سیستن ّای اعالم حریق () Fire Alarm Systems
هقذهه
اش آًدا وِ حسيك خصء حَادثي هي تاؾد وِ تيؿتسيي تلفات خاًي ٍ خكازات هالي زا تدًثال دازد اهسٍشُ اش غيػتن ّاا
اػالم حسيك تِ عَز گػتسدُ ا دز غاختواى ّا ٍ اهاوي هػىًَي ٍ قٌؼتي اغتفادُ هي ؾَد  .تىازگيس اياي غيػاتن ّاا
خػازات ًاؾي اش حسيك زا تِ حدالل زغاًدُ ٍ اش تلفات خاًي ًاؾي اش آتؽ غَش خلَگيس هي وٌد  .تاسا تؿا يف
آتؽ غَش اش اثسات غِ گاًِ حسيك يؼٌي دٍد  ،حسازت ٍ ؾؼلِ اغتفادُ هي ؾَد  .دز غيػتن ّا هؼوَلي هىاًي زا واِ
اش ًظس حسيك هي خَاّين حفاظت وٌين تِ هٌاعك هؿ ف تمػين هي وٌين تا دز قَزت تسٍش حسيك تتَاى هحل حسياك زا
غسيؼتس ٍ زاحت تس تؿ يف داد  .تِ ّس ودام اش ايي هٌاعك يه  Zoneگفتاِ هاي ؾاَد  .دز غيػاتن ّاا آدزظ یاريس
تواهي اخصاء غيػتن آدزظ یريس هي تاؾٌد ٍ دز قَزت اػالم حسيك هي تَاى هحل دليك آتؽ غَش زا ؾٌاغايي واسد .
دز ايي همالِ تا یس وازتسدتسيي آؾىازغاش حسيك يؼٌي آؾىازغاش دٍد ٍ اًَاع آزايؽ غيػتن اػالم حسياك آؾاٌا خَاّياد
ؾد .
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آشکارساسهای دود چگونه کار هی کننذ
دٍ ًَع اقلي اش آؾىازغاشّا دٍد (  ) Smoke Detectorوِ اهسٍشُ اغتفادُ هي ؾَد  ،يًَيصاغايَى ٍ تتَالىتسياه
هي تاؾد ّ .س ودام اش ايي آؾىاز غاش ّا اش اقَل هتفاٍتي تسا حع وسدى ذزات زيص هسئي يا غياس هسئاي غااتغ ؾادُ اش
آتؽ اغتفادُ هي وٌٌد.
عولکزد آشکارساسهای دود یونیشاسیوى
آؾىازغاش دٍد يًَيصاغيَى هؼوَلي دازا يه هحفظِ هي تاؾاد  .دزٍى اياي هحفظاِ دٍ قافحِ تلاص ٍخاَد دازد واِ
تَغظ اًسض الىتسيىي ؾازض ؾدُ اغت  .اغتالحاً تِ ايي قفحات الىتسٍد گفتِ هي ؾَد ّ .وچٌايي اش ياه هٌثاغ زادياَ
اوتيَ ( هثالً  ) Americium 241تسا يًَيصُ وسدى َّا تيي قفحات تلص اغتفادُ هي ؾَد  ( .ؾىل . ) 1

