
  في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

  2006ـيناير                            ـ الجزء الثاني   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـســامــاب الخـــالبـ
  

  ـل األولـــــــــالفص

  

  نشآت في المنظام إنذار الحريق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

  2006ـيناير                            ـ الجزء الثاني   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  

  التعريـف    5/1/1
  

  إنذار الحريقجهاز    5/1/1/1

جهاز إلكتروني متكامل يتكون من عدة أجهزة حساسة لنواتج الحريق المختلفة وأجهزة تحكم وشبكة تمديدات 
  .مساعدة وغيرها

  
  نظام إنذار الحريق   5/1/1/2

ية األجهزة المختلفة للكشف عن مناطق الحريق وهو النظام الناتج عن دراسة الموقع بكامله وتحديد نوع
وتوزيعها ومن ثم تحديد عمليات التحكم المناسبة للموقع وأسلوب ترابطها مع بعضها البعض للحصول على 

  .نظام متكامل
  
  

  الهـدف    5/1/2

  

  :يهدف استخدام أجهزة اإلنذار إلى التالي    
  .الكشف عن الحريق وموقعه )أ(  

  
  .بنى في حالة حدوث حريق لتمكينهم من الهروبإنذار شاغلي الم )ب(  

  
  .مكافحة الحريق في أول مراحله )ج(  

  
  .أقرب مركز إطفاءتبليغ  )د(  

  
تشغيل بعض أنظمة اإلطفاء التلقائية أو بعض الخدمات المخصصة ألغراض الوقاية من الحريق عن  )هـ(

  .طريق لوحة خاصة بالنظام
  
  

  التصنيـف  5/1/3

  : طبقاً لظروف استعماله إلى ما يلييصنف نظام اإلنذار  
  .نظام إلعطاء اإلنذار المسموع والمرئي فقط  5/1/3/1
  
نظام ، والرغوةنظام ، والوسائط النظيفة ونظام الهالوننظام لتشغيل أجهزة مكافحة الحريق الثابتة كنظام    5/1/3/2

  .الخ ... المسحوق الكيميائي الجافنظام و الغمر المائي
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  النظـامأنواع   5/1/4

  :ينقسم نظام اإلنذار إلى النوعين التالييـن  
  
  اإلنذار اليدوي  5/1/4/1

تمديدات كهربائية مركب عليها نقاط نداء تشغل يدوياً وترسل اإلشارة لتستقبل من قبل لوحة شبكة وهو   
  .التحكم الرئيسية ومن ثم تطلق أجهزة اإلنذار السمعية والبصرية

  
  اإلنذار التلقائـي   5/1/4/2

  وينقسم إلى قسمين    
   إنذار تلقائي)أ(

تمديدات كهربائية موزع عليها كاشفات تلقائية عند تأثرها بنواتج الحريق ترسل إشارة شبكة وهو      
  .لتستقبل من قبل لوحة التحكم ومن ثم تطلق أجهزة اإلنذار السمعية والبصرية

  
  المفردة كاشفات الدخان )ب(    

 ويتم تزويدها بالطاقة عن طريق بطاريات مرتبطة بشبكةغير   مستقلة حريقكاشفاتوهي عبارة عن   
  للدخان باإلضافة إلى وحدة إنذار صوتيعنصر استشعارمستقلة لكل كاشف على حده، وتحتوي على 

  .في نفس الكاشف) صافرة(
  
 

  مكونـات النظـام  5/1/5

  

   الحريقنذاربإ الرئيسية لوحة التحكم   5/1/5/1

اإلشارات من الكاشفات استقبال  من ابتداءني يتحكم في جميع األجهزة المرتبطة به جهاز إليكترو )أ(
  .اإلنذار الضرورية والقيام باألعمال المنوطة إليه صافراتبأنواعها إلى إطالق 

  
  :تقوم لوحات التحكم بنظام اإلنذار بثالثة وظائف أساسية )ب(

مثل دوائر كاشف الحريق وجهاز إنذار (جية للمعدات  والتحكم في الدوائر الخارتلقائيةالمراقبة ال) 1(
  .وإمداد هذه الدوائر بالقدرة الكهربائية) الحريق

  .ا ومواقعهمخاطئاإلنذار الو إشارات إظهار إشارات الحريق ) 2(
إنذارات  إسكاتالحريق والتحكم اليدوي لتسهيل إجراءات فحص وإيقاف األجهزة وإطالق إشارات ) 3(

  .وإعادة تشغيل النظام بعد إشارة حريقالحريق الصوتية 
  

   لوحة اإلشارات   5/1/5/2

  .وهي عبارة عن جزء من لوحة التحكم بحيث تقوم بعرض المعلومات الموكلة إليها
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   لوحة اإلشارات المساعدة   5/1/5/3

  . إلى لوحة التحكم الرئيسية كاملةخلللوحة إشارات ضوئية تقوم بنقل إشارات اإلنذار من حريق أو 
  

   كاشفات الحريق التلقائية   5/1/5/4

  .اللهب والحرارةوالغازات المتأينة  والدخانج الحريق المتعددة مثل تاوأجهزة إلكترونية مختلفة تتأثر بن
  

   مصابيح اإلشارة المساعدة   5/1/5/5

  .الخ....، كالغرف والمستودعاتتعطي إنذاراً مرئياً في حالة حدوث حريق في أماكن مغلقة
  

    اليدويةنقاط النداء   5/1/5/6

  . المتواجدين في منطقة الحريقاألفراد بواسطة التي يتم تشغيلها الحريق اليدوية و نقاطوهي 
  

   أجهزة التنبيه   5/1/5/7

  :قسم إلى قسمينن المبنى في حالة حدوث حريق وتشاغليتعمل هذه األجهزة على تحذير 
  .أجهزة سمعية )أ(
  
  .أجهزة مرئية )ب(
  

  احتياطيكهربائي مصدر    5/1/5/8

  . حالة انقطاع التيار الرئيسيوهو مصدر تيار احتياطي يقوم بتشغيل الجهاز في
  

   أجهزة مساعدة   5/1/5/9

  .مرحالت  عن طريقبلوحة التحكمبطة ت مرميكانيكيةوهي أجهزة كهربائية أو ميكانيكية أو كهرو
  

   شبكة التمديدات الكهربائية  5/1/5/10

  :ديدات التي توصل بين عناصر اإلنذار ولوحة التحكم، وتنقسم إلى األقسام التاليةوهي التم
  
  . التمديدات الموصلة بين الكاشفات بأنواعها وبين لوحة التحكم)أ(
  
  . التمديدات الموصلة بين أجهزة التنبيه بأنواعها وبين لوحة التحكم)ب(
  
  . لوحة التحكموبين االحتياطيالموصلة بين مصدر التيار  التمديدات )ج(
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  المواصفــات  5/1/6

  

  لوحة تحكـم اإلنذار   5/1/6/1

  

بحيث تكون ناعمة الملمس  األلومنيوم أو المطاوعالحديد من  )1ـ5/1(  التحكم شكلتصنع لوحة) أ(
  . عاما20ًومعالجة ضد الصدأ والتلف وتخدم لمدة ال تقل عن 

  
  .وبة داخل اللوحة تصنع اللوحة بحيث تمنع دخول الغبار والرط)ب(
  
مختبر معتمد عالمياً و تقديم شهادات اعتماد  من  وملحقاتهاقوم باعتماد اللوحةت أن الجهة المصنعة على )ج(

  .بذلك
  
10درجة حرارة عند  يجب أن تعمل لوحة التحكم )د(

o50 إلى م
o80تعادل   رطوبة نسبية وم%.  

  
ب أن تصنع الدوائر اإلليكترونية لمناطق الحريق  يجمناطق حريق 6عن لوحة التحكم نطاق   إذا زاد)هـ(

   .نظام البطاقةبطريقة 
  
  . منفصل مع شاحناحتياطيبمصدر تيار لوحة التحكم  يجب أن تربط )و(
  
  .على وصلة جاهزة للربط مع أقرب مركز إطفاءلوحة التحكم  يجب أن تحتوي )ز(
  
الك الموصلة إليها كهربائياً، كما تقوم بإعطاء بمراقبة جميع األجهزة واألسلوحة التحكم  يجب أن تقوم )ح(

  . في أي دائرة أو جزء من الدائرةخللصوتية وضوئية عند حدوث  خللعالمة 
  
 الخاصة باإلنذار عن بدوائر إلكترونية بحيث تقوم بجميع عمليات التحكملوحة التحكم  يجب أن تجهز )ط(

  .الخ … الحريق خوانقالتكييف ـ  مثل أجهزة التنبيه ـ ماسكات األبواب ـ مرحالتق يطر
  
  . ث10 عند حدوث حريق لمدة ال تزيد عن األجراس يجب عمل طريقة لتأخير عمل )ي(
  
  . التام وذلك بتشغيل جميع أجهزة التنبيه في المشروعلإلخالء زر يجب توفير )ك(
  
  . مناطق الحريقلفصلبوسائل لوحة التحكم  تزود يجب أن )ل(
  
  .إلعادة النظام إلى وضعه الطبيعي خرآ واألجراس إلسكات بزرتحكم لوحة ال يجب تزويد )م(
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  :اإلشارات التالية إنذار الحريق على لوحة تحكم يجب أن تحتوي )ن(

  .أخضر مصباح التيار الكهربائي وذلك بظهور وجودإشارة ) 1(
  . أصفرمصباحوذلك بظهور  التيار الرئيسي انقطاعإشارة ) 2(
 .االحتياطير التيا انقطاع إشارة) 3(

  .إشارة ضعف البطارية) 4(
  .مصباح أحمرإشارة حريق لكل منطقة حريق وذلك بظهور ) 5(
  . لمنطقة الحريق أصفرمصباحلكل منطقة حريق بظهور  للخ إشارة) 6(
  .إشارة عند فصل كل منطقة حريق كهربائياً) 7(
  .الصافرات واألجراس اسكاتإشارة ) 8(
  .بيه في دوائر التنخللإشارة ) 9(
  . عامخللإشارة ) 10(
  .  للحمايةخدمة المستالمنصهرات إشارة عند عطل )11(
  .في دائرة نظام اإلنذار الدوائر المفتوحةأو دوائر قصر ال خلل إشارة )12(
في حالة نظام ( بين لوحة اإلنذار والنظام الصوتي ألي قطع أو قصر في دائرة االتصال خلل إشارة )13(

  ).اإلنذار الصوتي
  
  

  
  

   التحكملوحة) 1ـ5/1( شكل
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  كاشفـات الحريـق التلقائيـة   5/1/6/2

  
  :إلى األنواع التاليـةالحريـق التلقائيـة تقسم كاشفات     

  
    كاشفات الدخـان) أ(    

  )2ـ5/1(  ثالثة أنواع، انظر شكلإلىوتقسم         
 ةن األيوني الدخااتكاشف ) 1(

 معرضه للجو المحيط واألخرى مغلق هااحدإيحتوي كاشف الدخان األيوني على حجرتين ثابتتين 
فعند حدوث حريق ينتقل . عليها بإحكام داخل كاشف الدخان بحيث يتم المقارنة بينهما إلكترونياً

ذلك تنتقل بوالدخان إلى الحجرة المعرضة للجو وتستقر أيونات الدخان الموجودة داخل الحجرة 
اإلليكترونات وتصبح حركتها أبطأ من الحالة العادية عند ذلك يقل التيار وعند نقص التيار لحد 

. نطقة الموجود بها الكاشفمن الكاشف إلى لوحة التحكم بوجود حريق في الم معين ترسل إشارة
 .كيفية عمل الكاشف) ب3ـ5/1(  وشكل)أ3ـ5/1( شكليوضح 

 

 

 

 

 كاشف الدخان) 2ـ5/1( شكل                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

520



  في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

  2006ـيناير                            ـ الجزء الثاني   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  
 

 
 

 حجرة كاشف الدخان من النوع األيوني في الحالة العادية) أ3ـ5/1( شكل

 
 

 
 

  حدوث حريق في حالة شف الدخان عند دخول الدخان حجرة كا) ب3ـ5/1( شكل

  

UB = الجهد الكهربائي 

I  = التيار الكهربائي 

I1 

UB 

I2 < I1 

I2 

UB 
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  ةالبصريالدخان  اتكاشف )2(   

في حالة حدوث حريق يدخل و.  كثيرة التعرجاتحجرة داخل مستقبل ومرسليحتوي هذا الكاشف على 
 ويتم تقدير المستقبل وتنعكس أو تنحرف إلى الدخان الحجرة ومن ثم تصطدم األشعة بذرات إلىالدخان 

) ب4ـ5/1( وشكل) أ4ـ5/1( شكل يوضح.  بالفولت إلعطاء اإلنذارالمستقبلرافات عن طريق االنح
  .كيفية عمل الكاشف

وفي بعض األنظمة الحديثة تستخدم آالت تصوير خاصة لكشف الدخان، حيث يتم تحليل اإلشارات من 
  . حجب الرؤيةكل آله تصوير بصورة إلكترونية الكتشاف وجود الدخان الذي يسبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 

  كاشف الدخان البصري في الحالة العادية) أ4ـ5/1( شكل
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   في حالة حدوث حريقالبصري كاشف الدخان) ب4ـ5/1( شكل

  

  

    ة الدخان الخطياتكاشف )3(

 .)5ـ5/1( انظر شكل ،منفصل موضوع كل منهما في غالف  مستقبلو مرسلن الكاشف من يتكوـ 1
و يعمل هذا الكاشف على مبدأ الكشف االعتراضي باستخدام حزمة أشعة ضوئية تحت الحمراء 

  . للعبث بها وغير مرئيةمحملة وغير قابلة
ات العادية حيث يزيد ارتفاع تجدي بها الكاشفـ يستعمل هذا النوع من الكاشفات لألماكن التي ال 2

 تركيب هذا جهة االختصاص توصي م، وفي تطبيقات أخرى قد 12.0عن المنطقة المراد حمايتها 
  . م12.0النوع من الكاشفات حتى وإن قل االرتفاع عن 

  .م وأن يركبا في خط مستقيم 100ـ يجب أن ال تزيد المسافة بين المرسل والمستقبل عن 3
  .محمية ضد الكهرباء العابرة العادية وضد التداخل الكهرومغناطيسيع الدوائر ـ يجب أن تكون جمي4
ـ يحتوي المرسل على مصدر ضوئي من شبه موصل لضمان االتزان على المدى البعيد كما يحتوي 5

  .المستقبل على خلية ضوئية مصممة خصيصاً لضمان االتزان
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لمرسل أو المستقبل بطريقة كهربائية بحيث ال يجب أن يتم تعويض النقص في الضوء أو الغبار في اـ 6
  %.10 عنتتأثر الحساسية الكلية للدخان بتغير يزيد 

  .ـ يجب أن ال تحتوي دوائر الكاشف على أي أجزاء متحركة أو مكونات معرضة للتآكل7
دعائم  وحركة  نتيجة االهتزازاتالخاطئة لتجنب اإلنذارات اًـ يجب أن يكون غالف الكاشف قوي8

  .بيتالتث
انعكاس الحزمة الضوئية تبعاً لترتيبات التركيب الخاصة اختيارية النحراف أو مرايا ـ يجب توفير 9

  .بمرسل ومستقبل الكاشف وحسب مواصفات الجهة المصنعة
   : العمليات التاليةمراقبةـ يجب 10

   .المرسلأ ـ القدرة الخارجية من 
  .للمستقبلب ـ أسالك التوصيل 

  .غالفالج ـ إزالة غطاء 
  .المستقبل أو المرسلاتساخ  نتيجةد ـ امتصاص حزمة الضوء 

 وليس إشارة خلل ث يؤدي إلى إشارة 20 عن لفترة تزيد للحزمة الضوئية ئ القطع المفاج ـهـ
  .حريق

  .كاشفات لعمل معايرة سريعة ودقيقة لحزمة األشعةلل االستقامةوأدوات ضبط ـ يجب توفير وسائل 11
يب المجموعة مباشرة على أي خط كشف قياسي من لوحة التحكم الخاصة بالجهة ـ يجب أن يتم ترك12

  .المصنعة
60 إلى م10o ـ تعمل هذه الكاشفات عند درجة حرارة من13

oكحد أقصى % 95ورطوبة نسبية  م
  .دون تكثف

 فولت وتعمل على سحب تيار 30 ـ 18 من لتشغيل الكاشفات الجهد الكهربائييجب أن يكون ـ 14
 ميللي 60  والتيار في حالة اإلنذارللمستقبل ميللي أمبير 1.5 و للمرسل ميللي أمبير 1.5 بقيمة
  .أمبير

  
 

 
 

  

  كاشفات الدخان الخطية) 5ـ5/1( شكل
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   كاشفات الحرارة )ب(  
بين يين كما هو معلى ميزاني حرارة إليكترون )6ـ5/1(  شكلالموضحة في الحرارة تحتوي كاشفات    

حيث يكون أحدهما معرض للجو واآلخر مغلق عليه بإحكام ويتأثر األول بالحرارة ) 7ـ5/1( في شكل
   :وتصنف إلى ما يلي. مقارنخر ويتم المقارنة بينهما بواسطة آلقبل ا

  ثابتةالحرارة الكاشفات ) 1( 
إشارة إلى لوحة التحكم في هذه الحالة ترتفع درجة الحرارة إلى حد معين ثم يعطي الكاشف 

  .المحيطالجو  فوق درجة م30o عندوعادة ما تثبت درجة حرارة الكاشف 
  ارتفاع الحرارةمعدل  كاشفات )2(

من يختلف الجهد الكهربائي تختلف المقاومة عند ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي في هذه الحالة 
 في الدقيقة يرسل الكاشف إشارة  درجات10 إلى 5ميزان آلخر وعند ارتفاع درجة الحرارة من 

  . بوجود حريق التحكمإلى لوحة
  

  
  

 كاشف الحرارة) 6ـ5/1( شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 
 
 

   مكونات كاشف الحرارة)7ـ5/1( شكل
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   اللهب اتكاشـف  ) ج(

. أو األشعة فوق البنفسجية المنبعثة من اللهب/تحت الحمراء وتقوم كاشفات اللهب بالكشف عن األشعة 
 معينة لألشعة تحت الحمراء لتردداتاألنواع المعدة لالستخدام الخارجي بحيث تستجيب يمكن تصميم و 

وبما أن الكاشفات عن األشعة فوق البنفسجية ال تستجيب عادة . شعاع الشمسيالوالتي ال يتميز بها 
  .الخارجيةكن استخدامها بصفة عامة في األماكن لضوء الشمس فإنه يم
 كما ضوئيوكهر محول طاقة بواسطة األشعة تحت الحمراء عن طريق استشعار      يعمل كاشف اللهب 

ثم تحول إلى هرتز  10 -  3 تتراوح بين ترددبلهب ، والتي تنبعث من ال)8ـ5/1( شكلهو موضح في 
  .اإلنذارلتشغيل نظام إشارة 

رؤية الكاشف دائرية وفي نطاق محدد يزود الكاشف بمقاومة عالية لظاهرة زاوية ن تكون       ويجب أ
ضوء الشمس المباشر، ومصادر الضوء الصناعية مثل اللحام االضطراب الناتج عن الصواعق، 

  .واألضواء الخاطفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 

 

