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فصل 2

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی

ضرورت دارد هنرجوی امروزی با سیستم های حفاظتی آشنا شود و در جهت طراحی، نصب و بهینه سازی 
انتخاب  سیستم،  طراحی  سیستم،  انتخاب  نحوه  بکوشد  باید  هنرآموز  فصل  این  در  بردارد.  گام  آنها 
تجهیزات، کاتالوگ خوانی تجهیزات و نصب، اجرا و بهره برداری را به هنرجو آموزش دهد. هنرجو باید 
بتواند اجزای سیستم اعالم سرقت و اعالم حریق را بشناساند. و هنرجو بتواند یک سیستم را طراحی 
کند. سپس یک سیستم واقعی را نصب و راه اندازی کند. هنرجو با کاتالوگ خوانی بتواند خواسته خود را 

از بازار تأمین نماید. همچنین بتواند توسط آردوینو یک سیستم حفاظتی را اجرا کند.
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اهداف این شایستگی عبارت اند از:
  شناخت اجزای سیستم اعالم سرقت باسیم و بی سیم؛ 1

  نصب و اجرای سیستم اعالم سرقت )ترجیحاً هر دو نوع با  سیم و بی سیم(؛ 2

  راه اندازی و بهره برداری سیستم توسط ریموت و نرم افزار؛ 3

  عیب یابی و رفع عیب سیستم اعالم سرقت؛ 4

  طراحی سیستم اعالم سرقت توسط ماژول آردوینو. 5

در ابتدای این واحد هنرجو را تشویق به پژوهش و شناخت انواع سیستم های اعالم آیا می دانید
درمورد ضرورت  را  اطالعاتی  تا  کنید  ایجاد  او  درون  را  انگیزش  این  نمایید.  سرقت 
الکتریکی کسب نماید و  تبدیل حرکت و ارتعاشات فیزیکی بدن انسان به سیگنال 
مثال هایی بزند. همچنین نحوه اجرای این کار را بیان کند. سپس انواع سیستم اعالم 
سرقت اماکن را بشناسد و اجزای سیستم اعالم سرقت امروزی را بشناسد. بتواند یک 
سیستم اعالم سرقت را نصب کند و بتواند با نرم افزار آن را کنترل نماید. همچنین در 
مورد فناوری های جدید همچون مه ساز و اعالم سرقت هوشمند که مهندسان توانمند 

کشورمان آن را بومی کرده اند نیز آشنا شود.

واحد یادگیری 2
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم اعالم سرقت اماکن
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سیستم های اعالم سرقت موجود در بازار هر چند از لحاظ ظاهر در انواع و اشکال 
مشترکی  ساختار  یک  دارای  آنها  همگی  کلی  به طور  ولی  ارائه شده اند،  مختلفی 
می باشند، یعنی اکثر دزدگیرها شامل یک مدار الکترونیکی هستند که با دریافت 
فرامین از ورودی ها و پردازش )ایجاد ارتباطی بین ورودی و خروجی و تجهیزات 
این سیستم ها دارای خط  را تشخیص دهد.  موجود در سیستم( می تواند سرقت 
تحریک باز و خط تحریک بسته هستند که محل وصل حسگر باز و حسگر بسته 
می باشند و دارای کلید معمولی یا سوئیچ آلفا )که دراین سیستم ها به تمپر معروفند( 
دستگاه  خاموش کردن  و  روشن  جهت  دور  راه  از  کنترل  کلید  یا  رمزی  قفل  یا 
قطع شدن  هنگام  بهره برداری  جهت  باتری  شارژ  مدار  شامل  همچنین  می باشند. 
در  و  آژیر می باشند  مدار  دارای  و  بوده  برق)خراب کاری( دستگاه  نمودن  یا قطع 
از آنها گاه شمار ورود و خروج و گاه شمار آژیر دارند و ممکن است مجهز  بعضی 
به تلفن کننده خودکار در هنگام تحریک نیز باشند. سازندۀ این دستگاه شخصی 
امریکایی به  نام ریورند اگوستیس راسل بوده است. در ایران نیز از حدود یه دهه 
پیش برندهای مختلفی اقدام به مونتاژ سیستم های اعالم سرقت کرده اند و تولید 
تقریباً وجود ندارد، جز اندک شرکت هایی که اقدام به تولید سیستم اعالم سرقت 
کرده اند و این قدر کیفیت آن باال بوده که توانسته اولین سیستم با بیمه نامه سرقت 

نیز دریافت کند، از جمله این شرکت ها شرکت ایرانی GMK می باشد.

معرفی سیستم اعالم سرقت اماکن

آیا می دانید در این بخش انواع سیستم اعالم سرقت را معرفی کنید. از جمله اعالم سرقت اماکن 
)دزدگیر اماکن(، دزدگیر اتومبیل، گیت فروشگاهی، گیت فرودگاهی و نمونه های مشابه. 

