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توان آنها را به طور مطلق براي تمامی موارد 

در صورت بروز اشتباه در درك مطالب ارائه شده و یا اشتباه در طریقه نصب، این شرکت هیچگونه مسئولیتی 

و به رشد است و حق اعمال هر گونه تغییر در مشخصات محصوالت را 
  

هاي تعمیرات آن بعهده مصرف کننده 
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قبل از نصب تجهیزات به دقت خوانده شود دفترچه راهنما باید
 

............................................................................راهنماي طراحی سیستم اعالم حریق
آزمایش مرکز 

........................................................................................................
........................................................................................................................

......................................................................................تکمیلی 
................................................................................

..........................................................................بازدید سیستم
...........................................................................مشخصات مرکز کنترل 

................................................................لیست لوازم یدکی همراه دستگاه 
......................................................مشخصات نصب سیستم 

........................................................................فرم ثبت وقایع

 .مطالعه گردد EN 54بین المللیتوصیه می شود که استاندارد 
توان آنها را به طور مطلق براي تمامی موارد  این دفترچه به صورت عمومی بوده و نمیراهنمائیهاي ارائه شده در 
 .اعالم حریق در نظر گرفت

در صورت بروز اشتباه در درك مطالب ارائه شده و یا اشتباه در طریقه نصب، این شرکت هیچگونه مسئولیتی 
 .  

و به رشد است و حق اعمال هر گونه تغییر در مشخصات محصوالت را سیاست تولید کننده ارائه سیستمی ر
  .بر اساس صالحدید خود و بدون اطالع قبلی براي خود حفظ می نماید

هاي تعمیرات آن بعهده مصرف کننده  هزینه لیصدمه وارد شده توسط شرکت قابل رفع است و

دفترچه راهنما بایداین 

  :فهرست
  

راهنماي طراحی سیستم اعالم حریق 
آزمایش مرکز  

.......................................................................کنترل
.................................................................نصب اولیه 
تکمیلی نصب  
................................................................................عیب یابی 
بازدید سیستم 
مشخصات مرکز کنترل  
لیست لوازم یدکی همراه دستگاه  
مشخصات نصب سیستم  
فرم ثبت وقایع 

  
توصیه می شود که استاندارد   -
راهنمائیهاي ارائه شده در  - 

اعالم حریق در نظر گرفت
در صورت بروز اشتباه در درك مطالب ارائه شده و یا اشتباه در طریقه نصب، این شرکت هیچگونه مسئولیتی  -

. را بعهده نخواهد گرفت
سیاست تولید کننده ارائه سیستمی ر -

بر اساس صالحدید خود و بدون اطالع قبلی براي خود حفظ می نماید
 

  :بسیار مـهـم
صدمه وارد شده توسط شرکت قابل رفع است و

  .باشد می
  
  
  



هاي  ها و اتاق البی معموالً در. دد که به راحتی قابل مشاهده باشد
  .توانند داخل شوند ن آتش نشانی می

  .دهیداحتمال هر گونه دست کاري را مورد توجه قرار 
سقف نصب شده، باالي آن و به که در 

  .در کنار آن یک انشعاب داشته باشد

 SOUNDER(آژیرهاي غیر پالریزه باعث اعالم خطاي آژیر

آژیرهاي موتوردار را به هیچ وجه نباید با این 
دستگاه مرکزي به کاربرد و همچنین کلیه آژیرهاي بکار برده شده در ساختمان بایستی یکسان باشند تا 

ثانیه  30که بیش از (بل بیشتر از صداهاي محیط اطراف 
ها و اشخاص  براي استراحتگاه. صداي آژیر بایستی در همه جاي ساختمان شنیده شود
  .بل باشد

باشد که بایستی به هر مدار حداقل یک وسیله اعالم خطر 
  .)قات فرد به خروجی دیگر متصل گردد

و درهاي  ها، پاگردها پله خروجی بخصوص در راه
  .نصب شوند )متر 30براي مکانهاي پرخطر 

متر باالتر از سطح زمین، در معرض دید و در دسترس نصب 
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  ق نماي طراحی سیستم اعالم حری

دد که به راحتی قابل مشاهده باشددر محلی نصب گر دستگاه مرکزي باید
ن آتش نشانی میکه مأمورا هاي اصلی و یا مسیرهائی

احتمال هر گونه دست کاري را مورد توجه قرار هاي تردد، 
که در ) دوداز نوع  (باید بوسیله یک دتکتور  ،کنترل اعالم حریق 

در کنار آن یک انشعاب داشته باشدو آژیر اصلی سیستم 

آژیرهاي غیر پالریزه باعث اعالم خطاي آژیر. باشند هیتداراي پالرباید 
  .گردند

آژیرهاي موتوردار را به هیچ وجه نباید با این . ها و آژیرهاي الکترونیکی هستند زنگ، 
دستگاه مرکزي به کاربرد و همچنین کلیه آژیرهاي بکار برده شده در ساختمان بایستی یکسان باشند تا 

  .تشخیص باشدم حریق به راحتی قابل صداي حاصل از اعال
بل بیشتر از صداهاي محیط اطراف  دسی 5بل و یا  دسی 65حداقل صداي آژیر باید

صداي آژیر بایستی در همه جاي ساختمان شنیده شود
بل باشد دسی 75شدت صدا بایستی  ،خواب آلود با حس شنوائی معمولی

باشد که بایستی به هر مدار حداقل یک وسیله اعالم خطر  خروجی آژیر می 2دستگاه مرکزي مجهز به 
قات فرد به خروجی دیگر متصل گرددطبقات زوج به یکی از خروجیهاي آژیر و طب(.متصل باشد

  :شستی هاي دستی اعالم حریق
خروجی بخصوص در راههاي  هاي دستی اعالم حریق بایستی در راه

براي مکانهاي پرخطر (متر از هر نقطه در ساختمان  45خروجی با حداکثر فاصله 
متر باالتر از سطح زمین، در معرض دید و در دسترس نصب  4/1ها بایستی  به طور طبیعی این شستی

  
نماي طراحی سیستم اعالم حریراه
  

  :مرکز کنترل
دستگاه مرکزي باید

هاي اصلی و یا مسیرهائی ورودي نگهبانی و
هاي تردد،  در محل

کنترل اعالم حریق  پنل
و آژیر اصلی سیستم  ودحفاظت ش

  
  :آژیرهـا
باید  آژیرهاکلیه 

FAULT  (گردند می
، ترین آژیرها رایج

دستگاه مرکزي به کاربرد و همچنین کلیه آژیرهاي بکار برده شده در ساختمان بایستی یکسان باشند تا 
صداي حاصل از اعال

حداقل صداي آژیر باید
صداي آژیر بایستی در همه جاي ساختمان شنیده شود.باشد )ادامه دارند

خواب آلود با حس شنوائی معمولی
دستگاه مرکزي مجهز به 

متصل باشد) آژیر(
  
  

شستی هاي دستی اعالم حریق
هاي دستی اعالم حریق بایستی در راه شستی

خروجی با حداکثر فاصله 
به طور طبیعی این شستی

  .شوند
  
  
  
  



  ) فتو الکتریک
ا هاي ب هاي بدون دود زیاد و دتکتورهاي اپتیکال در کشف آتش

شود، اما هیچکدام  اگر چه اغلب تنها یک نوع از این دو توصیه می

محل استقرار دتکتور به عوامل و . دتکتورهاي دود را به هیچ وجه در مسیر کوران هوا نصب نکنید
BS 5839 یاEN54یه جزئیات در مورد کل

و همچنین دود بر رمانند اتبرخی مواد شیمیایی
. شود و نیاز مکرر به تمیز کردن دتکتور می

از ) ...و  اق دیزلمثل ات(ر زیاد در محل وجود دارد 

مانند . دي ندارندگیرند که دتکتورهاي دود کاربر

اعالم حریق در دماي معین شده، نسبت به نرخ افزایش دما حساس بوده و اعالم 

، ، منازلومیباشد که براي اماکن عم
  .دارنداین دتکتورها غالبا نیاز به تغذیه کمکی 

از دو ) زونACT-2)2ها باید از باطریهاي خشک استفاده شود و معموالً براي دستـگاهها 
 24جمعاً (شوند  آمپر ساعت استفاده می شود که به صورت سري متصل می

آمپر ساعت  4/5ولت  12نیز بهتر است دو باطري 
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 :  
فتو الکتریک(یونیزه و اپتیکال : دتکتور دود وجود دارد

هاي بدون دود زیاد و دتکتورهاي اپتیکال در کشف آتش دتکتورهاي یونیزه معموالً در کشف آتش
اگر چه اغلب تنها یک نوع از این دو توصیه می. گیرند دود غلیظ مورد استفاده قرار می