 مكونات كاشف اللهب) 8ـ5/1( شكل

 
 
 

  كاشفات غازات االحتراق ) د(

 على ،الحريقتعتبر هذه الكاشفات من األنواع التي تستجيب لواحد أو أكثر من الغازات التي تنبعث من 
   .سبيل المثال ينبعث غاز أول أكسيد الكربون عندما ال تتم عملية االحتراق نتيجة لقلة كمية األكسجين

 هذه الكاشفات أمدها محدود، وإنه من المهم بالنسبة للمستخدم  فياإللكتروكيميائية عناصر االستشعارإن 
الكشف أنظمة حتراق والذي يتم استخدامه في اال غازاتكاشف لأن يكون على دراية بالعمر االفتراضي 

  .ق وأنظمة اإلنذاريعن الحر
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   ستشعارالناصر امتعددة عق يلحراكاشفات ) هـ(

أو كيميائية / وكل منها يستجيب لخاصية فيزيائية وارعنصر استشع على أكثر من كاشفيحتوي كل 
و بتحليل اإلشارات التي يتم تلقيها من الكاشفات فإنه يمكن . الدخان والحرارة مثل للحريقمختلفة 

 وبذلك تقل إمكانية تقليل احتمال االستجابة لشيء غير الحريق بينما تبقى االستجابة للحريق مناسبة
  . شكل كبيرحدوث اإلنذارات الخاطئة ب

  
   رؤوس الكاشـفات )و( 

 ومغلفة بأحكام لمنع أو تأخير صلبة مواداإللكترونية للكاشفات من  يجب أن تكون جميع الدوائر )1(
  . أو الرطوبةاالتساخ أو بالغبارعمل الكاشف عن طريق التأثر 

خل  جميع مكونات الدوائر اإلليكترونية ضد الكهرباء العابرة والتداى يجب أن تحم)2(
  .الكهرومغناطيسي

  .  يجب أن ال يحتوي الكاشف على أي أجزاء متحركة عرضة للتآكل)3(
  . يمكن رؤية استجابة تشغيل الكاشف بوضوح من الخارج عن طريق وميض من الكاشف نفسه)4(
  . يجب تزويد الكاشف بشبكة داخلية لمنع دخول الحشرات إلى األجهزة الحساسة)5(
  . بسهولة وسرعةمصمماً بحيث يمكن تنظيفه يجب أن يكون الكاشف )6(
  الكاشفات يجب تثبيت أو فك الكاشف عن طريق عملية ضغط ودوران بسيطة وذلك لسهولة تبديل)7(

  .وصيانتها
  .  يجب أن يكون رأس الكاشف مصنعاً من مادة مقاومة للصدأ)8(
كحد أقصى دون % 95  ورطوبة نسبيةم60o ـ 25 درجة حرارة عند يجب أن تعمل الكاشفات )9(

  .تكثف
تيار  فولت وتعمل على سحب 28 ـ 16كاشفات من ال لتشغيل  الكهربائيجهدال يجب أن يكون )10(

   . كحد أقصى أمبير ميللي100 مايكرو أمبير والتيار في حالة اإلنذار 30بقيمة 
 المختبرات وأن تكون معتمدة من قبل  والصدماتاالهتزازات يجب أن تصنع الكاشفات لتتحمل )11(

  .العالمية
  . والماءلالنفجار مقاومة من مواد خاصةكاشفات ال يجب أن تصنع )12(
  

  الكاشـفات  قواعـد )ز(  

، انظر ة واحدةـى قاعدة قياسيـورة في السابق علـ المذكالكاشفاتب جميع ـ يجب أن ترك)1(
  .)9ـ5/1( كلـش

 ويمكن أن يوضع بها أسالك مسامير بدون  يجب أن تكون القاعدة مجهزة بنهايات لتوصيل األسالك)2(
  . مم وتكون قوية بحيث ال يحدث بها أي تشوه أو ضعف لضغط نقاط التالمس1.5مقاس حتى 

 واألوساخ وتجمع المياه من األنابيب ومنعها من الغبار يجب أن تزود القاعدة بلوح إغالق لمنع )3(
  .الوصول إلى نهايات أطراف األسالك أو نقاط تلي الكاشف

 يجب أن تزود القاعدة بنظام ميكانيكي بسيط يسمح بقفل رأس الكاشف بعد تركيبه وذلك لمنع الفك )4(
  .العشوائي
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 استمرار انقطاع يجب أن تصمم نقاط تالمس القاعدة لتحتفظ في مكانها بأمان ولضمان عدم )5(
  . قوية ومستمرةالهتزازاتتوصيل نقاط التالمس خاصة عند تعرض الكاشفات 

  وتكون مغلقة بإحكام لمنع تشغيلصلبة يجب أن تكون جميع مكونات ودوائر القاعدة من مواد )6(
  . أو الرطوبةاالتساخالغبار أو  الكاشفات بتأثير

  . يجب أن تكون جميع الدوائر محمية ضد الكهرباء العابرة العادية والتداخل الكهرومعناطيسي)7(
  . بعيدةضوئية  استجابة بتحديد إشارة يجب أن تزود القاعدة بوسيلة لكي تسمح)8(
  .الدخان وأنظمة سحب الهواء مجاري خاصة للكاشفات التي تركب داخل قواعد يجب توفير )9(

  

 

  

 قاعـدة الكاشـف) 9ـ5/1( شكل       

 
 

  

  اليدوية  نقاط النداء   5/1/6/3

أو (الدائرة الكهربية بإغالق في حالة الضغط عليها  ،)10ـ5/1( لشك ، انظر اليدويةنقاط النداء تعمل )أ(
  .وتبقى على حالها إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي يدوياً)  المغلقفتحها في حالة استخدام النظام

  
 نقاط النداء اليدوية في األماكن الصناعية واألماكن العامـة التي يرتادها الجمهور يجب أن تكون )ب(

  .عوامل الجويةال و من مادة مقاومة للحريقمصنعة 
  
 في األماكن العامة التي يرتادها الجمهور واألماكن ذات مرحلتيننقاط النداء اليدوية  يجب استخدام )ج(

 المبنى بكسر الزجاج و الثانية بالضغط على الزر إلطالق و، المرحلة األولى يقوم بها شاغلالصناعية
  .اإلنذار

  
  . باللون األحمرطلية مقاومة للصدأ ومقطة النداء اليدويةن يجب أن تكون )د(
  
30 درجة حرارة نقاط النداء اليدوية عند يجب أن تعمل )هـ(

o70إلى  م
oكحد رطوبة نسبية % 95 وم

 .دون تكثفأقصى 
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  النداء اليدويةطةنق )10ـ5/1( شكل

  

   أجهزة التنبيه الصوتية   5/1/6/4

  

  العادية  األجراس )أ(

 باللون األحمر والمطرقة من معدن طلي من الصلب المسبوك حيث يكون مالجرسيصنع هيكل ) 1(
  .)11ـ5/1( ، انظر شكلمقاوم للصدمات حيث يعطي صوتاً واضحاً

  .مستمر تيارفولت  24 جهد كهربائيعلى تعمل األجراس ) 2(
لحمايتها من التأثيرات  وحداتبالم مزودة سيجب أن تكون الدائرة الكهربائية لألجرا )3(

  .الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو
  .لوحة التحكممركبة في  مرحالت تعمل األجراس عن طريق) 4(
  .مقاومة لتأثيرات الجو  المعرضة للعوامل الجوية يجب أن تكوناألجراسأجزاء جميع ) 5(

  

  )12ـ5/1( شكل انظر ،الصافـرات )ب(

  .مستمر تيار فولت 24 كهربائيجهد   علىراتالصافتعمل ) 1(
لحمايتها من التأثيرات  حداتبالمو مزودةيجب أن تكون الدائرة الكهربائية للصافرات ) 2(

  .الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو
  .لوحة التحكم مركبة في مرحالتتعمل الصافرات عن طريق ) 3(
  .مقاومة لتأثيرات الجو ة يجب أن تكون المعرضة للعوامل الجويالصافراتأجزاء جميع  )4(
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  الجرس) 11ـ5/1(شكل 

  

  

  

  
  صافرة اإلنذار) 12ـ5/1(شكل                     
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  مصـادر التيـار   5/1/6/5

  كهربائي من مصدرين هماإنذار الحريق على التيار الو لوحة التحكم  تعمل    
  التيار الرئيسي) أ(

تيار  حول إلىيتمن ثم  هرتز 50 ذبذبةو  فولت240 كهربائيجهد  بتيار متردد علىتعمل لوحة التحكم   
  .لوحة التحكمداخل مستمر 

  
  االحتياطي مصدر التيار )ب(

  : التاليةاألنواعإلى  لنظام اإلنذار احتياطيتنقسم البطاريات المستخدمة كمصدر تيار ) 1     (
  .الرصاصبطاريات  ـ1
  . الجافةيوممكادبطاريات النيكل  ـ2
  .يوم السائلةم بطاريات النيكل كادـ3

  .داخل لوحة التحكم وإنذار الحريقب شاحن كهربائي تشحن هذه البطاريات عند تفريغها عن طريق) 2(
  .ت العالميةمعتمدة من المختبرايجب أن تكون البطاريات ) 3(

  
  األسـالك الكهربائيـة   5/1/6/6

  .المختصةة والتمديدات الكهربائية وفقاً لمواصفات الجهيجب أن تكون األسالك الكهربائية لنظام اإلنذار  )أ(
  
مثل قاطع (جهاز وقائي عازل ب إمداد الخطوط الرئيسية التي تزود كافة أجزاء نظام إنذار الحريق  يجب)ب(

  . بائيةوفر السالمة الكهر حتى تت)الدائرة
  
 أن تخصص فقط يجبالخطوط الرئيسية التي تزود كافة األجزاء بنظام إنذار الحريق بالدوائر النهائية  )ج(

  .لنظام إنذار الحريق ويجب أال تخدم أي أنظمة أو معدات أخرى
  
 ما عدا العازل –بفصل عملية اإلمداد ألنظمة إنذار الحريق كل عازل ونظام وقائي يمكن أن يقوم  )د(

 ممنوع  ـإنذار حريق"ملصق أو " إنذار حريق "ملصق أن يوضع عليه يجب ـ الرئيسي للمبنى
  .)سواء كان به جهاز وقائي أم ال( مفتاح تحويل ، في حالة وجود "اإلغالق

  
 يجبكل جهاز وقائي وتحويلي وعازل قادر على قطع اتصال الخطوط الرئيسية بنظام إنذار الحريق،  )هـ(

 إليه من قبل األشخاص غير المخولين بذلك أو حمايته من أن يوضع في مكان ال يمكن الوصول
  .مخصصةالعمليات غير المرخص بها من قبل أشخاص ال يمتلكون أجهزة 

  
 يجب) مفصولة أو مشحونة تماما على سبيل المثال (احتياطيةبصرف النظر عن الحالـة في أي بطارية  )و(

  .ط الرئيسية قادرة على إمداد الحد األقصى لحمل اإلنذار في النظامأن تكون طاقة الخطو
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  التصميـم    5/1/7

  

  تحديد خطورة المبنى وأجزائه المختلفة   5/1/7/1

  

 حماية لجميع أجزاء المبنى عن طريق تركيب ،ار ذو مقياس الحماية األعلى للممتلكاتيوفر نظام اإلنذ )أ(
 إذا كان الغرض منه هو تلبية متطلبات و يكون هذا النظام مناسباً. كاشفات تلقائية في كل جزء من المبنى

ة بالمبنى الحرائق أو إذا كانت أجزاء المبنى ذات قيمة عالية أو كانت المرافق الموجودمن التأمين 
  . لسير العمل فيهضرورية

  
ة فقط، عن ين فيوفر إنذاراً محدداً في غرف مع، ذو مقياس الحماية األدنى للممتلكاتأما نظام اإلنذار )ب(

وغالباً ما تكون المناطق التي يتم . طريق توفير كاشفات تلقائية في غرف أو مناطق محددة من المبنى
 فتلحق يق الحرفيهانتشر يق أو تلك التي من المحتمل أن يحرحمايتها هي أكثرها عرضة ألخطار ال

 ،وحيث إن تحديد تلك العوامل يعتمد على تقدير مخاطر الحريق. الضرر بالمحتويات ذات القيمة العالية
فإن من األهمية بالنسبة لمن يقرر استخدام نظام اإلنذار ذي مقياس الحماية األدنى للممتلكات أن يزود 

  . الغرف أو المناطق المراد حمايتهاقراره بتفاصيل
  
في نظام اإلنذار ذي مقياس الحماية األعلى يتم تركيب كاشفات تلقائية عن الحرائق في جميع غرف  )ج(

 لمخاطـر ومناطق المبنى، ولكن الغرف التالية ليست بحاجة إلى الحماية إذا كانت أقـل تعرضاً
  .الحريـق

  . الحمامات ودورات المياه)1(
  .ت السلمبي )2(
   .3 م1.0 أقل من  بسعةالصغيرة) الخزانات( الدواليب )3(
  

 مكونات مةءمال التأكد من فيجببية أو دولية معنية و بريطانية أو أورمواصفاتفي حالة عدم وجود  )د(
  .األنظمةمكونات ل جهة ثالثة معتمد من  اختباراألنظمة للغرض المناط بها، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق

  
 على المهندس المصمم دراسة المشروع دراسة وافية لإلطالع على نوعية مواد البناء والديكور يجب )هـ(

  : في االعتبارالمستخدم لتحديد الخطورة آخذاً ما يلي
  . المباني المجاورة)1(
  . نوعية وتعداد السكان أو العاملين في المبنى)2(
  . بعد المشروع عن أقرب مركز إطفاء)3(
  .واد المخزنة نوعية الم)4(
  .جهاز فني متخصص بأعمال المكافحةجود وو  الموجودة في المبنىمعدات مكافحة الحريق) 5(
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  تقسيم مناطـق الحريـق   5/1/7/2

  

 تابعة لنظام اإلنذار بحيث يسهل تحديد مكان الحريق  حريقمناطق  إلى المعماريةيجب أن تقسم المناطق )أ(
  .بالسرعة القصوى وبدقة تامة

  
الحريق عن طابق أفقي واحد إال في ظروف خاصة مثل مسارات المصاعد منطقة عدى تتيجب أال  )ب(

 منطقة والتكييف وساللم الهروب والفراغ األوسط والمناور المختلفة حيث يمكن أن يكون كل منها
  .ةمنفصل

  
 وإن كان هناك ة منفصل حريقمنطقةك 2م 300 يمكن اعتبار المباني التي تقل مساحتها اإلجمالية عن )ج(

  . من طابق واحدأكثر
  
 في األماكن المفتوحة 2م 2000  مساحة الحريق منطقة حريق معمارية أو عنمنطقةتعدى ت يجب أن ال )د(

  .في مواقف السيارات 2م 5000أو 
  
 م قبل أن يجد مصدر 60يجب أن ال يتعدى مسار الشخص عن مسافة قدرها حريق منطقة  في أي )هـ(

  :وعليهالحريق الفعلي 
 غرف متجاورة أو ال تزيد 5 عن ة واحد حريقلمنطقةعدد الغرف المغلقة والتابعة أال يزيد ) 1(

  .أيهما أقل 2 م400مساحتها اإلجمالية عن 
 غرف متجاورة 5عن زيادة عدد الغرف  خاصة بالكاشفات في حالة ضوئية مصابيحيجب استخدام ) 2(

 غرف مغلقة ومتجاورة أو ال 10ن واحدة ع حريق أن ال يزيد عدد الغرف التابعة لمنطقةعلى 
  . أيهما أقل2م 1000اإلجمالية عن تزيد مساحتها 

اإلشارات الخاصة بالكاشفات والمسحوبة إلى خارج الغرف يحب أن توضع في مكان  مصابيح )3(
  . على أن تكون معنونة كال حسب موقع كاشفهامنطقةواضح وفي مسار كل 

  
حريق مستقل فيجب  قسم حريق إلى ما بعدة، وعندما يمتد الحريق مستقل ماقسأ من حريقالمنطقة تتكون  )و(

أن تكون مواصفات حدود هذه المنطقة هي مواصفات حدود القسم لذلك يسمح بأن تشمل منطقة حريق 
  ولكن ال يسمح بأن تكون هناك منطقة حريق تمتد إلى أجزاء من قسمي أو أكثرواحدة قسمي حريق

  .)13ـ5/1( ، انظر شكل مختلفتيني حريق منطقتفيحريق 
  .في منطقة حريق واحدة نشاط في المباني متعددة األغراض يجب أن ال يجتمع أكثر من) 1(
يجب أن تكون هناك منطقة حريق مستقلة إذا كان هناك منطقة خطورة عالية في المبنى وذلك ) 2(

  .لتحديد مكان الحريق بأسرع وقت
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  مناطق اإلنذار عن الحريق) 13ـ5/1( شكل

  

  

  

  

الكهرباء والمناور الرأسية التي تخترق  كبالت والتهوية مجاري المستخدمة في الكاشفات  يجب أن تكون)ز( 
صلة أو أن توصل لكل  حريق منفمناطق ،المبنى دون أن يكون لها فتحات على الطوابق المتكررة

 من  أٍي عملويبين الحريق التابع لها منطقةوضع في مكان واضح في ي ضوئي مصباحكاشف 
  .المخفيةالكاشفات 

  
  : بما فيها التالية منفصل يجب حماية جميع أجزاء المبنى وتعتبر كل منطقة حريق)ح(

  .ابق المتكررة مسارات المصاعد والمناور الرأسية بأنواعها التي تفتح على الطو)1(
  . مسارات كبالت الكهرباء)2(
  . الهواءمجاري )3(
  .وما شابهمجاري الخدمات  )4(
  .السقف المستعار وأسفل األرضية المستعارة مساحات أعلى )5(
  . منفصلجدارعن السقف  مم 300  التي تصل إلى ارتفاع أقل منالعوائقتعتبر األرفف و )6(
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  : التاليةاألماكنريق حال مناطق تحديد يستثنى من )ط(
ومساراتها والمناور الرأسية التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق المبنى وال تفتح  الكبالت  ممرات)1(

  .عليه
  .ةاغير المغط والتفريغ التحميل  أماكن)2(
م أو نظا، الوسائط النظيفة نظام وأ الهالوننظام  األماكن المحمية بنظام مكافحة تلقائي مركزي مثل )3(

بلوحة اإلنذار  شريطة توصيل نظام المكافحة الغمر المائيأو نظام  ،المسحوق الكيميائي الجاف
  .الرئيسية

ها عن ـالفراغات أعلى السقف المستعار التي ال تحتوي على مواد قابلة لالحتراق وال يزيد عمق) 4(
  . مم800

  
    نقاط النداء اليدوية اختيار   5/1/7/3

     

،  غير المختصة باإلنذار عن الحريقاألخرىنداء البوضوح عن نقاط "  النداء اليدويةنقاط"يجب تمييز  )أ(
 أو المبنى من أي نقطة فيه دون المرور على نقطة نداء الطابق بحيث يستحيل مغادرة ويجب توزيعها

  .يدوية
  
 إشراف ويمكن والتي تكون بدونفي المناطق العامة من المباني  نقاط النداء اليدويةال يتم تركيب  )ب( 