فعالیت 
پیشنهادی را  اماکن  اعالم سرقت  بقیه سیستم ها جز  کار  نحوۀ  هنرجویان عالقه مند می توانند 

بررسی و گزارشی به کالس ارائه کنند.

پخش فیلم   1  تاریخچة سیستم های اعالم سرقت اماکن
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الف( 
حفاظتی: سیستم های اعالم سرقت در ساختمان ها نصب می شود تا بتوان در مواقع فعال 
نبودن)تعطیلی( فروشگاه یا مکان مورد نظر یا سفر رفتن اعضای خانه سیستم فعال شده 

و ورود افراد غیرمجاز را شناسایی و حتی گزارش دهد. و در صورت نیاز اعالم خطر کند.
نظارتی: همچون حفاظت کامل مکان، عملکرد نظارتی سیستم نیز قابل تعریف می باشد، 
مثاًل سیستم را می توان به صورت نیمه فعال مسلح )فعال( کرد به این معنی که بعضی 
از محیط ها تحت کنترل باشند و برروی بعضی از محیط ها کنترلی نباشند. حالتی را در 
نظر بگیرید که در خانه هستید و فقط می خواهید درب های ورودی و پنجره ها کنترل 
شوند ولی اتاق خواب و راهرو تحت کنترل سیستم نباشد؛ یا اینکه بعضی از محیط ها 
به صورت 24 ساعته کنترل شوند. دراین شرایط می توان از جنبه نظارت منطقه ای)زون 

یا پارتیشن( استفاده نمود.
پیشگیری: از آنجا که اساس عملکرد این سیستم ها تشخیص فروسرخ )IR(ساطع شده 
از بدن انسان می باشد، بعضی مواقع نیاز نیست وجود چیزی مثل حیوانات خانگی )سگ 
یا گربه( به اشتباه دزد شناخته شده و سیستم خطا بزند. پس باید از این امر پیشگیری 

نمود که با وجود چشمی های مخصوص این عمل امکان پذیر است.
دقت شود مفاهیم این بخش هدف نیست! )مسلح نمودن ـ زون ـ پارتیشن و...(

ب( 
این بخش بیشتر ایده محور است. مثاًل اتصال درب پنوماتیکی یا هیدرولیکی به سیستم 
اعالم سرقت. یا تأمین برق موردنیاز سیستم سرقت اماکن از سلول خورشیدی یا موارد 

مشابه.

بحث کنید

سیستم با هشدار محلی: این نسل از سیستم اعالم سرقت اماکن قدیمی ترین نوع فعالیت 1
آنها می باشند. در این نوع، سیستم هیچ گونه آالرم و هشدار راه دور ارسال نمی کند 
و تنها آژیر به صدا در می آید. پنل و ریموت نقش حفاظت از محیط را بر عهده دارند. 
از آنجایی که سارقان به سادگی می توانستند آژیر این سیستم ها را از کار بیندازند، 

چنین سیستم هایی از امنیت بسیار پایینی برخوردار بودند.
بر اعالم خطر توسط آژیر و  این سیستم ها، عالوه  با هشدار راه دور: در  سیستم 
هشدار محلی برای فراری دادن سارقین، سیستم اقدام به تماس با شماره تلفن های 
تلفن کننده  وجود  صورت  در  همچنین  می نماید.  خود  تلفن کننده  در  ذخیره شده 
سیم کارتی حتی می توان سیستم را توسط نرم افزار کنترل نمود و از وضع سیستم 

اطالع کسب نمود.
سیستم اعالم سرقت بی سیم: بسیاری از اماکن که به زیبایی و دکوراسیون داخلی 



فصل دوم  : نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی

71

خود حساس اند ترجیح می دهند از سیم کشی روکار استفاده نکنند. تکنولوژی بی سیم 
این تکنولوژی  )وایرلس( کمکی جهت اتصاالت در چنین سیستم هایی می باشد. در 
به جای استفاده از سیم و کابل، سنسورها و بقیه تجهیزات دزدگیر به صورت وایرلس 

به سانترال مرکزی متصل می گردند. این سیستم ها دارای مزایا و معایبی هستند.
سیستم اعالم سرقت هوشمند: این نوع دزدگیرها بیشتر از نوع تحت شبکه تولید و 
با سیستم های هوشمند ساختمانی استفاده می شود و  برای تجمیع  بازار شده اند.  روانه 
امکان مدیریت و مانیتورینگ مجتمع راه دور را برای کاربران فراهم می آورد. البته پنل هایی 
نیز موجودند که سیستم قدیمی را صرفاً هوشمند کرده اند و قابلیت اتصال به خانه هوشمند 

را ندارند و به صورت اختصاصی صرفاً سیستم اعالم سرقت هوشمند می باشد.

