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  : خطوات تصميم النظام

  detectorsالحساسات او كواشف الحريق أختيار  -1

i. ال انواع علي التعرف ECTORS DET 

  



  
  :انواع الكواشف

1- Optical Smoke Detectors  ) كاشف الدخان الضوئي( 

  غالبا ما يستخدم في الحرائق بطيئة ا�شتعال
 الممرات   . أ

 مخازن الورق والخشب   . ب

 الخ.... دخان او غبار او ابخرة  مثل المطبخ الحمامات ) في الحالة العادية ( �يستخدم في ا�ماكن المتواجد بھا 

Light-Scattering (Reflective)  يكشف عن طريق تشتت الضوء  

u Light-Obscuring (Beam)  يكشف عن طريق حجب الضوء  
  
2- Ionisation Smoke Detectors )كواشف دخان أيونية( 

  .الطاقة المرتفعة، وحرائق سريعحرائق اللل
 Solvent stores  . أ

 Switch rooms  . ب

  الخ... في ا�ماكن عاليه القيمة المراد حمايتھا مثل غرف الكمبيوتر ) ايوني  كاشف دخان ضوئي و( يستخدم الكاشف المزدوج 
  
3- Heat Detectors ) الحرارةكواشف( 

  غالبا ما يستخدم في ا�ماكن التي من طبيعتھا تواجد ابخرة او دخان او غبار
 غرف الغEيات  . أ

 ...المطابخ او المغسلة   . ب

 

4- Fixed Temperature Heat Detector ) لدرجة حرارة ثابتة رارةالحكواشف( 



  يستخدم في ا�ماكن التي من طبيعتھا حدوث تغيرات في درجة الحرارة  
 بجوار النوافذ الكبيرة  . أ

 المنتجة لدرجات الحرارة في الصناعات   . ب

  
5- Beam Detector ) اللھبكواشف( 

  ذات ا�رتفاع العالييستخدم في ا�ماكن 
 المستودعلت  . أ

 المناطق المفتوحة للتسوق  . ب

 ) hangers(حظائر   . ت

 اماكن بدون اسقف  . ث

  �يستخدم في ا�ماكن المتواجد بھا ا�شعة تحت الحمراء او القوس الكھربائي 
  
6- Duct Detector ) في مواسير التكيفكواشف( 

  .في مواسير التكيف يثبت الكاشف علي مواسير الھواء  الخارج من النظام للكشف عن اي حريق داخل الغرف المكيفةيستخدم 
  
7- Multi Detectors ) متعددة ا�ستخدامكواشف( Combined optical and heat 

  )في غرف الكھرباء ( ھي كواشف تمزج كواشف الحرارة مع كواشف الدخان وتستخدم في ا�ماكن الحيوية 
 

8- Gas Detectors ) الغازاتكواشف( 

  .بالغاز تسرب اي كشفل ا�نابيب قرب تركيزھا ويتم الغاز لنقل انابيب وجود حالة في تعمل الكواشف وھذه
 

ii. ال اختيار DETECTOR  المناسب 

  يتم ا�ختيار حسب 

 : الغرض من المكان كما ذكر سابقا و ايضا  -

  متطلبات المكان  المكان
 )  smoke detectors(تجنب استخدام كاشفات الدخان   المطبخ 

  .نظرا لتواجد ا�بخرة الناتجة عن الطھي
ا ا� نستخدم كواشف الدخان او يتم ظبط حساسية علينا ام  اماكن يسمح بھا بالتدخين

  .الكواشف للدخان
عادتا � نركبھا في الحمامات لكن في حالة الرغبة في   الحمامات وا%ماكن التي بھا بخار

التركيب فعلينا ان نتجنب استخدام كشافات الدخان لوجود 
  .بخار الماء

من الغبار اثناء التصنيع او ما شابه علينا مصانع بھا نسبة   مناطق بھا ارتفاع في نسبة الغبار 
  .ايضا تجنب استخدام كواشف الدخان �نھا ستتاثر بالغبار

عوادم مكن او سيارات مثل ( اماكن بھا عوادم 
  )الجراجات

تجنب استخدام كواشف الدخان كي � تتاثر بعوادم 
  .السيارات

 او المعرضة( النوافذ القابلة للفتح  المناطق القريبة من
  )لتيارات ھواء 

  .تجنب استخدام كواشف الدخان

عادتا يستخدم النوعين كواشف الحرارة والدخان لضمان   غرفة الكھرباء 
  الكشف السريع عن وجود حريق