تا تسخَزد ذزات هٌثغ زاديَ اوتيَ تا هَلىَل ّا َّا  ،الىتسٍى ّا آى ّا آشاد هي ؾَد  .چٌاًچِ هَلىَل ّا الىتسٍى اش
دغت دٌّد  ،تِ يَى ّايي تا تاز هثثت تثديل هي ؾًَد .ديگس ه َلىَل ّا الىتسٍى هي گيسًد ٍ تِ يَى ّاايي تاا تااز هٌفاي
تثديل هي ؾًَد .دغت آخس تؼداد تساتس اش يَى ّا هٌفي ٍ هثثت ايداد هي ؾَد .يَى ّا هثثت خرب الىتسٍد هٌفاي
ٍ يَى ّا هٌفي خرب الىتسٍد هثثت هي ؾًَد  ( .ؾىل ) 2
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حسوت يَى ّا هثثت ٍ هٌفي يه خسياى الىتسيىي وَچه زا تِ ٍخَد هي آٍزد وِ تَغظ هداز الىتسيىي هتكل تاِ
الىتسٍدّا اًداشُ گيس هي ؾَد .
ذزات ًاؾي اش احتساق خيلي تصزگتس اش هَلىَل ّا َّا يًَيصُ ؾدُ هي تاؾد  .دز قَزت ايداد آتاؽ  ،ذزات ًاؾاي
اش احتساق ٍازد هحفظِ يًَيصاغيَى ؾدُ ٍ تا هَلىَل ّا َّا يًَيصُ ؾدُ تسخَزد وسدُ ٍ تسوية هي ؾًَد ( .ؾىل )3
.
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تسخي ذزات تاز هثثت ٍ تسخي تاز هٌفي هي گيسًد  .ذزات ًػثتاً تصزگتس تِ تسوية ؾدى تاا ياَى ّاا تيؿاتس اداهاِ هاي
دٌّد  .تس اثس تسوية ذزات ًاؾي اش اؾتؼال تا هَلىَل ّا َّا يًَيصُ ؾدُ تؼداد ذزات يًَيصُ ؾدُ دز هحفظِ وااّؽ
هي ياتد  .ايي اهس تاػث واّؽ خسياى هي ؾَد ٍ .لتي خسياى تِ تِ يه هيصاى اش یيؽ تؼييي ؾدُ تسغد ٍ ،ضاؼيت اػاالى
خغس (  ) Alarmايداد هي ؾَد .
تغييسات زعَتت ٍ تؿاز اتوػفس زٍ خسياى هحفظِ تاثثيس هاي گارازد  .دز ٍالاغ اثاس ؾاثيِ ٍازد ؾادى ذزات ًاؾاي اش
احتساق دزٍى هحفظاِ ايدااد هاي وٌاد  .تاسا خثاساى اثاسات احتواالي تغيياسات زعَتات ٍ تؿااز  ،آؾىازغااشّا دٍد
يًَيصاغيَى دٍ هحفظِ ا ايداد ؾد وِ اهسٍشُ يىي اش ّوِ گيستسيي آؾىازغاشّا دٍد تاشاز هي تاؾد .يه آؾىازغاش
دٍ هحفظِ ا اش دٍ هحفظِ يًَيصاغيَى تْسُ گيس هي وٌد ; يىي هحفظِ حاع وٌٌادُ ( ) Sensing Chamberهاي
تاؾد  ،وِ تِ َّا خازج تاش اغت  ( .ؾىل .) 4

هحفظااِ حااع وٌٌاادُ تحاات تااثثيس ذزات هااَاد  ،زعَتاات ٍ تؿاااز اتوػاافس لااساز دازد  .ديگااس يااه هحفظااِ هسخااغ
( ) Reference Chamberهي تاؾد  ،وِ تِ قَزت ًالف تِ َّا تيسٍى تػتِ ؾدُ اغت ٍ تمظ تحت تثثيس زعَتات
ٍ تؿاز اتوػفس اغت  .شيسا دّاًِ وَچه هحفظِ هسخاغ اش ٍزٍد ذزات تاصزي ًاؾاي اش احتاساق خلاَگيس هاي وٌاد .
هدازات الىتسيىي ّس دٍ هحفظِ زا شيس ًظس دازد ٍ ّوَازُ خسٍخي آى ّاا زا همايػاِ هاي وٌاد  .اگاس زعَتات ياا تؿااز
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اتوػفس تغييس وٌد  ،خسٍخي ّس دٍ هحفظِ تِ يه اًداشُ تثثيس هي یريسًد ٍ دز ًتيدِ يىديگس زا خٌثي هاي وٌٌاد ٍ .لتاي
ذزات ًاؾي اش احتساق ٍازد هحفظِ حع وٌٌدُ ؾَد  ،خسياى واّؽ هي ياتد  .اياي دز حاالي اغات واِ خسيااى هحفظاِ
هسخغ ّوچٌاى تدٍى تغييس تالي هاًدُ اغت .ػدم تؼادل خسياى دٍ هحفظِ تَغظ هدازات الىتسًٍيىي آؾىاز هي ؾَد ( .
ؾىل . ) 5

