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 تهیه کننده :
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 کارشناس بهداشت حرفه ای
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توجه: هیچگاه بصورت انفرادی از جعبه آتش نشانی استفاده 

 .سیب برسدنکنید زیرا ممکن است به شما آ

 هشدارهای بسیار مهم:

هرگزاز جعبه آتشنشانی برای اطفاء حریق تجهیزات  -

 الکتریکی استفاده نکنید

هرگز ازجعبه آتشنشانی برای اطفاء حریق مایعات  -

 آتشگیر مثل بنزین وتینر استفاده نکنید.

 سیستم خشک:

 دو  بدلیل نداشتن آب خشک نامیده می شودکهسیستم خشک 

 دارد.در لوله های آن وجود ورودی اصلی جهت پمپاژ کردن آب 

 

 

 

 شستی های اعالم حریق:

روی  .یــن شســتیها برای اعالم حریق دستی ساخته شدهاندا

نوشــته میشود و به رنگ قرمزاست.این شستیها  Fireشســتیها کلمة

 :اند دو نوع

 :ای نوع شیشه(الف

 نوع فشــاری : در انواع فشاری باید شستی را فشارداد (ب

 

 زون بندی

م حریق، مکانــی را که میخواهیم حفاظت کنیم الدرسیســتمهای اع 

به مناطق مشــخص تقسیم میکنیم تا در صورت بروزحریق بتوان 

محل حریق را سریعترو راحتتر  تشــخیص داد. به هر کدام از این 

 گویند.می مناطق یک زون 

 فایرباکس ها

 ابتدادرب جعبه راباز نمائید -1

درجه به سمت 90قرقره شیلنگ آتش نشانی رادر جهت زاویه -2

 بیرون جعبه هدایت نمایید

 باچرخاندن قرقره، شیلنگ را روی آن باز کنید. -3

 سرنازل را روی شیلنگ بسته وبه طرف آتش حرکت کنید -4

شیلنگ را به طرف آتش شیرفلکه آب را باز کنیدو نازل  -5

 گرفته و تاخاموش شدن کامل آتش به عملیات ادامه دهید.

پس از اتمام عملیات شیلنگ هارا از محل کوپلینگ باز و بعد  -6

 از آبگیری دوباره بصورت اول پیچیده شود.
 

 

سیستم 

 تر

سیستم 

 خشک



 :مقدمه
طور گســترده در ســاختمانها  حریق به اعالمامروزه از سیســتمهای 

و اماکن مسکونی واداری و صنعتی استفاده میشود، تا در مواقع بروز 

داده شود. با این کار اطالع  آتش سوزی به موقع به ساکنین ساختمان

از  حتی االمکانخسارتهای ناشی از حریق به حداقل می رســد و 

 .تلفات جانی جلوگیری میشــود.

  :م حریقاعالانواع سیستمهای  -

های مختلفی ،که در زیر به آنها اشاره  م حریق از جنبهاعالسیستمهای 

  :تقسیم بندی می شوند میشود،

حریق به دو دســته  اعالمهای  از نظر حفاظتی سیســتم

 :تقسیم میشوند

اکثر سیستمها  .حفاظت از اموال ب(حفاظت جان اشخاص  الف(  

 .طوری طراحی میشوند که هر دو هدف را تأمین میکنند

رسانی این سیستمها به دو نوع انفرادی و مرکزی طالع از نظرنحوة ا

 :تقسیم میشوند

حریق  اعالم منظور از سیستم سیســتم اعالم حریق انفرادی :(الف 

انفرادی سیســتمی اســت که وقوع آتش را در محــل آن حــس میکند و 

 م حریق میپردازدعالزن و صدای آژیربه ا چشمک المپدر همــان محل با 

دراین سیستمها در همــان  سیستمهای اعالم حریق مرکزی : ب(

به تابلوی کنترل عات اللحظات اولیــة حریق، محل آن شناســایی و اط

 .مرکزی ارسال میگرددوتوسط آژیر، ســاکنین از بروزحریق مطلع میشوند

 

وسیلة تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده میشود. در  همچنین به