اجزای سیستم اعالم سرقت

پخش فیلم 2 معرفی اجزای سیستم اعالم سرقت

اجزای سیستم اعالم سرقت را می توان به روش های مختلفی دسته بندی کرد. بعضی 
از تجهیزات می توانند در دسته دیگری )به فراخور کاربردش( قرارگیرند. دسته بندی 

حال حاضر کتاب، رایج ترین نوع این دسته بندی می باشد.
اجزای کنترل کننده )ورودی(: خط تلفن، صفحه کلید   )کی پد(، ریموت کنترل، باتری

یا  حسگر ها  مرکزی(،  )دستگاه  مرکزکنترل  )پردازشگر(:  تشخیص دهنده  اجزای 
سنسورها )سنسور چشمی حرکتی ـ چشمی خطی ـ سنسور شوک یا ضربه ـ سنسور 

شیشهـ  سنسور تشخیص حریق(، چشمی ها، مگنت ها، پدال

اجزای هشداردهنده )خروجی(: هشداردهنده شنیداری و دیداری شامل آژیر و 
کنترل کننده  رله  تلفن کننده،  ـ خارجی(،  بلندگوها  )داخلی  و  گردان  و چراغ  فالشر 

مصرف کننده )درب، المپ، کرکره برقی و...( 

فعالیت کالسی 1

 )Control panel box(دستگاه مرکزی   1

هر  امکانات  می باشد.  سرقت  اعالم  سیستم  قلب  مرکزکنترل،  یا  مرکزی  دستگاه 
سرقت  تشخیص  در  آنها  همه  اشتراک  اما  است.  متفاوت  دیگر  کنترلر  با  کنترلر 
)وحریق( و ارسال فرمان به خروجی)پس از پردازش در میکروپروسسورها( است.

برخی کنترلرها عالوه بر مدارات پردازش کننده و یکسوکننده، دارای مدار کی پد، مدار 
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ما در این بخش پنل GMK910 یکی از پرکاربردترین کنترل کننده های ساخت 
مهندسان توانمند کشورمان را آموزش خواهیم داد که عالوه بر استاندارد اولین پنل 

اعالم سرقت دارای بیمه نامه سرقت در ایران نیز می باشد.

کنند. شاید توجه انتخاب  را  کنترلر خود  پروژه  به  بسته  همیشه  متذکر شوید  هنرجو  به 
بر  را  نصاب  این می تواند عدم تسلط  نباشد که  کارفرما  نیاز  زیاد  امکانات  با  کنترلر 

انتخاب تجهیز نشان دهد.
انتخاب  مرکزی  کنترل  دستگاه  برند  همان  با  جانبی  تجهیزات  از  استفاده  همچنین 

درست تری به جهت سازگاری بهتر و مشکالت کمتر هنگام نصب است.

معرفی پنل مرکزی سیستم اعالم سرقتپخش فیلم 3

هنرجو فعالیت کارگاهی 1 از  بخش  این  در 
اتصاالت  نقشة  بخواهید 
را  پنل  خروجی  و  ورودی 
رسم کرده و امکانات موجود 
کارگاه  در  موجود  پنل  در 
 )GM 910( را  هنرستان 
از  نماید.  یادداشت برداری 
جمله مواردی که در تصویر 

روبه رو مشخص است:

ارتباط با ریموت، مدار GSM جهت تلفن کننده سیم کارتی یا تلفن کننده معمولی و 
مدارات اضافی می باشند که بسته به شرایط پروژه باید یکی از انواع آن را انتخاب نمود. 
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)Detector(آشکارساز یا حسگر یا چشمی   2

قبل از بررسی نحوه عملکرد چشمی PIR الزم است در مورد ساختار داخلی آن، 
توضیحاتی ارائه شود:

برخي کریستال ها و سرامیک های خاص با قرار گرفتن در معرض تغییرات حرارتی، 
بارالکتریکی تولید می کنند که به این پدیده اثر »پیرو الکتریک)Pyroelectric(« گفته 
می شود. پیروالکتریک ها رده فرعي از پیزوالکتریک ها هستند. این مواد خود به خود 
بلورهاي  مي دهند.  بروز  خالص  قطبي  دو  گشتاور  یک  بنابراین  و  مي شوند  قطبي 
 IR پیروالکتریک اساساً در آشکارسازهاي تابش فروسرخ به کار مي روند. » سنسورهای
پسیو« وسایل الکترونیکی هستند که تشعشعات ساطع شده فروسرخ از اجسام و اهداف 
 »PIR را در میدان دید خودش اندازه گیری می کند. به این سنسورها » سنسورهای

گفته می شود که از مخفف کلمه Passive InfraRed sensors گرفته شده است.
عبارت “پسیو” در این سنسور به این معنی است که این سنسور از خود هیچ نوع 
سنسور  جلویی  قسمت  از  را  فروسرخ  تشعشعات  فقط  و  نمی کند،  ساطع  انرژی 

)Sensor Face( دریافت می کند.