  .العبث بها
  
  .، ما لم يكن هناك سبب لخالف ذلكمتطابقة أن تكون كافة نقاط النداء يجب )ج( 
  
 ث، وذلك في 3 عن اإلخالء  نقطة النداء اليدوية وإعطاء إشارةل بين عمالتأخيرزمن يتجاوز يجب أال  )د(

  .منطقة اإلنذار المحيطة بنقطة النداء على األقل
  
ون نقاط النداء اليدوية موجودة في ممرات الهروب وخاصة منافذ الخروج في جميع أن تك يجب )هـ(

 استراحة الساللم، حيث إن فيويجب أال توضع نقاط النداء اليدوية . الهواءالطوابق ومنافذ الخروج إلى 
 موقع تحت الموقع الذي  فينقطة نداء يدويةيضغطوا على  يمكن أن في الساللماألشخاص النازلين 

    .دث فيه الحريق بعدة طوابق، مما يؤدي إلى إخالء لمناطق غير صحيحةح
 

 لكي  م45أكثر من مسافة  بحيث ال يحتاج الشخص ألن ينتقل ةنقاط النداء اليدوييكون توزيع يجب أن  )و(
 مع اعتبار وضع الجدران يصل إلى أقرب نقطة نداء يدوية، وتقاس المسافة حسب المسار الفعلي المتبع

  : في الظروف التالية م25 المسافة عن تزيد اليجب أن  و، واجزوالح
 بالمبنى، ويتوقع أن أحدهم سيكون  من الموجودينكبيرةالحركة محدودة لنسبة  عندما تكون قابلية )1(

  .الشخص المناسب للقيام أوال بتشغيل نظام اإلنذار من الحرائق في حال اندالع الحريق
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مثل استخدام أو معالجة ( المنطقة إلى احتمال توسيع الحريق بسرعة عندما تؤدي العمليات في )2(
  ).غازات سريعة االشتعال أو  سريعة االشتعالسوائل

 يجب أن تكون نقاط النداء اليدوية قريبة عند وجود معدات أو أنشطة تؤدي إلى مستوى عاٍل )3(
  .لخطر الحريق، مثل المطابخ

  
  . على مراحلاإلخالءة في المباني العالية أو الضخمة التي يتم فيها  يجب وجود نقاط نداء يدوية إضافي)ز(
  
 من األرض، كما يتم قبول االرتفاعات المنخفضة في  م1.4 على ارتفاع نقطة النداء اليدوية يتم تركيب )ح(

الظروف التي قد يزيد فيها احتمال كون الشخص األول الذي يبدأ إشارات اإلنذار من مستخدمي 
  .متحركةالكراسي ال

  
 في المناطق التي يمكن أن تتعرض فيها نقاط النداء اليدوية للعبث بصورة عرضية يجوز استخدام أغطية )ط(

وفي هذه الحاالت يتم تشغيل . المختصةجهة ال وذلك بموافقة نقاط النداء اليدويةلحماية شفافة ذات مفاصل 
  .لشفاف بالطريقة المعتادة بعد رفع الغطاء انقاط النداء اليدوية

  
 اإلنذار اليدوية إال  أنظمة عوضاً عنالتلقائيةستخدم أنظمة اإلنذار  ت في مواقف السيارات العامة، ال)ي(

  .  بموافقة جهة االختصاص
  
  

  اختيار كاشفات الحريق المناسبة وتوزيعها   5/1/7/4

  

   الكاشفات التلقائية )أ(    

والديكور المستخدم وعلى استعمال البناء  البناء يعتمد اختيار نوع كاشفـات الحريق على نوع مواد) 1(
وبذلك يتم اختيار .  في البداية لمعرفة نوعية الحريق المتوقعبإسهابويستوجب دراسـة كل مشروع 

  :وتتلخص أنواع الحرائق كالتالـي .وتحديد نوع الكاشف المناسب
  .)بال لهب(حريق بطيء داخن ـ1     

ستمر على هذه الحالة يمن الدخان وقليل من الحرارة وبدون لهب وقد  كثيفة بدأ بكميةي حريق ووه           
  :أنواعهلفترة طويلة ومن 

  .)PVC(كلوريد متعدد الفينل  المصنعة من الكهرباء كبالت ـ حريق أ
  . ـ حريق الخشب واألوراق مع وجود كميـة قليلة من األكسجينب

 وعادة ما بصرين بنوعيها األيوني والهذا النوع من الحرائق كاشفات الدخافي ويستخدم 
للحرائق  األيونيكاشف الدخان  بائية و الكهرالكبالتلحرائق  البصريكاشف الدخان يستخدم 
  .المكشوفة

   االنتشار سريعةالحرائق  ـ2
  : قليلة ومن أنواعهادخان عالية مع كمية حرارة سريع وبلهب وهي التي تبدأ    
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  ).االشتعالسريعة (قاتها حريق المواد الكحولية ومشتأ ـ 
كاشفات األكسجين ويستخدم لهذا النوع من الحرائق األخشاب مع توفر كمية كبيرة من حريق ب ـ 

  .كاشفات الحرارةواللهب 
 في األماكن التي يتوقع الحصول منها كاشفات الدخان يمكن استخدام كاشفات الحرارة بدالً من )2(   

 ومناطق الغبار والرطوبة الطالء وغرف ،، ومعامل اللحام مثل المطابخخاطئة حريق إشارةعلى 
  . في الغرف التي يتوقع فيها كثرة التدخينالمتباطئة كاشفات الدخانكما يمكن استخدام . العالية

 ودراستها عند تحديد الموقع األنسب لكاشفات الحريق االعتبارهناك عدة عوامل يجب أخذها بعين  )3(
، ولجهة االختصاص الحق بإلزام  الكفاءة القصوى لهذه الكاشفاتبأنواعها وذلك للحصول على

  : كالتالينوعية الكاشف وطريقة التصميم المناسبة متى ما ارتأت ذلك، وهي
  .المنطقة المراد حمايتهاحركة الهواء في  ـ 1
  .كمية الغبار والرمالـ 2
  .درجة الرطوبةـ 3
  .درجة الحرارة القصوى والدنياـ 4
  .يكانيكية والكيميائية المحيطة بالكاشفالعوامل المـ 5
  .كاشفات الدخانب المحيطسرعة الهواء ـ 6

  ).1ـ5/1( يتم توزيع كاشفات الحريق حسب جدول )4(
 الوسائط النظيفةنظام  أو الهالونواإللكترونية بكاشفات في نظام عند حماية األجهزة الكهربائيـة  )5(

  .)2ـ5/1( يتبع جدول
  .كاشفات الحريق بحيث ال تقع قرب اإلضاءة الزائدة عن تحملهايجب تنسيق توزيع ) 6(
مناطق الحريق  بنظامفي حالة استخدام الكاشفات لتقوم بإطالق المواد المكافحة للحريق تلقائياً ) 7(

على أن ال ) نصف المساحة العادية% (50كل كاشف بنسبة ب المغطاة تنخفض المساحة التقاطعية
  ).2ـ5/1( جدوللمشار إليه في يتعارض هذا مع التصميم ا

  .كلما أمكن تماثلةميحبذ توزيع الكاشفات بطريقة ) 8(
  .يجب حماية األجهزة في حالة توقع حدوث أضرار ميكانيكية) 9(
من اإلنذارات تنتج مستوى عال أن  فيها لتلقائيةفي المناطق التي يمكن لكاشفات الحريق ا) 10(

 أهداف نظام لتحقيق ضروريا التلقائيوفير كاشف الحريق  يجب التأكد جيدا إذا كان ت،الخاطئة
   .إنذار الحريق

 عدم تثبيت كاشفات معدل ارتفاع الحرارة في المواقع التي يمكن أن يحدث فيها تقلبات يجب) 11(
  .سريعة في درجة الحرارة

 الخطيةخان الدكاشفات  استخدام عند) 3ـ5/1( في جدولبالشروط المذكورة  األخذ يجب) 12(
   .والنقطية

 في للشعاع في مناطق يتوقع فيها احتمال حدوث إعاقة كاشفات الدخان الخطية تركيب يجبال ) 13(
  .الظروف العادية

الساحبة للدخان عند مستوى من الحساسية أعلى بكثير من الكاشفات العديد من يمكن تشغيل ) 14(
 إذا ةالخاطئاإلنذارات   حدوثالحتمالويجب إعطاء اعتبارات خاصة . كاشفات الدخان النقطية
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 من منع حدوث يتم التأكد بحيث العالية، الحساسية و الساحبة للدخان ذالكاشفاتاقترح نظام 
  .خاطئةالنذارات اإل

فوق  األشعةشعة تحت الحمراء أو لألمصادر فيها  في مناطق كاشفات اللهب وضع يجب عدم) 15(
  .خاطئة إنذاراتحدوث البنفسجية تتسبب في 

 

  توزيع كاشفات الحريق) 1ـ5/1( ولجد

  المسافة العظمى

  بين الكاشفات

المسافة العظمى بين الكاشف 

  أو حاجز منهجداروأقرب 

نوع 

 الكاشف

المساحة العظمى 

المسموح بها 

  للكاشف الواحد 

  

 )2م(

  أماكن

 )م( مفتوحة

  ممرات

 )م(

  أماكن

 )م( مفتوحة

  ممرات

 )م(

 9 6 18 12 100 دخان

 7.5 3.5 15 10 50 حرارة

  

  

  

  استخدام الكاشفات في نظام الهالون أو نظام الوسائط النظيفة )2ـ5/1( جدول

  كاشف/ المساحة  التطبيق

 )2م(

 مالحظات وتوصيات

غرفة أجهزة إليكترونية 
أو كهربائية ارتفاع 

  م3 السقف

 أدنى حد ويعتمد على أهمية  ـكاشف/  2م 25
ي هذه الحالة وتكاليف النظام حيث يغطي الكاشف ف

 2 م15مساحة 

نذار للحريق إ أسرعللوصول إلى 
يوضع كاشف داخل كل لوحة كهربائية 

 أو إليكترونية

السقف المستعار 
 واألرضية المرتفعة

 ـ 20يغطي الكاشف مساحة من بدون تهوية أ ـ 
  .2 م30

 ب ـ بوجود تهوية يغطي الكاشف مساحة من 
 من أقل ث أو/  م4 لتهوية بسرعة 2 م20ـ15
 .ث/  م4أكثر من بسرعة  لتهويـة 2 م10

عند وجود جسور في السقف المستعار 
 وإذا زاد عمق 2 م20يغطى الكاشف 

 أو أكثر يوضع مم 800الجسر عن 
كاشف دخان في كل جزء بصرف 

 النظر عن المساحة

 2 م30ـ 10يحمي الكاشف مساحة  مخازن أشرطة الكمبيوتر
سرعة الهواء تتناسب عكسياً مع 

 ساحة التي يغطيها الكاشفالم
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   كاشفات الدخان النقطية والخطيةاستخدام واختيار شروط) 3ـ5/1(جدول 

 المنطقة
ستخدم تيجب أن ال 

 كاشفات الدخان

  يجب تجنب استخدام

  كاشفات الدخان إذا أمكن

    الدخان كاشفاتتركيبفي حالة 

 األنواع التاليةيجب أن ال تستخدم 

   X المطابخ

 الكاشف األيوني    القريبة من المطابخالمناطق

الغرف التي يستخدم فيها جهاز 
 تحميص الخبز

 X الكاشف األيوني 

  الغرف التي يسمح فيها بالتدخين

X  
ما عدا إذا كانت معدالت (

التهوية قادرة على تجنب 
 )اإلنذارات الخاطئة

 بصريالكاشف ال

   X غرف االستحمام

خار من المناطق التي تحتوي على الب
 خالل العمليات العادية 

 X الكاشف البصري 

 كبيرةتجمع فيها كميات تالمناطق التي 
 من الغبار

 

X  
تنظيف الكاشفات بانتظام (

أو تبديلها قد يكون 
 )ضرورياً

 الكاشف البصري

المناطق التي يدخل إليها الكثير من 
 الحشرات الصغيرة

  

  الكاشف البصري
ة إال إذا تـم تصميمهـا بصور(

مناسبة لتقليل اإلنذارات الخاطئة 
 )بسبب دخول الحشرات

المناطق التي يكون عنصر االستشعار 
للكاشف معرض فيها لسرعة هواء 

 عالية

 الكاشف األيوني  

 الكاشف األيوني X  المناطق عالية الرطوبة

 X   فيها عادم السياراتيوجدالمناطق التي 
  األيونيالكاشف 

  البصرييشعاعالكاشف الدخان 

 X  المناطق القريبة للنوافذ القابلة للفتح
 

فيها غازات  يوجدالمناطق التي 
 )غرف الغاليات(االحتراق 

 X 

 

  

  كشف عن الحرائق المناسب للمبدأ الاختيار ) ب( 

  :ال يتوفر كاشف واحد يصلح لجميع التطبيقات، ولهذا فإن االختيار يعتمد على) 1(
   .)كي تحقق أهداف السالمة من الحريق(ة  المطلوباالستجابةـ سرعة 1
   .ةخاطئالاإلنذارات ـ الحاجة إلى تقليل 2                   
   .ـ طبيعة أخطار الحرائق3

  :الحريق يتطلب أن تأخذ في االعتبارمبدأ اختيار الكشف عن ) 2(
  .ـ السرعة المطلوبة للكشف عن الحريق، بناء على تقدير مخاطر الحريق1
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 ةطريقوكمية المواد القابلة لالحتراق، بما في ذلك سرعة االشتعال ومعدل انبعاث الحرارة ـ طبيعة و2
 .االحتراق

 )الرطوبة، الحرارة، الملوثات، وطبيعة األعمال فيها( المنطقةـ طبيعة بيئة3

 . عند حدوث الحريقاإلخالءاإلستراتيجية المقترحة لتنفيذ عملية ـ 4

   .د حمايتهاالمراارتفاع المنطقة و   شكلـ5

 .وصول رجال اإلطفاءالالزم لوقت الـ 6

 .قيللحماية من الحروغير فعالة أ فعالة احتياطاتوجود ـ 7

 .ـ مدى تأثر المحتويات بالحرارة والدخان والماء8

كاشفات عن ال لألنواع المختلفة من خاطئاللإلنذار ـ سرعة االستجابة للحرائق، والمعدالت المحتملة 9
  .الحرائق

 

   التلقائيةالمسافات ومواقع كاشفات الحرائق ) ج( 

 إلى الحريقمن الدخان لغازات الساخنة ولنقل ال لحمالدخان على خاصية ا كاشفات الحرارة وتعتمد كاشفات 
الوقت الالزم لهذه الخاصية لضمان وصول نواتج االحتراق  المسافة بينها علىالكاشفات و  مواقععتمدت و.الكاشف

 أثناء ه، حيث أنقطبلتباعرف ت والتي" السقف غير المرئيظاهرة  "لحدوث ، ومنعاً يز مالئمإلى الكاشف بترك
لعدم لن تؤثر على الكاشفات المعلقة على السقف  تبرد وتظل معلقة والغازات الساخنة و األدخنةنمو الحريق فإن 

أكبر، فإنه يتم تركيب كاشفات  قطبلتاوعلى الرغم أنه في المناطق المرتفعة يكون فيها احتمال . وصولها إليها
 استخدام الكاشفات التي يجب، وفي جميع الحاالت التطبقإضافية على مستويات منخفضة من أجل الكشف عن 

  .تعلق على األسقف
 مواقع كاشفات اللهب ) 1(

  من قبل الجهة لها الحد األقصى المحددضمن مساحة المسافات بين كاشفات اللهب يجب أن تكون ـ1
 .المصنعة

 للحريقيتم تركيبها بمستوى منخفض في المساحات الكبيرة كي تصل إلى الحد األعلى من الحساسية   ـ2
صل إلى مستوى ي الذي وبالحريق الخاص  وبما أنها تعتمد على مبدأ خط الرؤية،على مستوى األرض

وعلى الرغم من  .يقمنخفض، فوضعها على ارتفاع منخفض جداً يعوق إمكانية الكشف المبكر عن الحر
المتمركزة الخاصة بالحماية يمكن أن يتم " البقعة"حماية العامة ألي مكان فإن االعتبارات األولى للذلك، 

على سبيل المثال فإن كاشفات الحرارة من النوع . حريقللالحصول عليها من خالل كاشفات إضافية 
وعند استخدامها لمثل هذه األغراض، . تالكباللحماية أجزاء المصانع أو  مناسبةالخطي تكون أكثر 

  العالية،المناطق ذات الحرارة يجب وضع الكاشفات بالقرب من األماكن التي ربما يحدث فيها الحريق أو
  .فوق الشيء المراد حمايتهمباشرة كما يمكن أن يتم وضعها 

ألخذ في االعتبار  فيجب ااالحتراق غازات كاشفات  والدخان كاشفات و كاشفات الحرارةعند وضع ـ 3
حيث أن أنظمة التكييف وأنظمة التهوية قد تؤثر بشكل عكسي على استجابة . حركة الهواء في الموقع

غازات  أو الدخان أو الحرارةالكاشفات عن طريق سحب الهواء النقي فوق تلك الكاشفات أو سحب 
الساخنة التي تنبعث حتراق  غازات االوالدخان الكاشفات أو من خالل تخفيف بعيدا عن تلك االحتراق 

  .من الحرائق
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حساسة بشكل كاف ) دخانالكاشفات الساحبة لل خاصةً( العالية ذات الحساسيةالدخان  اتشفاتعتبر كـ 4
 عندما يتم الكاشفات أن هذه التجاربوقد بينت .  تخفيفه بالهواء النقيالذي يتم الدخانللكشف عن 

 على ،، يمكنها الكشف عن بداية الحريق المنبعثحدات التكييفالهواء العائد إلى واستخدامها لمراقبة 
 المعدات في المنطقة خزائن االلكترونية في كوناتللم )بال لهب( الحريق البطيء الداخنسبيل المثال 
  .المراد حمايتها

   تلقائيةكاشفات الحرائق المواقع ) 2( 
  .في كل مهبط رئيسيشفات في أعلى السلم وافي الساللم المغلقة، يجب وضع الك ـ1
في حالة وجود مناور والتي يمكنها اختراق أكثر من سقف كمنور المصعد يجب أن يوضع الكاشف في  ـ2

  . م من المنور1.5مستوى على بعد أعلى سقف المدخل في كل 
ر  عن الحرائق في المناطق التي تحتوي على فراغات أفقية تقدتلقائية وضع كاشفات يتطلب إذا كان النظام ـ3

وال يحتاج لحماية . في هذه الفراغاتتلقائية حريق  مم أو أكثر من ذلك يجب وضع كاشفات 800ـ ب
  : مم، إال إذا800الفراغات التي هي أقل من 

، األقسامكانت الفراغات مصممة بحيث يحدث االنتشار الواسع للحريق أو الدخان، خاصة بين الغرف وـ أ
 . عن الحريققبل الكشف

 .حماية الفراغ من الحريق بناءاً على تقدير حجم المخاطر المحتملة للحريقيتم ضمان ـ ب 

في نظام إنذار الحريق التلقائي للمبنى ككل من الشائع حماية كل فراغات الطوابق بصرف النظر عن  ـ4
   .كبالتالعمق، إذا كانت هذه الفراغات تحتوي على 

