظ با رساناهائی به مقطع مکانیکی محافظ یا بدون 

  .شوند
  

. شستیهاي اولیه اغلب فقط به یک شکل بودند، اما در انواع گوناگون و مناسب کاربردهاي مختلف وجود دارند :شستیها
بعد از عمل کردن شستی باید آژیر در کمتر از . ن باشدروش کارکرد تمام شستیها، بجز در محیطهاي مخصوص، باید یکسا

اغلب شستیها با شکستن صفحه شیشه اي روي شستی عمل می کنند، بعضی از آنها کلید . ثانیه به صدا درآید 3
براي جلوگیري از اشتباه نشان داده شدن محل حریق، شستیهاي حریق،  .مخصوصی براي راه اندازي شستی دارند

این امر می تواند با نشان دادن . در پاگرد راه پله ها قرار دارند باید در ناحیه هاي جداگانه قرار گیرند مخصوصا آنها که



انواع گوناگون شستیها، صرفنظر از شکل واحد، براي کاربردهاي . جداگانه آشکارسازهاي خودکار و شستیها بدست آید
  . تم، جز در شرایط خاص، یکسان استروش کارکرد همه شستیها در یک سیس. مختلف سازگار شده اند