سؤال
انگیزشی چرا صفحه ای جلوی چشمی وجود دارد؟ چرا همه آنها به صورت نیم دایره اند؟

عملکرد آشکارساز PIR بدین گونه است که وقتی بدن شخصی )بدن انسان، حیوان 
انرژی  از  الکتریک قرار گیرد قسمتی  یا جاندار دیگر( در میدان دید عناصر پیرو 
تشعشع فروسرخ که از بدن منتشر شده است )و روی سطح عناصر حساس تابیده 
تبدیل می شود و  قابل آشکارسازی  بسیار جزئی ولی  تغییرات حرارتی  به  است(، 
این تغییرات نیز به نوبه خود موجب بروز تغییراتی در ولتاژ خروجی می شود. در 
وضعیتی که شخص یا هر منبع تشعشع فروسرخ به صورت ساکن )ثابت و  بدون 
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حرکت( در برابر عدسی آشکار ساز قرار گیرد ولتاژ تولید شده توسط هر دو سرامیک 
پیروالکتریک متشابه بوده و ولتاژ تفاضلی این مجموعه صفر خواهد شد ولی اگر این 
منبع حرارتی در مقابل عدسی آشکار ساز شروع به حرکت کند آنگاه هر یک از دو 
عنصر پیروالکتریک ولتاژهای متفاوتی ایجاد خواهند کرد و در نتیجه در خروجی 
ولتاژ متغیری ایجاد خواهد شد. بنابراین هرگاه یک واحد PIR در مدار قرار گیرد 
آنگاه حرکت منبع حرارت در جلوی این آشکارساز تغییر ولتاژی را القا می کند که 
 DC بافر شده و جریان آن تقویت می شود و ولتاژ   JFET این ولتاژ توسط یک 
آن توسط خازن حذف می شود و اگر روی این ولتاژ تقویت مناسب و فیلترکردن 
مکانیزم  هر  یا  و  رله  یک  تحریک  می توان جهت  آن  از  آنگاه  شود  انجام  صحیح 
حفاظتی )مثاًل به صدا درآمدن یک آژیر( استفاده کرد. برای داشتن ولتاژی تا حد 

امکان ثابت و DC ، از یک فیلتر پایین گذر در خروجی استفاده می شود.
به علت اینکه امواج حرارتی دریافتی از فاصلة دور بسیار ضعیف است، از یک لنز 
است(  شده  ترجمه  شکسته"  "محدب  )به صورت   FRESNEL نام  با  عدسی  یا 
استفاده می شود. وظیفة این لنز متمرکزکردن امواج دریافتی در مرکز سنسور است 
)همانند عملکرد دیش ماهواره ها(. همچنین این لنز می تواند به صورت فیلتر هم 
عمل کند و امواج مزاحم را حذف کند. این لنز یا عدسی باید نصب شود )البته 
به صورت صحیح( تا بتوان خروجی قابل قبولی را داشت. فاصله لنز تا سنسور حدود 

0/65 اینچ می باشد.
این نوع لنز دارای شیارهایی بر روی خود است که برای هر چه بهتر متمرکز کردن 
سیگنال های دریافتی می باشد به علت اینکه این سنسور بر اساس گرما کار می کند، 

در دیگر مصارفی که گرما در آن نقش دارد نیز می تواند به کار برده شود.
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یک نشانگر LED روی سنسور وجود دارد که در حالت عادی خاموش می باشد و 
به محض اینکه حرکتی را حس کند روشن می شود.

برخی از مشخصات چشمی به صورت نوعی: 
ولتاژ کاری 9 تا 18 ولت )محدودۀ تغذیه برخی از 3/5 ولت شروع می شود(

جریان مصرفی در زمان بیکاری 12  میلی آمپر
سرعت تشخیص 0/2 تا 3/5  میلی ثانیه

زاویه دید 90 تا 130 درجه
برد دید 10 تا 15 متر

مصونیت در برابر نور سفید تا 6500  لوکس
دمای کاری 20 تا 50  درجه سانتی گراد

فعالیت 
پیشنهادی را  اماکن  اعالم سرقت  بقیه سیستم ها جز  کار  نحوۀ  هنرجویان عالقه مند می توانند 

بررسی و گزارشی به کالس ارائه کنند.
1  تصویربرداري حرارتي

)  pollutant control( 2  کنترل آلودگي

پخش فیلم 4 معرفی چشمی سیستم اعالم سرقت

ترجمه کنید 1 Passive InfraRed (PIR( Detects body heat (infrared energy(...