  .دیگري ارجحیت ندارد
دتکتورهاي دود را به هیچ وجه در مسیر کوران هوا نصب نکنید

BS 5839پارامترهاي متعددي بستگی دارد که بهتر است از استاندارد 

برخی مواد شیمیایی گردوغبار، بخار، آلودگی. فواصل و غیره کمک گرفت
و نیاز مکرر به تمیز کردن دتکتور میشود میگذارد و باعث اعالم آژیر مزاحم 
ر زیاد در محل وجود دارد چنانچه عوامل فوق به طور عادي به مقدا

  .استفاده گرددباید  دتکتورهاي حرارت

  :دتکتورهاي حرارت
گیرند که دتکتورهاي دود کاربر هایی مورد استفاده قرار می دتکتورهاي حرارت در مکان

  ...اق ژنراتور و ، اتهاي دیگ بخار
اعالم حریق در دماي معین شده، نسبت به نرخ افزایش دما حساس بوده و اعالم  عالوه بر

  
باشد که براي اماکن عم زا می دتکتورهاي گاز براي تشخیص نشت گازهاي اشتعال

این دتکتورها غالبا نیاز به تغذیه کمکی .تأسیسات و کارخانجات مناسب است

ها باید از باطریهاي خشک استفاده شود و معموالً براي دستـگاهها 
آمپر ساعت استفاده می شود که به صورت سري متصل می 2/2ولت حداقل 

نیز بهتر است دو باطري ) زون 14الی  ACT-4~14 )4براي دستگاههاي 

  
: ي دوددتکتورها

دتکتور دود وجود دارددو نوع 
دتکتورهاي یونیزه معموالً در کشف آتش

دود غلیظ مورد استفاده قرار می
دیگري ارجحیت ندارد آنها نسبت به

دتکتورهاي دود را به هیچ وجه در مسیر کوران هوا نصب نکنید
پارامترهاي متعددي بستگی دارد که بهتر است از استاندارد 

فواصل و غیره کمک گرفت
گذارد و باعث اعالم آژیر مزاحم  دتکتور تأثیر می

چنانچه عوامل فوق به طور عادي به مقدا
دتکتورهاي حرارت

  
دتکتورهاي حرارت

دتکتورهاي حرارت در مکان
هاي دیگ بخار ها، اتاق آشپزخانه

عالوه براین دتکتورها 
  .کنند حریق می

  
  :دتکتورهاي گاز

دتکتورهاي گاز براي تشخیص نشت گازهاي اشتعال ·
تأسیسات و کارخانجات مناسب است

  
  :باطریـها

ها باید از باطریهاي خشک استفاده شود و معموالً براي دستـگاهها  در این سیستم
ولت حداقل  12باطري 

  . )ولت
براي دستگاههاي 

  .استفاده کرد



  
 .اتصالمعکوسباطریروشنمیشود

POWER SUPPLY FAULT ( روشن
باشند که به جاي  این سري دستگاهها داراي مدار بسیار مجهز براي کنترل وضعیت باطریها می

در نتیجه یک باطري خالی و . کنند کنترل جریان شارژ باطري، در واقع وضعیت کلی باطریها را مشخص می
  ).باطري برق یا

استقرار، نصب و انتخاب کامل  .بایستی مطابق با استاندارد انجام شوند

کشی، مقاومت انتهاي  پس از تکمیل کابل
همراه دستگاه و یا از ترمینال داخل لوازم یدکی 

در نهایت .شود که مسیر کنترل پیوستگی خط تکمیل گردد
براي تست اولیه دستگاه الزم  ومت فقط

دتکتور حرارتی یا  20اي که حداکثر  شوند به گونه
به تعداد توان  ون میدر هر ز. گیرد در هر زون قرار می

شوند،  هاي منشعب کنترل نمیهرگز از مدار دتکتور یا آژیر انشعاب نگیرید زیرا که سیم
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اتصالمعکوسباطریروشنمیشودهشداربااتصالمعکوسسیمهایباطریبهباطري،نشانگر
POWER SUPPLY FAULT( ، نشانگر اشکال تغذیهنبوده و یا خالی باشند متصل

این سري دستگاهها داراي مدار بسیار مجهز براي کنترل وضعیت باطریها می
کنترل جریان شارژ باطري، در واقع وضعیت کلی باطریها را مشخص می

برق یا(شود یا با سلول فاسد باعث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیه می

  .با باطري کامالً شارژ روشن کنید

  : و اتصال تجهیزات
بایستی مطابق با استاندارد انجام شوندو دتکتورها کشی آژیرها 

  .باشد EN54یا  BS 5839سیستم باید مطابق با استاندارد 
پس از تکمیل کابل. توانند نابرابر باشد میتعداد آژیرهاي متصل به دوخروجی آژیر 

لوازم یدکی ازداخل ) کد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی
شود که مسیر کنترل پیوستگی خط تکمیل گردد مرکز کنترل باز شده به آخرین آژیر بسته می

ومت فقطاو این مق اده شده نباید مقاومت باقی بماندترمینال استف

شوند به گونه دتکتورها طبق طرح فیزیکی ساختمان سیم بندي می
در هر زون قرار می سهتلفیقی از این  شستی پالسی و یا

  .را متصل کردمعمولی هاي دستی اعالم حریق 
هرگز از مدار دتکتور یا آژیر انشعاب نگیرید زیرا که سیم

  .شود لذا بروز قطعی مدار در آنها اعالم نمی

بااتصالمعکوسسیمهایباطریبهباطري،نشانگر 
متصلچنانچه باطریها  

این سري دستگاهها داراي مدار بسیار مجهز براي کنترل وضعیت باطریها می. شود می
کنترل جریان شارژ باطري، در واقع وضعیت کلی باطریها را مشخص می

یا با سلول فاسد باعث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیه می
  
Iبا باطري کامالً شارژ روشن کنید سیستم را
  

و اتصال تجهیزاتهـا  کـابل
کشی آژیرها  کابل

سیستم باید مطابق با استاندارد 
تعداد آژیرهاي متصل به دوخروجی آژیر 

کد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی(خط 
مرکز کنترل باز شده به آخرین آژیر بسته می

ترمینال استفروي 
  . است

دتکتورها طبق طرح فیزیکی ساختمان سیم بندي می
شستی پالسی و یا دودي یا

هاي دستی اعالم حریق دلخواه شستی
هرگز از مدار دتکتور یا آژیر انشعاب نگیرید زیرا که سیم: توجه

لذا بروز قطعی مدار در آنها اعالم نمی



  .کیفیت خوب امتحان کرد
شوند نباید هیچگونه دتکتور، آژیر و حتی خود 

 معیوبولت تمامی این وسایل را  500

  .قرار دارند ها ابتدا مطمئن شوید که مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمینال
) ACT-4~14زون14الی4(آمپرساعت 4.5

را باطریها  سپس. هاي مربوطه آنها را محکم نمائید
باطریها را نیز بوسـیله . متصل کنیدبه همدیگر 

سیم و  مثـبتسیم قرمز .هاي سیاه و قرمز متصل به بـرد اصلی، به دسـتگاه متـصل کنیـد
POWER SUPPLY FAULT( روشن شده و بازر به صدا
شود و  روشن می MAINS ONولت را به برق وصل کنید در این حالت چراغ

اگر . شود که باطریها خالی نباشند چراغ نشانگر اشکال تغذیه خاموش شده و بازر ساکت می
ماند اما بهتر است  چراغ نشانگر اشکال تغذیه کماکان روشن می

  .کنند هاي فشاري نیز عمل نمی

چرخاندن سوئیچ تأثیر دیگري روي . از آنها استفاده کند

که دکمه فشار داده  در زمانی. را فشار دهید
 / BATTERYچراغهاي. خواهد آمدخواهند شد و بازر به صدا در

  .روشن نخواهند شد
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 :  
کیفیت خوب امتحان کردمتر با  کابلها را بایستی توسط اهم متر یا مولتی

شوند نباید هیچگونه دتکتور، آژیر و حتی خود  ها بوسیله دستگاه مگا اهم سنج تست می
500دستگاه مرکزي به کابلها متصل باشند زیرا که ولتاژ امتحان

  آزمایـش مـرکـز کـنـترل 
  .توان امتحان کرد متصل کردن نیز میمرکز کنترل را قبل از 

ابتدا مطمئن شوید که مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمینال
4.5یا) ACT-2زون  2(آمپرساعت  2/2ولت حداقل 
هاي مربوطه آنها را محکم نمائید داده و توسط بستقرار در قسمت پایین کابینت 

به همدیگر ) دومی - اولی به (+ بـوسیله سیم رابط بصورت سري 
هاي سیاه و قرمز متصل به بـرد اصلی، به دسـتگاه متـصل کنیـد

POWER SUPPLY FAULT(نـشانـگر اشـکال تغـذیه.