  التلقائيةمواقع كاشفات الحرارة والدخان ) 3(
 تحت األسقف المسطحة فإن المسافة األفقية بين أي نقطة في الدخان كاشفات  وكاشفات الحرارةد وضع  عنـ1

  :المنطقة التي يتم حمايتها وأقرب كاشف لتلك النقطة يجب أال يتعدى
 .بالنسبة لكاشفات الدخان م 6.0ـ أ

 . الحرارة بالنسبة لكاشفات م 3.5ـ ب 

 م يجب األخذ في االعتبار النقاط القريبة من الخط في 2.0رضها عن في الممرات التي ال يزيد ع: مالحظة
 و الدخانكاشفات منتصف الممر وعليه فسيتم التماشي مع تلك التوصيات سالفة الذكر إذا تم وضع 

 جدار م على التوالي، في حين أن الحد األقصى لألبعاد من ال10.0 م و18.0على بعد الحرارة كاشفات 
  . م على التوالي5.0 م و 9.0 النهائي يكون

يمكن  إذا كان بالمنطقة المراد حمايتها سقف منحدر بالنسبة للكاشف الموضوع في أو بالقرب من القمة، ـ2
لكل درجة انحدار حتى تصل إلى الحد % 1 بمقدار الفقرة السابقةمذكورة في ال المسافات األفقية زيادة

الفقرة  المذكورة في اتالمسافتطبق اشف غير القريب من القمة ف، أما بالنسبة للك%25األقصى للزيادة وهو 
  . السابقة

 وفي األسطح ذات القمم يجب وضع كاشف بالقرب من كل قمة ما عدا حين يكون الفرق في االرتفاع بين ـ3
   .)14ـ5/1( شكلانظر  ،قاع السطح وأعلى القمة أقل من الرقم المذكور أدناه، يتم معاملة السطح كمسطح

 .الدخان بكاشفات مزودة مم إذا كانت المنطقة المحمية 600 ـأ

 . بكاشفات الحرارةمزودةلمنطقة المحمية  مم إذا كانت ا150ـ ب 
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 يجب وضع الكاشفات عن الحرائق على ،فقي من مجموعة من الخاليا الصغيرةاألسقف الكون ت يعندما ـ4
  : تحت األسقفاألسقف حيث تكون العناصر الحساسة بين المسافات التالية

 .الدخان مم بالنسبة لكاشفات 600 -  25أـ 

 . مم بالنسبة لكاشفات الحرارة150 - 25ب ـ

للمسافات  طبقا ام يجب أن يتم وضع الكاشفات في الغرف التي تفتح على ممرات مخارج الطوارئ في النظـ5
 الكاشف حالةفي . ج الطوارئ بالقرب من أي باب يفتح على مخرجدار أو على الالمذكورة في الفقرة السابقة

 مم تحت السقف، وتكون 300ـ 150مسافة على  الكاشف تكون أعلى عناصر جدار على التركيبهالذي يتم 
، ويجب تحري الحرص في الغرف ذات األسقف العالية التي مستوى فتحة الباب فوق الكاشفأسفل عناصر 

   . م4.0تزيد على 
 أو الحواجز أو الجدار مم من 500 في مسافة أقل من الدخانفات كاش  وكاشفات الحرارة يجب عدم وضع - 6

  . تسمح بمرور الدخان والغازات الساخنةحتى العوائق
 أو معلقات اإلضاءة أو غيرها من الملحقات المعزولة مجاري الهواء أو اإلنشائية حيث تكون األعمدة - 7

، فيجب عدم الدخان هناك عائقاً أمام ليجعمما  مم في العمق 250زيد على تال  والتي الخاصة باألسقف
  .)15 ـ5/1( انظر شكل، ضعف عمق العائق تساوي بمسافةوضع الكاشفات بالقرب من العوائق 

من السقف، أو أقل  مم 300 ـ في المناطق التي تحتوي على حواجز أو رفوف للتخزين والتي تكون على بعد 8
  .)16ـ 5/1( ، انظر شكلالسقف تمتد إلى انجدريجب معاملة تلك الحواجز أو األرفف على أنها 

من ارتفاع السقف % 10والجسور والتي تكون أعمق من اإلنشائية الخاصة باألسقف مثل األعمدة  ـ العوائق 9
  .)4ـ5/1( و جدول )أ17ـ 5/1( ، انظر شكلفيجب معاملتها كحوائط

من العمق الكلي للفراغ % 10ن  في الفراغات األفقية عندما تكون الجسور أو العوائق أعمق م:مالحظة
بصرف النظر عما إذا كان الفراغ أعلى السقف أو أسفل األرض، يجب معاملتها هي األخرى على أنها 

  .حوائط تقسم الفراغات
يجب أن ) األسقف على شكل قرص العسل(من مجموعة من الخاليا الصغيرة  ـ حين يتكون السقف األفقي 10

  .)5ـ5/1( جدول و)ب17ـ 5/1( شكللقا يكون وضع الكاشف وتباعده مطاب
  : ـ كما يمكن استخدام الكاشفات فوق األسقف الزائفة المثقبة لحماية المناطق أسفل األسقف الزائفة إذا11

 .من السطح% 40لكامل وتزيد على باكانت الثقوب متناسقة، تظهر عبر السقف أ ـ 

 . مم10 بعد بين الثقوب في أي اتجاهالكان الحد األدنى من ب ـ 

 .ال يكون سمك السقف أكثر من ثالث أضعاف الحد األدنى للبعد في كل ثقبج ـ 

وفي جميع الحاالت األخرى يتم وضع الكاشفات أسفل األسقف الزائفة وإذا كانت حماية الفراغ فوق 
  .لفراغفي ا اإلنشائي السقف علىضرورية يجب تركيب كاشفات أخرى السقف الزائف 

 إدخال الهواء من في حالة م من أي مدخل هوائي لنظام تهوية و 1.0الكاشفات على بعد  ـ يجب أال توضع 12
حول كل على األقل  مم 600 ها نصف قطرمن الثقوب في دائرة السقف خلوخالل أسقف مثقبة يجب 

  ).18ـ5/1( شكل ، انظركاشف
، انظر قـأي عائبعيداً عن عل األقل  مم 500رة نصف قطرها ـفي دائ الكاشف يركب ـ يجب أن 13

  ).19ـ 5/1( كلــش
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   المائلةكاشفات الدخان في األسطح ) 14- 5/1( شكل

  

  

  
  مدى تقارب الكاشفات مع معلقات السقف ) 15- 5/1( شكل

  

  

  

 السقف

 العمق= ق

األعمدة البنائية أو مجاري الهواء 
  اإلضاءةأو معلقات

  المسافة بين الكاشف
  ق2x و العائق ال تقل عن 

 مم600لغاية 

 كاشف
 مم600

 زاوية السطح

إذا كان ميل السطح أكبر 
مم فان كاشفات  600من 

الدخان توضع في المسافة 
مم و تزيد  600العليا لـ 

 التغطية تبعاً لزاوية السطح

إذا كان ميل األسطح أقل 
مم يمكن وضع  600من 

كاشفات الدخان في أي 
 مكان على السطح
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 الحواجز أو أرفف التخزين) 16- 5/1( شكل

 

  

  
  عوائق األسقف التي يتم معاملتها كحوائط ) أ17- 5/1( شكل

  

  

  

 كاشف

 أرفف التخزين

 مم500ليس أقل من 

 سقف

  %10عندما تكون العوائق أقل من 
 )يتم تجاهلها(من ارتفاع االغرفة

عندما تكون األعمدة البنائية أو العوائق أعمق من 
 )يجب اعتبارها كجدار(من ارتفاع االغرفة% 10
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  )شكل قرص العسل(سقف أفقي يتكون من مجموعة من الخاليا الصغيرة ) ب17- 5/1( شكل

  

  

  

   المسافات وأماكن الكاشفات لألسقف ذات عوائق إنشائية أو األسقف ذات الوصالت)4ـ5/1(جـدول 

لسطح لارتفاع السقف اإلجمالي من األرض 

  ) بالمترة طول مقاسةقرب وحدأل(اإلنشائي 

 "س"

  عمق العائق

  

 "ق"

 أكبر مسافة بين أي كاشفين

 ) الحرارة( للدخان 

  خالل العائقةمقاس

 ) م3.8( م 5.0 س% 10أقل من   م أو أقل6.0

 ) م3.8( م 5.0 أو أقلمم  600س و % 10أقل من   م6.0أكبر من 

 ) م3.8( م 5.0 مم 600س وأكبر من % 10أقل من   م6.0أكبر من 

 ) م1.5( م 2.3 س% 10 من أكبر  م أو أقل3.0

 ) م2.0( م 2.8 س% 10أكبر من   م4.0

 ) م2.3( م 3.0 س% 10أكبر من   م5.0

 ) م2.5( م 3.3 س% 10أكبر من   أو أكربم 6.0

 عمق العائق  = "ق"  ،االرتفاع من األرضية = "س"

 

  

  

  

  

  

  

545



  في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

  2006ـيناير                            ـ الجزء الثاني   نذاراإلو اإلطفاء معداتات الخاصة باالشتراط 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكاشفات في األسقف المثقبة) 18- 5/1( شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األماكن الخالية حول الكاشف) 19- 5/1( شكل
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  المسافات وأماكن الكاشفات على األسقف بشكل قرص العسل واألسقف المشابهة) 5ـ5/1(جـدول 

ارتفاع السقف اإلجمالي 

من األرض إلى الخلية 

 طول ةألقرب وحد(س 

 ) بالمترةمقاس

  عمق العائق

 "ق"

أكبر مسافة بين أي 

  نقطة وأقرب 

  ف دخان كاش

 )كاشف حرارة(

مكان الكاشف إذا كانت 

   تساوي"ع"

 أو أقل"  ق4"

  مكان الكاشف إذا كانت

 " ق4"  أكبر من"ع"

  م أو أقل6.0
  س %10أقل من 

 
 الجانب السفلي للعائق مثل السقف المنبسط

على السطح اإلنشائي في 
 الخلية

 م 6.0أكبر من 
س % 10أقل من 

 مم أو أقل600و 
 الجانب السفلي للعائق منبسطمثل السقف ال

على السطح اإلنشائي في 
 الخلية

 م 6.0أكبر من 
س % 10أقل من 

 مم600وأكبر من 
 الجانب السفلي للعائق مثل السقف المنبسط

على السطح اإلنشائي في 
 الخلية

 س% 10أكبر من  م أو أقل3.0
   م4.5

 ) م3.0(
 الجانب السفلي للعائق

على السطح اإلنشائي في 
 يةالخل

 س% 10أكبر من  م 4.0
   م5.5

 ) م4.0(
 الجانب السفلي للعائق

على السطح اإلنشائي في 
 الخلية

 س% 10أكبر من  م 5.0
   م6.0

 ) م4.5(
 الجانب السفلي للعائق

على السطح اإلنشائي في 
 الخلية

 س% 10أكبر من  م أو أكرب 6.0
   م6.5

 ) م5.0(
 الجانب السفلي للعائق

ئي في على السطح اإلنشا
 الخلية

 عمق العوائق المكونة لكل خلية = "ق"   ،عرض الخلية = "ع"  ،االرتفاع من األرضية = "س"

  

  
  
  بصريةالالشعاعية  الدخانكاشفات مواقع ) 4( 

 المراد المنطقةأي نقطة من ال تزيد المسافة بين البصري بحيث الشعاع  الدخان كاشف يركب يجب أن ـ1
 . م7.5 عن شعاع البصريالمن  أقرب نقطة  وحمايتها

 ،بالقرب من القمةالبصري الشعاع لكاشف الدخان  بالنسبة مائلبها سقف  إذا كانت المنطقة المراد حمايتها ـ2
 .%25 يكون الحد األقصى للزيادة هو  على أنميللكل درجة % 1 بمقدار  م7.5 المسافة يمكن زيادة

  . م7.5افة ـ، فتطبق المسالمائلف  أما إذا لم يكن الكاشف في أو بجانب السقـ3
 .   3،4،8،9،11 التلقائية تطبق التوصيات الخاصة بمواقع كاشفات الحرارة والدخان ـ4

 مم أسفل مستوى السقف من أجل 600 إذا تم وضع الكاشفات التي تعمل بنظام الشعاع البصري في مسافة ـ5
 يجب أن يكون عرض المنطقة المراد ،)منورال(التزويد بكشف إضافي عن ازدياد الدخان في مكان عالي 

من االرتفاع ويكون الشعاع على أعلى مكان من % 12.5حمايتها في كل جانب من الشعاع البصري 
 ).20- 5/1( شكل، انظر الحريق
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 أو حاجز أو عائق لسريان الغازات جدار مم من أي 500 عندما يكون مجال الشعاع البصري أقرب من ـ6
  . ال يؤخذ بوجود مجال شعاع بصري في تلك األماكن،المجاري أو اإلنشائيةر الساخنة مثل الجسو

 إذا كان هناك احتمال لوجود أشخاص يسيرون في المناطق التي بها شعاع بصري يجب أن يكون الشعاع ـ7
 بواسطةالبصري الشعاع ذ في االعتبار عدم إعاقة ـكما يجب األخ. ية م فوق مستوى األرض2.7بعد على 
  .مناسبو وفي مثل هذه الحالة يجب أن يكون الكاشف في مكان عال  لة لألغراضـنات الحامالشاح

  . يجب أال يتخطى طول الشعاع النسبة التي تحددها الجهة المصنعةـ8
  . يجب أال تتخطى المنطقة التي يوجد فيها كاشف يعمل بالشعاع البصري منطقة كشف مفردةـ9

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كاشف الشعاع البصريوضع ) 20ـ5/1(شكل 
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  ة الحرارة الخطياتكاشفمواقع  ) 5(

 .الكاشف م من 5.5 عنالمحمية  أي نقطة في المنطقة تبعد يجب وضع ذلك الكاشف بحيث ال ـ1

% 1بمقدار المذكورة أعاله  م 5.5 المسافة يتم زيادة المراد حمايتهابالمنطقة  مائلسقف  وجودفي حالة  ـ2
، المائليكن الكاشف في أو جانب السقف أما إذا لم %. 25تكون أقصى زيادة على أن انحدار لكل درجة 

  . م5.5فتطبق المسافة 
  .3،4،8،9،11 التلقائية تطبق التوصيات الخاصة بمواقع كاشفات الحرارة والدخان ـ3
 سريان الغازات  أو حاجز أو عائقجدار مم ألي 500 أقرب من الخطي الحرارة  عندما يكون مجال كاشفـ4

، ويجب فصل هذه  حرارة خطىكاشف ال يؤخذ بوجود ، الهواءمجاري أو اإلنشائيةالساخنة، مثل الجسور 
  .الكاشفات من الكشف عن الحريق في تلك األماكن

عندما يتم تركيب الكاشف لحماية جزء معين من مصنع أو كبالت، فيما ال يتفق مع الحماية العامة للمكان، ـ 5
ع الكاشف أقرب ما يمكن من المكان الذي من الممكن أن تحدث فيه الحرائق أو الحرارة العالية فيكون وض

 .قريبة حراريا منهاأو يتم وضعها فوق المنطقة الحرجة أو 

  
  التوصيات الخاصة بحدود ارتفاعات األسقف ) د(

   : المحترقة والغازات الدخانكاشفات الحرارة وبفيما يتعلق التالية يمكن تطبيق التوصيات 
 "العمود األول" في الواردة على األسطح أعلى من الحدود  الدخانيجب عدم وضع كاشفات الحرارة و )1(

من مساحة السقف في % 10ال يتعدى بما إذا كان جزء صغير من السقف، ). 6ـ5/1( من جدول
ايتها بشرط أال يزيد ارتفاع  فإن هذه األجزاء العليا يتم حم، يزيد عن تلك الحدودتها،ياحمالمراد المنطقة 

  ).6ـ5/1(جدولمن  "الثانيالعمود "السقف عن الحدود المذكورة في 
تواجد الخدمات المتعلقة ل  الفترة الالزمةتعدىتال  وفي نظام اإلنذار في جميع أجزاء المبنى حيث )2(

 كاشفات الحرارة فيجب عدم وضع  د5 مدة) سواء كانت سلطة محلية أو خاصة(أفراد اإلطفاء كبالحريق 
وإذا كانت ) 7ـ5/1( جدولمن " العمود األول" في أسقف أعلى من الحدود المقررة في الدخانكاشفات  و

، قد زادت على المراد حمايتهامن مساحة السقف في المنطقة % 10 تتعدى أجزاء صغيرة من السقف، ال
في ات السقف ال تتعدى الحدود المقررة تلك الحدود، فإن هذه األجزاء العليا يتم حمايتها بشرط أن ارتفاع

  .)7ـ5/1( جدولمن  "الثانيالعمود "
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  )عام(حدود ارتفاع السقف ) 6ـ5/1( جدول

 نوع الكاشف

  "العمود األول"

 أعلى ارتفاع للسقف

 )م(

  "العمود الثاني"

بارتفاع  السقف مساحةمن % 10

 )م( ال يزيد عن

ورة في ـق للمواصفة المذكـمطاب ف حرارةـكاش
  )1ـ5/1ج( دولـج

  

 A1" 9.0 10.5"الصنـف 

 10.5 7.5 أصنـاف أخـرى

 12.5 10.5 كاشفـات الدخـان النقطيـة

 12.5 10.5 كاشفـات أول أكسيـد الكربـون

 25.0 25.0 البصرية الشعاعيةكاشفـات الدخـان 

الكاشفات الساحبة للدخان المعتمدة في المواصفة 
BFPSA 

  

 12.5 10.5 عاديةالحساسية ال

 14.0 12.0 الحساسية المعززة

 18.0 15.0 الحساسية العالية جداً

 حسب تعليمات الجهة المصنعة كاشفات الحريق األخرى

  

  ) لحضور رجال اإلطفاء د5.0(حدود ارتفاع األسقف ) 7ـ5/1(جدول 

 نوع الكاشف

  "العمود األول"

 أعلى ارتفاع للسقف

 )م (

  "العمود الثاني"

بارتفاع  مساحة السقفن م% 10

 )م( ال يزيد عن

ق للمواصفة المذكورة في ـمطاب ف حـرارةـكاش
 )1ـ5/1ج( دولـج

  

 A1" 13.5 15.0"الصنـف 

 15.0 12.0 أصنـاف أخـرى

 18.0 15.0 كاشفـات الدخـان النقطيـة

 18.0 15.0 كاشفـات أول أكسيـد الكربـون

 40.0 40.0  البصريةالشعاعيةكاشفـات الدخـان 

الكاشفات الساحبة للدخان المعتمدة في المواصفة 
BFPSA 

  

 18.0 15.0 الحساسية العادية

 21.0 17.0 الحساسية المعززة

 26.0 21.0 الحساسية العالية جداً

 حسب تعليمات الجهة المصنعة كاشفات الحريق األخرى
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  توصيات خاصة بانتقاء نوع النظام       5/1/7/5 

 أفضل من أنظمة كشف الحريق ةالخاطئ اإلنذاراتحصانة من أنظمة كشف الحريق المتناظرة توفر  )أ(
التقليدية ذات الحالتين، وخاصة إذا كانت معالجة اإلشارة تتضمن تقنيات مخصصة بالتحديد للتميز بين 

  . والحرائق الحقيقيةةالخاطئاإلنذارات 
  
، هذه ستشعاراالر عناصمتعددة الحرائق أنظمة كشف الحريق تتضمن كاشفات هناك أنواع معينة من  )ب(

