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سیستم اعالم حریق چیست؟
هدف از بكار بردن سيستم اعالم حريق ،اطالع از شروع آتشسوزي و جلوگيري از توسعه و پيشرفت آن
ميباشد .سيستم اعالم حريق جزء مهمي از سيستم حفاظت در برابر آتش محسوب ميشود .سيستم اعالم
حريق عبارتست از مجموعهاي از دتكتورها ،شستيها ،آژيرها و مركز اعالم حريق كه توسط سيمكشي
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

مناسب به يكديگر متصل گرديده و وقوع آتش را در مرحله اول به ساكنين ساختمان و در مراحل بعدي به
مسئولين مربوطه اطالع ميدهد.طبق مقررات ملي ساختماني ايران مبحث  13در ساختمانهاي مسكوني بيش از 4
طبقه ،ساختمانهاي اداري ،تجاري و مراكز اجتماع مانند سالنها ،سينماها ،مساجد و … پيشبيني سيستم اعالم حريق
الزامي است.
انواع سیستم اعالم حریق
 -1سيستمهاي اعالم حريق معمولي)(Conventional
در اين سيستم ،ساختمان به چند منطقه آتش تقسيم ميشود .هر منطقه ) (ZONEكه مشتمل بر دتكتورها ،شستيها
و زنگها ميباشد ،داراي مدار اعالم حريق مستقل است .به محض شروع آتش در يک منطقه از ساختمان ،به صورت
دستي يا اتوماتيک ابتدا زنگهاي همان منطقه به صدا در ميآيد و در صورتي كه سيگنال توسط اپراتور يا نگهبان قطع
نشود ،زنگ ساير منطقهها هم به صدا درخواهد آمد .همزمان با اين عمل ،به مركز آتشنشاني منطقه هم تلفن زده
ميشود .معموالً در اين سيستم ،هر يک از دتكتورها به صورت يک كنتاكت باز بوده كه در صورت وقوع حريق كنتاكت
مربوطه بسته شده و در اثر افت ولتاژ حاصله سيستم مركزي وقوع حريق را در زون مربوطه اعالم ميكند .در سيستم
معمولي مركز اعالم حريق ،منطقهاي را كه آتشسوزي در آن شروع شده است ،معين مينمايد .بديهي است ،يافتن
محل دقيق يا اتاق معيني از آن منطقه كه آتش شروع گرديده مشكل و وقتگير ميباشد .اين سيستم براي
ساختمانهاي مرتفع ،مناسب نيست .البته با استفاده از المپ نشاندهنده راه دور ميتوان ،تا حدودي اين نقص را
برطرف نمود.
 -2سيستم اعالم حريق آدرسپذير)(Addressable
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در اين سيستم تمام عناصر بكار گرفته شده از قبيل دتكتورها ،شستيها ،آژيرها و تكراركنندهها توسط يک كد يا
آدرس مشخص ميشوند و مركز كنترل ،اتاق يا محل مورد نظر را با همان كد يا آدرس شناسايي مينمايد.در اين
سيستم ،نقطهاي كه آتشسوزي از آنجا شروع گرديده ،بسيار سريع شناسايي شده و در نتيجه ،اقدامات الزم با سرعت
كافي انجام خواهد شد.
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تجهیزات اصلی سیستم اعالم حریق عبارتند از  :شستي اعالم  -آژير اعالم حريق -دتكتورهاي اعالم حريق
شستی اعالم
شستي اعالم با پاسخ زماني كمتر از  1ثانيه ،در راهروها و درهاي خروجي ،قسمتهاي ورودي و محل جتماعات نصب
شده كه ميتواند پيامي به مركز كنترل اعالم حريق ارسال و از آن پس ،عمليات برنامهريزي شده ،به اجرا درخواهد آمد.
مشخصات محل نصب شستي اعالم حريق عبارتند از :

 شستي در ارتفاع  1/40متري از زمين و در نقطهاي كامالً روشن و قابل دسترس نصب شود. شستي بايستي به صورت روكار يا نيمه توكار نصب گردد ،به طوري كه از فاصله دور قابل مشاهده باشد.آژیر اعالم حریق
آژير اعالم حريق طبق استاندارد  BS 5839بايستي مشخصات زير را دارا باشد:
 رديف فركانس  500 :تا  10000هرتز حداقل سطح صوت  65 :دسيبل يا  5دسيبل بيشتر ازحداكثر همهمه ) (Noiseموجود در فضا در اتاقهاي خواب  :حداقل  75دسيبل درفضاهايي كه معموالً همهمه زياد است و يا صداي بلند زنگ موجب ناراحتي شديد افراد خواهد شد ،الزم استالمپ مخصوص در كنار زنگ نصب گردد.
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 -حداكثر فاصله براي رسيدن به شستي ،از  30متر بيشتر نباشد.
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دتکتورهای اعالم حریق
انواع دتكتور كه وقوع آتش را احساس و آن را به مركز اعالم مي نمايد به شرح زير است:
دتكتورهاي حرارتي -دتكتورهاي دودي – دتكتورهاي شعله اي
قبل از طراحي سيستمهاي اعالم و اطفا حريق به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
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 در چه مكان هايي بايستي سيستم اعالم حريق نصب شود؟-

سطح هوشياري و مشخصات افراد مستقر در آن مكان چگونه است؟

 در مكان هاي تحت پوشش از چه موادي و وسايلي استفاده شده است؟استانداردهای اعالم حریق

روز رساني مي شود .آخرين نسخه اين استاندارد نسخه  2019مي باشد.
استاندارد  NFPA72موارد زیر را پوشش می دهد:
كاربردها ،نصب ،جانمايي ،عملكرد ،بازرسي ،تست و تعمير و نگهداري سيستم هاي اعالن حريق ،ايستگاه هاي نظارت
بر سيستم هاي آالرم ،سيستم هاي گزارش دهي هشدارهاي اضطراري عمومي ،تجهيزات هشدار حريق و سيستم هاي
ارتباطي اضطراري ( )ECSو تجهيزات آنها.
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استاندارد  NFPA72يكي از به روزترين استانداردهاي طراحي سيستم هاي اعالن حريق مي باشد كه هر سه سال به