سنسورهای فروسرخ پسیو )PIR( گرمای بدن را حس می کند )انرژی فروسرخ بدن 
را(. سنسورهای PIR به طور گسترده در تشخیص حرکت سیستم های امنیتی خانگی 
سنسورهای  است،  مسلح  شما  سیستم  هنگامی که  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
حرکت)چشمی( شما فعال می شوند. هنگامی که سنسور گرم می شود گرمای بدن و 

حرکت در مناطق اطراف را تشخیص می دهد و یک شبکه حفاظتی را ایجاد می کند.
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چشمی ها در صورت تحریک، یک کنتاکت را باز و یا بسته می نمایند، ولی به دلیل 
امنیت بیشتر امروزه از کنتاکت بسته)Normally Closed( استفاده می کنند. تا 
در اثر هرگونه تغییری در سیستم عمل کرده و سیستم را فعال کند. )کنترلرهای 

امروزی مثل GM910 قابلیت تغییر نوع NC یا NO چشمی را دارند(.
چشمی اعالم سرقت قابلیت اتصال سنسور به میکروکنترلر را دارد. خروجی بیشتر 
چشمی ها در حالت فعال حدود 3 ولت هستند. بنابراین می توان به صورت مستقیم به 
میکروکنترلر وصل شود. حال می توان با چک کردن پایه ای که خروجی سنسور به آن 
وصل است، عملیات متناسب با تشخیص حرکت در سیستم را انجام داد. همچنین 
به  آماده(  نوع  )از  اتصال سنسور  از  استفاده کرد. قبل  نیز  از وقفة خارجی  می توان 
میکروکنترلر، از میزان خروجی سنسور اطمینان حاصل کنید. همچنین می توان برای 
اطمینان در ورودی میکروکنترلر، از دیود زنر و یا محدودکننده های دیگر استفاده کرد.
بحث صرفاً  این  دارند.  را درون خود  امکانات  این  دیگر  امروزی  کنترلرهای  البته 

تکمیلی می باشد.

آلتراسونیک پژوهش کنید 1 PIR، مایکرویو و  نوع  به سه  سنسورهای آشکارکننده حرکت که خود 
تقسیم می شوند. دونوع دیگر می توانند خطای کمتری ایجاد کنند. البته سنسورهای 
با  می تواند  هنرجو  که  دارند  ویژه ای  جایگاه  سیستم ها  این  در  نیز  لیزری  و  خطی 

پژوهش درمورد آنها اطالعاتی به دست بیاورد.
ضمنًا سنسورهایی وجود دارند که بین انسان و حیوان تفاوت قائل می شوند و شبکه 
معروف اند  )وزنی(  به سنسور حجمی  که  این سنسورها  می کنند.  فراهم  را  امن تری 

می توانند مورد پژوهش قرار گیرند.
سنسورهای خاص مورد انتظار نمی باشند و در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. 

معرفی ماژول PIRپخش فیلم 5

فعالیت 
بخواهید پیشنهادی را  این چشمی ها  از  دیگر  کاربردهای  درمورد  پژوهش  هنرجو  از  می توانید 

)مثالً در اسباب بازی ها جهت حرکت آن وسیله بعد از تشخیص حضور انسان(. 
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فعالیت کارگاهی 3
وضعیت LED چشمیمقاومت دوسر ترمینال آالرم )ALARM(ولتاژ

روشنپایینوصل

خاموشباالقطع

ب( از جدول فوق چه نتیجه ای می گیرید؟
ج( چرا ترمینال های دیگر را باید اتصال کوتاه نمود؟

می دانیم که کنتاکت چشمی N.C می باشد. حال اگر بخواهیم تعداد بیشتری چشمی 
را در یک مدار قرار دهیم پرواضح است که برای افزایش تعداد کنتاکت )بدون تغییر 
افزایش چشمی ها  در  که  نکته ای  نمود.  را سری  آنها  باید  مدار(  کل  بودن  بسته  در 
حائز    اهمیت است بستن حداکثر ده چشمی به  صورت سری است. چرا که عیب یابی 
سیستم آسان تر خواهد بوده و مقاومت مسیر در صورتی که آخرین چشمی باز شود 

)تشخیص سرقت دهد( زیاد شده و احتمال خطا در سیستم وجود دارد.

فکر کنید

فعالیت 
پیشنهادی عملکرد  چشمی،  چند  یا  دو  کردن  سری  با  می توانید  کارگاهی3،  فعالیت  از  پس 

فکر  کنید فوق را به هنرجو تفهیم نمایید. 

جمپرهایی در چشمی ها وجود دارند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
  جمپر LED: درصورت وصل بودن این جامپر، با تحریک شدن چشمی)حس کردن  1

LED )PIR روشن و با خارج شدنش LED خاموش می شود.
  جمپر RELAY: اندک مواقعی نیاز است تا به جای کنتاکت بسته از کنتاک باز  2

در مسیر استفاده شود. با جابه جاکردن این جامپر کنتاکت رله که NC بود از 
حالت باز به بسته تغییر می کند. و بالعکس.
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فعالیت 
پس از فعالیت کارگاهی3، می توانید با تغییر جمپرها، عملکرد هر کدام را به هنرجو پیشنهادی

تفهیم نمایید. 