  .ةالخاطئاإلنذارات  حدوثاألنواع لها قدرة عالية على تقليل إمكانية 
 

بخالف  (تلقائيةمن كاشفات الحريق ال)  كاشف1000أكثر من (األنظمة التي تحتوي على عدد كبير جداً  )ج(
مج  ود من كاشفات الحريقاالستشعارعناصر  متعددة الكاشفاتاستخدام يجب ، )كاشف الحرارة

  . ذلك في مرحلة التصميم، ويكونالخاطئةاإلنذارات حدوث  المناسبة لتقليل االحتياطات
  
  

  الحماية ضد التداخل الكهرومغناطيسي   5/1/7/6 

 الكهرومغناطيسية في المبنى مثل أجهزة لإلشعاعاتيجب أن يأخذ المصمم في االعتبار المصادر المحتملة 
 اًعاليبها  الكهرومغناطيسي المجال التي يكونخاصة الحاالت الفي . ىالهاتف النقال وأجهزة اإلرسال األخر

مواقع اإلرسال اإلذاعي ومحطات المطار ومحطات الرادار ، يجب الحصول على إرشادات من الجهة مثل 
 خاصة  مثل دمج المرشحات على احتياطاتمة النظام المقترح وأي ءالمصنعة للنظام فيما يتعلق بمدى مال

  .الخاطئةاإلنذارات خارجية لتقليل إمكانية حدوث الدوائر ال
  
  

  إجراءات الترشيح   5/1/7/7 

، ) كاشف مثال1000أكثر من  (تلقائية من كاشفات الحريق الكبير جداًالتي تحتوي على عدد التجهيزات في 
، وذلك ألن مقبوالً اإلنذارات الخاطئةحتى ولو كان معدل   مالئم الترشيح، قد يكون  الدخاناشفاتكوالسيما 

  . يحتمل أن يكون عالياةالخاطئعدد اإلنذارات 
الوسيلة األولى والتي .  الممكن حدوثهاةالخاطئاإلنذارات  ترشيحوهناك وسيلتان رئيسيتان يمكن من خاللها 

 تلقائية كاشفات الحريق اليتم تعطيلأن خص في لو تتحماية عادية، ل األنظمة الموفرة في حالةق فقط بتط
 تؤدي، عندما يكون من المحتمل أن )أو الليلة( في أماكن محددة في اليوم تلقائياً) اشفات الدخانخاصة ك(

  .الخاطئة اإلنذاراتمعدالت إلى زيادة ) مثل تلك التي تنجم عن العمليات الصناعية(الظـروف البيئيـة 
 في أوقات محددة، وبذلك لقائياًت ا، يمكن تقليل حساسيتهتلقائيةال من التعطيل الكامل لكاشفات الحريق وبدالً

، يمكن ستشعاراالعناصر متعددة كاشفات الحريق وفي نظام . يمكن اإلبقاء على حماية بمقياس منخفض
أو تقليل حساسيته في أوقات محددة، وبذلك  – الدخان استشعار عنصر مثل –  االستشعارعناصرتعطيل أحد 

  .  مثل الحرارة، آخرتشعار اسعنصريمكن اإلبقاء على بعض الحماية من خالل 

وهذا يسمح بتوفير فترة .  العاملين عن طريقنذاراإلترتيب  استخدام تتمثل في الترشيحالوسيلة الثانية من 
إنذار العاملين  أصبح و.  إنذار الحريقصافراتق عقب نشاط كاشف الحريق األوتوماتيكي قبل تشغيل قتح

المباني ذات اإلدارة الجيدة والمحمية بعدد كبير من كاشفات في المجمعات الضخمة و االستعمالاآلن شائع 
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في جميع األوقات أو في أوقات معينة فقط من   العاملين عن طريقنذاراإلترتيب ويمكن تطبيق . الدخان
  . بوقت مرتبطاًاليوم مثل ساعات العمل العادية، وفي هذه الحالة يكون النظام أيضا نظاماً

مع مركز اإلطفاء، وفي هذه مسبقاً االتفاق ذلك ستدعاء رجال اإلطفاء ويتضمن تأخير االترشيح قد يتضمن 
 اإلنذار ويؤخر استدعاء مركز اإلطفاء حتى يتم التأكد إذا حدوثالحالة، يتم إخالء المبنى أو جزء منه عند 

  . أو بسبب حريقخاطىءاإلنذار كان 
   
  
   موقع لوحة التحكم وسعتهااختيار  5/1/7/8 

من عدد % 20 عند التصميم بنسبة كم اإلنذار على مناطق حريق إضافيةتحتوي لوحة تحيجب أن  )أ(
دوائر حلقية ، أو المناطق المستخدمة على أن ال يقل العدد اإلضافي عن منطقتين إضافيتين ألي لوحة

  .التناظري في حالة لوحة اإلنذار إضافية
  
 في موقع مناسب لكل من موظفي ،لتحكم اليدوية أجهزة اباإلضافة إلى ،يجب أن تكون معدات اإلشارة )ب(

 في الطابق منطقة أن يتضمن ذلك يجبو. ورجال مكافحة الحريق الذين يستجيبون إلشارات الحريق
األرضي قريبة من مدخل المبنى حتى يمكن استخدامها بواسطة رجال اإلطفاء، أو موقع مالئم، كغرفة 

 تتم أيضا أن يجبمبنى، الحالة وجود مداخل متعددة في في و . باستمرار وعلى مدار الساعةمراقبةتحكم 
  .أو إشارة في المبنى/استشارة الجهة المختصة إلمكانية الحاجة إلى إضافة لوحات تحكم مساعدة و

  
 كافة لوحات التحكم واإلشارة واإلمداد بالطاقة التي تحتاج إلى عناية دائمة بعملية الصيانة يجب أن )ج(

  .الدخول إليه مما يسهل عمل صيانة آمنةتوضع في موقع سهل 
  
 بحيث يمكن اًيجب أن يكون مستوى اإلضاءة المحيطة بالقرب من كافة معدات التحكم واإلشارة مناسب )د(

  .رؤية اإلشارات البصرية بوضوح وتشغيل التحكم بسهولة وقراءة أي تعليمات أو شعارات بسهولة
  
 بحيث يمنع ياً عالاإلشارة ولوحات التحكم بالقرب من كافة مستوى الضجيج المحيطيكون يجب أن ال  )هـ(

  .  مثل صوت تنبيه الخطأ،سماع اإلشارات الصوتية
  
يجب أن توضع لوحات التحكم واإلشارة إلنذار الحريق، ومعدات إمداد لوحات التحكم واإلشارة  )و(

ب تلف اللوحات في تجنلوتسهيالت التحكم الضرورية األخرى في مناطق آمنة من الحرائق، وذلك 
  .الحريق قبل إصدار التحذير الكافي

  
التي تحتوي على أي معدات ) المناطق(لحريق، تعتبر المنطقة  لفي المباني التي تحتوي على نظام إنذار )ز(

إمداد بالطاقة لمعدات التحكم واإلشارة وغيرها من مرافق التحكم ) مصادر(تحكم وإشارة، أو أي مصدر 
  :  حمايتها بواسطة كاشف حريق أوتوماتيكي فيما عدا اآلتييجبوالتي  الضرورية األخرى،
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 وهناك درجة كافية من انعزال الحريق بين هذه المنطقة طاًإذا كان مستوى مخاطر الحريق بسي )1(
  .وأي منطقة يكون فيها مستوى الحريق غير بسيط

بنى ككل، أو محصنة باستمرار إذا كانت المنطقة محصنة باستمرار في حالة أنظمة اإلنذار للم )2(
  . اإلنـذار لبعـض أجـزاء المبنى  في حالـة أنظمة،عندما يكون المبنى مشغـوالً بأي شخص

  
في المباني متعددة االستعمال ذات األجزاء المشتركة، يجب أن تكون لوحات التحكم واإلشارة الرئيسية  )ح(

 وضع يجب توجد مناطق خروج مشتركة وعندما ال. موضوعة في منطقة مشتركة، مثل صالة المدخل
  . بوجه عامالًالمعدات في منطقة يمكن الدخول فيها في جميع األوقات التي يكون فيها المبنى مشغو

  
  

  اإلنذارأجهـزة    5/1/7/9

   ار الصوتيةأجهزة االنذ) أ(    

.  ديسيبل65 ريق هوـات اإلنذار من الحريعد الحد األدنى المقبول من مستوى شدة الصوت إلشا) 1(
 ديسيبل 3 إلى 2وت بمقدار ـدة الصـالبشرية بالكاد تدرك تغيراً في مستوى ش األذن أنوحيث 

 المدى أو ة ديسبيل في بعض النقاط محدود60فإنه يسمح بوصول الحد األدنى لشدة الصوت إلى 
  . أو الساللمالمفتوحةالمناطق المحاطة مثل المكاتب 

  : اإلنذارلصافراتشدة الصوت  متعلقة بمستوى توصيــات) 2(
   ديسيبل في األماكن التي يسهل الوصول إليها 65بصفة عامة ال يقل مستوى شدة الصوت عن ـ 1

  : ديسيبل في60 كما يمكن أن يقل إلى ،)21ـ5/1( موضح في شكلكما هو 
  .ـ الساللمأ 

  .2م 60ـ األماكن المحاطة التي ال تزيد مساحتها عن ب 
  . مدى محدودـ نقاط معينة ذاتج 

 ديسيبل فيجب أن يزيد 60عندما يكون مستوى شدة الصوت للضوضاء الخلفية أكثر من ـ 2
مستوى شـدة الصـوت إلشـارات أجهزة اإلنـذار عن مستوى شـدة الصـوت للضوضاء 

  . ديسيبل5الخلفيـة بمقـدار 
 تقل شدة الصوت ة يجب أن الـادق والمجمعات السكنيـفي األماكن التي تستخدم للنوم كالفنـ 3

  . ديسيبل75عن 
   . ديسيبل في النقاط التي يمكن الوصول إليها بشكل اعتيادي120عن ال يزيد ـ 4
 عن أي أجهزة إنـذار أخـرى في المبنى، اًتلك السماعات مختلفصوت كون يكما يجب أن ـ 5

 نفـس على سبيل المثال ال يمكن استخدام خليط من األجراس والسماعات االلكترونيـة في
 المستخدمة في تلك األجهـزة السماعاتيجب أن تكون . المبنى كأجهـزة إنذار من الحريـق

   .ذات صوت متميز
في األماكن المخصصة للترفيه واألسواق التجارية وما شابههما التي يحتمل أن يتجاوز ـ 6

ئيـاً  صوت هذه الموسيقى تلقااسكات ديسيبل، يجب 80 للموسيقى بها تـوى شـدة الصوتمس
   . اإلنذارصافراتعنـد دوي 
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في المواقع الكبيرة ذات المباني العديدة، أو المباني الكبيرة ذات المداخـل العديدة، يجب ـ 7
أو أجهزة إنذار مرئية كي توجـه رجـال اإلطفـاء إلى المبنى أو /توفيـر سماعات خارجية و

  .المدخـل المناسب للمبنى
   :تلقائياً إال في الحاالت المبينة أدناه يجب أال تتوقف تلك الصافرات ـ8

 د، إال إذا كان 30أي صافرات خارجية لإلنذار من الحرائق يجب أن تتوقف تلقائياً بعد  أ ـ
  . يدوياًه من إيقافاألشخاصالمبنى مشغوالً بصورة دائمة مما يمكن 

ء الذي يتم على مثل حالة اإلخال(  د، يجب تمديد هذه الفترة30ر من حيث يتطلب فترة أكثب ـ 
  .حتى تكون كافية لمتطلبات النظام) مراحل

 في نظام اإلنذار ذو المرحلتين أو أكثر، يمكن أن يتوقف تنبيه اإلشارات تلقائياً بعد فترة  ج ـ
   .من الوقت محددة مسبقا

إذا كانت .  اإلنذار من الحريقصافراتيجب أن يشتمل الجهاز على اثنتين على األقل من ـ 9
ات المسموعة تشتمل على رسائل كالمية يمكن تشغيلها من خالل نظام إنذار صوتي، اإلنذار

من حيث محتوى الرسالة ومستويات شدة الصوت ووضوح الدولية يجب إتباع التوصيات و
  .الكالم

ضد الحريق يجب أن ال تستخدم ألغراض غير الصوت الخاصة بأجهزة اإلنذار  صافراتـ 10
  . التحذير من الحريق

 والعوامل شاغلهاو على نوع المباني بناء وعددها اإلنذارصوت وأجهزة ال شدة تحديديتم ـ 11
  .المساعدة مثل وجود جهاز فني متخصص ومتدرب لألمن والسالمة

 منطقةألقل مهما صغرت مساحة  جرس على ا2 حريق عدد منطقةشمل كل تـ يجب أن 12
  .الحريق

 ديسيبل 90دة الصوت عن ـى على أن ال تقل ش كحد أدن مم150ـ تستخدم أجراس ذات قطر 13
 ديسبيل في أي نقطة في 65، حيث ال تقل شدة الصوت عن جرس م لكل 3.0على بعد 
 ويأخذجرس من ال مع المسافة المحورية  الصوتتغير) 8ـ5/1( جدوليوضحوالمشروع 

  . ديسيبل20 تأثير األبواب بمقدار االعتباربعين 
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  )dBAديسيبل ـ ( ـ مستويات شدة الصوت) 21ـ5/1(شكل 

  
  
  

  المسافة المحورية انخفاض صوت الجرس مع زيادة ) 8ـ5/1( جدول

  انخفاض صوت الجرس

 )ديسيبل(

  البعد عن الجرس

 )م(

 -6 2 

 -9.5 3 

 -13 4 

 -14 5 

 -15.5 6 

 -17 7 

 -18 8 

 -19 9 

 -20 10 

 -24 16 

 -30 32 

 -36 64 

 -42 128 
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  )الفالشات(المرئية من الحريق إلنذار ا أجهزة) ب(

 عمل اإلشارات المسموعة، وأحياناً يتم استخدام اإلشارات  اإلنذار المرئية إلكمالأجهزةتستخدم ) 1(
يها اإلزعاج الناجم عن المرئية وحدها كوسيلة تحذير أولية بالنسبة للموظفين في األماكن التي يكون ف

). التليفزيون ومحطات الراديو والسينما والمسارح والمستشفيات(غير مرغوب فيه التحذير المسموع 
  . ضد الحرائق لضعاف السمعاإلنذار المرئية كوسيلة للتحذيرأجهزة كذلك يمكن استخدام 

ها بمستوى الضوضاء المحيطة يجب توفير إشارات مرئية لإلنذار من الحريق في األماكن التي يزيد ) 2(
 . ديسيبل90على 

يجب أن يكون عدد وتوزيع أجهزة اإلنذار المرئية كافياً بحيث يسهل رؤيتها من جميع األماكن التي ) 3(
   .يمكن الوصول لها في منطقة عملها

   .د/ ومضة130 إلى 30يجب أن يكون معدل الوميض إلشارات اإلنذار المرئية من ) 4(
  . اللون األحمرب أن تكونون اإلشارات المرئية لإلنذار من الحريق مميزة عن غيرها و يجب أن تك) 5(

   
  أجهزة إنذار الحريق المرحلية) ج(

  .في المباني الصغيرة ذات الحجم المحدود، يمكن استخدام نظام اإلنذار على مرحلة واحدة) 1(
دد المراحل، حيث يتم توجيـه التحذيرات أو العالية يستخدم نظام اإلنذار متع/و في المباني الضخمة )2(

األولى في مناطق محددة أو تكون محصورة على األشخاص الرئيسيين، ولكن يمكن أن تمتد تلك 
   . كل من هو في الموقعذيرلتحاإلنذارات في مراحل الحقة 

سلم غير كافية  إذا كانت سعة ال، في حالة المباني متعددة الطوابق التي تستخدم نظام اإلخالء المرحلي)3(
إشارة إخالء لجميع أرجاء المبنى، بل ب أال يسبب نظام التحكم يجبلإلخالء المتزامن لكافة الطوابق، ف

  .حريقيجب تزويد إشارات إخالء منفصلة لكل منطقة 
الحريق حيث يتم إخالء الطابق الذي يكون فيه مصدر  في المباني العالية يتم اإلخالء على مراحل، )4(

وفي كل .  المرحلة األولىفي) ة مثل السراديبالسفلي المناطق األرضية أحياناًو( أعاله الذي  الطابقثم
   . جميع الطوابق في عدد من هذه المراحلمرحلة تالية يتم إخالء طابقين حتى يتم إخالء

هية  يتم استخدام نظام اإلخالء على مراحل أحيانا في أنواع أخرى من المباني مثل المجمعات الترفي)5(
   . ومراكز التسوق ومحطات المواصالت

في المستشفيات، حيث يتم نقل المرضى األقرب للحريق أفقيا " متدرجأفقي نظام إخالء " يتم استخدام )6(
  .إلى منطقة حريق مجاورة

  . استشارة كافة السلطات التنفيذية ذات الصلةيجب عندما يقترح استخدام نظام اإلنذار المرحلي، )7(
  

  ذارات العامليـنإنـ )د( 

 و كاشفات الحريق التلقائية في األماكن الكبيرة لالحتفاالت نقاط النداء اليدويةمن الشائع بالنسبة لكل من 
العامة أن يبدأ إنذار العاملين فقط، حتى يستعد العاملون للمساعدة في عملية اإلخالء بنظام، والتي تبدأ بعد 

 التدريب والوعي بالنسبة راءات تستلزم مستوى عال منومثل هذه اإلج. ذلك برسالة إنذار صوتية
  .لمجموعة العاملين، وقد ال تكون مالئمة لمباني أخرى
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 ، )بما فيهم موظفو النوبات الليلية( يشترط الستخدام إنذارات العاملين أن يكون عدد العاملين كافياً )1(
  .الة حدوث حريقجراءات التي يتخذونها في حإلعلى اوأن يكونوا مدربين بالكامل 

 أن تصدر إنذارات العاملين استجابة إلشارات من كاشفات الحريق التلقائية فقط وليس استجابة يجب )2(
  .لنقاط النداء اليدوية

 تزويد المبنى بوسائل تحكم لتغيير مرحلة اإلنذار يجب في المباني التي تستخدم نظام إنذار العاملين، )3(
  ".خالءإ"من إنذار عاملين إلى مرحلة 

 أن تتغير إشارة إنذار العاملين تلقائياً إلى إنذار حريق صوتي في منطقة اإلنذار المعنية على يجب )4(
و يجب الموافقة على . األقل بعد فترة زمنية محددة، ما لم يتم التدخل يدوياً إليقافها من أجهزة التحكم

 أن تكون الفترة كافية لتمكين يجب و. لصلةتحديد الفترة الزمنية من قبل كافة السلطات التنفيذية ذات ا
  . د6العاملين من التحقق من إشارة اإلنذار األولى، بحيث ال تزيد عادة عن 

  
  

   األسالك والبطاريةمقاسحساب   5/1/7/10

بحيث يقوم بتشغيل النظام كامالً وبجميع ) البطارية (االحتياطيالكهربائي  يجب القيام بحسابات المصدر )أ(
 على األقل د 30 في حالته العادية يلحقها س 24التابعة له والمعتمدة عليه لمدة ال تقل عن األجهزة 

