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 ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻻﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ ،آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ و ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻴﻨﻪ ﺳﺎزی و آﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ای ﺣﻴﺎﺗﯽ را در ﺳﺮﻋﺖ ﲞﺸﻴﺪن ﺑﻪ
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﲞﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ
ﻧﲑوﻫﺎی اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ در ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ و آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺺ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻮان واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﳘﲔ
ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖآﺳﺎﻧﺴﻮر ی ﳐﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد آﺗﺸﻨﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻴﺸﱰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲣﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﳒﺎم دﻫﻨﺪ.ﺟﻬﺖ ﮐﻨﱰل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ،ﺑﺮای آن ﮐﻠﻴﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻴﯽ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ و ﮐﻨﱰل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آ ﺎ و از داﺧﻞ ﮐﺎﺑﲔ ﺻﻮرت ﮔﲑد و ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻀﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﳕﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎراﻳﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﻏﲑ ﺿﺮوری ﺑﻴﺸﱰ ﮔﺮدد.

اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 .۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲۳ﻣﱰ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ) ﺑﺎ ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۴۰ﻣﱰ ﺑﺎﻳﺪ داری ﺣﺪاﻗﻞ دو آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در ﻳﮑﯽ از
آن ﻫﺎ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۳ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﲤﺎﻣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺧﺼﻮص آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﳐﺘﺺ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ
 .۴در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺼﺮف درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﳌﻨﺪانو ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در ﻳﮑﯽ از آ ﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 .۵ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮای ﲪﻞ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ،اﺑﻌﺎد ۱۲۰۰در  ۲۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﺷﻮی  ۱.۲ﻣﱰ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر
اﲰﯽ  ۱۰۰۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
 .۶ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﲪﻞ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ،آﺳﺎﻧﺴﻮری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﲪﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ۸اﻧﺴﺎن ،ﳘﭽﻨﲔ
ﲢﻤﻞ وزن  ۶۵۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺪق ﮐﻨﺪ.
 .۷ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﱰ  ۳۰ﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۸آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .۹ﲤﺎﻣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪاﻳﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻩ؛ﺗﺎ در ﺻﻮرت
اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ،ﮐﻠﻴﻪآﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻳﻖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ ﻋﻤﻮ ﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮ ﻧﺪ.
 .۱۰آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻮﮐﺎر در داﺧﻞ اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﻴﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻨﱰل دﺳﺘﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر را در ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ در اﺗﺎق ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۱ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ از درون ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۲در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﲔ ﺑﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) ذﺧﲑﻩ(ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﲔ اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ).اﻣﮑﺎن ﮐﻨﱰل دﺳﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﲑ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮق از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ(
 .۱۳ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) ذﺧﲑﻩ( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﲔ اﻧﺮژی اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻠﻴﻪ ﲡﻬﻴﺰات آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۴آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮد و ﳘﭽﻨﲔ در ﻃﺒﻘﺎت دارای ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ﳕﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪﻩ اﺗﺼﺎل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﲑﻩ اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) ذﺧﲑﻩ( ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۵اﻟﺰام اﺳﺖ ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻮﻳﻪ ﳐﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ دود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﲣﻠﻴﻪ
آن و ﺟﺎ ﮔﺬاری ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۶اﺟﺮای ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻮدﻩ و ﳘﭽﻨﲔ دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﲤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
.۱۷ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻤﱰ از اﺑﻌﺎد ﮐﺎﺑﲔ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﮔﺮدش ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در آن
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۸درب ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﲤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻧﻈﲑ
ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻗﻔﻞ ،دﺳﺘﮕﲑﻩ و  ...ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۱۹درب ﻫﺎی ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ از ﻳﮏ دﺗﮑﺘﻮر دودی ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ) اﻳﻦ
دﺗﮑﺘﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﳎﺎور ﺧﺎرج ﳏﻴﻂ ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد (.ﳘﭽﻨﲔ درب ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر
آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲۰ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﳓﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از رﺳﻴﺪن آب ﺑﻪ اﺟﺰای آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﲑی ﺷﻮد.
 .۲۱ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ و اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﲑ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺮار
ﺑﮕﲑد و اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎﻧﯽ اﳒﺎم ﺑﮕﲑﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻤﯽ دارد.ﺗﻌﻤﲑات ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﳒﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮوج از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺣﺮﻳﻖ
ﲤﺎم آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ در ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﳏﺾ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﱪ ﺣﺮﻳﻖ از ﺳﻮی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ:
 .۱ﲤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ر ا ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۲اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج) ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﺎز ﮔﺮدد
و در ﻫﻴﭻ ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﺪ.
