
 را تست کنیم؟ (Flame Detector) چگونه دتکتور شعله

 هطىل ّبسبیت اس ثؼضی در آى خَد ٍ ٍ ضؼلِ اثؼبد) ًوَد استفبدُ ضؼلِ خَد اس تَاى ًوی هؼوَال ضؼلِ دتىتَرّبی تست خْت

 .ضَد هی استفبدُ (Simulator) سبس ضجیِ اس ّویي خبعز ثِ (.است آفزیي

 :است ًَع دٍ ثز سبس ضجیِ

  

 هطبثِ تطؼطبت ثب IR3 -IR2 -IR   سبس ضجیِ -1

 UV/IR سبس ضجیِ -2

 .ثفزستذ دتىتَر ثِ را ًظز هَرد تطؼطغ تَاًٌذ هی هتزی 12 تب 9 ی فبغلِ اس سبسّب ضجیِ ایي

 انتخاب نوع دتکتور شعله

  
 :ضَد هغزاح سیز سَاالت ثبیست هی ضؼلِ دتىتَر ًَع اًتخبة در

 وٌین؟ حفبظت ثبیست هی را هحیغی چِ    -1

 افتبد؟ خَاّذ اتفبق(ثیس)پبیِ چِ ثب ضؼلِ    -2

 وٌین؟ هحبفظت ثبیست هی را هحَعِ یه اس ثؼبدیا چِ    -3

 ثبضذ؟ داضتِ ٍخَد هحیظ در است هوىي دیگز ی اضبفِ تطؼطغ ًَع چِ    -4

 ًوبیذ؟ خلَگیزی حفبظت ی هحَعِ ٍ دتىتَر دیذ اس است هوىي چیشی چِ    -5

 ( ... ٍ َّا یتَْیِ سیستن پبرتیطي، ٍخَد هثل)

 پٌح تب یه IR ٍ ثبًیِهیلی 10 تب UV دتىتَر هثال ثَد؟ خَاّذ چمذر هزتجظ سیستن ٍ دتىتَر در ضؼلِ ثِ پبسخ سزػت    -6

 (اضتجبُ اس خلَگیزی خْت تؼوذی تبخیز ثذٍى) ثبًیِ

 .ًوبیئذ هطَرت ّن سبسًذُ ثب است ثْتز ٍلی ًوبیذ راهطخع دتىتَر ًَع است هوىي فَق سَاالت ثِ پبسخ وِ است درست

 .ًجبضذ دستزس در یب ًذاضتِ ٍخَد هختلف ّبیرًح ثب دتىتَر است هوىي

 :ضَد تَخِ ًىبت ایي ثِ

 .است ثیطتز خغب ثبضذ تزٍسیغ (هَج عَل یب) فزوبًس ثبًذ چِ ّز :فزوبًس ثبًذ    -1

 .ضَدهی وطف ضؼلِ ایفبغلِ درچِ :رًح    -2

 ثیٌذ؟هی را ضؼلِ دتىتَر اییِساٍ چِ ٍ ایفبغلِ چِ در :دیذ یساٍیِ    -3

 .ّستذ دارا را درخِ 90 حذالل هخزٍعی ی ساٍیِ دتىتَرّب توبهی تمزیجب :دیذ هخزٍط    -4

 ضَد؟ فزستبدُ وبرخبًِ ثِ ثبیستی یب ضَد ًگْذاری ٍ تؼویز هحل در تَاًذهی دتىتَر آیب    -5

 است؟ هٌبست هحل ایي در ًػت ثزای دتىتَر سبختوبى آیب    -6

 ثبضذ؟هی دارا سدگییخ ثب همبثلِ ثزای سیستوی دتىتَر آیب    -7

 ثبضذ؟هی دارا را دیگز ػدیت ّبیپذیذُ ٍ حزیك ثیي تفبٍت دتىتَر آیب    -8

 دارد؟ هٌبست خزٍخی ٍ اعالػبت ثجت سیستن آیب    -9



  
Flame Detectorیابذ؟چگونه اتصال می 

  

 :ًٍذشهی هتػل عزیك چْبر ثِ ضؼلِ دتىتَرّبی

 تٌْبئی ثِ اتػبل       -

 ٍ رٍش دتىتَر رٍی LED ضؼلِ، ٍلَع ٌّگبم در سبدُ اتػبل درایي .فزستذهی خبرج ثِ آالرم رلِ ی ٍسیلِ ثِ دتىتَر فزم درایي

 .ثبضذهی ًَع تزیيسبدُ حبلت ایي .دّذهی ًطبى را هحل

 Panel  Fire Alarmحزیك اػالم پبًل       -

 اس غبدرُ ّبیآالرم ٍ هتػل FCP ثِ Spot ٍ MCP دتىتَرّبی ثب هطتزن سٍى یه یب هدشا سٍى یه دتىتَر حبلت ایي در

 دائوب دتىتَر ٍ فؼبل پبًل ایي عزیك اس ( ... ٍ غَتی) آالرم سیستن در تغذیِ هٌجغ حبلت ایي در .ضًَذهی هٌتطز پبًل ایي عزیك

 .ضَد هتػل ّن دیگز دتىتَرّبی ثِ اًذتَهی سیستن ایي .ضَدهی هبًیتَریٌگ

 Main Control Panel (MCP) اغل وٌتزل پبًل       -

 تغذیِ تٌْبیی ثِ را Flame دتىتَر وِ ثبضذهی MCP هشایبی اس ایي)گزددهی ٍغل هخػَظ لسوت ثِ دتىتَر حبلت ایي در

 .(وٌذهی

 Monitoring System پبیص سیستن       -

 در خزیبى ایي .وٌذهی ارسبل هبًیتَریٌگ سیستن ثِ ًزهبل، حبلت در را آهپزهیلی 20 تب 4 خزیبى وتَردت هؼوَال سیستن درایي

 .ًوبیذهی حزیك اػالم آى اسبس ثز هبًیتَریٌگ سیستن ٍ یبفتِ افشایص حزیك ٌّگبم

 .دارًذ سبیت در (Property) دٌّذُ تطىیل هَاد ٍ هحیغی ػَاهل ثِ وبهل ثستگی دتىتَر ًػت هحل ٍ ًَع تطخیع       -

 ػَاهل ایي .ثَد خَاّذ ضؼیفی وبر ػول در ثبضذ، ًطذُ اًدبم ػَاهل توبهی ضٌبسبئی وِغَرتی در حزیك اػالم سیستن عزاحی

 :ضبهل

 دتىتَر دیذ ی ساٍیِ    -1

 وزدػول رًح    -2

 ایزوبًذیطي ٍ ّبپبیِ ّب،چزثمیل اغلی، تیزّبی هبًٌذ هشاحن اخسبم ٍخَد    -3

 .ضًَذ دادُ پَضص دتىتَر ی ٍسیلِ ثِ ثبیستی وِ احتزاق لبثل ّبیهىبى توبهی ثزرسی    -4

 .ثبضٌذهی وَر ًمبط خشٍ پَضص ٌّگبم در وِ ّبئیهىبى توبهی ثزرسی    -5

 (.هْن هَضَػبت خشٍ) دتىتَر ًػت ارتفبع ثْتزیي    -6

 تدزثِ ًػت ٌّگبم در .ثبضذ ضذُ گزفتِ ًظز در فَق هَارد توبم ىآ در وِ است ای ًمغِ دتىتَرّب ًػت هىبى ثْتزیي عزاحی در

 .ًوبیذهی ایفب را هْوی ًمص
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