ػَ اهلي ؾثيِ گسد ٍ خان  ،زعَتت تيؽ اش حد  ،خسياى َّا شياد ٍ حؿسات وَچه هي تَاًٌاد آؾىازغااشّا دٍد
يًَيصاغيَى دٍ هحفظِ ا زا تحت تثثيس لساز دٌّد ّ .وِ ايي ػَاهل هي تَاًٌد تَغظ هدازات الىتسيىي تِ ذزات احتساق
تؼثيس ؾَد .
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عولکزد آشکارساسهای دود فتوالکتزیک
دٍد حاقل اش آتؽ تس ؾدت یستَ ًَز ػثَز اش َّا اثس هي گرازد  .دٍد هي تَاًد یستَ ًَز زا هػادٍد ٍ ياا تياسُ وٌاد .
ّوچٌيي ذزات دٍد ايي لاتليت زا دازًد وِ یستَ ًَز زا تاشتاب ٍ یساوٌدُ وٌٌاد .آؾىازغااشّا دٍد تتَالىتسياه تاسا
حع وسدى دٍد حاقل اش احتساق  ،اش خاقيت تثثيس دٍد تس زٍ ًَز اغتفادُ هي وٌٌد .
_آشکارساسدود فتوالکتزیک نوع پزاکنذگی نور
اوثس آؾىازغاشّا دٍد تتَالىتسيه اش ًَع ًمغِ ا (ّ ) Spot Typeػتٌد ٍ تس اغاظ یساوٌدگي ًَز ػول هي وٌٌد
 .يه ديَد غاتغ وٌٌدُ ًَز (  ) LEDتِ غوت تضايي وِ تِ عَز هؼوَل تَغظ يه الواى حػاظ تِ ًَز ( هؼوَالً يه
 ) Photodiodeديدُ ًوي ؾَد ًَز غاتغ هي وٌد  ( .ؾىل . ) 6

ٌّگاهي وِ ذزات دٍد ٍازد هػيس ًَز هي ؾًَد ًَ ،ز تا ذزات تسخَزد وسدُ ٍ زٍ الواى حػاظ تاِ ًاَز هاٌؼىع هاي
ؾَد  .ايي اهس تاػث آؾىازغاش دٍد هي ؾَد  ( .ؾىل . ) 7
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_آشکارساسدود فتوالکتزیک نوع تیزه ساسی نور
ًَع ديگس اش آؾىازغاشّا تتَالىتسيه  ،آؾىازغاشّا تيسُ غاش ًَز هي تاؾٌد وِ دز آى اش يه هٌثغ ًَز ٍ ياه
الواى دزياتت وٌٌدُ حػاظ تِ ًَز ( هثل  ) Photodiodeاغتفادُ هي ؾَد  ( .ؾىل . ) 8

ٌّگاهي وِ ذزات دٍد تِ عَز ًالف یستَّا ًَز زا هػدٍد وٌٌد ًَز دزياتتي تَغظ الواى حػاظ تاِ ًاَز وااّؽ هاي
ياتد وِ ايي اهس تاػث تغييس دز خسٍخي هي ؾَد .
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تغييسات خسٍخي تَغظ هدازات آؾىازغاش غٌدؽ هي ؾَد ٌّ ٍ ،گاهي وِ تِ تِ حد آغتاًِ تسغد  ،يه آالزم ؾسٍع
هي ؾَد .
هالحظات طزاحی آشکارساسهای دود
اگس چِ آؾىازغاشّا دٍد تس اغاظ هفاّين ٍ اقَل غادُ ا غاختِ هي ؾًَد  ،تا ايي حال ًيااش تاِ زػايات ياه غاس
هالحظات دز عساحي هي تاؾٌد ٌّ .گاهي وِ تَغظ آؾىازغاش  ،دٍد آؾىاز هي ؾَد تايد ياه غايگٌال آالزم زا ايدااد
وٌد  ،اها تِ ػلل ه تلف اهىاى ايداد غيگٌال ًاخَاغتِ ٍخَد دازد وِ تايد آى زا تِ حدالل زغاًد  .دز ياه آؾىازغااش
يًَيصاغيَى  ،تس اثس خوغ ؾدى گاسد ٍ خاان ٍ وثيفاي زٍ هٌثاغ زاديَاوتياَ حػاغايت آى تيؿاتس هاي ؾاَد  .دز ياه
آؾىازغاش تتَالىتسيه  ،هوىي اغت ًَز حاقل اش هٌثغ ًَز تِ ٍاغغِ