ولت را به برق وصل کنید در این حالت چراغ 220ورودي
که باطریها خالی نباشند چراغ نشانگر اشکال تغذیه خاموش شده و بازر ساکت می

چراغ نشانگر اشکال تغذیه کماکان روشن میباطریها کامالً خالی و یا نامرغوب باشند 
  .که با باطري جدید شارژ شده امتحان شود

  :NORMALسوئیچ در حالت 
MAINS ON  هاي فشاري نیز عمل نمی دکمهو روشن است

ARM CONTROLS :  
از آنها استفاده کندتواند  میکاربر و  شوند فعال می 
.  

RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSرا فشار دهید
FIRE وFAULTخواهند شد و بازر به صدا درروشن

POWER SUPPLY FAULT    وSOUNDER FAULT روشن نخواهند شد

: ها آزمایش کابل
کابلها را بایستی توسط اهم متر یا مولتی

I ها بوسیله دستگاه مگا اهم سنج تست میاگر کابل
دستگاه مرکزي به کابلها متصل باشند زیرا که ولتاژ امتحان

  .خواهد کرد
  

آزمایـش مـرکـز کـنـترل 
مرکز کنترل را قبل از 

ابتدا مطمئن شوید که مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمینال
ولت حداقل  12دو باطري 

در قسمت پایین کابینت 
بـوسیله سیم رابط بصورت سري 

هاي سیاه و قرمز متصل به بـرد اصلی، به دسـتگاه متـصل کنیـد سیم
.است منـفیسیاه

ورودي. درخواهد آمد
که باطریها خالی نباشند چراغ نشانگر اشکال تغذیه خاموش شده و بازر ساکت می در صورتی

باطریها کامالً خالی و یا نامرغوب باشند 
که با باطري جدید شارژ شده امتحان شود

  
سوئیچ در حالت 

MAINS ONفقط چراغ

  
ARM CONTROLSسوئیچ در حالت

 فشاريهاي  دکمه
.گذارد دستگاه نمی

RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدکمه

FIREشود چراغهاي می

POWER SUPPLY FAULT



BATTERY / POWER SUPPLY 

  .ده و بازر به صدا درخواهد آمدخاموش ش
  شود ولی چراغ، بازر خاموش می

  .ماند
دستگاه پس از مدت کوتاهی به حالت عادي خود بر 

BATTERY / POWER SUPPLY FAULTن روش

گردد و بازر خاموش  باطري را دوباره وصل کنید، پس از مدت کوتاهی دستگاه به حالت عادي برمی

باطریهاي نامرغوب باعث . این آزمایشات بایستی با باطریهاي نو و پر انجام گیرند

نشانگر اشکال منبع تغذیه تا  ،چنانچه باطریهاي خوب ولی خالی استفاده کنید
  .ماند اندازه کافی شارژ نشوند روشن می

) با کـد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی
  .قرار گرفته باشند

  را اتصال کوتاه کنید و به همین وضعیت نگهدارید، چراغ
  .صدا درخواهد آمد

را فشار دهید در نتیجه بازر خاموش خواهد شد اما چراغ 

    .تکرار کنیدنیز براي مدار دیگر آژیر 
این آزمایش را انجام ندهید،  هستند

باز شود، چراغ ) S1 , +S1-(تا مدار آژیر مربوط به ترمینال 
  .شد و بازر به صدا درخواهد آمد

 SOUNDERرا فشار دهید، بازر خاموش شده اما چراغ
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  :وضعیت تغذیه نمایشگر
 BATTERY / POWER SUPPLYاز چند ثانیه چراغ  بعدولت را قطع کنید، 

خاموش ش MAINS ONروشن خواهد شد در این حالت چراغ 
SILENCE FAULT SOUNDERSبازر خاموش میرا فشار دهید ،
BATTERY / POWER SUPPLY FAULTماند روشن باقی می

دستگاه پس از مدت کوتاهی به حالت عادي خود بر ت را دوباره به دستگاه وصل کنید، 

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT، پس از مدت کوتاهی چراغقطعکنید

  .آید میبه صدا در
باطري را دوباره وصل کنید، پس از مدت کوتاهی دستگاه به حالت عادي برمی

  ).باشد روشن میMAINSONفقط چراغ سبز رنگ
این آزمایشات بایستی با باطریهاي نو و پر انجام گیرند

  .حتی اگر شارژ شوند ،گردند اعالم اشکال می
چنانچه باطریهاي خوب ولی خالی استفاده کنید

اندازه کافی شارژ نشوند روشن می که باطریها به

  : آزمایش مدار کنترل آژیر
با کـد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی(انتـهاي خـط  مقاومتـهايابتـدا  اطمینـان حاصـل کنید که 

قرار گرفته باشند) S2 , +S2-(و )S1 , +S1-(آژیر هاي  ترمینـال
-S1,+S1(را اتصال کوتاه کنید و به همین وضعیت نگهدارید، چراغ
SOUNDER FAULT  صدا درخواهد آمدروشن خواهد شد و  بازر به

SILENCE FAULT SOUNDERS را فشار دهید در نتیجه بازر خاموش خواهد شد اما چراغ
SOUNDER FAULT ماند روشن می.  

  .اتصال کوتاه را بردارید تا دستگاه به حالت نرمال برگردد
براي مدار دیگر آژیر ) S2 , +S2-(کردن ترمینالهاي اتصال کوتاه 

هستندروشن  FIREقرمز رنگ  هايکه چراغ هرگز زمانی
  .) F4یا  F3(شود زیرا باعث سوختن فیوز آژیر می

تا مدار آژیر مربوط به ترمینال  کنیدخط آژیر را باز  انتهاي
SOUNDER FAULTشد و بازر به صدا درخواهد آمد روشن خواهد

SILENCE FAULT SOUNDER را فشار دهید، بازر خاموش شده اما چراغ
  . ماند روشن باقی می

نمایشگرآزمایش مدار 
ولت را قطع کنید،  220برق 

FAULT روشن خواهد شد در این حالت چراغ
SOUNDERSدکمه

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT

ت را دوباره به دستگاه وصل کنید، ول 220برق 
  .گردد می

قطعکنیدرا  باطري
به صدا درشده و بازر 

باطري را دوباره وصل کنید، پس از مدت کوتاهی دستگاه به حالت عادي برمی
فقط چراغ سبز رنگ(شود  می

این آزمایشات بایستی با باطریهاي نو و پر انجام گیرند -1: توجه 
اعالم اشکال می

چنانچه باطریهاي خوب ولی خالی استفاده کنید -2
که باطریها به زمانی

  
آزمایش مدار کنترل آژیر

ابتـدا  اطمینـان حاصـل کنید که 
ترمینـالهر جفت بین 

S1,+S1(ترمینالهاي 

SOUNDER FAULT

SILENCE FAULT SOUNDERSدکمه

SOUNDER FAULT

اتصال کوتاه را بردارید تا دستگاه به حالت نرمال برگردد
اتصال کوتاه این آزمایش را با 

هرگز زمانی: توجه  
زیرا باعث سوختن فیوز آژیر می

  
انتهايیک پایه مقاومت 

SOUNDER FAULT

SILENCE FAULT SOUNDERSدکمه

FAULTروشن باقی می



  .تا دستگاه به حالت نرمال برگردد
  .تکرار کنید نیز مدار دیگر آژیر

بین ) با کد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی
  .قرار گرفته باشد

  .جریان کنترل مسیرهاي زون از طریق مقاومت انتهاي خط برقرار است
  .اند دتکتورها و شستی هاي اعالم حریق به صورت موازي به سیم هاي مدار زونها متصل شده

  .کند باشد و جریان کنترل عبور نمی
در بعضی از نقاط مدار اتصال کوتاه بوجود آمده که باعث عبور جریان کنترل 

گردد ولی نه به  کوتاه نسبی بوجود آمده که باعث ازدیاد جریان کنترل می
  .اشکال اتصال کوتاه گردد

ور را باز ، مدار دتکت)Z1 , +Z1-(اي خط از روي ترمینالهاي 
  .آید

  . شوند روشن می
ود، اما چراغها روشن ش را فشار دهید، بازر خاموش می

  .مدار را به حالت اول خود برگردانید تا دستگاه نیز به حالت نرمال برگردد
  .امتحان کنید ...و ) Z2 , +Z2-(هاي 

