راهنمای مالکین
 -1ساختمانهای مشمول طرح آتش نشانی :
الف -ساختمانهای با  5طبقه روی همکف و بیشتر
ب -ساختمانهای با حداقل  10واحد و بیشتر
ج -ساختمانهای غیر مسکونی
 -2جهت بازشوی درب ورودی به محوطه اعم از درب ماشین رو یا عابر میبایست به سمت داخل محوطه بوده  ،وعرض درب ماشین رو حداقل  4متر و فاقد
پروفیل باالی درب یا سردرب باشد .
 -3طراحی واجرای آ سان سور درداخل دوربندی پلکانها ممنوع میبا شد  ،همچنین درب آ سان سورها نباید در
مسیر راه خروج (ازیک پلکان به پلکان دیگر) باز شود.
 -4ضروری ست ای ستگاه م شترك پلکان و آ سان سور درپاركینگ و سایر طبقات بمنظور جلوگیری از ورود دود
وگازهای سمی ناشی ازحریق به دستگاه پلکان وآسانسور ،توسط مصالح مقاوم در برابر حریق و دود دور بندی
گردد(.برابر كروكی مقابل)
 -5ساختمانهای با شرایط زیر می توانند یک راه پله داشته باشند :
الف  -بناهای آپارتمانی با حداكثر  5طبقه باالتر از همکف
ب  -حداكثر ارتفاع  18متر
ج  -حداكثر  4واحد مسکونی در هر طبقه
 -6هر راه پله باید حداقل 110سانتیمتر عرض مفید داشته باشد
 -7در مواردی كه تمامی بنا به شبکه بارنده خودكار تائید شده مجهز شود تعداد طبقات بنا را می توان تا یک طبقه افزایش داد م شروط بر آنکه اوال" در
جداره های خارجی بنا به تعداد كافی پنجره در دسترس ماموران آتش نشانی فراهم باشد ثانیا" تجهیز بنا به شبکه بارنده خودكار در كاهش خطرات حریق
موثر واقع گردد.
 -8ت صرفهای اداری/حرفه ای با حداكثر م ساحت  279متر مربع در هر طبقه مانند ساختمانهای م سکونی ( بند  )5مح سوب می گردند  ،در غیر این صورت
میبایست دارای حداقل دو خروج مجزا و دور از هم باشند .
 -9كلیه كاشفهای سیستم اعالم حریق میبایست تابع یکی ازاستانداردهای معتبر جهانی یا استاندارد ملی ایران  ISIRI-3706باشند.
 -10كلیه ف ضاهای یک ساختمان اعم از اتاقها  ،سالنها  ،انباریها(بیش از  12متر مربع )  ،زیر زمینها  ،اتاقهای زیر شیروانی  ،ق سمتهای فوقانی سقف های
كاذب(با ارتفاع بیش از  )cm80و دیگر فضاهای تقسیم بنا و قابل دسترس مانند  :شفتهای آسانسور  ،راه پله های محصور میبایست به كاشف مناسب مجهز
گردند .
 -11پنل مركزی میبایست درمکانی طراحی واجراء گرددكه ریسک حریق كمتری داشته وحضور افراد بصورت دائم وشبانه روزدرآن میسر باشد.

 -12یک  ( Zoneمنطقه ) نباید بیشتر ازیک طبقه راشامل گردد .
 -13شستی های اعالم حریق باید در آستانه تمامی راههای خروج  ،ابتدای راه پله و تمامی مدخلهای منتهی به قسمتهای باز ساختمان  ،قرار گیرند .

 -14ش ستی های اعالم حریق باید در ارتفاع  1.20تا  1.40متری از سطح زمین و در مکانی که قابل رویت و د سترس بوده و تو سط ا شیاء
دیگر احاطه نشده باشد  ،نصب گردند .
 -15در هر یک از پاگردهای پلکان  ،باید یک آشکار ساز نصب گردد.
 -16نصب آشکار ساز در داکت آسانسور  ،موتورخانه آن و کریدورها ضروری می باشد.
 -17حداقل فاصله آشکار ساز از دیوار  50cmمی باشد.
در صورت وجود واحد(های) تجاری ( بیش ا ز  100متر مربع )  ،سیستم اعالم حریق باید بصورت مجزا برای هر کدام اجرا گردد .
 -18جهت ف ضاهای راهرو  ،پلکان  ،چاه آ سان سور و داكتها ،اتاق اداری  ،كنفرانس  ،سالن اجتماعات  ،انتظار  ،البی  ،اتاق خواب  ،هتل  ،اتاق غذاخوری ،
انبار  ،بار انداز  ،فروشگاه  ،مدرسه  ،كتابخانه  ،سالن ورزش  ،درمانگاه  ،اتاق بستری  ،اتاق عمل  ،آزمایشگاه رادیولوژی  ،مركز كامپیوتر  ،مركز تلفن  ،رختکن
 ،اتاق برق  ،پمپخانه  ،اتاق هواساز كاشف دودی و برای فضاهای موتورخانه  ،دیزلخانه  ،مخازن سوخت  ،آشپزخانه  ،پاركینگ كاشف حرارتی نصب گردد .
 -19درنظرگرفتن سیستم ارتینگ برای آسانسور الزامیست.
 -20درپاگرد طبقات مجتمع های مسکککونی نصککب یکدسککتگاه خاموش كننده پودر و گاز 6كیلوگرمی و یکدسککتگاه خاموش كننده گازكربنیک (4 ) Co2
كیلوگرمی درارتفاع  110سانتیمتری ازكف برروی دیوار  ،بگونه ای كه به سادگی قابل رویت ودسترس باشد  ،الزامیست .