ديَازُ

هحفظِ غٌدؽ اًؼىاظ یيدا وسدُ ٍ

تَغظ الواى حػاظ تِ ًَز ديدُ ؾَد  ،دز حالي وِ ّيح دٍد دز هحفظِ غٌدؽ ٍخَد ًدازد  .حؿسات  ،لىِ  ،گاسد ٍ
خان ّ ٍ ،س ًَع آلَدگي ديگس هي تَاًد دز هحفظِ غٌدؽ خوغ ؾدُ ٍ غثة اًؼىاظ ًَز غااتغ ؾادُ اش هٌثاغ ًاَز تاس
زٍ الواى حػاظ تِ ًَز ؾَد .
ًایايداز الىتسيىي ٍ تسخي اًَاع اًسض تاتؿاي هاي تَاًٌاد تاس زٍ هاداز ّاس دٍ ًاَع آؾىازغااش دٍد تتَالىتسياه ٍ
يًَيصاغيَى تثثيس تگرازً د ٍ تَغظ هدازات الىتسيىي دٍد تفػيس ؾدُ ٍ يه آالزم ًاخَاغتِ ٍ آشازدٌّدُ زا حاقل ؾَد.
هيصاى حػاغيت ّس دٍ ًَع آؾىازغاش دٍد تَغظ آشهايؿگاُ ّا ؾسوت ّا غاشًدُ تؼييي ٍ ايداد ؾدُ ٍ ػولىسد آى
ّا دز آشهَى آتؽ تثييد هي ؾَد  .تايد دلت داؾت وِ توام آؾىازغاشّا دٍد تا لغغ ًظس اش اقل ٍ اغاظ ػولىسدؾاى
هلصم تِ یاغخ يىػاى تِ آشهايؽ آتؽ هي تاؾٌد .
هالحظات در انتخاب آشکارساسها
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ٍيطگي ّا آؾىازغاش يًَيصاغيَى آى زا تسا تؿ يف غسيغ آتؽ غَش هٌاغة وسدُ اغت  ،تِ عَز وِ لادز اغت
ذزات ًاؾي اش احتساق دز اًداشُ  ...1تا  ..4هيىسٍى زا آؾىاز وٌد  .ايي آؾىازغاش دز هىااى ّاايي واِ احتواال ٍلاَع
حدن آتؽ شياد ٍ دٍد ون ٍخَد دازد وازتسد دازد  .آؾىازغاش دٍد تتَالىتسيه تسا آؾىازغاش آتاؽ غاَش واِ
تِ آّػتگي اًدام هي ؾَد ٍ دٍد شياد ايداد هي وٌد هٌاغة اغت  ،تِ عَز وِ لادز اغت ذزات ًاؾي اش احتاساق دز
اًداشُ  ..4تا  1.هيىسٍى زا آؾىاز وٌد ّ .س ودام اش اًَاع ه تلف آؾىازغاش هي تَاًد ّاس دٍ ًاَع اش آتاؽ غاَش زا
ؾٌاغايي وٌد ٍ ،لي تػتِ تِ ًَع آتؽ شهاى یاغخ ّس ودام هتفاٍت خَاّد تَد .