  ZONE 1 FAULTچراغ. به یکدیگر اتصال دهید و در این حالت نگه دارید

  .شوند روشن می
روشن ود، اما چراغها ش را فشار دهید بازر خاموش می
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تا دستگاه به حالت نرمال برگردد برگردانیدمدار را به حالت اول خود 
مدار دیگر آژیربراي )S2 , +S2-(هاي  با مدار باز کردن ترمینال

  : آزمایش مدار کنترل دتکتور
با کد رنگ آبی، خاکستري، قرمز، طالئی(هاي انتهاي خط  کنید که مقاومت حاصل

قرار گرفته باشد ...و)Z2 , +Z2-(و ) Z1 , +Z1-(هاي دتکتور 
  :  باشد ذیل میوضعیت  4ي مدار دتکتور به 

جریان کنترل مسیرهاي زون از طریق مقاومت انتهاي خط برقرار است: 
دتکتورها و شستی هاي اعالم حریق به صورت موازي به سیم هاي مدار زونها متصل شده

باشد و جریان کنترل عبور نمی سیم بندي در بعضی نقاط قطع می: اشکال مدار باز
در بعضی از نقاط مدار اتصال کوتاه بوجود آمده که باعث عبور جریان کنترل : اشکال اتصال کوتاه

 .شود بیش از حد می
کوتاه نسبی بوجود آمده که باعث ازدیاد جریان کنترل می اتصال: وضعیت حریق

اشکال اتصال کوتاه گردداي که باعث اعالم  اندازه

  
اي خط از روي ترمینالهاي هاي مقاومت انته هبا برداشتن یکی از پای

ZONE 1 FAULT آید مین شده و بازر به صدا درروش
روشن مینیز زون مربوطه Oو GEN-FAULTداخل مرکز کنترل چراغ 

SILENCE FAULT SOUNDERS را فشار دهید، بازر خاموش می

مدار را به حالت اول خود برگردانید تا دستگاه نیز به حالت نرمال برگردد
هاي  با باز کردن ترمینالنیز این آزمایش را براي مدار دیگر دتکتورها 

  : تاه
-Z1 , +Z (به یکدیگر اتصال دهید و در این حالت نگه داریدا ر

  .آید میروشن شده و بازر به صدا در
روشن مینیز زون مربوطهSو  GEN-FAULTداخل مرکز کنترل چراغ

SILENCE FAULT SOUNDERSرا فشار دهید بازر خاموش می

  .کوتاه را بردارید تا دستگاه به حالت نرمال برگردد

مدار را به حالت اول خود 
با مدار باز کردن ترمینال رااین آزمایش 

  
آزمایش مدار کنترل دتکتور

حاصلابتدا اطمینان 
هاي دتکتور  هر جفت ترمینال

ي مدار دتکتور به ها حالت
: حالت نرمال -1

دتکتورها و شستی هاي اعالم حریق به صورت موازي به سیم هاي مدار زونها متصل شده
اشکال مدار باز -2
اشکال اتصال کوتاه -3

وضعیت حریق -4

  
  : بازاشکال مدار 

با برداشتن یکی از پای
ZONE 1 FAULTچــراغ. دکنی

داخل مرکز کنترل چراغ 
SILENCE FAULT SOUNDERSدکمه

  .مانند می
مدار را به حالت اول خود برگردانید تا دستگاه نیز به حالت نرمال برگردد

این آزمایش را براي مدار دیگر دتکتورها 
  

تاهاشکال اتصال کو
Z1 , +Z1(هاي  ترمینال

روشن شده و بازر به صدا در
داخل مرکز کنترل چراغ

SILENCE FAULT SOUNDERSدکمه

  .مانند می
کوتاه را بردارید تا دستگاه به حالت نرمال برگردد اتصال



تکرار  ...و )Z2 , +Z2-(هاي  با اتصال کوتاه کردن ترمینال

قرار ) Z1 , +Z1-(هاي ترمینال را بین) 

، کند عمل می )شدهرله هشدار و رله فرمان در لحظه و رله ترك محل با زمان مشخص 
  .ماند گاه در وضعیت اعالم حریق می

به حالت اول  هشدار و رله ترك محلرا فشار دهید، رله 
گردد و بازر به صدا  ازحالت چشمک زن به حالت ثابت برمی

دوباره به وضعیت را فشار دهید، دستگاه 
 .گردد میرله فرمان نیز به حالت نرمال باز 

  
دیگر  هايرا براي مدارآزمایش این  ...و )-

RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSکه دستگاه در حالت  زمانی
 .تأثیري ندارد

FIRE به صدا بازر ) ثابت روشن است

(SILENCEکه حالت حریق وجود  هنگامی

  .کند میآژیرها را راه اندازي 

یک آژیر، دتکتور، شستی اعالم حریق و مقاومت 
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با اتصال کوتاه کردن ترمینالنیز این آزمایش را براي مدار دیگر دتکتورها 

  : حالت اعالم حریق
) ، طالئیاي با کد رنگ زرد، بنفش، قهوه(اهم  

  .دهید تا مرکز کنترل اعالم حریق نماید
رله هشدار و رله فرمان در لحظه و رله ترك محل با زمان مشخص 

ZONE 1 FIRE گاه در وضعیت اعالم حریق می، حال دستزند چشمک می
SILENCE ALARM SOUNDERS هشدار و رله ترك محلرا فشار دهید، رله

ZONE 1 FIREازحالت چشمک زن به حالت ثابت برمی
 .رله فرمان همچنان فعال است

RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS را فشار دهید، دستگاه
رله فرمان نیز به حالت نرمال باز .گردد برمی و نرمال

  .بردارید)Z1 , +Z1-(هاي اهم را از روي ترمینال
Z2 , +Z2-(هاي ترمینالاهم مابین  470با متصل کردن یک مقاومت 

  . انجام دهید

RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدکمه فشار دادن

تأثیري ندارد) زند چشمک میFIREکه زمانی(باشد  اعالم حریق می
FIREچراغ (شوند که آژیرهاي اعالم حریق خاموش می

 .کرد )SILENCE(توان آن را خاموش  و نمی
(SILENCEقطعآژیرها دستـگاه در وضعیت  ست کردن

 .گردد می اندازي آژیـرها دوباره باعـث راه

EVACUATE آژیرها را راه اندازي  ند وکن عمل می ها رلهکلیه . دهیدرا فشار

یک آژیر، دتکتور، شستی اعالم حریق و مقاومت توان این آزمایشات را با وصل کردن  می
  .هاي مربوطه انجام داد انتهایخطبه ترمینال

این آزمایش را براي مدار دیگر دتکتورها 
  .کنید

  
حالت اعالم حریق

 470ک مقاومتی
دهید تا مرکز کنترل اعالم حریق نماید

رله هشدار و رله فرمان در لحظه و رله ترك محل با زمان مشخص (هاي مرکز رله
ZONE 1 FIREچراغ

SILENCE ALARM SOUNDERSدکمه 

ZONE 1 FIREبرگشته و چراغ

رله فرمان همچنان فعال است: توجه .آید درمی
RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدکمه

و نرمال اعالم حریق
اهم را از روي ترمینال 470مقاومت 

با متصل کردن یک مقاومت 
انجام دهید نیز دتکتور

  
  : توجه

فشار دادن - 1
اعالم حریق می

که آژیرهاي اعالم حریق خاموش می زمانی - 2
و نمیدرآمده 

ست کردن ري - 3
دوباره باعـث راهدارد 

  
  : آخرین تست

EVACUATEدکمه

  
می تمایلدر صورت 

انتهایخطبه ترمینال
  
  



  ):تست تک نفره
امکاناتی هستند که شستی هاي اعالم حریق، دتکتورها و آژیرها آزمایش شوند 

داخل مرکز (ENGجامپر ،جهت انجام این آزمایش
GENERAL FAULT  روشن خواهد شد و بازر

و قبل از اینکه دوباره به آید  مید آژیر حدود نیم ثانیه به صدا در
ها روشن  همۀ زون FAULTو   FIREهاي

. یابد که دود داخل دتکتور باشد یا شستی به حالت عادي باز نگردد ادامه می

موقعیت  در) ...و ISO Z2 ,ISO Z1(جامپر آن 
مدار خارج زون مربوطه جهت نشان دادن از 

که آزمایش  زمانی. توان خاموش کرد آنرا می

براي جلوگیري از فعال  ،شود انجام می 
  . فعال نمود

ه و باعث کاهش زمان را باال برد نباید از وسایلی استفاده شود که جریان مصرف
ساعت تغذیه دستگاه همراه با نیم ساعت آژیر با بار کامل فقط توسط 