حریق، قسمتهایی از ساختمان جهت اعالم این نوع از سیستمهای 

و سیستم اصلی در  نصب آشکارسازها و شستیها در نظر گرفته میشود

در دسترس نصب میگردد ،به طوری که در  کامالمحل مشخص و  یک

 اعالمصورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از آشکارسازها سیستم 

آیــد و محل آن را از طریق المپی که روی  حریق به صدا می

 .م میکندالدســتگاه مرکزی روشن میشود،اع

 

 م حریق التجهیزات سیستم اع

 سیستم اعالم حریق به اجزای زیرتقسیم میشوند 

  (آشکارسازها)تجهیزات تشخیص حریق  

  (فالشرها ، آژیرها و ...  )تجهیزات اعالم کنندة حریق 

 کابلها 

 که وظیفــة ارتباط بین  تابلــوی کنترل مرکزی

 حریق را به عهده دارد اعالمآشکارسازها و وسایل 

 (آشکارسازها )تجهیزات تشخیص حریق 

طــرح  وای هستند که در شکل ها  آشکارسازها وســایل الکترونیکی 

های سازنده  کارخانه توسط به رنگ ســفیدال معمو و های مختلف

تولید میشوندو در محلهای مناسب ساختمان مانند آشــپزخانه ، 

موتورخانه ، اتاق بایگانی، راهروهــا ، اتاقهای منزل و اتاقهای 

های مخصوص نصب  سقفی یا دیواری روی پایه کنفرانس به صورت

 م آن به تابلویالوظیفة آشکارسازها تشخیص حریق و اع .میگردند

آشکارسازها  ال المپ هشداردهنده ای روی معمو مرکزی استکنترل 

کنترل  وجود دارد که درحالت عادی خاموش است یا توســط تابلوی

زند ولی بعد از تحریک  مرکــزی در زمانهای متناوب چشــمک می

آشکارســاز به طور ثابت روشن میشود و تا زمانی که اثر حریق از بین 

  .روشن می ماندنرفته است 

آشکارسازها، بسته به اینکه از کدام اثر آتش برای تشخیص استفاده 

که در حال حاضر در  میکنند، در انواع گوناگونی ساخته میشوند

بیمارستان امام خمینی)ره( استهبان از دو نوع حرارتی و دودی 

استفاده می شود. در کلیه قسمت های بیمارستان به جز آشپزخانه و 

 رارتی می باشد دتکتور دودی نصب گردیده.آبدارخانه که از نوع ح

 

 تابلو کنترل مرکزی:

م حریق، تابلوی کنترل عالااصلی ترین و مهمترین قسمت سیستم 

مرکزی اســت.این سیستم که وظیفة ارتباط بین شستیها و 

م حریق مانند آژیرها و چراغها را بر عهده الآشکارسازها و وسایل اع

نحوة ارتباط آشکارساز ها با  دارد. در سیستم اعالم حریق متعارف

، تابلوی کنترل مرکزی به این صورت است که در مواقع بروز حریق 

تحریک آشکارساز یا فشــار شســتی اعالم حریق اتصال کوتاهی را 

نه به حدی که  در مدار ایجــاد میکند، وجریان مدارافزایش می یابد

در نتیجه مرکز  م خطا گرددالاتصال کوتاه کامل تلقی شودو باعث اع

نماید. تابلوی کنترل مرکزی از طریق مدار  م حریق میالکنترل اع

های مربوطه را وصل میکند و  د از تشخیص حریق، رلهالکترونیکی بع

م دارای خطر را به کار می انــدازد. تابلوی الآژیرها و چراغهای اع

مرکزی معموال امکاناتی برای تســت قسمتهای مختلف مدارنیز 

 .هست

تجهیزات اعالم کنندة حریق برای آگاه کردن ســاکنین ســاختمان 

خصوصی اســتفاده میشودکه در زیر به از بــروز حریق از تجهیزات م

 : آنها اشاره میشود

 آژیر

آژیرها وسایل خبری صوتی هستند که هنگام بروز حریق الکترونیکی 

آژیرها، به صدا درمی آیند .ســاختمان آنها معموال اســت. صدای 

باید از همة محل های ســاختمان شــنیده شــود. نصب آنها به 

همراه بعضی از آژیرها یک چراغ  صورت دیواری اســت. به

شرتعبیه میشود تادر صورت ســر و صدا بودن محیط،آن چراغ الف

  .آگاه سازد افراد را از بروز حریق

 

 

 