 
 ارتفاع المكان  -



 
 )المستخدم detectorسيترتب عليه نوع ال (نوع الحرائق التي يمكن ان تحدث و طبيعة المكان  -

  عة ا�شتعال او بطيئة ، تنتج عن الحريق دخان ام يتم ا�نفجار كما وضح سابقا سواء كانت حرائق سري
iii. ال توزيع DETECTOR  المكان في  

  

  



  

  

  

  م"حظات علي التوزيع 

 اما ارتفاع الدور فيؤثر علي المسافة بين كاشف واخر  نق" عن الكود المصري  •

بحيث تساوى ) المسافة المكررة بين كشاف واخر ( يجب تخفيض المسافة البينية للكواشف متر عن اOرضية ف 3إذا كانت اOسقف مرتفعة أكثر من 
  : نسبة مئوية من المسافة البينية الموصوفة وفقا للجدول التالي

  )أ  - 3(جدول رقم 
  توزيع كواشف الحرارة تحت ا�سقف المرتفعة
  )بالمتر(ارتفاع السقف 

  صوفةالنسبة المئوية من المسافة البينية المو
  إلى  من

3.0  3.6  91  
3.6  4.2  84  
4.2  4.8  77  
4.8  5.4  71  
5.4  6.0  64  
6.0  6.6  58  
6.6  7.2  52  



7.2  7.8  46  
7.8  8.4  40  
8.4  9.0  34  

  بالكود المصري ) ب  - 3(جدول رقم  •
  المساحة التقريبية المحمية بكل كاشف دخان مقابل عدد مرات تجدد الھواء في الساعة 

  تجدد الھواء في الساعة  عدد مرات: ع
  )متر مربع ( المساحة التقريبية المحمية بكل كاشف دخان : م
   

  60  30  20  15  12  10  8.6  7.5  6.7  6  ع
  11  23  35  46  58  70  81  84  84  84  م
  

   call point ذر ا�نظار اليدوي  -2

 لنداء كي تنطلق السرينة للتحذيرفي حالة مشاھدة احد ا�فراد الحريق قبل سماع ا�نذار يقوم بالضغط علي وحدة ا •
يجب أن تركب ا�زرار في مسالك الھروب بالمسارات الموصلة للمخارج و الردھات المؤدية للس"لم عند كل طابق و كذلك في  •

  .منافذ صرف المخارج
في الممر  .متر 30الة شاغليه و بشرط أ� تزيد عن تحدد مسافة ا�رتحال �قرب زرار إنذار يدوي طبقا لظروف الموقع و ح •

   متر  60تكون المسافة بين وحدة واخري 

  

  )لمبة بيان - جرس  -سارينة  -ھورن ( وحدة انذار صوتي و مرئي  -3

a. Bell  يصدر انذارا حين يكشف عن وجود حريق داخل المكان 
b. Sarnia رج المبني الي وجود حريق بالمبني للمساعدة في من بخا كي تنبه )بفلشرمذودة  سارينة(سارينة خارج المبني  توضع

 .اطفاء الحريق او اب"غ المطافي



  مع م"حظة عند اختيار السرينة او الجرس يجب م"حظة المساحة التي يغطيھا الجرس ** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :التصميم عند ھامة م&حظات

  ول الكمرةفي حالة وجود كمرات البعد عن الكمرة يجب ان � يقل عن ضعف ط �

  

سم فيلزم اعتبار المساحة بين الكمرات كمساحة مستقلة تتطلب تركيب كاشف واحد أو 30إذا سقوط الكمرات اسفل السقف عن  �
  اكثر وفقا للمساحة

  

 في حالة السقف مختلف ا�رتفاعات �

  



  )في متناول ا�يدي ( ج او الكاسر الذجاجي خلف الباب فالھدف منه ان يكون في طريق الخرو  �call point توضع ال  �

  

  مخارج التكييف & البعد عن المصاعد  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�   

  

   FACP fire alarm call pointلوحات التحكم  -4

  (addressable or conventional )نوعين من ا�نظمو اما تقليدي او معنون يوجد 

I.  النظام التقليدي)conventional type ( 

  .�نه ا�رخص قيود الميزانيه التي عليھا يق التقليدي خيارا طبيعيا للنظم الصغيرة او نظام انذار الحر غالبا ما يكون 
  

  كيفية العمل
  

عند حدوث حريق تتلقي لوحة الكنترول اشارة من الكاشف او وحدة النداء بوجود حريق وبالتالي ترسل لوحة التحكم اشارة 
  .ل"نذار بوجود حريق) صوت او اضائة ( الي نظام ا�نذار 

