
AZARNEDA.IR

مروري بر سرویس و  
ي نگهداري سیستم ها

اعالم حریق

ل ص ف ر اس :ه
ی • ف ر ع ي  م ا ه م  ت س ی س ه  ا ت و ک

ق ی ر ح م  ال ع ا
ي• ز و ر م ا ي  ا ه م  ت س ی س ر  د ع  و ن ت
ي• ر ا د ه گ ن و  س  ی و ر س



صل ف ر لس و ا

AZARNEDA.IR
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چرا از اعالم حریق استفاده کنیم؟
راخطرمعرضدرافرادوساکنینحریقبروزهنگامزودتشخیصباواقعدربهینهحریقاعالمسیستمیک•

سرزاراخطربتوانندآنکردنخاموشبایاوآتشرسیدنازپیشمحیطازفرارباآنهاتاکندمیهشیار
.بگذرانند

نیزآنازناشیمالیخساراتوآناحتمالیگسترشازآتش،بروزتشخیصهمانباهمچنینسیستماین•

.کندمیمحافظتمالکینهاسرمایهازوکاهدمی

هشدارنایاصلدر.داردبستگیحریقهشدارزماندرآتشبزرگیبهحریقاعالمسیستمیکتاثیرمیزان•
عبورآنها،بهحرارتانتقالیاواضطراريخروجمعابرگرفتگیدودازپیشتاشودفعالزودقدريبهبایستی

.نمایدفراهمراآنازساکنین

معرفی کوتاه سیستم اعالم حریق
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چرا از اعالم حریق استفاده کنیم؟
:باراکاراینآنها.اندشدهساختهساکنیناموالوافرادجانازحفاظتبرايحریقاعالمسیستم•

آنپیدایشابتداییمراحلدرحریقبروزتشخیص•

محلاضطراريتخلیهوساکنینبههشدار•

نشانیآتشایستگاهبهحادثهبروزگزارشارسال•

بنددودهايپردهیاودودتخلیههايسیستم:جملهازجانبیهايسیستمکردنفعال•

محلدرحاضرنشانانآتشبهاطالعاتنمایش•

.دهندمیانجام

معرفی کوتاه سیستم اعالم حریق
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؟سیستم اعالم حریق از چه اجزایی ساخته شده
:اندشدهتشکیلجزء8ازحریقاعالمهايسیستمکلیطوربه•

Fire()حریقازحاصلگازهايشعله،حرارت،دود،بهحساسیتطریقاز(حریقبروزتشخیصآشکارساز• Detector(

Control(حریقاعالمسیستمکنترلمرکزيتابلوي• & Indicating Equipment(

Fire(حریقهشدارآژیرهاي• Alarm Devices(

Manual(دستیحریقاعالمهايشستی• Call Point(

Fire(نشانیآتشمرکزبهپیامکنندهارسال• Service Signaling Transmitter(

Control(اتوماتیکحریقاطفاءسیستمکنترلتابلوهاي• For Automatic Fire Protection Equipment(

Fire(حریقاطفاءهايسیستم• Extinguishing System(

Power(تغذیهمنابع• Supply Unit(

معرفی کوتاه سیستم اعالم حریق
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ه؟سیستم اعالم حریق از چه اجزایی ساخته شد
هشدار آتشآژیرهاي

بروز حریقآشکارسازهاي

یشستی اعالم حریق دست

منابع  
تغذیه

تابلوي کنترل اطفاء
اتوماتیک سیستم اطفاء حریق

زارسال کننده پیام به مرک

یمرکز آتش نشان

تابلوي اعالم حریق
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تنوع در سیستم هاي
اعالم حریق مدرن



8

سیستم هاي اعالم حریق متعارف
کههستندحریقاعالمهايسیستمترقدیمینسل)Conventional(متعارفحریقاعالمهايسیستم•

.دارندکاربردنیزامروزه

لمتصحریقاعالمسیستمکنترلتابلويبه)Zone(زونبنامخطیمدارهايدرسیستمایندرآشکارسازها•
مینبازآنبهواستکنترلتابلوازآنشروعکهسیمهدومداریکیعنیخطیمدارازمنظور.شوندمی

.گردد

.شودنمیمعرفیتجهیزاتبرايآدرسیواستمداریازونپایهبرهاسیستمایندرحریقبروزاعالم•

.کنندمینمایانرا»حریق«یا»نرمال«حالتتنهاحریقآشکارسازهاي•

.ندارندآنسازيذخیرهبرايفضاییولیدهندمینشانراوقایعتنهامعموالًسیستمایندرکنترلتابلوهاي•