اغلة هؿىل اغت اًداشُ ذزات دٍد ًاؾي اش آتؽ غَش زا یيؿگَيي وٌين  ،شيسا غاختواى ّا لاتليت احتاساق هتفااٍتي
دازًد  .ايي ٍالؼيت وِ هٌاتغ ه تلف احتساق هي تَاًٌا د اثاسات ه تلاف زا دز ؾادت احتاساق ايدااد وٌٌاد اًت ااب ًاَع
آؾىازغاش زا یيچيدُ هي وٌد  .تسا هثال اگس يه غيگاز زٍؾي تس زٍ هثل يا ت ت خاَاب تيفتاد هؼواَالً ياه آتاؽ
وَچه تدٍى ؾؼلِ ايداد هي وٌد ّ .س چٌد  ،اگس غيگاز زٍؾي تا يه زٍشًاهِ وِ زٍ هثل يا ت ت خاَاب لاساز دازد
تسخَزد وٌد احتواالً آتؽ ايداد ؾدُ غسيؼتس اش حالت لثل گػتسؼ هي ياتد  .تٌاتسايي تا تَخِ تِ گًَاگًَي دز تاز آتاؽ
ٍ تٌَع هٌثغ احتساق اهىاى ٍلَع اًَاع تي ؾواز ا ش احتساق ٍخَد دازد وِ اًت اب ًَع آؾىازغاش زا تسا يه واازتسد
خاـ هؿىل هي وٌد .
شزایط استفاده اس آشکارساسهای دیگز
دز ؾسايغي خاقي وِ آؾىازغاشّا دٍد ًاهٌاغة ّػتٌد  ،اهىاى دازد اش آؾىازغاشّا يه هٌظَزُ هثال آؾىازغااش
ؾؼلِ  ،آؾىازغاش حسازتي  ٍ ،ديگس آؾىازغاشّا اغتفادُ ؾَد .
اغتفادُ اش ايي ًَع خاـ اش آؾىازغاشّا تايد هثت ٌي تس تاشديد هٌْدغي ٍ اغتفادُ تس عثك زاٌّوا ًكة ؾاسوت غااشًدُ
تاؾد .
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هحذودیت های آشکارساس دود
آؾىازغاشّا دٍد اٍليي ّؿداز اهىاى خغس آتؽ زا اػالم هي وٌٌد  .آى ّا خاى ّصازاى ًفس زا ًدات هي دٌّد  .زػايت
يه غس لَاًيي خاـ هي تَاًد هحدٍديت ّا آؾىازغاش دٍد زا خثساى وٌد  .آؾىازغاشّا دٍد گػتسؼ آتؽ دز
غغح ديگس اش غاختواى زا حع ًواي وٌاد  ،تٌااتسايي تاياد دز ّواِ غاغَم غااختواى ًكاة ؾاًَد  .آؾىازغااش دٍد
گػاتسؼ آتاؽ دز عاس