جرت ). zone(منطقة معينةاو مجال للبناء  ، كل دائره تحمي  دوائر  تتصل اجھزة الكشف التقليدية عادة بلوحة التحكم عبر 
الخ مع دائرتان  8،  4،  2،  1في مجموعة ارقام للمناطق او الدوائر مث"  العادة ان يكون ترتيب لوحة التحكم في الحريق 

  صوتيتان منفصلتان

  



 
II. لمعنونا النظام )type addressable ( 

 .يستخدم فى المناطق كثيرة التقسيمات مثل الفنادق و المبانى ا�دارية  
 

  كيفية العمل
 

قد .  في حلقة حول المبنى مع كل كاشف له العنوان الخاص به  من خ"ل سلك  نظام انذار الحريق المعنون الرقمي  يلتف 
مع ' با�ب"غ'تقوم لوحة التحكم . لحلقات تبعا لحجم النظام ومتطلبات التصميميحتوي ھذا النظام على واحد او اكثر من ا

  .الخ... خطأ  اوان ھناك . طبيعية او ھناك حريق : كاشف كل على حدة ويتلقى تقرير حالة مث" 
من الواضح  و  ا�شارة الى المكان المحدد  كاشف عنوان متفرد علي لوحة التحكم مما يجعله قادرا على عرض كما ان لكل  

ھو الخيار  ولھذا السبب نظام انذار الحريق المعنون الرقمي ، يساعد على سرعة تحديد مكان وقوع الحادث  ان ذلك 
  . تعقيدات اكثر   الطبيعي للمباني الكبيرة و النظام التي تتطلب



  

  
 

  
 

 مكونات اخري تستخدم في النظام -5

 



يتم تركيب ھذه الوحدة علي )   conventionalعادتا السماعات تكون ( نذار وحدة تركب علي اجھزة ا�:  كونترول مديول -1
  addressableالسماعات الدور بحيث تعطي لھذه السماعات عنوان في اللوحة فتحولھا ل 

 

 
2- Isolation module   : يستخدم لفصل الdetector  عن بعضھا في حالة وجودshort circuit   وحدة و  20توضع عادتا كل

 .الكاشفات الحديثة يذود كل كاشف بھذه الوحدة في

 
3- Repeater :   توضع لوحة الحريق في الف" و توضع لوحة ) ف" ملحق بھا غرفة امن بعيدة عن مبني الف" (في ا�ماكن الواسعة

repeater   في غرفة ا�من 

  : عامة م&حظات

في مكان مرئي واضح لسھولة اكتشاف مكان الحريق اذا  في غرفة ا�من إن وجدت او  FACPيتم وضع لوحة انذار الحريق  •
 وجد

 متر تقريبا للتعرف علي طريق الخروج من المبني  30كل   exit signتوضع ع"مات الطوارئ  •

 ,Co2, FM200مركزية للمكان مثل انظمةيتم عمل انترفيس بين نظام ا�نذار و نظام اطفاء الحريق اذا تم استخدام انظمة اطفاء  •
water  

 الكب&ت و المواسير  -6

كما يجب توفير الحماية لھا بإدخالھا داخل مجارى أو مواسير أذا كانت , يجب أن تكون اOسEك نحاسية و مناOنواع المناسبة للغرض ⇐
أو إذا )ت أى إذا كانت أسEك و ليست كابE(معرضة لعوامل التلف الميكانيكى كالصدمات أو ا�حتكاك أو إذا كانت مناOنواع غير المغلفة 

 .متر أو إذا كانت ممتدة بأماكن غير ظاھرة  2.4كان إرتفاعھا عن ا�رضية يقل عن 

 .يجب اختيار قطاعات اOسEك بحيث � تسبب انخفاضا في الجھد يؤثر على كفاءة اOجھزة ⇐

 .يجب أن يكون الغEف الخارجي لZسEك من النوع المقاوم للرطوبة و غير قابل لEشتعال ⇐



مم من أي توصيEت كھربائية خاصة  50ب التوصيEت الكھربائية الخاصة بنظام الكشف و ا]نذار على مسافة � تقل عن يجب تركي ⇐

 .با]نارة موازية لمساره

  .مم  20قطر  PVCداخل مواسير  2مم 1.5×2يستخدم الكبل عادتا : مثال  ⇐

  :المصادر 

 الكود المصري •
• menvier FIRE SYSTEM DESIGN GUIDE 
• PDH Course M219 

 www.PDHonline.org 
Introduction to Fire Alarm & Detection Systems 

Course Content     
• siemens synova tm product catalog 
• global system technology fire alarm datasheet 
• Novar GmbH a Honeywell Company 
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