  .لجميع أجراس اإلنذار
  
 السليم وبالكفاءة العالية  جميع األسالك الكهربائية المتصلة بنظام اإلنذار كي تقوم بالعملمقاسحسب ي )ب(

لألجواء المحيطة بها وال تتأثر بأي من دون أن تتسبب بأعطال أو حرارة وعلى أن تكون مالئمة 
  .الموجات الكهرومغناطيسية إن تواجدت

  
 حجم االعتبار األسالك المطلوبة أخذاً بعين مقاس تدرس كل حالة على حده من قبل المصمم عند اختيار )ج(

  .رق الجهد والمسافات مع قدرة تحمل السلكالنظام وف
  

  الخاطئةاإلنذارات   5/1/7/11

  نذارات الخاطئة اإلمعدل) أ(

 سوف يعتمد على عوامل عديدة، ةالخاطئلإلنذارات " المتوسط"بالنسبة ألي نظام مذكور، فإن المعدل 
  :منها

  .تلقائية عدد كاشفات إنذار الحريق ال)1(
  . فيهاتلقائية الظروف التي تم تركيب كاشفات إنذار الحريق ال)2(
  .  النشاطات في المبنى)3(
  .ى أنشطة األطراف األخرى درجة السيطرة عل)4(
  . مدى قوه المجاالت الكهرومغناطيسية في المبنى)5(
  .  عدد ساعات العمل في المبنى)6(
  .للقيام بتصرفات خداعية المكان شاغليلدي  الميل )7(
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أما بالنسبة لألنظمة .  أعلى حيثما تكون كاشفات إنذار الحريق هي كاشفات دخانويكون المعدل عموماً
 معدلكون يقط لنقاط اتصال يدوي أو نقاط اتصال يدوي مقترنة بكاشفات إنذار حرارة فالمتضمنة ف

  . أقلةالخاطئ اإلنذارات
  

  الخاطئةأسباب اإلنذارات ) ب(

  .)بما في ذلك تحميص الخبز أو تسخينه(من عمليات الطبخ الدخان  )1(
  .)من الحمامات وحجرات االستحمام والعمليات الصناعية( بخار الماء )2(
  . دخان التبغ)3(

  .)ن على مدى فترة زمنية أم انطلق من عملية صناعية تكوسواء(الغبار ) 4(
   . الحشرات)5(

  .)مثل مزيل الروائح الكريهة والسوائل المنظفة( يروسول  اإلرذاذ )6(
  . السرعات العالية للهواء)7(
  .أخرى غير الحريق في المبنى الدخان من مصادر )8(
  ."األعمال الساخنة"اللحام وغيرها من القطع و) 9(
  .العمليات التي ينجم عنها دخان أو لهب) 10(
  .)مثل المسارح(الدخان الصناعي ) 11(
  .و الروائح العطرية  البخور)12(
  . الشموع)13(
  . التداخل الكهرومغناطيسي)14(
  .العالية الرطوبة )15(
  .دخول المياه) 16(
  .حرارة الالتقلب الشديد في درجات) 17(
  .)ة اليدويالنداءلنقاط و خاصة  ( الطارئالتلف ) 18(
أو مركز استقبال /فحص أو صيانة النظام دون تعطيل للنظام أو تنبيه الموجودين في المبنى و) 19(

  .اإلنذار
 التي تلقائية الالمرشات الزيادة المفاجئة في الضغط فوق خطوط المياه الرئيسية التي تخدم أنظمة )20(

معينة يكون فيها تجمعات مباني  نتيجة العبث في ةالخاطئ اإلنذاراتتكثر  .بنظام إنذار الحريقتتأثر 
، مثل مراكز التسوق واألماكن الترفيهية ومواقف السيارات العامة والمراكز  لألشخاصكبيرة

  .الرياضية، وفي المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمدارس
  

  الخاطئةنذارات معالجة التصميم للحد من اإل) ج(

، أكثر من نقاط الدخان عن كاشفات الحريق التلقائية، وخاصة كاشفات ةالخاطئمعظم اإلنذارات تنتج 
من مان األ يعزز في معظم األحوال من مستوى التلقائيوبالرغم من أن كاشف الحريق . ة اليدويالنداء
في هذه األحوال فإن تركيب كاشفات ق، إال أن هناك حاالت قليلة يكون فيها ذا فائدة بسيطة، ويالحر

  . إمكانية حدوث إنذارات خاطئة غير ضروريةسبب يتلقائيةالحريق ال
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  الخاطئةمعايير للحد من اإلنذارات ) د(

  :  إلى ثماني مجموعاتةالخاطئأساسي، يمكن تقسيم معايير الحد من اإلنذارات بشكل 
   .ة اليدويالنداء نقاط واختيار الموقع )1(
   .تلقائية موقع كاشفات الحريق الاراختي )2(
  .نوع النظام اختيار )3(
  .الكهرومغناطيسي الحماية من تداخل المجال )4(
  . القيام بمراقبة أداء األنظمة التي تم تركيبها حديثا)5(
   . المعايير القياسية للترشيح)6(
  . إدارة النظام)7(
  . الصيانة والخدمة المنتظمة)8(

 

  فنيـة الالتجهيزات    5/1/8
  

  التركيب الفيزيائي لعناصر نظام اإلنذار   5/1/8/1

   لوحـة تحكـم اإلنذار)أ(

 ارتفاع أو مثبتة عليه بحيث يكون أسفل اللوحة على الجدار اإلنذار سواء داخل لوحة تحكم تركب )1(
  . الفعليةية م من مستوى األرض1.5

  . بصورة سليمةجدار األرض وال يجب أن تكون مثبتة علىخزانةفي حالة كون لوحة التحكم  )2(
 حسب مناطق الحريقجميع ل على خريطة هيكلية للموقع موضحة التحكم لوحة يجب أن تحتوي )3(

  .الموقع وموضحة لكافة المداخل والمخارج الرئيسية لألدوار والمبنىفي تسميتها وترقيمها 
ءات الواجب اتخاذها  واإلجرا عن كيفية التصرف يجب وضع تعليمات محددة للشخص المسئول)4(

باللغتين ،  الفوري بالجهات المسئولة عن استالم إشارة الحريق أو العطللالتصال الهواتفوأرقام 
  .العربية واإلنجليزية

  . تركب لوحة لتحديد مناطق الحريق قرب لوحة التحكم)5(
  

   كاشفات الحريق التلقائية)ب(

لى السقف األصلي أو المستعار بحيث تكون القاعدة أعالتلقائية بأنواعها في الحريق تثبت كاشفات  )1(
  . إلمكانية إزالة رأس الكاشف وإعادته بسهولةبصورة محكمةمثبتة 

اإلشارات الضوئية المسحوبة من كاشفات الحريق تثبت في أعلى الباب إذا كان الكاشف في غرفة  )2(
لمرتفعة ويكتب على  لكاشفات فوق السقف المستعار أو تحت األرض اجدارمغلقة أو على ال

  .لمكان الذي به الكاشف ورقم منطقة الحريقااإلشـارات الضوئية أو بجانبها 
 رطوبة أو أية  عند وصول غبار أو الخاطئةاإلنذاراتيجب تنسيق توزيع الكاشفات بحيث يقلل من  )3(

  . الحريق الحقيقيةنواتجأسباب أخرى غير 
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    اليدويـةالنداء نقاط) ج(

 عن مستوى األرض هاارتفاع عليه بحيث ال يقل أو جدار داخل الء سوا اليدوية النداءنقاطتركب  )1(
  . م1.55 م وال يزيد عن 1.45الفعلية عن 

 أو وضع " الزجاج في حالة الحريقاكسر" أو خارجها اليدوية نقطة النداءيجب وضع تعليمات داخل  )2(
 ."حريق"كلمة 

مثل العمليات (يمكن تعرضها فيه لإلتالف العرضي ال في موقع  ةنقاط النداء اليدوي أن تكون يجب) 3(
  .)الرافعاتالعادية في المبنى أو الحافالت الكهربية أو 

  . للرطوبة، يجب استخدام أجهزة ضد الماء معرضةةفي المناطق التي تكون فيها نقاط النداء اليدوي) 4(
ماكن العامة، كالمجمعات التجارية، والسينما، ، وخصوصاً في األةللحد من العبث بنقاط النداء اليدوي) 5(

  .من األفضل إلغاء هذه النقاط اليدوية في األماكن العامة، ووضعها في أماكن المشرفين فقط
  .في المدارس والجامعات ومواقف السيارات، يمكن استخدام أغطية للنقاط اليدوية لمنع العبث بها) 6(

   أجهزة التنبيه الصوتية والمرئية)د(

  .األرض الفعلية مستوىم عن  2.2 الجرس عن ارتفاع بحيث ال يقل جدار على الاألجراستثبت  )1(
  .يجب طالء األجراس باللون األحمر )2(

  
  التمديـدات الكهربائيـة   5/1/8/2

  

  عــام) أ(    

 خلله فإن أي  كلياً على التمديدات واألسالك الكهربائية الموصلة للتيار، وعلياعتماداًيعتمد نظام اإلنذار 
فيها يعني عدم عمل النظام بالطريقة السليمة وعدم مقدرته على تطبيق المتطلبات الخاصة بحماية 

  .األرواح والممتلكات
  .جهات االختصاصيجب أن تكون التوصيالت الكهربائية مطابقة لمواصفات ) 1(
ل موجات الراديو المؤثرة يجب أن يتم تركيب نظام إنذار الحريق وتمديداته بحيث ال يسمح بتداخ) 2(

  .عليه
اإلنذار واألجهزة الموصلة إليه منفصلة عن أية تمديدات يجب أن تكون تمديدات وتوصيالت نظام ) 3(

  .كهربائية أو اتصاالت أخرى
 في نهاية كل منطقة حريق ، والتوازي كهرباء على سلكينتوصل عناصر نظام اإلنذار عن طريق ) 4(

يوضحان توصيالت عناصر نظام ) 23ـ5/1( شكل و )22ـ5/1( شكل رة نهاية الدائمقاومةتوصل 
  .اإلنذار

نقطة النداء اليدوية و  وأجهزة التنبيه الحريقكاشفاتيجب عدم استعمال وصالت بين السلك و) 5(
  .واألجراس الكاشفات قواعد مع مباشرةنذار حيث توصل األسالك لإل

 الموجودة في  األخرى إنذار الحريق عن التمديداتيجب أن ال تقل المسافة التي تفصل تمديدات )6(
  .مم 300نفس الممرات عن مسافة 

 من الحجم المناسب في األماكن التي تمر فيها تمديدات إنذار الحريق عبر يجب استخدام أنابيب أكمام) 7(
  . منشآت رأسية وأفقية
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قها مع كفالة الحماية الالزمة م عن األرضية التي تخترم 300 يجب أن ال يقل ارتفاع األنابيب عن )8(
  .لألسالك

  .ة بمادة عازلة للحريقف يجب أن تكون األنابيب التي تخترق الحوائط الداخلية أو الخارجية ثابتة ومغل)9(
على أن  المنطقةطق الحريق بحيث تكون معنونة ومرقمة حسب انم يجب ترتيب التمديدات التابعة ل)10(

  .التابع لهايحمل كل كاشف حريق رقم المنطقة 
  . لكل دائرة كهربائيةةالمصنعالجهة نصح به ت يجب أال يتعدى عدد كاشفات الحريق عن العدد الذي )11(
أي سلك كهربائي تابع لنظام إنذار الحريق في منطقة غير محمية دون ) يخترق( يجب أن ال يمر )12(

  .حمايته بصورة سليمة
  . مع التيار الرئيسيلوحة التحكملتوصيالت  مفتاح كهرباء أو قابس يجب عدم استعمال )13(
 يجب أن تصل إشارة خطأ على  عند إزالة أو فك أي عنصر من عناصر اإلنذار في منطقة الحريق)14(

  .لوحة التحكم مع بقاء بقية الدائرة تعمل بصورة سليمة
  . يجب أال يسبب الخطأ في تمديدات المناطق أو عكس األقطاب تلف الكاشفات)15(
  . اإلنذارلوحة تحكم تأريضجب  ي)16(
  . الكيميائية والميكانيكية و  يجب حماية األسالك الكهربائية لنظام اإلنذار من العوامل الجوية)17(
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كيفية توصيل قواعد كاشفات الدخان) 22ـ5/1( شكل
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  إلنذارأجراس اكيفية توصيل قواعد ) 23ـ5/1( شكل

  

  

 لمباني العاليةا )ب(

 مقاومة الحريق، يطلـق عليهما كبالتمقاومة الحريق في أنظمة لمستويين توصيات لهذه المواصفة تضع ) 1(
 :المستخدمنظام إنذار الحريق حسب  المبنى ونوعل طبقاً، "معدل" و" قياسي"

  .م العاممقاومة الحريق في االستخدال " القياسيه"  يوصى باستخدام الكبالتـ1
يتم تشغيل مباني للخاصة  أنواعمقاومة الحريق لألنظمة، وفي ل" المعدلة"  يوصى باستخدام الكبالتـ2

 . لفترات إضافية مقارنة لمرحلة إخالء لمرة واحدة في المبنى بشكل صحيح أثناء حدوث حريقالكبالت
 المقياس هو لتمكين المصممين إنذار الحريق في هذا نظام لكبالتوبالتالي فالفارق بين مستوى األداء 

  .لمقاومة الحريقمستوى أعلى  لتحقيق" المعدلة"كبالت استخدام ال من تحديد الجهات المختصةو
 فأن استخدام كبالت ولذلك تقييم مخاطر الحريق الجهة المختصة المصمم أو يحددفي أي مبنى آخر أـ 

 .مقاومة الحريق ضروري

 من أجل تقليل الملحقات أن تكون كافة ويجب.  خارجية تركيب الكبالت بدون وصالتيجبب ـ 
في حالة وجود وصالت في مكونات النظام و .  مبكر في حالة حدوث حريقخللاحتمال حدوث 

كاشفات الحريق و صافرات اإلنذار، يجب أن تكون و ة اليدويالنداءمثل معدات التحكم ونقاط 
فترة زمنية مشابهة لحرارة الأن تقاوم درجة  الكبالت مصنوعة من مواد يمكن تربط التي الوصالت

كافة الوصالت ـ ما عدا تلك الموجودة في مكونات النظام ـ داخل يجب أن تكون  و. للكبل
 .بس مع خدمات أخرىللتحاشي ال" إنذار حريق"، عليه ملصق مكتوب عليه )نقطة التقاء(صندوق 

 أو شاحنات الحافالتصطدام بواسطة االمثل (وحيثما كان هناك احتمال حدوث حاالت تلف قاسية 
 إضافية لكافة الكبالت بطمر الكبل أو دفنه في عالية، فباإلضافة لذلك ، يجب توفير حماية ) بضائع

  .حوامل الكبالتبنية المبنى أو 

 لألجراس 2 مم1.5 للكاشفات و 2 مم1.0كافة الموصالت المساحة المقطعية ل أن تكون يجب ج ـ
  . كحد أدنىالصافراتو

 أجهزة اإلنذار، يجب عدم وضعها بجانب خط كبالت لكبالتميكانيكي مخاطر التلف ال لتفادي د ـ
  .األخرىالخدمات 
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هـ لتفادي التداخل الكهرومغناطيسي مع إشـارات إنـذار الحريـق، يجب إتباع كافة توصيات الجهة 
 كبالت إنذار الحريق و المختصة أو الجهة المصنِّعة لجهاز إنذار الحريق مع مراعاة الفصل بين

  .كبالت الخدمات األخرى
 اإلنذار بلون موحد بحيث ال يكون مستخدما في كبالت خدمات كبالتـ يجب أن تكون كافة  و

  .كهربائية عامة في المبنى، وذلك حتى يمكن تمييز هذه الكبالت من كبالت الدوائر األخرى
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حريق في مبنى متعدد الطوابق، يوضح مستوى الكبل القياسيالظام إنذار لشبكة ننموذج  )أ24 ـ5/1( شكل

   بالنسبة للسلك المحلي والمستوى المعدل بالنسبة للكبل الشبكي 
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  ، يوضح مستوى الكبل القياسي في مبنى متعدد الطوابقنموذج لشبكة نظام إنذار الحريق) ب24ـ 5/1( شكل

   في كل مكان بشرط وجود مسالك مختلفة لحلقة كبل الشبكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   استخدام كبل مقاومة الحريق المزود في مواقع كبرى معينة) ج24ـ 5/1( شكل
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  صوتي توصيات خاصة بنظام اإلنذار ال    5/1/9

  

 التجارية والمعارض الضخمة في المساحة أو المباني  التي تعتبر كاألسواق كبيرة الحجم المبانيفي حالة 
 نظام استخدام، حيث يتم اإلخالء المرحليعالية نسيباً، فإنه يتم استخدام نظام اإلنذار الصوتي طبقاً لمبدأ 

 صوتية مسجلة تساعد على اإلخالء  الصوت عوضاً عن األجراس والصافرات إلصدار رسائلسماعات
  . المرحلي في حالة وقوع الحرائق

  
   العالية والكبيرة الحجمالمبانيمكونات نظام اإلنذار الصوتي في    5/1/9/1

  .الصوتي المسجللوحة إنذار الحريق التناظري مدمجة مع نظام اإلنذار  )أ(
   
  .ةنقـاط النـداء اليدويـو تلقائيةالاإلنـذار  كاشفـات )ب(
  
  .الرسائل المباشرةميكرفون إرسال  )ج(
  
  .تليفون مخاطبة رجال اإلطفاء )د(
  
  . الطوارئمراقبة أبوابنقاط  )هـ(
  
  .السماعات )و(
  
  .ملحقات النظام كما ورد سابقاً بنظام اإلنذار )ز(

  
  التصميـم    5/1/9/2

  .طبقاً للمواصفات المذكورة سابقاً لنظام إنذار الحريق بالمنشآت )أ(
  
أنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ (الشروط الوقائية في المباني العالية طبقاً لما ورد بالئحة  )ب(

 :والتي تنص على البنود التالية) والمخارج

  .تركيب إنذار يدوي وتلقائي في جميع أجزاء المبنى) 1(
   ).25ـ5/1( ، انظر شكل بلوحة اإلنذارمدمجاًتركيب نظام اإلخالء الصوتي بحيث يكون ) 2(
 مع تليفونات داخلية متصلة مع بعضها البعض ومع لوحة  أو صناديقمداخل التليفوناتوضع نقاط ) 3(

 كل نقطة أو صندوق عند عاإلنذار الرئيسية الموجودة في غرفة التحكم في الدور األرضي، وتوض
وفي حالة . رضيأدوار فأكثر فوق األ من األرضي إلى سبعةمدخل كل دور داخل الساللم الممتدة 

 يجب وضع صندوق معتمد عند لوحة اإلنذار ويوضع به عدد مداخل التليفوناتدام نقاط استخ
  .خمسة تليفونات متنقلة لرجال اإلطفاء

  .أو أفضل التناظري يجب أن تكون لوحة اإلنذار من النوع) 4(
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وضيح أي باب تم فتحه  أبواب الهروب وتوصل بلوحة اإلنذار لت علىمراقبة األبوابتركيب نظام ) 5(
  .أو غلقه وتسجيل األحداث أوتوماتيكياً بلوحة اإلنذار مع وقت حدوثها