تنوع در سیستم اعالم حریق
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یک سیستم متعارف نمونه

یمرکز آتش نشان

برق اصلی
م  سیگنال سیست

، حریقاطفا
سیگنال برگشت آسانسور

فعال کردن فن هاي فشار مثبت یا فن تخلیه دود
بازکردن درب هاي خروج اضطراري

دودبندبستن درب هاي 
اعالم بروز حریق در سیستم اعالن صوتی ساختمان
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سیستم هاي اعالم حریق آدرس پذیر
یکتمسیسایندرتجهیزهرکهکنندمیعملصورتیبههوشمندیاپذیرآدرسحریقاعالمهايسیستم•

.شودمیممکنتجهیزهرشناساییصورتاینبهوداردیکتاآدرس

.شودمیمشخصتجهیزآدرسیاشمارهرويازحریقبروزمنطقهتشخیص•

رایگرفتگخاكمقداریادودغلظتدرصدتوانندمیدودآشکارسازهايجملهازحریقتشخیصتجهیزات•
.نماینداعالمبهترنگهداريبراي

.استمشاهدهقابلچاپییادیجیتالیصورتبعهوقایعتاریخچهسیستمایندر•

.سازدمیآسانراپیگیريوشدهاعالممشخصاتوآدرسباسیستمایندرمداريخطايبروز•

تنوع در سیستم اعالم حریق
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یک سیستم آدرس پذیر نمونه

مرکز آتش نشانی

برق اصلی

سیگنال برگشت آسانسور
فعال کردن فن هاي فشار مثبت یا فن تخلیه دود

بازکردن درب هاي خروج اضطراري
دودبندبستن درب هاي 

اعالم بروز حریق در سیستم اعالن صوتی ساختمان

سیگنال از سیستم
حریقاطفا

اتسیستم تجمیع اطالع

فلوسوئیچ
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سرویس و نگهداري
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سرویس و نگهداري چیست؟
بدونجهتدرکهاستاقداماتیوخدماتکلیهکلی،صورتبهحریقاعالمهايسیستمنگهداريوسرویس•

افرادطتوسبایستیمعموالاقداماتاین.شودمیسیستماینصحیحعملکرداستمراروداشتننگهخطا
.پذیردانجامهاسیستمگونهاینبهمسلطودیدهآموزش

:کنیممیاشارهفصلزیرسهبهبخشایندر•
ايدورهبازدیدهايوهاتست•

حریقاعالمسیستمدرکاذبهشدارهايکردنکم•

نگهداريوسرویسدرشایعایراداتازبعضیبررسی•

سرویس و نگهداري
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سرویس و نگهداري چیست؟
:کردبنديدستههابخشایندرتوانمیراحریقاعالمهايسیستمنگهداريوسرویس•

سرویس و نگهداري

بازدیدهاي 
هفتگی

بازدیدهاي 
روزانه

بازرسی هاي 
ساالنه

بازرسی هاي 
ماهانه
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تست ها و بازدیدهاي دوره اي
:شوندمیموارداینشاملروزانهبازدیدهاي•

.استکارحالدرخطابدونونرمالصورتبهسیستماینکهبررسی•

.آیدمیوجودبهسیستمدرکهخطاییگونههرمورددررسانیاطالعوثبت•

:شوندمیموارداینشاملهفتگیهايبازرسی•
ارتباطیخطوطسالمتیازاطمینانونشانیآتشمرکزبهشدهارسالسیگنالبررسی•