در چشمی یک میکروسوئیچ، )که در واقع یک کلید فشاری است( به گونه ای مستقر 
شده است که اگر درپوش را برداریم این سوئیچ نیز حرکت کرده و اتصال را قطع 
می کند و پنل مرکزی بازشدن میکروسوئیچ را خطا )خراب کاری( تشخیص داده و 
آژیر به صدا در می آید. این سوئیچ که همان تمپر )Tamper( است در حالت عادی 
یک کنتاکت NC است. در فعالیت اول کتاب از این قابلیت استفاده نشده است. 
چرا که آشنایی کلی با چشمی  انتظار این بخش است. و در بخش های بعدی نصب 
با سیم سه زوج )ورودی تغذیه ـ خروجی آالرم ـ خروجی تمپر( ارائه شده است. 
پس از معرفی بخش زون24 ساعته انتظار می رود به هنرجو گفته شود که تمپر در 

زون24ساعته معرفی و وصل می گردد.

سؤال
چرا تمپر به زون 24 ساعته وصل می شود؟انگیزشی

فعالیت 
پس از فعالیت کارگاهی3، می توانید با تغییر جامپرها، عملکرد هر کدام را به هنرجو پیشنهادی

تفهیم نمایید. 

  جمپر PULSE: جهت تحریک PIR نیاز به ارسال پالس به مدار می باشد. این  3

جامپر تعداد پالس دریافتی رله برای اعالم تحریک را مشخص می کند که در 
چشمی  مشخص شده 1،2 و3 پالس وجود دارد.

  جمپر DELAY: این جامپر مدت زمان بین دو تحریک متوالی )که در بخش قبل مطرح  4

شد( را تعیین می کند. الزم به ذکراست این جامپر در برخی چشمی ها وجود ندارد.
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همان طور که در کتاب مطرح شد، چشمی ها، به چهار صورت کلی باسیم، بی سیم، 
چشمی  و  نوع  انتخاب  همیشه  می شوند.  ساخته  چشمیِ خطی  و  چشمیِ وزنی 
نصب اصولی ِصرفاً توسط مطالعة کاتالوگ چشمی ها به دست می آید. که با مطالعه 

فعالیت2 این هدف محقق می شود.
چشمی های حجمی و بی سیم در این بخش و چشمی خطی در آینده مطرح می شود:
معروف اند،  نیز   PET چشمی به  که  چشمی ها  این  )وزنی(:  حجمی    چشمی  1

برابر وزن خاصی که  این تفاوت که در  با  همانند چشمی ساده عمل می کنند 
از مقابل آن عبور می کند تحریک نمی شود )مثالً چشمی  نباید با عبور گربه یا 
حیوانات خانگی از روبه روی آن، تحریک شود(. اساس عملکرد این چشمی ها 
باشد  این سیگنال ضعیف  اگر مقدار  PIR می باشد.  از  براثر سیگنال دریافتی 

یعنی حیوان است و نباید رله تحریک شود.
  چشمی بی سیم: این چشمی از لحاظ عملکرد کاماًل شبیه چشمی باسیم است.  2

تنها تفاوت این چشمی در ارسال اطالعات به پنل به صورت امواج رادیویی با 
به دلیل  چشمی  این  تغذیه  می باشد.  433 مگاهرتز  و   315 فرکانسی  باند  دو 
عدم کابل کشی نیاز به باتری جهت تغذیه دارد که تغذیه آن حدود 6 تا 9 ولت 

می باشد. دو مشکل چنین سیستم هایی عبارت اند از:
  تمام شدن شارژ باتری تجهیزات بی سیم 1

  احتمال ایجاد نویز و پارازیت بر روی فرکانس رادیویی سیستم و اختالل در  2

عملکرد سیستم
پنل مرکزی مدل GM910 که در این کتاب بررسی می گردد دارای زون بی سیم 
قابل تعریف است که این موضوع یکی از ویژگی های منحصربه فرد این پنل است. 

نحوه ست کردن چشمی  بی سیم در انتهای همین بخش آورده شده است.
عالوه بر سه نوع چشمی ای که معرفی شد، چشمی هایی با زاویه دید 360 درجه 
نیز وجود دارد که در محل هایی استفاده می گردد که وسایل موجود در محل 
مانع دید چشمی می شود لذا این چشمی ها روی سقف نصب می گردد. در این 

چشمی ها از 4 عنصر حساسPIR استفاده می کنند.

)ALARM(3  هشداردهنده یا آژیر

پخش فیلم 6 معرفی انواع آژیر سیستم اعالم سرقت
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نکات زیر در تکمیل این فعالیت مفید است:
یا »   سیرن« در فضای داخلی نصب می شود. دلیل استفاده  1  هشداردهنده داخلی 

بیرونی  آژیر  به هردلیلی  که  اعالم سرقت داخلی در شرایطی است  این قطعه  از 
عمل نکند. این قطعه به پالریته حساس بوده و به سوکت SIR پنل مرکزی متصل 

می شود. شدت صوت نوعی در حدود 70 دارد. 
و  »  استروب سیرن«  نام  با  که  آژیر  فالشرـ  یا  دیداری  ـ  شنیداری  2  هشداردهنده 

»  سیرن فالشر« در بازار معروف است، در دو نوع داخلی و خارجی )محل نصب( تولید 
می شود. البته نوع داخلی آن بیشترین کاربرد را دارد. شدت صوت نوعی در حدود 
100  دسی بل در فاصله یک متری دارد. این هشداردهنده حساس به پالریته است و 