چراغ خاموش 
بدون جامپر 

خاموش چراغ 
بدون جامپر
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تست تک نفرهیا  NON- LATCHآزمایش (امکان آزمایش مهندسی 
امکاناتی هستند که شستی هاي اعالم حریق، دتکتورها و آژیرها آزمایش شوند  دارايها 

جهت انجام این آزمایش. و به صورت اتوماتیک به حالت اولیه خود برگردند
FAULTمربوطه و چراغ LED. را در جاي خود قرار دهید

  .توان خاموش کرد به صدا درخواهد آمد که آنرا نمی
د آژیر حدود نیم ثانیه به صدا درحال اگر شرایط اعالم حریق بوجود آی

هايLEDشود و در این سه ثانیه  آید سه ثانیه خاموش می
که دود داخل دتکتور باشد یا شستی به حالت عادي باز نگردد ادامه می این عمل تا زمانی

  . پس از اتمام آزمایش جامپر را بردارید

  ):ایزوله کردن زون(مدار  خارج کردن زون از
جامپر آن  دادن قرارها را بوسیله  توان زون چنانچه الزم باشد می

زون مربوطه جهت نشان دادن از  FAULTمربوطه و چراغ  LED.از مدار خارج کرد
آنرا می خواهد آمد کهشدن زون روشن خواهد شد، بازر به صدا در

 . کامل شد جامپر را بردارید
 دودزاي کنترل شده هاي فعالیتنظر در مواردي که در زون مورد
فعال نمودتوان زون مربوطه را به این روش غیر مورد دتکتورها می

    ):GENERAL FAULT(چراغ اشکال عمومی 
  .شود در صورت بروز هرگونه اشکال این چراغ روشن می

  :هاي نگهدارنده
نباید از وسایلی استفاده شود که جریان مصرفEN 54مطابقبا استاندارد 

ساعت تغذیه دستگاه همراه با نیم ساعت آژیر با بار کامل فقط توسط  24حداقل (شوند 

 چراغ خاموش 
 بدون جامپر 

چراغ روشن
جامپر در  موقعیت 

قراردارد
 

ENG L15 ENG L15 

 چراغ 
 بدون جامپر

چراغ روشن
جامپر در  موقعیت 

 ISOZ1قراردارد

 
L5 ISOZ1 

 
L5 

  امکانات فرعی
  

امکان آزمایش مهندسی 
ها  این سري دستگاه

و به صورت اتوماتیک به حالت اولیه خود برگردند
را در جاي خود قرار دهید) کنترل

به صدا درخواهد آمد که آنرا نمی
حال اگر شرایط اعالم حریق بوجود آی

آید سه ثانیه خاموش میصدا در
این عمل تا زمانی. مانند می

پس از اتمام آزمایش جامپر را بردارید
  

  
  
  

خارج کردن زون از
چنانچه الزم باشد می

از مدار خارج کرد ,نظرمورد
شدن زون روشن خواهد شد، بازر به صدا در

کامل شد جامپر را بردارید
در مواردي که در زون مورد

مورد دتکتورها می شدن بی
  

  
  

  
چراغ اشکال عمومی 

در صورت بروز هرگونه اشکال این چراغ روشن می
  

هاي نگهدارنده مگنت
مطابقبا استاندارد 

شوند  کار باطري می
  ).باطري

 چراغ روشن
جامپر در  موقعیت  

 قراردارد

 چراغ روشن
جامپر در  موقعیت  

 قراردارد



  .ولت جداگانه تغذیه شوند 24ولت بایستی بوسیله منبع تغذیه 
طریق دستگاه تغذیه  که از اي رلهولت بایستی توسط 
 )ولت 220ولت و کنتاکت 

هاي موردنظر ارتباط تلفنی  کننده نیز به محل
که با عالمت (این کانکتور . کننده مهیا گردیده است

ولت  12براي تغذیه  -و + باشد که  داراي سه اتصال می
 . گیري باید به دستگاه تلفن کننده متصل گردند

 :موقعیت موارد باال روي بردها 
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ولت بایستی بوسیله منبع تغذیه  24هاي نگه دارنده 
ولت بایستی توسط  220هاي نگهدارنده 

ولت و کنتاکت  24بوبین  رله با.(اندازي گردند شودراه

  : دستگاه تلفن کننده
کننده نیز به محل توسط دستگاه تلفن انچه بخواهید در هنگام بروز حریق،

کننده مهیا گردیده است امکان ارتباط مرکز با دستگاه تلفن
داراي سه اتصال می) روي برد اصلی مشخص گردیده است

گیري باید به دستگاه تلفن کننده متصل گردند جهت فرمان شماره

موقعیت موارد باال روي بردها  و کارت زونلی برد اصلی و 

  :توصیه
هاي نگه دارنده  مگنت - 1
هاي نگهدارنده  مگنت - 2

شودراه می
 

دستگاه تلفن کننده
انچه بخواهید در هنگام بروز حریق،چن

امکان ارتباط مرکز با دستگاه تلفن ،گرددبرقرار 
TEL روي برد اصلی مشخص گردیده است
جهت فرمان شماره Tکننده و  تلفن

  
لی برد اصلی و خنماي دا

 



 

  .انجام دهید
  . ها و آژیرهاي اعالم خطر را نصب کنید

  .آزمایش کنید) 6صفحۀ (هاي آزمایش مرکز کنترل 
  .، جعبه اصلی دستگاه را در محل مناسب نصب نمائید

 . هاي جعبه وارد کنید
ارت را حتماً به  Eترمینال براي عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیري از خطرات احتمالی برق گرفتگی، 

اغلب پایه دتکتورها . بندي امتحان نشده است هیچ دتکتور یا آژیري را متصل نکنید
کشی بایستی ارتباط  کنند، جهت آزمایش سیم

دتکتورها را تا اتمام کارهاي . هاي آن وصل نکنید
ي آنها خارج کنید که به دلیل ورود گردوغبار به 

   

  ، جهت نصب

ACT- 8 ~ 14 

53 mm

392 mm 

218 mm 

53 mm 

53 mm 
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  کابل کشی و حصول اطمینان از تطابق آن با استاندارد
  .ها را با نقشه چک کنید ابتدا موقعیت کلیه قسمت

انجام دهیدو طبق استانداردهاي رایج کابل کشی را مطابق با نقشه 
ها و آژیرهاي اعالم خطر را نصب کنید ، شستیبعد از کابل کشی، دتکتورها

هاي آزمایش مرکز کنترل  دستگاه مرکز کنترل را طبق دستورالعمل
، جعبه اصلی دستگاه را در محل مناسب نصب نمائیدهاي نصب با استفاده از سوراخ

هاي جعبه وارد کنید را از سوراخ داراي سیم ارت ولت
براي عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیري از خطرات احتمالی برق گرفتگی، 

  . متصل نمائید) طبق استاندارد
بندي امتحان نشده است هیچ دتکتور یا آژیري را متصل نکنید

کنند، جهت آزمایش سیم کشی را باز می که دتکتور روي آن نباشد مدار سیم
  .کشی را برروي پایه دتکتور کامل نمود

هاي آن وصل نکنید کامل دستگاه به ترمینال آزمایشرا قبل از 
ي آنها خارج کنید که به دلیل ورود گردوغبار به ها ، از پایه)باشد که امکان وجود گردوغبار می
  .داخل آنها باعث ایجاد آژیر مزاحم نشوند

، جهت نصبACTهاي کف جعبه اصلی مراکز موقعیت سوراخ

ACT- 2 ~ 6

42mm 

53mm 
178 mm 

302 mm

42 mm 

218 mm 

53mm 

  نـصـباولیه
کابل کشی و حصول اطمینان از تطابق آن با استاندارد

ابتدا موقعیت کلیه قسمت
کابل کشی را مطابق با نقشه 
بعد از کابل کشی، دتکتورها

دستگاه مرکز کنترل را طبق دستورالعمل
با استفاده از سوراخ

  
  
  
  
  
  
  
  

ولت 220کابل برق 
I ،براي عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیري از خطرات احتمالی برق گرفتگی

طبق استاندارد( حفاظتی
بندي امتحان نشده است هیچ دتکتور یا آژیري را متصل نکنید که سیم تا زمانی
که دتکتور روي آن نباشد مدار سیم هنگامی

کشی را برروي پایه دتکتور کامل نمود مدار باز سیم
را قبل از  هایورودي سیم

که امکان وجود گردوغبار می(ساختمانی 
داخل آنها باعث ایجاد آژیر مزاحم نشوند

2 ~ 6 

52mm 

178 mm 

302 mm 



     
     