 .۳درب اﺗﺎق ﮐﺎﺑﲔ در ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
 .۴درب آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
 .۵آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج) ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻣﺎدﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮی از ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار ﺑﮕﲑﻧﺪ.
 .۶آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون ﳘﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﻮﻧﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 .۱ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻴﺸﱰ از ۱۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭼﺸﻤﮏ زن و ﺑﻪ رﻧﮕﻘﺮﻣﺰدرآﻳﻨﺪ و اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﳕﺎﻳﻨﺪ.ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻤﮏ زن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در دﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻻﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺿﻮح ،آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن را از ﺑﻘﻴﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺳﺮوﻳﺲ ﲤﻴﻴﺰ دﻫﺪ.
 .۲ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﺪ ﻗﺮار دادن آﺳﺎﻧﺴﻮر در وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮار در ﻣﺪار ﺑﺎﺷﺪ و ﳘﭽﻨﲔ دارای دو
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎدی و ﻓﺮاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎی اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﲔ و ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑﲔ در ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج )ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﲤﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪو در ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ دود ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻮﻳﭻ ﻫﺎ و
روﺷﻨﺎﻳﯽ آ ﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻩ و در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭼﺸﻤﮏ زن ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
 .۳آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻠﻴﺪی ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﺎن اﺳﺖ در ﮐﻨﱰل اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﲑد.
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 .۴آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﻳﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭼﺎﻩ ﳎﺰا ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺗﻮان ﲣﻠﻴﻪ دود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ﳎﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۵ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎﻩ ﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر دﻳﮕﺮ ﳎﺰا ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻳﮏ ﭼﺎﻩ
ﻣﺸﱰک ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪارﻩ ای ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺶ ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل دو ﺳﺎﻋﺖ( در ﺑﲔ ﭼﺎﻩ ﳐﺼﻮص ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﭼﺎﻩ
ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد ؛ و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎﻩ ﻣﺸﱰک را ﺑﻪ دو ﭼﺎﻩ ﳎﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﮐﻞ ﭼﺎﻩ ﻣﺸﱰک ﭘﲑو ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﺎﻩ
آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد.
 .۶آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪ ای و ﭼﺎﻩ ﺷﻴﺸﻪ ای ﳌﻴﻨﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﳘﭽﻨﲔ در ﺟﺪارﻩ آ ﺎ
ﳕﯽ ﺷﻮد از ﻣﺼﺎﳊﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﱰ از دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 .۷ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺧﱪ ﺣﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻗﺎ ﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ روﺷﻦ و ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﺎن روﺷﻦ ﲟﺎﻧﺪ.
 .۸ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﮐﻒ ﭼﺎﻩ ،در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﱰ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﭘﺮدازی ﺷﻮد  ،روﺷﻨﯽ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺿﻄﺮاری ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
 .۹ﺟﺪارﻩ داﺧﻠﯽ اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ،ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و ﻳﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﲪﻞ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد
در آن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺰاﲪﺖ ﺻﻮرت ﮔﲑد.
.۱۰در ﭼﺎﻩ ﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﳎﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ
ﺳﻮزی و ﻧﻔﻮذ دود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺂﻣﲔ ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
 .۱۱ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﲤﺎﻣﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ دارای ﲡﻬﻴﺰات دﺗﮑﺘﻮر و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﻳﻖ دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ادوات ﻣﺬﮐﻮر
ﺻﺮﻓﺎ ﳐﺘﺺ اﻃﻔﺎ ﲡﻬﻴﺰات ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۱۲آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﺎت در زﻣﺎن ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪای ﻫﺸﺪاری ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  ۷۵دﺳﯽ
ﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۱۳وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ و ﻳﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ در ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ(.
 .۱۴ﺑﺎﻳﺪ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﳘﭽﻨﲔ ﮐﺎﺑﲔ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻳﮏ ﭼﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۱۵ﲡﻬﻴﺰات ﺑﺮق داﺧﻞ ﭼﺎﻩ وروی ﮐﺎﺑﲔ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ ،واﻗﻊ در ﳏﺪودﻩ ﻳﮏ ﻣﱰی ﻫﺮ دﻳﻮار دارای درب –ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﮑﻴﺪن وﭘﺎﺷﻴﺪن آﰈ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، EN 33520:1001ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ IPX3
ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.
 .۱۶ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﲡﻬﻴﺰات اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ واﻗﻊ درﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮاز ارﺗﻔﺎع ﻳﮏ ﻣﱰی ﮐﻒ ﭼﺎﻫﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ IP 36ﳏﺎﻓﻈﺖ
ﺷﻮ ﻧﺪ .ﭘﺮﻳﺰ و ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﱰ ی ازﮐﻒ ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﲑد.

۴

ﺿﻮاﺑﻂ طﺮاﺣﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ھﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎی اﻣﻦ در طﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﮫ
ﺻﻔﺣﮫ  ۵از ٧

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر :آذر ﻣﺎه ١٣٩۵

 .۱۷ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از رﺳﻴﺪن ﺳﻄﺢ آب ،در ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﲡﻬﻴﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﲣﻠﻴﻪ آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد.
 .۱۸ﻳﮏ درﻳﭽﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎاﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ  ۰/۵ﻣﱰ در  ۰/۷ﻣﱰ ﺑﺎﻳﺪ در روی ﮐﺎﺑﲔ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد.ﺑﺮای ﮐﺎﺑﲔ ﻫﺎی ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ اﲰﯽ
 ۶۵۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم،اﺑﻌﺎد درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۰/۵ﻣﱰ در  ۰/۶ﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۹ﻴﻪ و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮐﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﳒﺎت از ﮐﺎﺑﲔ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﳒﺎت از ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ و ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ

)) .۱ﻓﻀﺎی اﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ((ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﻪ اﻓﺮادﻳﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ از ﻓﻀﺎی ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻠﮑﺎن اﺿﻄﺮاری و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮی ﳕﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮرا ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮاز ﲣﻠﻴﻪ ﺧﺮوج ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در ﲞﺸﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﳘﺎن ﺗﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن ﻧﲑوﻫﺎی
اﻣﺪادی و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۳ﻣﱰ ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  %۵۰ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻪ ازای ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۰.۲۸
ﻣﱰ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺗﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪدر ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻤﱰ از ﺷﺶ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آن ﻧﻴﺰ ﮐﻤﱰ از دو ﻣﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۳ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ازای ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪ ای ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﻴﺶ از
ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ دود ﺑﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ
 .۵وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮﻃﺒﻘﻪ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ ؛اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر
آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺮای آن،ادﻏﺎم ﺷﻮد.
 .۶ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﱀ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ اﳝﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ و ﻧﻔﻮذ
دود ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
 .۷ﲤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ دﺳﱰﺳﯽ ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۸ﲤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درب ﻫﺎی اﳝﻦ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و دود ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﭘﺮدﻩ ﻫﺎی ﺿﺪ
آﺗﺶ و دودﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﱀ و دود ﺑﻨﺪی آ ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ﲤﺎم در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت اﺗﺶ و ﻧﻔﻮذ دود ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .

۵
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 .۹ﻓﻀﺎی اﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮدﻩ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ وﺑﺎ
ﮐﻨﱰل اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ اﳚﺎد ﺷﻮد و اﻟﺰاﻣﺎ ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺼﺎﱀ ﺳﺨﺖ و داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻒ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪ اﳒﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
.۱۰

ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﳕﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﻃﺒﻘﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و دﺳﱰﺳﯽ ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ آن ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻠﮑﺎن

اﺿﻄﺮاری و ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 .۱۱ادوات ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﳚﺎد ﭘﺮدﻩ ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آ ﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺪ و
دود ﺑﻨﺪی ادوات ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﳊﺎﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﲑد ﺑﮕﲑد ).ادوات ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری و در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﲑﻧﺪ(
 .۱۲اﻟﺰام اﺳﺖ در ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ دﺗﮑﺘﻮر ﻫﺎی دود ،آﺗﺶ و ادوات اﻃﻔﺎء ) ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪﻩ ای ﭘﻮدری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.
 .۱۳ﺑﺎر ﺣﺮﻳﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم اداری از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﺪﻟﯽ  ،ﻣﻴﺰ ،
ﭘﺮدﻩ و  ...ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۴ﺑﺎﻳﺪدر ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻫﻮا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮدﺗﺎ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﺒﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری از ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﺑﲑون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﻣﲔ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۱۵در ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ﻋﺒﻮر ادوات ﺑﺮﻗﯽ از ﲨﻠﻪ ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﲑ از ﲞﺶ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و
ﮐﺎﻧﺎﳍﺎی ﻮﻳﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻏﲑ از ﮐﺎﻧﺎل ﻮﻳﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ از ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ دﻳﻮارﻩ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ.
 .۱۶ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﺪارﻩ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ دود
ﲰﯽ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دودی ﺑﺎﺷﻨﺪ
.۱۷اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ.
 .۱۸ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺎﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت
دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۱۹ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ اوﻟﻴﻪ وﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﺎن در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮآﺗﺶ ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ وﺟﺪااز
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮو ﺟﺪااز ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲۰در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﺑﺮق ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﲑﻩ ﺑﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ذﺧﲑﻩ( ﺗﺎﻣﲔ ﺷﻮد.
 .۲۱ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻪ درﻧﻮر ﭘﺮدازی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ درو ن ﺣﺒﺎ ﺎی وﻳﮋﻩ ای ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺮارت ،ﳏﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 .۲۲ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﲑ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی وﻳﮋﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
 .۲۳ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﱰﺳﯽ درﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎ ﺎی اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ دراﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﲞﺶ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۶

ﺿﻮاﺑﻂ طﺮاﺣﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ھﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎی اﻣﻦ در طﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﮫ
ﺻﻔﺣﮫ  ٧از ٧

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر :آذر ﻣﺎه ١٣٩۵

 .۲۴ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻠﻪ و اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﲑ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ رﻣﭗ
،ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻠﻮل و ﻳﺎ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ رﻣﭗ در ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﲑﻩ وﻳﮋﻩ ﻋﺒﻮر ﻣﻌﻠﻮﻟﲔ از
رﻣﭗ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ ﺷﻮد.
 .۲۵ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﲔ  ۲۵ﺗﺎ  ۴۰ﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲۶ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﻩ ﳎﻬﺰ ﺷﻮد.
 .۲۷ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺎﳕﺎﻳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﲑو ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ) از ﻃﺮﻳﻖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﭘﻠﮑﺎن و ﻳﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ ( ﺑﻪ آن در راﺣﱰﻳﻦ و ﮐﻮﺗﺎﻫﱰﻳﻦ زﻣﺎن ﳑﮑﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

٧