کنترلتابلويبهوروديبرقوهاباتريوضعیتازبازرسی•

.آیدمیوجودبهسیستمدرکهخطاییگونههرمورددررسانیاطالعوثبت•

.استاستحصالقابلحریقاعالمسیستمکنترلتابلويازروزانهبازدیدهايباموارداین•

سرویس و نگهداري



16

تست ها و بازدیدهاي دوره اي
:شوندمیموارداینشاملماهانههايبازرسی•

حریقاعالمسیستمکنترلتابلويهايزونتمامیرويبرخطابروزیاحریقبروزسازيشبیه•

آژیرهاصدايخروجیوتابلووضعیتنشانگرهايچراغتغذیه،منبعوضعیتبررسی•

.آیدمیوجودبهسیستمدرکهخطاییگونههرمورددررسانیاطالعوثبت•

:شوندمیموارداینشاملساالنههايبازرسی•
ماهانههايبازرسیدرشدهاشارهامورکلیهانجام•

شوندتستتجهیزاتکلیهسال5طیدرکهصورتیبههازونکلیهرويبرآشکارسازهاکلازدرصد20عملکردتست•

...وفنآسانسور،جملهازحریقبامرتبطهايسیستمدیگربهارسالیهايسیگنالعملکردبررسی•

.اندشدهخرابفیزیکیلحاظازیاشدهکثیفکهآشکارسازهاییکردنتمیزوبررسی•

سرویس و نگهداري
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تست ها و بازدیدهاي دوره اي
این.دشوندرجوقایعثبتهايفرمدربایستیمواردحریقاعالمسیستمرويبرخطاهرگونهبروززماندر•

:باشندموارداینشاملحداقلبایدهافرم

سرویس و نگهداري

:آدرس :نام ساختمان

مجرينام تاریخ رفع
نقص

انجام شدهعملیات نام ثبت 
کننده

توضیحات شرح خطا زمان تاریخ
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کاذبکم کردن هشدارهاي 
مختلارساختمانیکدرساکنینزندگییاکاريعاديروندتواندمیحریقاعالمسیستمکاذبهشدارهاي•

.سازدواردنیرواعزامجهتنشانیآتشسازمانبهرازیاديهايهزینههمچنینوسازد

جهتدربایستینگهداريوسرویسواندازيراهاجرا،طراحی،جملهازدرگیرعواملهمهپروژهیکدر•
.کنندتالشکاذبهايهشدارکردنکمومدیریت

:کردتقسیمدستهچندبهتوانمیراکاذبهايهشدار•
محیطیتاثیرات•

ساختمانساکنیننامناسبرفتار•

عمديغیریاتصادفیخسارات•

معیوبحریقاعالمسیستماثربرآمدهوجودبههشدارهاي•

سرویس و نگهداري
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عمده عوامل هشدار کاذب
غذاپخترونددرشدهایحاددودهاي•

حمامدرآمدهوجودبهآببخار•

دخانیاتدیگریاسیگاردود•

آیدوجودبهمروربهیاباشدساختماندرسازوساختدلیلبهتواندمیکهغباروگرد•

باشدنشدهاندیشیدهالزمتمهیداتصورتیکهدرحریقاعالمسیستمتستزماندر•

باالرطوبت•

.اندنشدهساختهمحیطاینبرايکهتجهیزاتیبرايباالهوايجریان•

تجهیزاتداخلبهآبنفوذ•

سرویس و نگهداري
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براي کاهش هشدار کاذبهاییتوصیه 
اشکاللعوامازکهشناختیوتجربهبهتوجهبابایستیسیستمطراحیزماندرحریقاعالمسیستمطراح•

حداقلبهکاذبهشدارهاياستانداردها،رعایتبرعالوهکهنمایدطراحیايگونهبهراسیستمداردساز
.برسد

ارهشدبروزباعثآیندهدرتواندمیکهرامورديهربایستیاجرازماندرسیستممجريوکنندهنصب•
.نمایداعالمتصحیحجهتبرداربهرهیاطراحبهراشودکاذب

.شوداعمالکاذبهشدارهايکاهشبرايسیستمدرالزمتنظیماتبایستیاندازيراهزماندر•

وتوضیحاتیبایستنیستندآشناسیستماینبامعموالکهساکنینیامالکبرداري،بهرهواستفادهزماندر•

.نمایندضبطوثبتمحلیدروگرفتهکنندهتامینراالزمهايآموزش

سرویس و نگهداري
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براي کاهش هشدار کاذبهاییتوصیه 
حریقاعالمسیستمايدورهومنظمنگهداريوسرویسبرايراالزمتمهیداتبایدساختمانساکنیامالک•

.نشودمستهلکزمانمروردرسیستمتابیاندیشدايحرفههايتیموکارشناسانتوسط

هرهبجهتزیرمشخصاتذکرودقتبابایستیمواردآمد،وجودبهسیستمدرکاذبهشدارکهزمانیهردر•
:شوندیادداشتآتیهايبرداري

