دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعالم حریق
تش هثٌای استاًذاسد NFPA-72

 )1هساحت ّش صٍى حذ اکثش  2000m2هیثاضذ.
 )2حذ اکثش عَل صٍى 3000mهی تاضذ.
 )3حذاکثش تؼذاد الواى ّای ّش صٍى (ضاهل ضستی ٍ دتکتَس  24 )..الواى است ٍ تْتش است حذ اکثش  20ػذد هٌظَس گشدد.
ّ )4ش عثمِ هسکًَی هیتَاًذ تش یک صٍى لشاس گیشد.
 )5پیطٌْاد هیطَد ضستی اػالم حشیك ساّشٍ عثمات تش یک صٍى هجضا تاضذ .
 )6دس جاّائی کِ داسای ٍلتاط المایی است(اتاق تشاًس،سَئیچ ٍ )…..هیثایست اص سین سٍکص داس استفادُ ًوَد.
 )7سین تایذ یک تیکِ ٍ دس لَلِ هستمل ٍ هجضا تاضذ.
 )8سمف ٍ کف کارب کِ داسای استفاع تیص اص  80 cmتاضٌذً،یاص تِ دتکتَس داسًذ.
 )9اگش فاصلِ پاستیطي ًصة ضذُ تا سمف کوتش اص  30 cmتاضذ ،تایذ تشای آى دتکتَس هجضا لحاػ ًوَد.
 )10اگش استفاع گچثشی سمف تیص اص  50 cmتاضذ الصم است دتکتَس هجضا تشای ّش فضا دس ًظش گشفت.
 )11کلیِ اًثاسّا هی تایست داسای دتکتَس تاضٌذ:
الف– دس صَستیکِ اًثاس دس ٍاحذ هسکًَی تاضذ،الصم است یک دتکتَس حشاستی تشای آى دس ًظش گشفت.
ب – تشای اًثاسّای هَجَد دس پاسکیٌگ اگش تصٍست سدیفی تاضذ دس فاصلِ  50cmاص اًثاسّا ٍ دس فاصلِ حذاکثش  8mاص
ّن ًصة هیطًَذ ٍ .اگش اًثاسّا تصَست هجوَػِ ای تاضذ یک دتکتَس دس هسیش ٍسٍدی تِ آًْا ًصة هیطَد .
 )12دس هجاٍست تاتلَ کٌتَسّای تشق یک دتکتَس دٍدی ًصة ضَد .
ّ )13ش هَتَسخاًِ ٍ چاّک آساًسَس هیثایست داسای یک صٍى هجضا اص دتکتَسّای دٍدی تاضذ (استفادُ اص سدیاب هکٌذُ
دٍدی  Smoke Aspretion Systemپیطٌْاد هیطَد).
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 )14دس سَلِ ّای صٌؼتی ٍ ساختواًْای داسای سایضس تشق  ،الصم است اص دتکتَس هکٌذُ دٍدی ٍ یا سدیاب حشاستی کاتل
)(Linear Heat Detector

استفادُ ضَد

 )15حذاکثش سغح پَضص دتکتَس دٍدی  ٍ 100 m2تشای دتکتَس حشاستی  60 m2است.
)16حذاکثش استفاع ًصة دتکتَس دٍدی  ٍ 12 mتشای دتکتَس حشاستی  8 mاست.
 )17تشد دتکتَسّا :
الف  -دتکتَسّای دٍدی :
-

دایشُ ای تِ ضؼاع  6.5هتش

-

فاصلِ دتکتَس دٍدی  10.6هتش تا  15هتش تش حسة هکاى ٍ آسایص ًصة .

ب – دتکتَسّای حشاستی :
 دایشُ ای تِ ضؼاع  5.3هتش دس هحلْایی تا سیسک تاال هاًٌذ آضپضخاًِ . دایشُ ای تِ ضؼاع  6.5هتش دس هحلْایی تا سیسک کوتش هاًٌذ پاسکیٌگ . -فاصلِ دٍ دتکتَس حشاستی  7.5هتش تا  10.6هتش تش حسة هکاى ٍ آسایص ًصة .