  .تكييف من ناحية دفع الهواء مجرى لكل كاشف تركيب) 6(
تركيب كاشفات فوق السقف المستعار بغض النظر عن بعد المسافة بين السقف األصلي ) 7(

  .والمستعار
 خلل فيجب ربطها بنظام اإلنذار بحيث تعطي إشارة المرشاتصمام  مراقبةمفاتيح  في حالة وجود) 8(

  .صمامفي حالة تكسير أي 
في خلل المخصص لمكافحة الحريق بحيث يعطي إشارة يجب مراقبة مستوي الماء في الخزان ) 9(

  . كمية الماء عن المستوى المطلوب لنظام المكافحةانخفاضلوحة اإلنذار عند 
وال . جهة االختصاصومخارج لجميع أجزاء المبنى حسب مواصفات  تركيب إنارة طوارئ )10(

 على ولـد الديـزل، حيث يجب االعتمـادباالعتبـار وجود إنـارة متصلـة بميؤخـذ 
  .البطاريات المغذية لإلنارة كمصدر احتياطي

من إذا كان دور الخدمات في الطابق األخير بحيث ال يعلوه إال السطح فإنـه ال يحتسب من ض) 11(
  .األدوار، شريطة أن ال يكون في المبنى دور خدمات آخر

بالنسبة لسماعات اإلخالء الصوتية الموجودة بالساللم فيجب أن تكون في منطقة حريق منفصلة، ) 12(
  .مع االكتفاء بتركيب سماعة لكل طابقين

ريق في دوث حريق، أما إذا كان الحتساق جميع المصاعد إلى الطابق األرضي في حالة ح) 13(
  .الطابق األرضي فتساق إلى الطابق الذي يعلوه مباشرة

فوق باب غرفة التحكم الخاصة برجال اإلطفاء والموجود بها لوحة  مضيئةصافرة يجب وضع ) 14(
  . مكانهاإنذار الحريق ليسهل على رجال اإلطفاء التعرف على

ماري وتطبق عليها كافة شروط  مباني السكن االستثاتالشقق الفندقية ضمن استثناءال تدخل ) 15(
  .المباني العالية

مع نقاط اإلنذار اليدوية والتلقائية ألي   الحلقة في نفساألجراس والصافراتال يقبل وضع ) 16(
  .مشروع عدا الفنادق التي يستخدم بها كاشفات لها قاعدة صوتية

تعدت  معدة، وإذا 1000 عن  في لوحة اإلنذار الواحدةالمتصلةيجب أن ال تتعدى معدات اإلنذار ) 17(
  وتعمل اللوحتان بنظامبشبكـة ثانية في المبنى وتربـط هذا الرقم فيجب إضافة لوحة إنذار

أو بحيث يكون لكل لوحة القدرة على المراقبة والتحكم والمخاطبة مع اللوحة  النظير للنظير
  .عن األخرىفيجب أن تعمل كل لوحة مستقلة  الشبكة في خللاألخرى، وفي حالة حدوث 

   .مع لوحة اإلنذار مدمجة  الصوتسماعات يجب أن تكون) 18(
يجب تقديم مواصفات اإلنذار مع المخططات التصميمية المراد اعتمادها لمشاريع المباني العالية ) 19(

   .والمباني السكنية التي تحتوي على اإلنذار التلقائي وكذلك لكافة المشاريع الكبيرة
  .من الفئة األولى أو الثانيةجهة االختصاص لمقاول المنفذ معتمداً لدى يجب أن يكون ا) 20(
 التعديل في أي من المواصفات المذكورة أعاله إذا ارتأت ضرورة ذلك لجهة االختصاصيحق ) 21(

  .التعديل
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  ار الحريق الصوتية لوحة إنذ)25ـ5/1( شكل

  

  

  . الصوت بالمنشآتسماعاتالتوصيات الخاصة بتوزيع ) ج( 

 دسيبل نظراً الحتمال وجود 15  الصوت أعلى من الصوت المحيط بسماعاتشدة صوت يراعى أن تكون ) 1(
نظام تهوية يعمل عن طريق اإلنذار مما يؤدي إلى ارتفاع الصوت المحيط، ولكي تكون إشارات الصوت 

فإن كون الشيء مسموعاً يختلف عن كونه . اإلنذار الصوتي واضحة فوق مستوى الضوضاء المحيطةلنظام 
فالمسموع يشير في العادة إلى القدرة على سماع إشارة معينة فوق مستوى الضوضاء ). الوضوح(واضحاً 
     .جرسأو  بوق نفيروهذا غالباً يكون االعتبار األول عند اختيار وضع إشارات . المحيطة

أما الوضوح فيشير في العادة إلى القدرة على فهم الرسائل أو التعليمات المرسلة من نظام الصوت، والتي 
  . الصوتسماعاتتتضمن 

يجب عدم استخدام أجهزة اإلشارة المسموعة التي تشكل جزءاً من نظام االتصال الصوتي أو إنذار الحريق ) 2(
  .في تشغيل الموسيقى أو ضوضاء الخلفية
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عندما يكون نظام إنذار الحريق متطلباً في أي جزء من المبنى، يجب أن يثبت بحيث يكون الصوت الصادر  )3( 
 تركيب عدد يجبوهذا يعني أنه . من أجهزة اإلشارة المسموعة مسموعا بوضوح في جميع أرجاء المبنى

ن تكون عالية أ وكاف من أجهزة اإلشارة المسموعة في كل ممر وأيه مواقع أخرى لتحقيق هذا الشرط،
  .بدرجة كافية بحيث تكون مسموعة بوضوح لكل مستخدمي المنطقة التي تغطيها

في العادة، يمكن توزيع الصوت بطريقة أفضل بواسطة وضع عدد أكبر إلشارات أصغر بدالً من عدد أقل 
  .ار المواضع بدقةيإلشارات أكبر، على أن يتم اخت

 30 إلى 25قليل مستوى الصوت الواصل إلى الحجرة بمقدار يجب مالحظة أن أي باب مصمت يؤدي إلى ت
 ورفع مستوى قدرة الصوت ألجهزة الممرات بشكل يكفي لالختراق داخل المناطق المشغولة سوف ،ديسيبل

 يمكن تفادي هذه المشكلة .ينتج مستويات شدة صوت بالممرات يمكنها أن تتسبب في إزعاج للناس في الممر
  . ت طاقة عادية في جميع أنحاء الدور وليس الممرات فقطلياً بوضع أجهزة ذامع

 م فوق منسوب 1.8يجب تثبيت أجهزة اإلشارة المسموعة بحيث يكون ارتفاع مركز األجهزة ال يقل عن ) 4(
  .يجب تثبيت أجهزة اإلشارة المسموعة وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة كما األرضية

نظام االتصال الصوتي، ويجب أن يكون قادراً على تشغيل النظام ليجب توفير مصدر كهرباء للطوارئ ) 5( 
كما يجب أن يكون قادراً على التشغيل الفوري الكامل للنظام بمجرد حدوث . لمدة ال تقل عن ساعتين

في حالة استخدام البطاريات كمصدر كهرباء للطوارئ، يجب اختيار . قصور بالمصدر األساسي للطاقة
ة لتوفر الطاقة الكلية المستهلكة بواسطة الحد األقصى لتيار مراقبة كهربية المحتمل البطاريات بقدرة كافي

  . د من االتصال الصوتي المتواصل30 متبوعـة بـ س 24إضافة إلى تيـار إشارة حدوث مشكلة لمـدة 
  

  لمستويات المقترحة لشدة الصوت         ا5/1/9/3

  

   :شارة هيمستويات شدة الصوت المقترحة في كل منطقة إ 
  
ديسيبل فوق مستوى الصوت المتواصل  15بالنسبة إلشارات اإلنذار أو إشارات التنبيه ال تقل عن  )أ(

 ث، 60 ديسيبل فوق الحد األقصى لمستوى الصوت الذي يحدث لفترة ال تقل عن 5المكافئ، أو 
  . م فوق سطح األرضية1.5عند أيهما أكبر، مقاساً 

  
 3ديسيبل فوق مستوى الصوت المتواصل المكافئ، أو  15ال تقل عن ي بالنسبة لالتصال الصوت )ب(

 ث، أيهما أكبر، 60ديسيبل فوق الحد األقصى لمستوى الصوت الذي يحدث لفترة ال تقل عن 
  .مستويات الصوت المحيط) 9ـ5/1( دوليوضح ج .م فوق سطح األرضية1.5مقاساً عند 
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  ة لشاغلي المبانيالصوت النموذجيمستويات ) 9ـ5/1(جدول 

 )ديسبيل ( المنطقة

 72  ـ 59 التفتيش، صاالت الوصول والمغادرة

 64 ـ 54 البوابة وممرات الرصيفغرف 

 71 ـ 63 الجمارك ـ استالم األمتعة

 70  ـ 59  القنواتالجمارك ـ

  محطات المطار 
   

 64  ـ 49 صالة المغادرةالجمارك ـ 

 75 ـ 60 صاالت الموسيقى، دور السينما، المسارح، الخ ساحة المدرجات ، المستمعون

 64 ـ 50 المناطق العامة جمعيات مباني البنوك، 

 68 ـ 58 هادئة
 الباص ةمحط

 73 ـ 63 مزعجة

 65 ـ 55  هادئة
 الكافيتريات

 78 ـ 68 مزعجة

 68 ـ 56  هادئة
 الفصول الدراسية

 72 ـ 64 مزعجة

 45 ـ 40 جتماعاتقاعات اال/ حجرات المؤتمر

 55 ـ 45 هادئة
 غير مفروشة بالسجاد

 الممرات 76 ـ 66 مزعجة

 32 ـ 28 مفروشة بالسجاد 

 50 ـ 40 قاعات المحاكم

 70 ـ 60 مزودة بكمبيوتر
 غرف المعامالت

 90 ـ 80 تقليدية

 73 ـ 63 صاالت العرض

 75 ـ 70 غرف التحكم

 85 ـ 80 التجميع الخفيف

  
 المصانع

 105 ـ 95 الهندسة الثقيلة

 * المستشفيات

 35 ـ 28  التلفزيون مغلق
 حجرات النوم بالفنادق

 70 ـ 60 مفتوحالتلفزيون 

 75 ـ 65 )تجارية(المطابخ 

 80 ـ 65 مالعب االسكواش

 80 ـ 69 )الدورات العامة(صاالت التزلج على الجليد 

 79 ـ 72 الغوص/حمامات السباحة

 87 ـ 81 حمامات الترفيه

 المراكز الترفيهية

 85 ـ 78 صاالت البولنج

 45 ـ 35 هادئة
 القراءة /مناطق الكتابة

 المكتبات 60 ـ 50 )مثل ذات التكييف الشديد(مزعجة 

 60 ـ 50 االستقبالمنطقة 

  .ضيةعن المبنى والهيئة التمريالعتبار أن يخلى المبنى من قبل الجهة المسئولة يؤخذ بعين ا* 
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  مستويات الصوت النموذجية لشاغلي المباني) 9ـ5/1(جدول تابع 

 60 ـ 48  هادئة
 المتاحف، المعارض

 73 ـ 60 مزعجة

 50 ـ 40 خلوية المكاتب

 70 ـ 50 تصميم مفتوح  

 85 ـ 70 مزعجة  

 72 ـ 66 هادئة
 الغالية

 86 ـ 76 مزعجة

 87 ـ 84 المعالجة الهوائية
 حجرات المصنع 

 93 ـ 89 الضاغط

 65 ـ 54 غرف االنتظار

 66 ـ 60 مناطق التجمع

 72 ـ 60 القطارات الكهربية
 )األسطح (محطة سكه الحديد

 األرصفة 
 85 ـ 75 قطارات الديزل

 75 ـ 72 المطاعم

 60 ـ 50 هادئة 
 مخازن المتاجر

 75 ـ 65 مزعجة

   المجمعات التجارية
 75 ـ 70

 72 ـ 60 هادئة 

 ضيةالصاالت الريا 82 ـ 72 مزعجة

 93 ـ 78 ألعاب الكرة الصاخبة

 63 ـ 47 هادئة 
  البضائع مستودعات

 80 ـ 63 مزعجة

  

  

  

  إرشادات عامة للتصميم         5/1/9/4

  

  عــام) أ(

 ديسيبل فوق الحد األدنى لمستوى 15يجب أن يكون مستوى اإلشارة في السماعة كحد أدنى ) 1(
  .ء المحيطة بالمنطقةالضوضا

 ديسيبل 3  إلى السماعة يمكن أن ترفع من مستوى الصـوت بمقدارالموصلة الكهربية القدرةمضاعفة ) 2(
  .تقريباً

 ديسيبل 6 إلى 3 مضاعفة المسافة إلى السماعة يمكن أن تتسبب في انخفاض مستوى الصوت بمقدار) 3(
  .تقريبا في الردهات ومعظم الحجرات

وت بمقـدار ـوى الصـلل من مستـقة على الجـدار بالقرب من السماعة يمكن أن تقـلمعلاالستائر ) 4(
  . ديسيبل مقارنة بهذه التي تتميز بسطح عاكس2 ـ 1
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 ديسيبل عن األرضية ذات 3 ـ 1مستوى الصوت بمقدار يقلل من فرش األرضية بالسجاد يمكن أن ) 5(
  .سطح عاكس

وفي معظم األحوال يتراوح الفقد من .  الجدار في المبنىنوع على تعتمد نفاذية الصوت خالل الجدران) 6(
  . ديسيبل40 ـ 15

  

  صوت الذج ونم) ب(

  .ة من السماعةعبنموذج الصوت العام و زاوية التشتيت المتش) 26ـ5/1(  شكلحوضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالسماعالصادر من لصوت  لنمط ا نموذج)26ـ5/1(شكل

  

  األسقف المزودة بسماعتين) 1(
ل عن ـوت يجب أن ال يقـ فإن مستوى الص م3.3ادل ـى مسافة بين السماعتين تعـإذا كانت أقص

، انظر  وات2الت ـتم تغذيتهـا بوصاعات يـ م إذا كانت السم1.5 ديسيبل عنـد ارتفـاع 80
  .)27ـ5/1( كلـش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسقف المزودة بسماعتين) 27ـ5/1( شكل
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 التصميم النموذجي للممرات ) 2(
 3 إلى 2مركزة في الممر وعلى بعد  استخدام القاعدة التي تنص على أن السماعات تكون متيجب

السماعات المخروطية  ة المقترحة بينفوالحد األقصى للمسا. مرات قدر االرتفاع بين األرضية والسقف
 هيكل ومواد الحجرة في في الحسابات تأثيروال يؤخذ بعين االعتبار .  م من الجدران3.3 م و 10هي 

 .المنطقة المراد تغطيتها
 ي للمكاتب المفتوحةالتصميم النموذج) 3(

.  م3.3تتكون معظم المكاتب الحديثة من مساحة مفتوحة مقسمة و بارتفاع سقف يصل إلى حوالي 
د أقصى ـ م كح3.3 على مسافة المستعاروتكون أفضل تغطية في العادة بسماعات مخروطية بالسقف 

 ).28ـ5/1( شكل، انظر أقصى بين الوحدات م كحد 10من الجدران و
 

 التصميم النموذجي للمكاتب المفتوحة) 28ـ5/1( شكل

 

 

 العالياألسقف ذات االرتفاع  )4(
في العادة ال تعتبر زاويا توزيع السماعات مشكلة، ومع ذلك قد تتطلب المسافة الكبيرة من السماعة إلى 

وأحيانا  . عل األقل فوق المستويات المحيطةديسيبل 15المستمعين طاقة أكبر لتوفير مستويات صوت 
وفي هذه الحالة يؤخذ .  يحتمل حدوث انعكاسات مشوشة–ـ اعتماداً على مواد الجدران واألرضية 

،  سماعات على الجدران، ويقترح مساحات مماثلة بالنسبة لسماعات الجدار المقابل وضعبعين االعتبار
 ).ب29ـ5/1( شكل  و)أ29ـ5/1( كلـشانظر 

 
 

 سماعة
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  ـ تركيب السماعات بالسقفاألسقف ذات االرتفاع العالي) أ29ـ5/1( شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ تركيب السماعات على الجدار األسقف ذات االرتفاع العالي) ب29ـ5/1( شكل

 

 
 التصميم النموذجي للردهات )5(

 تتكون الردهات في الغالب من مجموعة من األسقف العالية والمنخفضة وأشكال غير منتظمة 
الصوت ناحية المناطق التي يتوقع فيها  وضع واختيار السماعة لتوجيه ويجب. ومساحات مفتوحة

 .ازدحام الناس
  

 سماعة
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 التصميم النموذجي لمناطق التصنيع) 6(
 عدة تكون مستويات شدة الصوت المحيطة بمساحات التصنيع عالية وبالتالي تتطلب سماعات في أحوال

سقف غير ال على المثبته الحالة تعتبر السماعات هذهوفي . قادرة على إنتاج مستوى شدة صوت أعلى
 .العوائق واألنابيب الموجودة إلى جانب كون األسقف غير مغطاةمالئمة بسبب 

  
 وذجي لبيت السلمالتصميم النم) 7(

اعتمادا على التغطية المطلوبة وعلى مواد وقياس وشكل مساحة الصوت، يمكن توفير الصوت 
 في الكسب وأ الفقدوال يؤخذ في االعتبار . باستخدام سماعات مربعة بواجهة تركب على الجدران

 .)30ـ5/1( شكل، انظر المنطقةمواد بسبب نوع  مستوى الصوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصميم النموذجي لبيت السلم) 30ـ5/1( شكل

 

 مواقف السياراتالتصميم النموذجي ل) 8( 
سماعات مصنفة لالستخدام الخارجي ومستويات صوت عالية للتغلب على الضوضاء  يجب تركيب

ع سماعات أكثر فإن وض. األسطح عالية االنعكاسوقد يكون وضوح الصوت صعباً بسبب . المحيطة
 أكثر من وضع سماعات  معتدلة في مساحة أقرب للمستمعين يمكن أن تكون واضحة ومؤثرةبأعداد

 .)31ـ5/1( شكل، انظر قليلة وذات صوت عالي
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 التصميم النموذجي لمواقف السيارات) 31ـ5/1( شكل

 

 نموذجية في المبانيمستويات الضوضاء ال) 9( 
ولكن . ألنواع مختلفة من المباني خلفيةالضوضاء المستويات كمرشد لتحديد  )9ـ5/1( جدول يستخدم

 يجب و. قيمة لمستوى الصوت استخدام أعلى فيجبحينما يستخدم لتحديد متطلبات نظام إنذار حريق 
  .إذا أمكن الصوتينظام إنذار الحريق الذي سوف يثبت به  المبنى مستوى الصوت في قياس

 
 

 توصيات خاصة بإدارة نظام إنذار الحريق         5/1/9/5

 

، تلقائية بوجود أي كاشفات حريق على علم أن يتأكد المستخدم من أن العاملين في المبنى والمقاولين يجب )أ(
 .ةئخاطاللمعايير الالزمة لتقليل احتمالية اإلنذارات باو

 
المقاوالت التي تنفذ في أي منطقة محمية يجب أن تحتوي على بند يجعل المقاولين الوثائق الرسمية ألعمال  )ب(