تاریخوزمان•

کاذبهشداربروزمحل•

کاذبهشداربروزاحتمالیدلیل•

هشداربروزمحلدرفعالیتنوعنیست،مشخصکاذبهشداربروزدلیلصورتیکهدر•

آنازپسشدهانجامعملیات•

سرویس و نگهداري
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راه کارهایی براي کاهش هشدار کاذب
آشکارسازهادرحساسیتتنظیمات•

ایافزارينرمصورتبهراآشکارسازهاحساسیتمیزانتوانمیکهداردوجودپذیرآدرستجهیزاتدرمعموالویژگیاین•
.نمودتنظیماستفادهحیندریاپیشافزاريسخت

بخارپخشاحتمالکههاییمحیطدردوديدتکتورهايالخصوصعلیحریق،تشخیصتجهیزاتحساسیتمیزانکاهشبا•
.نمودکمککاذبهشدارهايکاهشبهتوانمیدارند،غباروگردیاآب

سرویس و نگهداري
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راه کارهایی براي کاهش هشدار کاذب
عضیبشود،آشکارسازهاشدنفعالباعثموارديدرتواندمیکهمحیطیگذرايحاالتتاثیراتکاهشبراي•

Alarmیا»هشدارتصدیقامکان«نامبهامکانیبهپذیرآدرسحریقاعالمهايسیستماز Verification

Conceptکنندتصدیقحديتاراواقعیحریقوجودتوانندمیکههستندمجهز.

سرویس و نگهداري

حالت 
نرمال

حالت 
ارزیابی

تایید 
حریق

حالت 
نرمال

اولین 
هشدار

بازنشانی
هشدار
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براي کاهش هشدار کاذبهاییتوصیه 
راشدارهخودکارصورتبهسیستمونمیگیردصورتحریقاعالمآشکارساز،شدنفعالوجودباحالتایندر•

راحریقوزبرآشکارسازهمبازعملیاتاینازبعددرصورتیکه.میکند)ریست(بازنشانیثانیه20مدتبراي
.نمایدمیمخابرهودریافتراحریقاعالمسیستمکند،مخابره

:نموداستفاده»هشدارتصدیقامکان«ویژگیازتواننمیهاسیستمایندرحالاینبا•
.باشندشدهتشکیلحریقاعالمدستیهايشستیازتنهاکهحریقاعالمهايسیستم•

.نیستندارتباطدرآنبامستقیماکهحریقاعالمسیستمبامرتبطوجانبیهايسیستمبینمدارهاي•

.اندشدهاجراوطراحیاتوماتیکحریقاطفاءسیستمدراستفادهبرايکهآشکارسازهایی•

.اندشدهنصبحریقبروزبااليریسکباهاییمحلدرکهآشکارسازهایی•

سرویس و نگهداري
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شایع در سرویس و نگهداريایرادات 
.کنیممیبررسیراحریقاعالمسیستمدرشایعایرادیکاینجادر•

.اندشدهنصبآنروياينقطهدودآشکارسازهايکهطبقه4آتریومیک•

:شدهایجادمشکالت•
نیستندشدنتستقابلاينقطهآشکارسازهاي•

نیستممکنآنهاتعویضونیستنددسترسیقابلخرابآشکارسازهاي•

.ندارندرادودتشخیصقابلیتعمالآنهااي؛نقطهآشکارسازهايزیادخیلینصبارتفاعدلیلبه•

:حلراه•
)خطیدوديآشکارساز(.دهدادامهخودکاربهباالارتفاعبهدسترسیبدونبتواندکهنوعیباهاآشکارسازتعویض•

سرویس و نگهداري
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سرویس و نگهداري
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شایع در سرویس و نگهداريایرادات 
آشکارساز(.دهدادامهخودکاربهباالارتفاعبهدسترسیبدونبتواندکهنوعیباهاآشکارسازتعویض:حلراه•

)خطیدودي

سرویس و نگهداري



ما که هستیم؟
ا د ن ر ذ اآ م ش ي  ا ر ب ن  د و ب ن  م ی ا س  ح ؛ 

در زمینه ارائه خدماتنوبنیانیک مجموعه آذرندا•
عالم  سرویس، نگهداري و تعمیر براي سیستم هاي ا

حریق، اطفاء حریق، اعالم سرقت و دوربین هاي  
.مدار بسته است

.با ما در تماس باشید•
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با تشکر از توجه شما
با ما در تماس باشید

Azarneda Co.

021-28424049

info@azarneda.ir
www.azarneda.ir