 -21در صورت وجود واحد تجاری  ،نصب خاموش کننده های آتش نشانی متناسب با کاربری و مساحت محیط الزامی می باشد .
 -22متعلقات جعبه های  Fشامل شیرفلکه وكوپلینگ

اینچ  ،شیلنگ الستیکی فشار قوی به قطر اینچ و سرلوله سه حالته میباشد.

 -23حداقل طول شیلنگ مورد استفاده درجعبه های  20 Fمتر میباشد .
 -24محل نصب جعبه های  Fدر قسمت عمومی ساختمان (البی) یا پاگرد طبقات مسکونی و در طبقات پاركینگ خارج از باكس پلکان  ،میباشد  .ضمنا
خاطر نشان میسازد جعبه های  Fنمی بایست در مجاورت تابلوهای برق وپشت دربها ومحلهایی كه احتمال ایجاد موانع درمقابل آن وجود دارد نصب گردد .
 -25قطر لوله اصلی این سیستم حداقل اینچ و ارتفاع جعبه های  Fازكف تمام شده  120 cmمیباشد .

 -26منبع ذخیره آب آتش نشانی میبایست حداقل پاسخگوی  30دقیقه آب مورد نیاز مجموعه باشد ( با درنظر گرفتن این نکته كه امکان استفاده همزمان
از دو جعبه  Fوجود دارد  ( ).حداقل حجم مخزن  5000لیتر می باشد ) .
 -27در پاگرد طبقات مسکونی  ،از جعبه های  HRو در سایر كاربریها  ،پاركینگ و تجاری باید از  FBاستفاده گردد .
ظرفیت مخزن
دبی سرنازل
فشار خروجی (سرنازل) دبی پمپ (به ازای هر رایزر
قطر شیلنگ
نوع سیستم
5000 Lit
10 Gpm
20 Gpm
60 Psi
" 3/4
HR
10000 Lit
50 Gpm
100 Gpm
60 Psi
" 1 1/2
FB
 -28لوله خشک درقسمت همکف محل استقرار خودروهای آتش نشانی(مجاور دسترسیها) میبایست به شیر فلکه یکطرفه وكوپلینگ اینچ مجهز گردد .
 -29در ساختمانهای تا ده (  ) 10طبقه استفاده تركیبی ازسیسستم ترو خشک با طراحی واجرای شیر یکطرفه در بین مسیرمنبع ولوله اصلی امکان پذیر
میباشد .
 -30در ساختمانهای  10طبقه و باالتر اجرای سیستم فشار مثبت الزامی می باشد.
 -31این سیستم میبایست به نحوی طراحی گردد كه پوشش كامل برای تمامی محلهای پارك خودرو تائید شده فراهم گردد (بر روی هر پاركینگ یک آب
افشان )
 -32در صورتی كه اجرای شبکه بارنده برای تمامی ف ضا الزامی با شد  ،ضروری ست ن سبت به طراحی این شبکه با منظور نمودن شعاع پو شش 2.5 m
بنحوی كه پوشش صد در صد محیط تامین گردد  ،اقدام شود.

 -33سر آب افشانها باید به نحوی نصب گردند که موانع ساختمانی از پاشش صحیح آب توسط آنها جلوگیری نکنند .
 -34دمای تخریب حباب سر آب افشانها مطابق جدول زیر می باشد :
 -35برای هریک ازوسایل گازسوز گرمایشی در نظر گرفتن
لوله دودكش مناسب و مستقل و نصب كالهک ایمنی ترجیحا
ازنوع  Hالزامیست.
 -36نصب كاشفهای نشت گازشهری درقسمت تاسیسات برای
موتورخانه های با سوخت گازشهری الزامیست.
 -37حداقل یکدستگاه خاموش كننده پودرگاز  12كیلو گرمی
دربیرون درب ورودی به موتورخانه در ارتفاع  110سانتیمتری
ازكف و برروری دیوارنصب گردد.
 -38طراحی واجرای دستگاه اعالم خطر گازمنواكسید

رنگ مایع درون حباب

دمای تخریب حباب
فارنهایت

سانتیگراد

نارنجی

135

57

قرمز

155

68

زرد

174

79

سبز

199

93

آبی

286

141

ارغوانی

360

182

سیاه

553-438

2888-227

كربن( ) Coمتناسب با تعداد دستگاهها درموتورخانه الزامیست
 ،این سیستم میبایست به سیستم مركزی( پنل مركزی ) كشف و اعالم حریق متصل باشد

 -40لوله انتقال دود میبایست حداقل  60سانتیمتر باالتر ازدیوارجان پناه بام اجراء گردد وبه كالهک مناسب ( ازنوع  ) Hتجهیز گردد.
 -41محل هایی كه پنجره در ارتفاع قرار داشته و به بالکن یا ایوان و مهتابی مشرف نیست  ،باید دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل  1/10متر باشد .
 -42جان پناه نرده ای باید بگونه ای اجراء گردد كه نرده های آن بصورت عمودی بوده وحداكثر فاصله بین آنها  11سانتیمتر باشد  .استفاده ازاشیاء تیز و
برنده بعنوان حفاظ و جان پناه مجاز نمیباشد.

 -43کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر با عرض بیش از 0/90متر و مساحت بیش از  1/5متر مربع  ،باید از شیشهء ایمن و غیر
ریزنده باشند

 -44ارتفاع جان پناه اطراف بامها  ،بالکنها  ،تراسها ،پله ها  ،پرتگاهها ازكف تمام شده برابر  110سانتی متر بوده درصورتیکه ضخامت و باید توسط عناصرقائم
فوالدی ویا بتون آرمه نگهداری شده ودركف بام یا بالکن گیر داده شوند.