 )18استفادُ اص دتکتَسّای دٍ کاًالِ دس ّتل ّا ٍ ساختواًْای هسکًَی خَب ٍلی تشای هکاًْای صٌؼتی الصم است اص دتکتَس
هجضا استفادُ ًوَد.
 )19هحل ًصة دتکتَس دٍدی ًثایذ دس هجاٍست یا ًضدیک جشیاى َّا تاضذ ( دٍس اص پٌجشُ ٍ دسب ٍ فضای تاص پاسکیٌگ .
 )20حذالل فاصلِ دتکتَس تا دیَاس ٍ یا پاستیطي  ٍ 50 cmحذاکثش  7 mتشای دٍدی ٍ  5.5 mتشای حشاستی است.
 )21تْتشیي هکاى ًصة تاتلَی اػالم حشیك دس ًگْثاًی ،سشایذاسی ٍ اتاق اعالػات ٍ یا دس ًضدیکی ٍسٍدی ساختواى است
تِ ًحَی کِ هَسد سٍیت ػوَم ٍ خصَصاً هاهَس آتص ًطاًی تاضذ .
)22دس فضای سَلِ ،حذاکثش فاصلِ پیوایطی کِ فشد جْت سسیذى تِ ضستی عی هی کٌذ ًثایذ تیص اص  20 mتاضذ.
 )23دس سمف ّای ضیثذاس الصم است دتکتَسّا دس استفاع  50 cmپائیي تش اص هشتفغ تشیي ًمغِ سمف ًصة ضًَذ.
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)24ضستی اػالم حشیك :
 ضستی اػالم حشیك دس حالت هؼوَلی دس استفاع ًصة  120تا  ٍ cm140تاتلَ اػالم حشیك دس استفاع  170 cmاص کف ًصةضًَذ.
 فاصلِ ضستی ّا دس ساّشٍّای پْي ٍ کن تشدد تیي  30تا  45هتش . فاصلِ ضستی ّا دس ساّشٍّای پش تشدد ٍ تاسیک ٍ پلِ تیي  15تا  25هتش. دس کٌاس ّش دسب یا ساُ پلِ خشٍجی ( دس ٌّگام تخلیِ ساختواى ) یک ضستی ًصة شٍد . استفادُ اص ضستی دس هحلْای فشاس ٍ خشٍج ٍ اتتذای ساُ پلِ . سیستن آدسس پزیش: )25تشای هجتوغ ّای هسکًَی ٍ سَلِ ّای صٌؼتی تضسگ  ،استفادُ اص سیستن آدسس پزیش الضاهی است .
 )26حذاکثش عَل لَج  ٍ 3 Kmداسای حذاکثش  128الواى هیثاضذ.
 )27دس سیستن آدسس پزیش ًنی تَاى هسیش سفت ٍ تشگطت سا دسٍى یک لَلِ لشاس داد.
 )28حذاکثش تؼذاد لَج  4ػذد هی تاضذ.
 )29دس ّش ًاحیِ ( )zoneحذاکثش تؼذاد  24ػذد اًَاع سٌسَس دس ًظش گشفتِ ضَد.
 )30کاتل استثاعی سٌسَسّا اص ًَع ( 0.8mm)JY-ST-Yاًتخاب گشدد .اص کاتل تا سین همغغ  1.5هلن 2تشای آصیشّا ٍ ضستی ّا
هی تَاى استفادُ ًوَد .
 )31دس هجتوغ ّای تجاسی -هسکًَی ًیاصی تِ استثاط خاصی تیي سیستوْای کٌتشل اػالم حشیك ٍاحذّای تجاسی
ٍ هسکًَی ًیست ٍ فمظ آطیشّایی دس فضای تیشٍى دسًظش گشفتِ ضَد .
ٍ )32احذّای تجاسی ّشکذام داسای یک سیستن اػالم حشیك هستمل تاضٌذ ٍ دس پاساطّا اص یک سیستن اػالم حشیك هشکضی
استفادُ ضَد.
 )33دس اًتْای هسیش آطیشّا هماٍهت پایاى خظ دس ًظش گشفتِ ضَد .
 )34دس صَست سٍکاس تَدى سین کطی سیستن اػالم حشیك تایذ اص لَلِ فلضی استفادُ ًوَد ٍ اص کاستشد داکت ّای
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پالستیکی اجتٌاب گشدد.
 )35دس پالًی اص سیستن اػالم حشیك کِ کاتل کطی ّا ٍ هشکض اػالم حشیك کطیذُ ضذُ است  ،تَضیحی دس هَسد ًَاحی ّش صٍى
دادُ ضَد.
 )36هی تایست تشای پلِ فشاس یک صٍى هجضا دس ًظش گشفتِ ضَد کِ ضاسی آى دس ّش عثمِ ٍ
دس هسیش پلِ فشاس گیشدً )37 ،ظش تِ ایٌکِ دس پاگشد ساُ پلِ ضاسی ًصة ضذُ  ،لزا ضاسی
جٌة دسب ٍسٍدی ٍاحذ ساختواًی حزف هیطَد .
 )38الصم است کلیِ اتاق خَاتْا داسای دتکتَس دٍدی تاضذ ٍ .لی فضای ساّشٍ ًیاصی تِ
دتکتَس ًذاسد.
 )39تا تَجِ تِ هیضاى تاالی تَاى صَتی آطیشّای اػالم حشیك،الصم است ػالٍُ تش صیش
صهیي ٍ ّوکف دس ّش دٍ
عثمِ یکذستگاُ آطیش ًصة ًوَد تمذست  75دسی تل ٍ تشجیحا دس ّش ٍاحذ یک تیضس تا تَاى
صَتی 30

دسی تل هٌظَس گشدد  .تْش صَست ّش ساختواى هسکًَی تایذ داسای حذ الل

دٍ آطیش هی تاضذ .
 )40الصم است دس پالًی کِ سیستن اػالم حشیك هشکضی ) (F.A.Cسسن ضذُ  ،تؼذاد صًٍْای
آى ٍ ًیض هحل کاستشدی ّش صٍى تؼشیف ضَد  .تؼٌَاى هثال :
" سیستن اػالم حشیك هشکضی داسی  8صٍى ٍ تاصاء ّش عثمِ ّ ،وکف  ،ساّشٍ  ،آساًسَس
ٍ پلِ فشاس داسای یک صٍى هیثاضذ".
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