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  0.1اإلصدار رقم 
فرت لمتابعة الجديد في هذا الموضوع تابع رقم اإلصدار حيث أن هذا الملف يمكن أن يتم اإلضافة إليه كلما تو 

 4102مارس                           معلومات جديدة       
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  FM200نظام مكافحة الحريق  

 

 تنبيه

يستخدم مكونات مضغوطة لذا يجب علي العاملين في تركيب وصيانة وتداول مكونات النظام أن يكونوا علي  FM200نظام إطفاء الحريق 
 دراية بالمخاطر المتعلقة بالنظام.

كون مكان اإلطفاء محكم ن يأ ة حيث تتطلب هذه التقنيةالكهربيطفاء حرائق الكهرباء فى كبائن التحكم والتوزيع يستخدم هذا النظام غالبا إل
 .ةوغير متجدد األكسجين فالبد أن تكون كمية األكسجين ثابتة يحل محل FM200طفاء اإلغالق ألن عامل اإل

الغالب بنظم الكشف  ذى يعمل فىالمثبت على كبائن الكهرباء سالفة الذكر وال من نظام الكشف عن الحريق إشارةل النظام عن طريق فع  ي  
 . VESDAVery Early Smoke Detection Alarm Systemشتهرت به شركه السريع عن الحريق والذى ا  

 توجد طريقتين لتفعيل النظام وتشغيله إلطفاء الحريق:

 الطريقة األوتوماتيكية من خالل نظام التحكم والحماية من الحريق. -0

 الطريقة اليدوية . -0
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 لتفعيل النظام ماتيكيةأوالً: الطريقة األوتو

طفاء الحريق( إشارات اإلنذار بوجود حريق من حساس للحريق أو مجموعة من الحساسات )كإشارة دخل ا  يستقبل نظام التحكم )كابينة الحماية و 
 Solenoidبي ( إلي صمام التحكم الكهر  output Signal( يقوم علي إثرها بإرسال أمر )في صورة إشارة خرج Input Signalلنظام التحكم 

Valve  الذي يقوم بدوره بتحرير ضغط اسطوانة النيتروجينN2  فيقوم بالضغط علي مادة اإلطفاءFM200  لتخرج من األسطوانة تحت تأثير
تعمل علي نشر مادة اإلطفاء في الحيز )المغلق( المطلوب  Nozzlesهذا الضغط ليسري عبر شبكة أنابيب التوزيع والتي تنتهي بفتحات 

 .هإطفاؤ 

 لتفعيل النظام ثانياً: الطريقة اليدوية

يعطي لنظام التحكم إشارة إلكتشاف احد  Pull Stationالرسم السابق يوضح طريقة يدوية واحدة فقط وهي من خالل تشغيل مفتاح كهربي 
 . Solenoid Valveالعاملين لحريق وبالتالي يعمل علي إصدار أمر لتشغيل الصمام الكهربي 

وية أخري هي طريقة ميكانيكية توجد علي اسطوانة النيتروجين وتعمل علي فتح اإلسطوانة دون الحاجة لتشغيل الصمام وتوجد طريقة يد
 . Solenoid Valveالكهربي 
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 خرين:التصاميم المستخدمه وهناك نوعين آ السالف ذكره أحد التصميم

ليخرج تحت  FM200طفاء بفتح صمام الــ يه ويتم اإلوجين فى الظروف الطبيعمضغوطه بنيتر   FM200تصميم تكون فيه اسطوانه  -0
 )وهذا الصمام به خاصيه الفتح اليدوى والكهربى معًا(. تأثير ضغط النيتروجين

يتم فتحها عن طريق اشاره )كهربيه( من النظام ليقوم  (pilot)تصميم اكثر تعقيدا تكون فيه اسطوانتين نيتروجين أحداهما صغيره  -0
الذى يقوم بدوره بضغط  (وربما اكثر من اسطوانه) (main Cylinderالرئيسيه )النيتروجين  الضغط الخارج منها بفتح اسطوانه

 ليبدأ االطفاء. (وربما اكثر من اسطوانه) FM200اسطوانه  

 

  

 التصميم الثاني التصميم االول

 



 0.2اإلصدار رقم                                                                                           ( FM-200)  022 - نظام إطفاء الحريق إف إم

 
7 

 

 ح مكونات النظام منفردةشر

 فيما يلى سيتم شرح مكونات النظام منفردة:

  FM200مبين منسوب السائل فى اسطوانة

 
 

  

 الوظيفة

 يستخدم فى الكشف الدورى على محتوى االسطوانه حيث يكون منسوب السائل مؤشرًا لكميه السائل داخل االسطوانه.