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شده و هیچ گرد و غباري وجود ندارد

طریها را از داخل دستگاه ، باها براي جلوگیري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سیم
هاي انتهاي خط را از ترمینال دستگاه باز 

توانید قبل از باز  می. (هاي آخرین دتکتور و آخرین آژیر هر مدار وصل کنید
همراه دستگاه براي  لوازم یدکیهاي داخل 

هاي داخل دستگاه را براي  ، مقاومتستفاده نمائید و پس از اتمام تست

سنج آزمایش  هرگونه وسیله الکترونیکی، سیستم را بوسیله مگا اهم

ها را داخل  باشند، باطري ها سالم می که کلیه اتصاالت محکم و عایق روي سیم
 توانید دستگاه حال می.هاي آنها را متصل کنید و برق دستگاه را نیز متصل نمائید

  .آمپر ساعت دارا هستند 2/7دادن دو باطري

هاي بدون ولتاژ رله  کنتاکت
  )DCولت  30آمپر در  1حداکثر (
ولت ترجیحاً از این  220براي برق  

  .ها استفاده نکنید کنتاکت
  

 انشعاب نگیرید
ی 
مک
ی ک
وج
خر

24 
لت
و

 D
C

  

ژیر 
دارآ
م

2
دار 
د م
مانن

ت 
صاال

ات
)1(

  

  ) 1( زون اعالم حریق   )  1( مدار آژیر 

  دتکتور دود یا حرارت

  چراغ ریموت
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    نـصـب تـکـمـیـلی
که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شده و هیچ گرد و غباري وجود ندارد

  .باشد ولت دستگاه قطع می 220مطمئن شوید که برق 
براي جلوگیري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سیم

هاي انتهاي خط را از ترمینال دستگاه باز  ، مقاومتبندي و دستگاه سیمبعد از آزمایش کردن 
هاي آخرین دتکتور و آخرین آژیر هر مدار وصل کنید کرده و آنها را به ترمینال

هاي داخل  هاي دستگاه، از مقاومت هاي متصل به ترمینال
ستفاده نمائید و پس از اتمام تستال به آخرین دتکتور و آژیر ا
  .)کیپ نگهداري نمائید هاي بعدي داخل زیپ

  .سپس کلیه آژیرها و دتکتورها را وصل کنید
  .کشی را بوسیله یک اهم متر چک کنید کامل بودن مدار سیم

هرگونه وسیله الکترونیکی، سیستم را بوسیله مگا اهم هنگام متصل بودن

که کلیه اتصاالت محکم و عایق روي سیم شدید
هاي آنها را متصل کنید و برق دستگاه را نیز متصل نمائید دستگاه قرار داده و سیم

  .را بطور کامل و عملی تست نمائید

دادن دو باطريها فضاي الزم را براي قرار کلیه دستگاه

 ACTهاي مراکز  نقشه اتصاالت ترمینال

  .ها باز کرده و طبق مدار به آخرین دتکتور یا آژیر متصل نمائید هاي انتهاي خط را از ترمینال
 )نقره اي/آبی،خاکستري،قرمز،طالئی(اهم  6800

دتکتور دود یا حرارت
  شستی اعالم حریق

  دتکتور دود یا حرارت

چراغ ریموت

  به بعد)  2( زونهاي اعالم حریق   )وات  4/1(کوچک 
 ) 1( اتصاالت مانند زون 

  

......... 

 
نـصـب تـکـمـیـلی

که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شده و هیچ گرد و غباري وجود ندارد هنگامی
مطمئن شوید که برق 

براي جلوگیري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سیم
بعد از آزمایش کردن . بردارید

کرده و آنها را به ترمینال
هاي متصل به ترمینال کردن مقاومت

ال به آخرین دتکتور و آژیر ااتص
هاي بعدي داخل زیپ استفاده

سپس کلیه آژیرها و دتکتورها را وصل کنید
کامل بودن مدار سیم

 
هنگام متصل بودن: تذکر 

  .نکنید
شدیدکه مطمئن  زمانی 

دستگاه قرار داده و سیم
را بطور کامل و عملی تست نمائید

  
کلیه دستگاه: توجه 

هاي انتهاي خط را از ترمینال مقاومت

EOLR  : کوچک ) کیلو اهم  8/6( مقاومت انتهاي خط



  .ولت را قطع کنید 220

 SILENCE FAULTبا دکمه صدا شود و 

در صورت وجود . قرار نداشته باشد خود
کنار جامپر (تا بازر خاموش گردد و چراغ مربوط به آزمایش مهندسی 

  

 .و فیوز آن را کنترل کنید 220در غیر این صورت تغذیه 
باید سیم قرمز رنگ به ترمینال مثبت باطري و سیم سیاه رنگ به 
هاي باطـري اشتباه متصـل شوند، فیـوز باطري خواهـد 

در این صورت با فروشنده تماس . 

  .شندولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سري به سیستم وصل می با

 .هاي ترانس درست داخل ترمینال قرار گرفته باشند
BATTERY /  ،هنوز روشن هستند

با کد (شده است از ترمینال جدا کرده و مقاومت صحیح انتهاي خط 

SILENCE ALARM SOUNDERS  و
را  زون مربوطههاي  دتکتورها و شستی

.(  
  .ف نگردید با فروشنده تماس بگیرید

: با کد رنگ(صحیح انتهاي خط مدار زونی را که باعث ایجاد اشکال شده از ترمینال جدا کرده و مقاومت 
ایه پو  در صورت رفع شدن اشکال زون، سیم بندي
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220باشد برق  که درب جلوي دستگاه باز می هنگامی

شود و  نشانگر اشکال روشن نمی هیچگونه، یدآ
  :شود نیز قطع نمی

خوددر موقعیت ) ENG(کنترل کنید که جامپر آزمایش مهندسی 
تا بازر خاموش گردد و چراغ مربوط به آزمایش مهندسی آنرا از محل خود خارج کنید 

  .در غیر اینصورت با فروشنده تماس بگیرید .خاموش شود

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT :(  
MAINS ON  در غیر این صورت تغذیه روشن است؟

باید سیم قرمز رنگ به ترمینال مثبت باطري و سیم سیاه رنگ به .(سیم هاي باطري را چک کنید
هاي باطـري اشتباه متصـل شوند، فیـوز باطري خواهـد  اگر سـیم .)ترمینال منفی باطري وصل باشد

. گردد سوخت که باعـث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیـه می

ولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سري به سیستم وصل می با 12کنترل کنید که دو باطري 
 .کنترل کنید که کانکتورها درست به بردها متصل شده باشند

هاي ترانس درست داخل ترمینال قرار گرفته باشند کنترل کنید که سیم
BATTERY / POWER SUPPLY FAULTوMAINS ONهاي 

  .باطریها را عوض کنید

FIRE FAULT:(  
شده است از ترمینال جدا کرده و مقاومت صحیح انتهاي خط  آالرمزونی را که باعث ایجاد 
  .را به جاي آن قرار دهید) ، طالئیآبی، خاکستري، قرمز

ALARM SOUNDERSقرار دهید، دکمه  ARM CONTROLSسوئیچ رادر حالت 
RESET دتکتورها و شستیدر صورت رفع شدن، . را فشار دهید

.اعث ایجاد آالرم کاذب شده استشستی یا دتکتوري ب
ف نگردید با فروشنده تماس بگیریدطرعالم حریق ادامه یافت و اشکال بر

ZONEFAULT:(  
مدار زونی را که باعث ایجاد اشکال شده از ترمینال جدا کرده و مقاومت 

در صورت رفع شدن اشکال زون، سیم بندي.را بجاي آن قرار دهید) ، قرمز، طالئی
  .  را چک کنید

  عـیـبیـابی
  
I هنگامی: هشدار

  
آ بازر به صدا در می

SOUNDERSنیز قطع نمی
کنترل کنید که جامپر آزمایش مهندسی 

آنرا از محل خود خارج کنید 
خاموش شود) مربوطه

  
FAULT(اشکالتغذیه

MAINS ONآیا چراغ سبز 
سیم هاي باطري را چک کنید
ترمینال منفی باطري وصل باشد

سوخت که باعـث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیـه می
 .بگیرید

کنترل کنید که دو باطري 
کنترل کنید که کانکتورها درست به بردها متصل شده باشند

کنترل کنید که سیم
هاي چنانچه چراغ

باطریها را عوض کنید
 

FAULT( آالرم کاذب
زونی را که باعث ایجاد مدار
آبی، خاکستري، قرمز: رنگ

سوئیچ رادر حالت 
RESETسپس دکمه 

شستی یا دتکتوري ب. (چک کنید
عالم حریق ادامه یافت و اشکال برچنانچه وضعیت ا

  
ZONEFAULT(اشکال زون 

مدار زونی را که باعث ایجاد اشکال شده از ترمینال جدا کرده و مقاومت 
، قرمز، طالئیآبی، خاکستري