ال تػاتِ اغات ،
ديگاس ياه دزب تػاتِ زا حاع ًواي وٌاد .دز هحال ّاايي واِ دزّاا هؼواَ ً

آؾىازغاشّا تايد دز ّس دٍ عس

دزب ًكة ؾًَد .

ّواى عَز وِ لثالً ذواس ؾاد  ،آؾىازغااشّا هحادٍديت ّاايي دز حاع واسدى دٍد دازًاد .آؾىازغااش يًَيصاغايَى دز
تؿ يف غسيغ آتؽ  ،تؿ يف ؾؼلِ ّا آتؿي وِ وٌد ّػتٌد ٍ تؿ يف آتؽ ّايي وِ تماظ هاي غاَشًد ٍ دٍد هاي
وٌٌد ٍ ؾؼلِ ًدازًد تْتس ػول هي وٌد  .آؾىازغاش دٍد تتَالىتسيه آتؽ ّايي وِ تمظ هي غاَشًد ٍ دٍد هاي وٌٌاد ٍ
ؾؼلِ ًدازًد زا تْتس اش يه آتؽ ؾؼلِ ٍز حع هي وٌد  .اش آًدا وِ تَغؼِ آتؽ تا زٍؼ ّا ه تلفي اتفاق هي اتتاد ٍ
اغلة یيؿگَيي یيؿستت آى غيس هوىي اغت ّ ،يچ يه اش ايي دتىتَزّا ّويؿِ تْتسيي ًيػت .
شستی اعالم حزیق () Manual Call Point
تَغظ ايي ؾػتي ّا هي تَاى تِ قَزت دغتي حسيك زا اػالم وسد  .ايي ؾػتي ّا ػوَهااً دز دٍ ًاَع تؿااز هؼواَلي ٍ
ؾيؿِ ا هي تاؾٌد  .ؾػتي ّا دز حالت ػاد تِ قَزت وٌتاوت تاش (  ) N.Oتيي دٍ غين هاداز لاساز گستتاِ اًاد ٍ دز
قَزت اػالم حسيك تَغظ وازتس وٌتاوت تغييس ٍضؼيت دادُ ٍ تيي دٍ غين هداز اتكال وَتاُ ايداد هاي وٌاد واِ اياي
حالت تَغظ تاتلَ وٌتسل اػالم حسيك تؿ يف دادُ ؾدُ ٍ يه آضيس تِ قدا دز هي آيد  .دز ًَع ؾيؿِ ا ؾػتي تحت
تؿاز لساز دازد وِ تا ؾىػتِ ؾدى ؾيؿِ ؾػتي آشاد ؾدُ ٍ وٌتاوت ؾػتي اػالم حسيك تػتِ هي ؾَد  .دز اًَاع هؼواَلي
تايد ؾػتي زا تؿاز داد تا وٌتاوت آى تػتِ ؾَد .
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آرایش یک سیستن نوونه
_ نظارت سین کشی
 ( Initiating circuitهداز آغاشگس ) تسا ًظازت  ،ؾٌاغايي ٍ آگاّي دادى ؾسايظ خغاايي (  ) Troubleواِ هاي
تَاًد دز ػولىسد هداز اخالل ايداد وٌٌد  ،آؾىازغاشّا دٍد زا تِ تاتلَ وٌتسل هتكال هاي وٌٌاد  .آؾىازغااشّا دٍد
ػوَهاً تِ دٍ ًَع آؾىازغاش دٍ غيوِ ٍ چْاز غيوِ عثمِ تٌد هي ؾًَد  .تغرياِ الىتسيىاي آؾىازغااشّا دٍ غايوِ اش
عسيك اتكال آى ّا تا تاتلَ وٌتسل اػالم حسيك ٍ تَغظ  Initiating circuitتثهيي هي ؾَد  .اش آًدايي وِ اياي ًاَع
آؾىازغاشّا تِ  Initiating circuitهحتاج هي تاؾٌد  ،تايد غاشگاز آى ّا زا تا تاتلَ وٌتسل تػت وسد .
تغريِ الىتسيىي آؾىازغاشّا چْاز غيوِ تَغظ دٍ زؾتِ غين خداگاًِ تثهيي هي ؾَد ّ ، ٍ ،واًٌد آؾىازغااشّا دٍ
غيوِ  ،دز ٌّگام حع وسدى حسيك يه اتكال وَتاُ زا تيي دٍ غين هتكل ؾدُ تِ  Initiating circuitايداد هي وٌد
( .ؾىل ) 1.
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اش آًدايي واِ آؾىازغااشّا چْااز غايوِ تاِ تغرياِ الىتسيىاي ٍ Initiating circuitاتػاتِ ًيػاتٌد  ،غااشگاز
الىتسيىي هثتٌي تس یازاهتسّا ػولىسد هٌثغ تغريِ ا وِ تِ آؾىازغاشّا هتكل ؾدُ اغت حائص اّويت هاي تاؾاد ً ٍ ،اِ
غاشگاز تا  . Initiating circuitتسا ًظازت تس تغريِ الىتسيىي آؾىازغاشّا چْاز غيوِ اغاتفادُ اش زلاِ ًظاازت
تغريِ الىتسيىي دز آخس خظ الصاهي هي تاؾد ٌّ .گاهي وِ تغريِ الىتسيىي تسلساز تاؾد  ،وٌتاوت ّاا زلاِ آخاس خاظ
تػتِ اغت ٍ تِ قَزت غس تِ هماٍهت آخس خظ اتكال دادُ ؾدُ ٍ تِ عاس
ؾَد .
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ديگاس  Initiating circuitهتكال هاي