وبالتدابير الوقائية التي يتم اتخاذها أثناء  تلقائيةمسئولين عن إخطار العاملين لديهم بوجود أي كاشفات حريق 
 .العمل

 
خاذ التدابير الوقائية في المناطق الخ ، فيجب ات ..طالءأو دخان  يتضمن أي عمل مؤقت إثارة غبار أو عندما )ج(

 ) . كتغطية الكاشفات (الخاطئة لمنع صدور اإلنذارات المراد حمايتها
 
يجب إخطار شاغلي المبنى، وأي مركز استقبال إنذارات ينقل إليه إشارات إنذار الحريق، قبل أي اختبار  )د(

 .ث إشارات إنذار حريقنظامي أو أعمال صيانة لنظام إنذار الحريق الذي قد يتسبب في حدو
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مثل (والعيـوب مـن المصانـع ) مثل تسريب األسقف(يجب أن يتأكد المستخـدم أن العيوب بالمبنـى  )هـ(
 تتسبب في صدور اإلنذارات والتي يمكن أن) مثل التهوية غير الكافية(والمشاكل البيئية ) تسرب بخار الماء

 .، تلقى اهتماما وعناية مناسبةالخاطئة
 
 . في كتاب سجل النظامةخاطئالاإلنذارات  على المستخدم تسجيل كافة بيج )و(

 
 
 

 التطبيـق 5/1/10

 ).نظام الوقاية من الحريق في المباني(يطبق نظام اإلنذار حسب شروط الجزء األول   

 

 

 واالستالمالفحـص  5/1/11

 :يتم فحص نظام اإلنذار على مرحلتين  
 .جهة االختصاصقتها لمخططات التصميم المعتمدة من قبل  والتأكد من مطابالتجهيزاتفحص  )أ(
 
 .لوحة التحكم بها قومالتي ت العمليات فحص جميع )ب(
 

تشغيل النظام بعد إيصال التيار الكهربائي وذلك بتشغيل جميع مناطق الحريق المستعملة في لوحة التحكم   5/1/11/1
 . كل منطقةوالتأكد من عملها بأخذ عنصر أو عنصرين على األقل من

 
 .يتم فحص جميع عناصر النظام من قبل الجهة المشرفة بالموقع 5/1/11/2

 
 

 الصيـانـة 5/1/12

لذا يجب أن . ئتعتبر أجهـزة إنذار الحريق من األجهزة الضرورية والالزم استعمالها في حاالت الطوار 
فحص وتجربة هذه األجهـزة من  لتعطي اإلنذار الكافي بمجرد تشغيلها ولذلك كان لالستعمالتكون صالحة 

 .لالستعمالوقت آلخر من الواجبات الضرورية للتأكد من سالمتها وصالحيتها 
 :ةوتنقسم الصيانة إلى األقسام التالـي

 
 الصيانـة اليوميـة 5/1/12/1

 

 اإلطالع اليومي على لوحة التحكم والتأكد من وصول التيار الكهربائي وعدم وجود أعطال من قبل )أ(
 .ل األمن والسالمة أو الحارسرجا
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 . التجول في المبنى للتأكد بالنظر من جودة عناصر نظام اإلنذار مع عمل الالزم عند الضرورة)ب(
 

 الصيانـة الشهريـة 5/1/12/2

 

 .كما جاء في الصيانة اليومية )أ(
 
 .التابعة للوحة التحكم الضوئيةمصابيح ال التأكد من صالحية وعمل جميع )ب(
 
 . التي يمكن القيام بها عن طريق المفاتيح الخاصة بذلك في اللوحةاللوحة عمليات حص جميعف )ج(
 
 .فحص إشارة عطل البطارية بفصل البطارية عن النظام )د(
 
 .فحص إشارة قطع التيار الرئيسي بفصل التيار عن النظام )هـ(
 
 . داخلهالكهربائيةالدوائر ا مع ثبات التأكد من ثبات اللوحة الرئيسية وتركيزها )و(
 
 .فحص جميع أعمال النظام )ز(
 
 .طفاء أو المراكز األخرىاإلفحص الوصلة مع مركز  ) ج(
 
 .فحص عنصر من عناصر نظام اإلنذار في كل دائرة على األقل )طـ(
 
 

 الصيانـة كل ثالثة شهـور 5/1/12/3

 

 . كما جاء في الصيانة الشهرية)أ(
 
 .يتها وتأكد من ثبات جميع األجهزة الخاصة بنظام اإلنذار فحص جميع التوصيالت أو نها)ب(
 
الشحن  تعديل  فولت فيجب24وفي حالة وجود جهد أقل من  مقياس رقمي  فحص جهد البطارية بواسطة)ج(

 .أو تغيير البطارية
 
 منطقة فيجب فحص جميع األجهزة 12المشاريع الصغيرة التي ال تزيد مناطق الحريق فيها عن  في )د(

 .اصة واألجهزة المساعدة لنظام اإلنذارالخ
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 منطقة يقسم المشروع إلى أربعة أقسام 12 في المشاريع الكبيرة التي تزيد مناطق الحريق فيها عن )هـ(

حيث في نهاية . ويتم فحص جميع األجهزة الخاصة والمساعدة بنظام اإلنذار لكل ربع من المشروع
 .العام يتم فحص اإلنذار بالكامل

 
 شروط خاصة  5/1/12/4

 

 وموقعاً من قبل ممثل المسئول يجب تسجيل أعمال الصيانة في سجل خاص يوضح قرب اللوحة أو عند )أ(
 .الشركة وممثل المالك ومؤرخ بتاريخ الصيانة

 
 .المسئولينفي جدول خاص وحفظه إلطالع  خاطئال اإلنذار  تسجيل عدد حدوث)ب(
 
ويفضل جهة االختصاص ظام إنذار الحريق مع شركة معتمدة لدى  يجب على المالك توقيع عقد صيانة لن)ج(

 . المصنعة للجهازالجهةأن يكون من 
 
يمكن بها فحص وتبديل الكاشفات على أعلى ) جهاز اختبار( يجب على الجهة المصنعة توفير وسيلة )د(

 .ارتفاعات عن األرض بسهولة
 
 

 اإلعتمــادات 5/1/13

 :يجب تنفيذ ما يليصاص جهة االختللحصول على موافقة   
 
تقديم مخططات تصميم لنظام إنذار الحريق عن طريق المالك أو المستشار متضمناً جميع المتطلبات حسب  5/1/13/1

 .)10ـ5/1( جدول
 
 .عن طريق المستشار) 11ـ5/1( جدولتقديم المخططات التنفيذية الكاملة وحسب  5/1/13/2
 
 .للقيام بأعمال إنذار الحريقجهة االختصاص معتمداً لدى يجب أن يكون المقاول المنفذ  5/1/13/3
 
 .أثناء الفحص المختصةجهة اللدى  الدليل المصورو   المخططاتتقديميجب على المالك والمقاول  5/1/13/4
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 مرحلة التصميم األولي ـ قائمة بالمتطلبات الخاصة لدراسة تصميم إنذار الحريق )10ـ5/1( جدول 

 ة لجهاز إنذار الحريقمواصفات كامل 1

 :المخططات الكاملة لتصميم جهاز اإلنذار موضحة كالتالي 2

 .موقع لوحة التحكم) 1( 

 .تقسيم المشروع لمناطق حريق موضحة) 2( 

 ).أسماء الغرف(استخدام األجزاء المختلفة للمشروع ) 3( 

 ).لة تعدد المباني في المشروع الواحدفي حا(خريطة للموقع العام موضحـاً عليها تمديدات جهاز اإلنذار  3

 .مخطط هيكلي لجهاز إنذار الحريق 4

 .فهرس موضحاً لجميع اإلشارات المستخدمة في التصميم 5

 كهرباء احتياطي؟هل يحوي المشروع مولد  6

7 
عمال تفصيالت عن أعمال التكييف والتهوية، أو أية عوامل قد تؤثر على عمل جهاز اإلنذار أو مرتبطة به أل

 .الخ...المكافحة وتصريف الدخان 

8 
كتاب من المالك أو المستشار باللغة العربية مرفقاً مع المذكور أعاله موضحاً اسم وعنوان المشروع بالتفصيل 

 )......،منطقة، قطعة، قسيمة(

 

 يذيمرحلة التصميم التنف ـ قائمة بالمتطلبات الخاصة لدراسة تصميم إنذار الحريق) 11ـ5/1( جدول

 .مخططات تنفيذية كاملة وتفصيلية لتصميم تمديدات إنذار الحريق 1

 ).قبل البدء في التركيب(الدليل المصور أجهزة إنذار الحريق  2

 .حسابات سعة البطارية لجهاز إنذار الحريق 3

 . تعديالت على التصميم األولي أثناء التمديدات 4

 .مرفقـات أخرى 5

 

 

 عدة ونظم المكافحة الخاصةالمسا األجهزة 5/1/14

 

  المساعدةالمعدات   واألجهزة 5/1/14/1

 انتشارطة بنظام إنذار الحريق ومساعدة لعدم تبوهي األجهزة الكهربائية أو الميكانيكية أو الكهروكيميائية المر 
 :اللهب أو الدخان للمكافحة في المناطق الخطرة ومنها األنواع التالية

 
 واألبواب ونظام سحب الدخان إلغالق أو فتح التكييف والتهوية) مرحالت(ئية  مفاتيح تحكم كهربا)أ(

 .والتحكم في المصاعد وغيره
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التكييف على أن تكون هذه األجهزة  مجاريو  الكهربائية لتشغيل نظم المكافحة  اللولبيةالملفات )ب(
 . في أي منهاعطلصول عند ح خللوأسالكها مراقبة كهربائياً من قبل لوحة التحكم إلعطاء إشارة 

 
بواسطة نظـام خاص وهي أنظمة المكافحة التلقائية المركزية التي تعمل زة خاصة لمكافحة الحريق أجه )ج(

: الرابع البابأو ما شابه ومنها وفقاً لشروط  إلطالق مواد مكافحة للحريق بواسطة نظام اإلنذار التلقائي
المسحوق  نظام ،الوسائط النظيفة والهالون، نظام ، نظام ثاني أكسيد الكربوننظام الغمر المائي

 . بأنواعهاالرغوة، نظام الجافالكيميائي 
 

        

 نماذج التدقيق 5/1/15

 

 .)1ـ5/1( ، انظر نموذجبيانات ما قبـل الفحص لنظـام اإلنذار 5/1/15/1
 

 .)2ـ5/1( ، انظر نموذجفحص وصيانـة نظـام اإلنـذار 5/1/15/2
 

 .)3ـ5/1( ، انظر نموذج الفحصنتائـج 5/1/15/3
 

 .)4ـ5/1( ، انظر نموذجفحص لوحـة التحكـم 5/1/15/4
 

 .)5ـ5/1( ، انظر نموذجفحـص البطـاريـة 5/1/15/5
 

  .)6ـ5/1( ، انظر نموذجفحـص اللوحة المساعدة 5/1/15/6
 

 .)7ـ5/1( ، انظر نموذجفحص األجهزة المساعدة 5/1/15/7
 

 .)8ـ5/1( ذجالخالصة، انظر نمو 5/1/15/8
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 قبـل الفحص لنظـام اإلنذارما بيانات ) 1ـ5/1( نموذج 

  ــــــــــــ:             الموضوع

1 
  :وقت الفحص

 

 

 
     :أـ التاريخ

 

 : وقت الدخول
 : وقت الخروج

 
     :ب ـ التاريخ

 

 : وقت الدخول
 : وقت الخروج

 
    :ج ـ التاريخ

 

 : وقت الدخول
 : وقت الخروج

2 

 

أجهزة مساعدة موصلة مع نظام اإلنذار وتتأثر هل يوجد 
 الفحص كالمصاعد، ومراوح التهوية، أثناء عملية

  الخ....وماسكات أبواب مغناطيسية

 نعم(  ) 
 ال(  ) 

 :أذكر هذه األجهزة) نعـم(في حالة 
 
 
 
  

  هـل يمكن فصلها وفحصها في مجموعات 3

  ام اإلنذارهـل تم إعالم شاغلي المبنى عن فحص نظ 4

  هـل تم تحديد وقت لفحص جميع عناصر النظام 5

6 
هـل تم أخذ االحتياطات للدخول إلى أماكن مغلقة في 

 المبنى لغرض الفحص

 

 

 فحص وصيانـة نظـام اإلنـذار) 2ـ5/1( نموذج

  اسم المبنـى 1

  العنــوان 2

    رقـم المبنـى 3

    نوع المبنى 4

   التاريـخ 5

6 
 ركة الصيانة    اسم ش

       الفئة

 

7 
 اسم المهندس المسئول عن الصيانة

 رقم الهاتف

 

  نوع النظـام 8

   للنظامالطرازرقم  9
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 نتائـج الفحص) 3ـ5/1( نموذج  

 عمل النظام بصورة سليمة تحت عمل اإلنذار العمومي 1
           نعـم (  ) 
 ال(  ) 

2 
لت في حالة انقطاع  نقاط إنذار يدوية عم6تحديد موقع 

 التيار الرئيسي

)1( -------------------------- 
)2( -------------------------- 
)3( -------------------------- 
)4( -------------------------- 
)5( -------------------------- 
)6( -------------------------- 

 الفحص أعالهعمل نظام اإلنذار بصورة سليمة خالل  3
 نعـم            (  ) 
 ال(  ) 

4 

 اليدوية اإلنذار تم فحص جميع نقاط 
 

  ـ عدد النقاط 

 نعـم            (  ) 
 ال(  ) 

------------------------ 

5 

 ـ تم فحص جميع كاشفات اإلنذار التلقائية
 

 ـ عدد الكاشفات 

 نعـم            (  ) 
 ال(  ) 

------------------------ 

6 

 ـ تم فحص جميع أجهزة اإلنذار السمعية والبصرية
 

 ـ عدد األجراس 

 نعـم            (  ) 
 ال(  ) 

------------------------ 

 وجدت األجهزة المذكورة أعاله تعمل بصورة سليمة 7
 نعـم           (  ) 
 ال(  ) 

 .هزة الكشف وأجهزة اإلنذار في الجداول المرفقة يجب أن تسجل عملية الفحص لجميع أجمالحظـة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

582



 في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

 2006ـيناير                           ـ الجزء الثاني   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 فحص لوحـة التحكـم) 4ـ5/1( نموذج

 (  ) خضر أ مصباحإشارة صالحية التيار وذلك بظهور  1

 (  ) صفر مصباح أإشارة عطل عام بظهور  2

 (  ) مفتاح إسكات العطل  3

 (  ) عطل التيار الرئيسي  4

 (  ) لمفتوحة إشارة عطل الدائرة ا 5

 (  ) إشارة عطل قصر الدائرة  6

 (  ) فحص عمل الجرس العمومي  7

 (  ) فحص توصيلة اللوحة مع مركز اإلطفاء 8

 (  ) إشارة إسكات األجراس  9

 (  ) فحص عمل وسيلة إسكات األجراس  10

 (  )  دوائر األجراس مصابيحفحص  11

 (  )  على التيار الرئيسي والمرتبطة مع اإلنذار فحص جميع دوائر التنبيه التي تعمل 12

 (  ) فحص جميع دوائر التنبيه التي تعمل مع الجرس العمومي على البطارية  13

 (  ) مرحالت األجهزة المساعدة  14

 (  ) مرحالت األجهزة المساعدة حسب منطقة الحريق 15

 (  )  في دوائر التنبيه خللإشارة  16

 (  ) ي مناطق الحريق  فخللإشارة  17

 )NA(ال ينطبق على المشروع 
 )X(لم يعمل بصورة سليمة 

 (/)نعـم فحص ويعمـل بصورة سليمة 
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 فحـص البطـاريـة) 5ـ5/1(  نموذج

 ---------------------- نوع البطارية 1

 ---------------------- قدرة البطارية في حالة انقطاع التيار 2

 ----------------------  )الحالة العادية(انقطاع التيار الرئيسي حالة البطارية في قدرة  3

 ----------------------  ) تعملجميع األجراس(  الرئيسيقدرة البطارية في حالة انقطاع التيار 4

 ---------------------- انقطاع التيار وعمل جميع األجراس  5

 ---------------------- تيار شحن البطارية  6

 ---------------------- حالة البطارية الطبيعية  7

 (  ) تنظيف طرفي البطارية وتشحيمها  8

 (  ) بصورة جيدة مع األسالك                                      انالتأكد من أن طرفي البطارية مثبت 9

 (  ) في البطارية ) المنحل بالكهرباء( تليفحص مستوى اإللكترو 10

 

 

 

 

  فحـص اللوحة المساعدة) 6ـ5/1( نموذج

 (   ) اللوحة المساعدة على إنفراد                                                   مصابيحفحص جميع  1

 (   )                                              يجب أن يكون حسب اللوحة اإلرشاديةالمصابيح موقع  2

 (   )  إشارة العطل   مصباحفحص  3

 (   ) استمرارية التيارمصباح فحص  4

 (   ) المصابيحفحص جميع  5

 (   )  إسكات الصوتمصباحفحص  6

 (   ) فحص األعمال األخرى للوحة المساعدة إن وجدت                 7

 (   )   اللوحة المساعدةنظافة 8
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  المساعدةفحـص األجهـزة ) 7ـ5/1( نموذج

 ) المحـدد(الجهـاز الخاص 

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

-------------------------------------------------------------------(   )  

 

 :  اسم المشروع

  الموقع

  العنصر

  مركب بصورة سليمة

  مفقود

  يحتاج إلى صيانة أو تغيير

 رقم الدائرة
  أو منطقة الحريق

 

  أجراس الدائرة تعمل

  مصابيح بيان الدائرة تعمل

  التأكيد على مراقبة الدائرة

  مالحظات

 ----/--/--   التاريخ -------------الفني  % ----------------) 1(الكشف 
 ----/--/--   التاريخ -------------الفني  % ----------------) 2(الكشف 
 ----/--/--   التاريخ ------------- الفني % ----------------) 3(الكشف 
 ----/--/--   التاريخ -------------الفني  % ----------------) 4(الكشف 
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 في المنشآت  نظام إنذار الحريق5/1

 2006ـيناير                           ـ الجزء الثاني   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 الخالصـة) 8ـ5/1( نموذج

 نظام اإلنذار بأكمله يعمل بصورة سليمة 1
 نعـم  (  ) 
 ال  (  ) 

  نظام اإلنذار يعمل ويوجد أعطال خفيفة 2
 نعـم  (  )  
   ال(  ) 

 يوجد عطل رئيسي في نظام اإلنذار 3
 نعـم  (  )  
 ال  (  ) 

4 

 ما هي األعطال الموجـودة في نظام اإلنذار 
 -----------------------------------------------ـ1
 ----------------------------------------------- ـ2
 -----------------------------------------------ـ3
 ----------------------------------------------- ـ4
 ----------------------------------------------- ـ5

 

5 
 /تم إعطاء نسخة من هذا التقرير إلى السيد

 وهو المالك أو يمثله قانونيـا    

 نعـم  (  )   
 ال  (  ) 

 . يجب أن تكون جميع عمليات الصيانة مسجلة ومؤرخةمالحظـة
 .يجب االحتفاظ بجدول الصيانة لمدة ال تقل عن سنتين من قبل المالك أو من يمثله قانونياً
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