را چک کنید دتکتورها



  . قرار نداشته باشدخود را چک کنید که در موقعیت 
  . چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

 (F1 را که بر روي برد اصلی قرار دارند
  )آمپر 1میلیمتري  20فیوز 
مدار . وصل شده باشد) ، قرمز، طالئیآبی، خاکستري

  .آژیر مربوطه را از ترمینال جدا کرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهید

  .چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

SILENCE ALARM SOUNDERS  و
اگر . را کنترل کنید اصلی اگر خطا باقی ماند کانکتور اتصال سوئیچ به برد

یا آژیري روشن  ، بازرهیچ چراغ دیگر 
  .ثبت کنیدکار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع 

RESET / RESOUND / TEST 

را  يدتکتورشستی اعالم حریق یا . کند
دستگاه را با فشار دادن . فعال کنید تا اعالم حریق آزمایش شود، عملکرد آژیرها را کنترل کنید

RESET / RESOUND / TEST ZONE 

  .)باشد براي انجام این آزمایش به دونفر نیاز می
  .باشند طمئن شوید همگی آنها در دسترس می

بدین ترتیب به . متفاوتی را امتحان کنید

در  هادتکتورها و  در مورد جزئیات مربوط به محل استقرار شستی
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را چک کنید که در موقعیت ) ISO(جامپر خارج کردن زون از مدار 
چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

SOUNDERFAULT(:  
) AUX(و فیوز خروجی کمکی  F4و  F3فیوزهاي خروجی آژیر

فیوز . (سوخته بودن آنها را تعویض کنیدآزمایش کرده و در صورت 
آبی، خاکستري: با کد رنگ(کنترل کنید که مقاومت انتهاي خط 

آژیر مربوطه را از ترمینال جدا کرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهید
  .سیم بندي را چک کنیددر صورت رفع شدن اشکال آژیر، 

چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

  : کنند
ALARM SOUNDERSدکمه. قرار دهیدARM CONTROLSسوئیچ را در حالت

اگر خطا باقی ماند کانکتور اتصال سوئیچ به برد. را فشار دهید
  .مشکل برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

  بازدیـدسـیـسـتـم

 بوده وروشن MAINS ONچراغ سبز رنگفقط 
کار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع  هرگونه اشکال را به سرویس

 RESET / RESOUND / TESTقرار داده و دکمهARM CONTOROLSسوئیچ را در حالت

  .را فشار دهید
کند شود و بازر کار می ها روشن می چراغ زون 

فعال کنید تا اعالم حریق آزمایش شود، عملکرد آژیرها را کنترل کنید
ALARM SOUNDERSSILENCE  سسپوRESET / RESOUND / TEST ZONE 

براي انجام این آزمایش به دونفر نیاز می(به حالت اولیه برگردانید 
طمئن شوید همگی آنها در دسترس میرا کنترل کنید تا م دتکتورها

متفاوتی را امتحان کنیدتکتور دمختلف و همچنین شستی و یا  زون
  .اید را امتحان کرده دتکتورهاها و  اي کلیه شستی

در مورد جزئیات مربوط به محل استقرار شستی ساختماناي از  شود نقشه
  .دسترس داشته باشید

جامپر خارج کردن زون از مدار 
چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

    
SOUNDERFAULT(اشکال آژیر 

فیوزهاي خروجی آژیر
آزمایش کرده و در صورت 

کنترل کنید که مقاومت انتهاي خط 
آژیر مربوطه را از ترمینال جدا کرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهید

در صورت رفع شدن اشکال آژیر، 
چنانچه وضعیت ادامه پیدا کرد و اشکال برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید

  
کنند ها عمل نمی دکمه

سوئیچ را در حالت
را فشار دهیدRESETسپس 

مشکل برطرف نشد با فروشنده تماس بگیرید
بازدیـدسـیـسـتـم

  : بازدید روزانه
فقط کنترل کنید که 

هرگونه اشکال را به سرویس. نباشد
  

  :بازدید هفتگی
سوئیچ را در حالت

ZONELAMPSرا فشار دهید
 کهکنترل کنید 

فعال کنید تا اعالم حریق آزمایش شود، عملکرد آژیرها را کنترل کنید
SILENCEدکمه

LAMPS  به حالت اولیه برگردانید
دتکتورهاها و  کلیه شستی

زون یکهر هفته 
اي کلیه شستی صورت دوره
شود نقشه توصیه می

دسترس داشته باشید



  .گزارشات قبلی را مطالعه کنید و چک کنید که اشکاالت قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند

  .و یا شستی را فعال کنید تا اعالم حریق را آزمایش کنید
  . ولت را قطع کرده و قابلیت باطري براي تغذیه آژیرها را کنترل کنید

، آژیرها و هاي اعالم حریق کلیه دتکتورها، شستی

الزم به . دتکتورهاي دود را تمیز کنید 
در صورت نیاز با . باشد سایل مخصوصی موردنیاز می

ترجیحاً طی یک قرارداد منظم تعمیر و نگهداري با سازمان یا 
  .اینکار انجام شود و یک گزارش ساالنه کامل از تغییرات سیستم تهیه گردد

شود و شرکت مسئولیتی  غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می
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گزارشات قبلی را مطالعه کنید و چک کنید که اشکاالت قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند
  .باطري و اتصاالت آنرا بازدید کنید

و یا شستی را فعال کنید تا اعالم حریق را آزمایش کنید دتکتورمانند بازدید هفتگی در هر زون یک 
ولت را قطع کرده و قابلیت باطري براي تغذیه آژیرها را کنترل کنید

کلیه دتکتورها، شستی همانند بازدید هفتگی و فصلی عمل کرده ولی
  .عملکرد صحیح کنترل کنیدتجهیزات کمکی را براي 

  : هر دو یا سه سال یک بار
 ،براي حصول اطمینان از عملکرد صحیح و عدم وجود آژیر مزاحم

سایل مخصوصی موردنیاز میذکر است که براي تمیز کردن این دتکتورها و
  .دکار مربوطه تماس بگیری

  : هر پنج سال یک بار
  .هاي خشک را تعویض کنید

ترجیحاً طی یک قرارداد منظم تعمیر و نگهداري با سازمان یا . شود ویس مرتب و یکنواخت توصیه می
اینکار انجام شود و یک گزارش ساالنه کامل از تغییرات سیستم تهیه گردد

غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می

  : بازدید فصلی  
گزارشات قبلی را مطالعه کنید و چک کنید که اشکاالت قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند

باطري و اتصاالت آنرا بازدید کنید
مانند بازدید هفتگی در هر زون یک 

ولت را قطع کرده و قابلیت باطري براي تغذیه آژیرها را کنترل کنید 220برق 
  

  :بازدید ساالنه
همانند بازدید هفتگی و فصلی عمل کرده ولی

تجهیزات کمکی را براي 
  

هر دو یا سه سال یک بار
براي حصول اطمینان از عملکرد صحیح و عدم وجود آژیر مزاحم

ذکر است که براي تمیز کردن این دتکتورها و
کار مربوطه تماس بگیری سرویس

هر پنج سال یک بار
هاي خشک را تعویض کنید باطري

  
  : سرویس

ویس مرتب و یکنواخت توصیه میسر
اینکار انجام شود و یک گزارش ساالنه کامل از تغییرات سیستم تهیه گردد ،شخص ورزیده

  
  :توجه

غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی میهرگونه تعمیرات 
  .گیرد بعهده نمی
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  مشخـصاتمـرکـزکـنـتـرل
  

 ACT-2~6 ACT-8~14 
  مشخصات تغذیه

 VAC-50 HZ 195-230 VAC-50 HZ 230-195 برق ورودي اصلی 
  نامی VDC 24  نامی VDC 24 منبع تغذیه داخلی
 VAC 2A @ 230 VAC 230 @ 1.4 خروجیمحدودیت جریان 

  نامی VDC 27  نامی AUX (  27 VDC(خروجی کمکی 

  سري V 2.2 to 7.2 Ahr  *2 12  سري V 2.2 or 7.2 Ahr  *2 12 اطري موردنیازب
6 V 10  Ahr  *4 سري  