 

 فكره العمل

مغناطيس, هذا الشريط موجود داخل انبوب نحاسى نهايته السفلى مغلقه )داخل اإلسطوانه( , تتحرك عوامه  يوجد شريط مدرج مثبت فى نهايته
 على السطح الخارجى لالنبوب النحاسى مع مستوى السائل بها جزء مغناطيسى ينجذب للمغناطيس االخر المثبت بنهايه الشريط.

يسيه الى مغناطيس العوامه , عند هذه الحاله تؤخذ قراءه الشريط عند النهايه المفتوحه بسحب الشريط الى األعلى نشعر بانجذاب نهايته المغناط
 لألنبوب النحاسى.
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  Electrical Solenoidرأس التحكم الكهربى 

 

 رأس التحكم الكهربى: ةوظيف

 يستخدم كوسيله اساسيه للتفعيل االوتوماتيكى للنظام ومزود بجزء للتفعيل اليدوى.
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 فكره العمل:

ه بمصدر كهربى, تعتمد فكره العمل على وجود قلب معدنى بداخل ملف كهربى يتحرك بتأثير المجال المغناطيسى داخل الملف عند توصيل
كما يوجد به مبين للتفعيل كما بالرسم  -ضافه للتفعيل اليدوى الموضعى والتفعيل عن بعد )باستخدام سلك من االستانلس( يزود هذا الجزء بإ

 باستخدام مفك. (reset) عاده ضبطإضا لعمل ويستخدم اي
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  Manual Control Head اليدوى رأس التفعيل

 

 
 رأس التفعيل اليدوى ةوظيف

 يستخدم كوسيله يدويه للتفعيل.          

 فكره العمل

 بحركه دائريه على نقطة ارتكاز.تعتمد فكره العمل على وجود قلب معدنى بداخل الراس اليدوى يتحرك السفل مع حركه ذراع التفعيل العلى 
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 Pressure operated control head التى تعمل بالضغط رأس التفعيل

 

 بالضغط تعمل وظيفه رأس التفعيل التى

 (.Pilotيستخدم كوسيله تفعيل تعمل بضغط اسطوانه النيتروجين )  

 فكره العمل

إلى وضع لى قوه دفع تقوم بتحريك رأس التفعيل إن اسطوانه النيتروجين تعتمد فكره العمل على وجود مكبس يقوم بتجميع الضغط القادم م
 سطوانه.التشغيل اللذى يتم على إثره تفريغ األ
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 Pressure operated switch مفتاح ضغط التفريغ

 

 التفريغ ضغط وظيفه مفتاح

ة اإلطفاء من الممكن أن تبدأ الحريق علما بأن عمليلى نظام مكافحه إ( عن بدء عمليه اإلطفاء Feedbackرسال معلومه )يستخدم كوسيله إل
 .ةوتوماتيكيأو أ بطريقه يدوية

 فكره العمل

تعتمد فكره العمل على وجود مكبس يقوم بتجميع الضغط القادم من اسطوانه عامل االطفاء الى قوه دفع تقوم بتحريك عمود متصل برابط 
 (.Micro Switchالشاره )ميكانيكى بكل من ذر اعاده التفعيل و مفتاح ارسال ا
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 Discharge Headة سطوانرأس األ

 

مل بالضغط ومزود بغطاء لحمايه و الكهربى أو المشغل الذى يعأشغل اليدوى يوجد الرأس الموضح على كل اسطوانه يمكنك من تركيب الم  
 ثناء عمليات النقل والتركيب .األسطوانه أ

 هالموضح ةوعندها تتحرك الكر  سطوانةثرها بتحرير ضغط األإوسائل السابق ذكرها يقوم على يوجد عمود داخل الرأس يتم تحريكه ألسفل بال
 ألعلى ليتحرك الضغط ألعلى لتأكيد تحرك العمود ألسفل.
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 المراجع
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 المصطلحات المستخدمة

 شرح English عربي

  Level Indicator السائل منسوب مبين

  Electrical Solenoid الكهربى التحكم رأس

  Manual Control Head اليدوى التفعيل رأس

  Pressure operated control hea بالضغط تعمل التى التفعيل رأس

  Pressure operated switch التفريغ ضغط مفتاح

 

 