اتال

يا لغغ تغريِ الىتسيىي دز ّس ًمغِ اش هداز هٌثغ تغريِ هَخة  de-energizeؾادى زلاِ ؾادُ ٍ ياه ٍضاؼيت

 Troubleدز  Initiating circuitاتفاق هي اتتد .
_ هذار کالس B
هداز والظ  Bتيي اتكال وَتاُ دٍ عس

يه حلمِ ( ٍضؼيت  ٍ ) Alarmخغاا  ( Openهاداز تااش ) تاَدى حلماِ

(ٍضؼيت  ) Troubleتسق هي گرازد .ػول ًظازت تس ايي هداز تا ػثَز يه خسياى ون اش هياى غين ّا ًكاة ؾادُ ٍ
هماٍهت آخس خظ اًدام هي ؾَد  .تاتلَ وٌتسل اػالم حسيك اتصايؽ يا واّؽ خسياى زا شيس ًظس دازد  .دز قاَزتي واِ
تاتلَ وٌتسل خسياى شياد زا تثيٌد ً ،ؿاى دٌّدُ

آى اغت وِ آؾىازغاش ياا  Manual Call Pointتؼاال ؾادُ ٍ دز

هداز ايداد اتكال وَتاُ وسدُ اغت  ،تٌاتسايي ؾسايظ  Alarmزا ًوايؽ هي دّد  ٍ ،دز قَزت وااّؽ خسيااى اش حاد
هؼوَل  ،تاتلَ لؼغي هداز ٍ يا ّواى اتكال تاش تؿ يف دادُ ٍ ؾسايظ  Troubleزا ه اتسُ هي وٌد  .ياه هاداز تااش دز
هداز والظ ّ Bوِ

دغتگاُ ّا الىتسيىي ( هثل آؾىاز غاش يا  ) Manual Call Pointوِ تاش ًيػاتٌد زا ًياص غياس

تؼال هي وٌد ( .ؾىل .) 1.
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اگس يه غين لغغ ؾَد ٍ يا يىي اش دغتگاُ ّا ( آؾىازغاش ياا  ) Manual Call Pointتسداؾاتِ ؾاَد  ،تااتلَ وٌتاسل
ًثَدى هماٍهت آخس خظ زا حع وسدُ ٍ ٍضؼيت  Troubleزا اػالم هاي وٌاد ّ .وچٌايي تسداؾاتي غاس آؾىازغااشّا
تاػث ايداد ٍضؼيت  Troubleهي ؾَد .
_ هذار کالس A
هداز والظ ً Aيص هاًٌد والظ  Bتيي اتكال وَتاُ دٍ عس

يه حلمِ ٍ خغا  ( Openهداز تاش ) تَدى حلماِ تاسق

هي گرازد  .ػول ًظازت دز ايي والظ تا شيس ًظس داؾتي هيصاى خسياى ػثَز اش هياى غين ّاا ًكاة ؾادُ ٍ هماٍهات
آخس خظ  ،تَغظ تاتلَ وٌتسل اػالم حسيك اًدام هي ؾَد  .دز والظ  Aغين وؿي دٍتازُ تِ تاتلَ وٌتسل تاشگسداًدُ هاي
ؾَد ٍ دز آى یاياى هي ياتد .ايي تىٌيه هػتلصم آى اغت وِ تاتلَ وٌتسل حدالل چْاز تسهيٌال ٍزٍد ٍ خسٍخي داؾاتِ
تاؾد ّ .وچٌيي ًياش تِ تاتلَ وٌتسل اػالم حسيمي دازين وِ تتَاًد تس هداز والظ ً Aظازت داؾاتِ تاؾاد  .اغاتفادُ اش اياي
والظ تضويي هي وٌد وِ ّوِ