 -  mA 72 زون 2جریان مصرفی دستگاه 
 -  mA 82 زون 4جریان مصرفی دستگاه 
 -  mA 92 زون 6جریان مصرفی دستگاه 
 mA 102 -  زون 8جریان مصرفی دستگاه 
 mA 112 -  زون 10جریان مصرفی دستگاه 
 mA 122 -  زون 12جریان مصرفی دستگاه 
 mA 132 -  زون 14جریان مصرفی دستگاه 

 دارد دارد نمایش اشکال برق ورودي
 دارد دارد نمایش اشکال شارژر باطري

 دارد دارد نامرغوبنمایش قطع باطري یا باطري 

 آمپر ساعت 2/2زمان تغذیه دستگاه با باطري 
36 Hrs )ACT-2 (  - 
24 Hrs )ACT-4 (   - 
21 Hrs )ACT-6 (   - 

 آمپر ساعت 2/7زمان تغذیه دستگاه با باطري 
65 Hrs )ACT-4 (  44 Hrs)ACT-8 (  
58Hrs )ACT-6 (  34 Hrs  )ACT-14 (  

 آمپر ساعت 10زمان تغذیه دستگاه با باطري 
 -  83 Hrs  )ACT-8 (  
 -  64 Hrs  )ACT-14 (  

 مشخصات مدار دتکتور
  دارد  دارد نمایش اشکال مدار باز 

 وات 4/1) ، طالئیآبی، خاکستري، قرمز(اهم  6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 
  دارد  دارد نمایش اشکال اتصال کوتاه

 20 20 حداکثر تعداد دتکتور در هر زون 
 نامحدود نامحدود اعالم حریق در هر زونمعمولی حداکثر تعداد شستی 

 مشخصات مدار آژیر
 وات 4/1) ، طالئیآبی، خاکستري، قرمز(اهم  6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 

 دارد دارد نمایش اشکال مدار باز 
 دارد دارد نمایش اشکال اتصال کوتاه 

 1A 1A فیوز خروجی
 1.4A 2A دو خروجی حداکثر مجموع جریان

 30 21 میلی آمپري 65حداکثر تعداد آژیر 
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 ACT-2~6 ACT-8~14 
  100  70 میلی آمپري 20حداکثر تعداد آژیر 

  )ولتاژبدون (1A /30VDCحداکثر  )بدون ولتاژ(1A /30VDCحداکثر .ترجیحاً به برق شهر وصل نشودهاي رله کمکی کنتاکت
    فیوزها                

  mm - 500 mA  20 mm - 500 mA 20  برق ورودي 
  F4 20 mm - 1A  20 mm - 1Aو F3خروجی آژیر 

  F2 20 mm - 1A  20 mm - 1Aخروجی کمکی 
  F1 20 mm - 1.6A  20 mm –1.6Aباطري 

  ترمینالهاي ورودي و خروجی
  mm 2.5 mm 2.5  حداکثر قطر سیم 
  mm  1.5 mm 1.5  حداقل قطر سیم

 ابعاد
  mm  503 mm 412  عرض
  mm  329 mm 267  ارتفاع
  mm  92 mm 92  عمق
  Kg  9.2 Kg 5  )بدون باطري(وزن 

 
  

  :لیستلوازم یدکی همراه دستگاه
  عدد 1  نایلون زیپ دار کوچک -1
  عدد 1  سانتی  2آمپر  6/1فیوز  -2
  عدد 1  سانتی  2آمپر  1فیوز  -3
  عدد  1  سانتی  2میلی آمپر  500فیوز  -4
  خطوط آژیرعدد هم براي  2ها و  به تعداد زون  اهم  6800وات  4/1مقاومت  -5
  عدد 4  سوخودرو دو 1×7پیچ  -6
  عدد 4  6رولپالك نمره  -7
  عدد 1  پیچ گوشتی دوسو پالستیکی -8
  عدد 1  سیم باطري -9

  ENGعدد هم براي  1ها و  به تعداد نصف زون  جامپرلینک  -10
  
  

    
  
  



نگهداري شده و ) همراه کلید دستگاه(فرم ثبت وقایع باید همیشه توسط شخص مسئول یا اپراتور دستگاه 
گاه، قطع و وصل برق ، قطع موقت دست

  .در آن درج شودگونه عملیات ها و شرح هر

و شرکت آریاك شود  هرگونه تعمیرات غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می

 ACT-2 ~ 14مرکز کنترل 
 امضاء تکمیل کننده عملیات مورد نیاز
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  ثـبـتمـشـخصات نصب سـیسـتم

  

  :شرکت نصب کننده
  : نوع و تعداد دتکتورها
 : نوع و تعداد آژیرها

 :نوع و تعداد شستی ها
  : شماره قرارداد سرویس و نگهداري

  :مسئول سرویس و نگهداري
  ):ساعات اداري

  ):خارج ساعات اداري

  فـرمثـبـت وقــایع
فرم ثبت وقایع باید همیشه توسط شخص مسئول یا اپراتور دستگاه 

، قطع موقت دستاعالم اشکال ،اعالم حریق: در دسترس باشد و کلیه وقایع شامل
ها و شرح هر تاریخ سرویساي،  هاي دوره اصلی و باطري، تاریخ بازدید

هرگونه تعمیرات غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می
  .گیرد مسئولیتی بعهده نمی

مرکز کنترل  فرم ثبت وقایع
عملیات مورد نیاز شرح واقعه زون

  

  

  

  

  

  

  

ثـبـتمـشـخصات نصب سـیسـتم
  : کاربر

  :محل نصب
  :شخص مسئول
  : تلفن تماس

شرکت نصب کننده
نوع و تعداد دتکتورها -
نوع و تعداد آژیرها -
نوع و تعداد شستی ها -

شماره قرارداد سرویس و نگهداري
مسئول سرویس و نگهداري

ساعات اداري(تلفن تماس 
خارج ساعات اداري(تلفن تماس 

  

فـرمثـبـت وقــایع
فرم ثبت وقایع باید همیشه توسط شخص مسئول یا اپراتور دستگاه 

در دسترس باشد و کلیه وقایع شامل
اصلی و باطري، تاریخ بازدید

  
هرگونه تعمیرات غیر مجاز روي دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می

مسئولیتی بعهده نمی
  
  

فرم ثبت وقایع
زون ساعت  تاریخ

   

   

   

   

   

   

   



[20] 
 

 ACT-2 ~ 14مرکز کنترل  فرم ثبت وقایع
 امضاء تکمیل کننده عملیات مورد نیاز شرح واقعه زون ساعت  تاریخ
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 ACT-2 ~ 14مرکز کنترل  فرم ثبت وقایع
 امضاء تکمیل کننده عملیات مورد نیاز شرح واقعه زون ساعت  تاریخ
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  معرفی برخی از تولیدات شرکت آریاك
  

زون با نشان استاندارد 28تا  1مرکز کنترل اعالم حریق از   
  )زون  14تا  ACT )1سري  ·
  ) زون 28تا  AFC  )16سري ·

در ولتاژهاي مختلف نقطه ايانواع دتکتورهاي موضعی و   
  با نشان استاندارد)  ASZو  ASD سري(دودي یونیزاسیون  ·
  با نشان استاندارد )APZو APDسري( فتو الکتریک دودي ·

 با نشان استاندارد) AHZو  AFHسري  (حرارتی  ·
 با نشان استاندارد) AMZ-Iو  AMD-Iسري(و حرارتیدود یونیزاسیونمولتی سنسور  ·

 با نشان استاندارد) AMZ-Pو  AMD-Pسري (مولتی سنسور دودي فتو الکتریک و حرارت  ·
 )AGZوAGDسري (اشتعالزا  هايگـازي  ·

  با نشان استانداردشستیانواع 
  )ACP-P(چراغ دار پالسی ·

  )ACP-N(معمولی  ·
  نشان استاندارددر ولتاژهاي مختلف با انواع آژیرهاي پیزوالکتریک 

  )APSسري (تک صدا  ·
 )AMS(مولتی تن ·

  انواع چراغ هاي چشمک زن و ثابت در ولتاژهاي مختلف
  )ASLسري  (زنون  -آذرخشی  ·
 )ALLسري ( LED–معمولی  ·

 )ARIسري (چراغ سر درب  ·
 )APLسري (اجازه ورود  ·

  )فالشر-آژیر(یونیتهاي هشدار دهنده سمعی بصري 
  )AVXسري (آژیر با فالشر زنون ·
  )AVLسري ( LEDآژیر با فالشر  ·

  تلفن کننده خودکار
 )ATD-L25سري (  LCDسخنگو با نمایشگر ·

 )ATD-SS10سري (آژیري و سخنگو  ·
  تکرار کننده

  )زون 28تا  RPT )4سري  ·
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