با سیرن معمولی موازی می شود.
نصب  بیرونی  فضای  در  معموالً   )Speaker( »  بلندگو«  یا  خارجی  3  هشداردهنده 

می شود و به دلیل اعالم سرقت تن صدای باالیی دارد و سایز بزرگ تری نیز دارد. که 
البته به دلیل امنیت و حفاظت در برابر قطع نشدن آن توسط سارق درون محفظه ای 
به  آژیر  این  است.  الی 20 وات  و 10  بوده  اهم   8 معموالً  داده می شود.  قرار  فلزی 
پالریته حساس نیست و به سوکت SP پنل مرکزی متصل می شوند. بر خالف سیرن ، 
خود بلندگو )هورن( تون آژیر را نمی سازد و این تون از طریق 2 سیم متصل به آن 
 GM910وارد آن می شود. یکی از قابلیت های کاربردی پنل AC و به صورت جریان
این است که اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد )یا بلندگو بسوزد(، آژیر داخلی، 

سیرن و تلفن کننده تحریک می شود.
جمله  از  دارد.  کمتری  استفاده  که  دارد  وجود  بازار  در  نیز  دیگری  هشداردهنده های 
آژیرگردان، فالشرگردان و آژیر بی سیم که باتوجه به شرایط پروژه ازآنها استفاده می گردد.
قطع  مثال  برای  آنهاست.  از  صحیح  نصب  و  استفاده  هشداردهنده ها  در  مهم  نکته 
این  اگر  در  حالی  که  کارانداختن دزدگیر می باشد.  از  از شایع ترین روش های  بلندگو 
هشداردهنده به درستی نصب شود )هیچ سیمی  از آن بیرون نباشد و در ارتفاع باال 
)باالتر از 3متری( نصب شود و ترجیحًا دارای تمپر باشد( احتمال خراب کاری درآن 

به  شدت کاهش می یابد.

فعالیت کالسی 2
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)Remote(4  ریموت کنترل

انواع مختلفی از ریموت در بازار وجود دارد. از لحاظ ساختاری و الگوریتمی ریموت هایی 
 PT2262 ،PT527 ،PT2240،  EV1527 کد IC آنها  مهم ترین  )که  ثابت  با کد 
می باشد( و همچنین ریموت با کد متغیر با فناوری ساخت پیچیده تر نسبت به ثابت که 
IC به کار رفته درآن معموالً HCS300 می باشد. البته ریموت های بازار با فرکانس آنها 
شناسایی می شوند که در دو نوع 315 و433 مگاهرتز موجود است. جدا از نوع ریموت، 
کپی برداری  قابل  به  راحتی  زیرا  هستند  کمی   امنیت  دارای  قیمت  ارزان  مدل های 
هستند. لذا پیشنهاد می شود حتی االمکان از ریموت های با کیفیت استفاده شود. یکی 
از ویژگی های پنل GMK910 این است که ریموت را به چندین روش  )پنل، نرم افزار 
نام های ریموت در زمان  به ذکر است  نمود. الزم  اضافه  و  پیامک( حذف  و  اندروید 
کددهی به دستگاه با عالئم )Oـ N  ـ M ـ L  ـ K ـJ ـ I ـ H  ـGـ  Fـ  E  ـ DـCـ Bـ A( نمایش 

داده می شود و تا 15 عدد ریموت می توان به دستگاه ست کرد.

سؤال
انگیزشی می داند  است؟  دیده  کجاها  در  را  انجام می شود«  ریموت  »  کپی کردن  هنرجو جمله 

سود بسیار خوبی در این کار ساده وجود دارد؟

پخش فیلم 7 شناساندن )اضافه نمودن( ریموت به سیستم اعالم سرقت

فعالیت 
پیشنهادی از هنرجو بخواهید درمورد ریموت های بلوتوثی و نحوه ست کردن آنها تحقیق کند. 

انواع سیم کشی سیستم اعالم سرقت

بحث کنید تجهیزاتی که نیاز به اتصال دائمی  دارند.
هنرجو تا اینجا با تمپر آشنا شده است که می تواند یکی از این تجهیزات باشد. اما 
تجهیزات دیگری همچون پدال، دتکتور حریق، شوک سنسور، سنسور درب باید به 

زون24 ساعته متصل شوند.
البته نصب شوک سنسور و سنسور درب به عنوان زون 24 ساعته تحت شرایط خاص 