دغتگاُ ّا ( هثل آؾىازغاشّا ٍ ّ Manual Call Pointا ) لادزًد حتاي تاا ٍلاَع

يه هداز تاش ( لغؼي هػيس ) يا يه خغا اتكال شهيي تاس زٍ غاين ّاا ازتثااعي  ،ؾاسايظ آالزم زا گاصازؼ وٌٌاد .
(ؾىل . ) 11
دز ٍالغ ًيوي اش هداز تَغظ تسهيٌال ً ٍ ، Initiating Device Circuitيوِ
 Device Circuit Returnتغريِ ٍ تِ واز خَد اداهِ هي دٌّد .

–ÁnI¬kºI¶#´Äo§²HkL

ديگس اش عسياك تسهيٌاال Initiating

سیستن های اعالم حزیق آدرس پذیز
دز ايي غيػتن تسا ؾٌاغايي دغتگاُ ّا (آؾىازغاشّا  ،ؾػتي ّا اػالم حسيك  ،آضيس ّا ٍ غيسُ ) تِ ّس ودام اش آى ّاا
يه آدزظ خداگاًِ ٍ يىتا اختكاـ دادُ هي ؾاَد  .ػاالٍُ تاس آدزظ  ،هؼواَالً تااتلَ وٌتاسل هاي تَاًاد ياه ( Tag
تسچػة( تسا ؾٌاغايي تْتس تِ آدزظ اضاتِ وٌد ( هثالً آدزظ  ، 1خلَ غالي اًتظاز  ،یؿت دزب  ،زاّسٍ ٍزٍد ) .
غيػ تن ّا آدزظ یريس تسا ازتثاط تا آؾىازغاشّا  ،ؾػتي ّا اػالم حسيك ٍ هاضٍل ّاا اش ػالهات دّاي هاداز خاظ
( ٍ Signaling Line Circuitيا تِ اختكاز  ) SLCاغتفادُ هاي وٌٌاد  .دز غيػاتن ّاا آدزظ یاريس تاسا اتكاال
دغتگاُ ّا ٍ هاضٍل ّا اش يه شٍج غين اغتفادُ هي ؾَد  .غين وؿي دز ايي غيػتن تِ گًَِ ا اغت وِ دٍتازُ تاِ تااتلَ
وٌتسل تاشگسداًدُ هي ؾَد  .غيػتن ّا اػالم حسيك آدزظ یريس يه غس هصايا ًػثت تِ غيػتن ّا هؼوَلي ٍ هسغَم
دازًد .تِ ػٌَاى هثال ٌّ ،گاهي وِ يه  Troubleدز غيػتن اتفاق هي اتتد  ،اعالػاتي زا وِ تاتلَ وٌتسل ازائِ هي دّد تِ
یيدا وسدى غسيغ دغتگاُ هؼيَب ووه هي وٌد  .دز هماتل  ،غيػتن ّا هؼوَلي تماظ ياه ٍضاؼيت  Troubleزا تاس
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زٍ ً Zoneؿاى هي دّد وِ یيدا وسدى خغا دز ايي حالت تػياز هؿاىل اغات ّ .وچٌايي ٍلتاي ياه دغاتگاُ اػاالم
آالزم هي وٌد  ،غيػتن ّا هؼوَلي  Zoneا زا وِ دز آى آتؽ یيؽ آهدُ اغت زا ًؿاى هي دّد  ،دز حالي وِ يه
غيػتن آدزظ یريس هي تَاًد دليماً هؿ ف وٌد وِ ودام دغتگاُ اػالم خغس وسدُ ٍ دز ودا لساز گستتِ اغت .

هساخغ :
 Training( Smoke Detection Systems -1شرکت ) System Sensor
 Training( Fire Alarm Training Manual -2شرکت ) Potter Electric Signal Company

–ÁnI¬kºI¶#´Äo§²HkL