است. مثاًل نصب برروی درب خرپشته یا پنجره ورودی چاه آسانسور یا...
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پارتیشن بندی فواید زیادی در کنترل بهتر سیستم دارد. از جمله اینکه شما به راحتی 
ریموت  توسط  به راحتی  و  کنید  جدا  پارت ها  بقیه  از  را  بخش)پارت(  یک  می توانید 
راهرو  تقسیم بندی  به  نیاز  فروشگاهی  کنید  فرض  نمایید.  کنترل  را  آن  نرم افزار  یا 
به  نیاز  حالت  دراین  باشد.  داشته  فروش  سالن  همچنین  و  اداری  بخش  از  انبار  و 
مسلح نمودن تمام بخش ها در ساعات خاصی نیست. یا برای مثال ساختمانی دارای 
مغازه فروشگاهی و واحد مسکونی است. صاحب فروشگاه می تواند راه پله و بام خانه 
و  برود  سفر  بخواهد  اگر  حال  دهد.  قرار  سرقت  اعالم  سیستم  فرمان  تحت  نیز  را 
فروشگاه باز باشد، چگونه بخش منزل خود را مسلح و بخش فروشگاه را غیرمسلح 

نماید؟ پارتیشن بندی تمام این مشکالت را حل می نماید.
برای مثال نحوه عملکرد ریموت مدلGMK910 در دو مدکاری بدین صورت است:

Mode1 عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت

دستگاه روشن ـ کل زون ها فعال می گردد.

دستگاه خاموش ـ کل زون ها غیرفعال می گردد.

دستگاه در حالت نیمه  فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با  سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد

دستگاه در حالت نیمه  فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با  سیم و زون 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.

با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت PULSE باشد رله OPEN DOOR برای 1 لحظه وصل می گردد. این 
حالت برای فرمان در بازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت Level قرار داشته باشد با فشار این 
دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 

1 وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.

Mode2 عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت
انتخاب شود، دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل تفکیک برای 3 منطقه مختلف  در صورتی  که این حالت 

می باشد(  Mode1 دستگاه  پیش فرض  )حالت  نمود.  استفاده 

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد دکمه غیر فعال می شود. 
با فشار این دکمه Part1 دستگاه فعال می گردد.

دستگاه خاموش، با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.

فوق  زون های  دکمه  مجدد همین  فشار  با  و  فعال  بی سیم   7 و  با سیم   3 زون های  دکمه  این  فشار  با 
می باشد. دستگاه   Part2 به  مربوط  دکمه  این  می گردد.  غیر فعال 

با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق  و  فعال  با سیم و 8 بی سیم  این دکمه زون های 4  با فشار 
می گردد. غیرفعال  مجدد  فشار  با  و  می شود  فعال   Part3 دکمه این  فشار  با  می گردد.  غیر فعال 

با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت PULSE باشد رله OPEN DOOR برای 1 لحظه وصل می گردد. این 
حالت برای فرمان در بازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت Level قرار داشته باشد با فشار این 
دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 

1  وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان 1  کلید عمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.

فعالیت کالسی 3
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 )Backup Battery( 1  باتری پشتیبان

در این بخش تفاوت خاموشی شبکة شهری، تعمیرات و خراب کاری سارقین را به 
هنرجو آموزش دهید. چرا که وظیفه باتری پشتیبان در هر کدام از حالت های باال 
 Ah متفاوت است. باتری سیستم اعالم سرقت از نوع 12ولت است که با مشخصه
آنها 4/5، 5 و 7/2 آمپرساعت  بازار وجود دارد)معمول ترین  )آمپرساعت( متفاوت در 
می باشد(. بیشتر سرقت ها پس از خراب کاری سارقین در قطع برق و عمل نکردن باتری 
پشتیبان اتفاق می افتد. لذا اهمیت وجود باتری باکیفیت و سیستم UPS در اینجا 
بیشتر آشکار می گردد. تاریخ مصرف باتری ها حدود 2سال پس از تولید آنها می باشد.

باتری به سوکت BAT پنل مرکزی با رعایت پالریته متصل می شود.

)Dialer(2 تلفن کننده

وسیله ای برای هشدار صوتی از طریق تماس می باشد. این دستگاه شامل تعدادی 
حافظه غیر فرار )10 تا 20 حافظه( برای ثبت شماره های تلفن و یک یا 2 حافظه 
برای ضبط پیغام صوتی )جهت اعالم خطر( و نیز دارای یک تا دو تریگر برای تحریک 
و فعال سازی شماره گیر است. در 2 مدل خط ثابت و سیم کارتی موجود می باشند.

هم زمان با ایجاد آالرم، پنل مرکزی دستگاه تلفن کننده را وارد مدار نموده و با شماره 
تلفن های داده شده با آن)تنظیم شده از قبل( تماس برقرار نموده و سرقت را به وسیله 
پیغام ضبط شده اعالم می نماید. مدل 910 دارای تلفن کننده داخلی دوگانه)خط تلفن 
ثابت و سیم کارت( می باشد. و این کار را برای کاربر راحت می کند. اما اگر سیستمی را 
که تلفن کننده ندارد را بخواهیم به پنل متصل نماییم باید حتماً از کاتالوگ آن استفاده 
کرده و نصب اصولی و استاندارد داشته باشیم. نکته حائز اهمیت دیگر این است که 

تلفن کننده تاحد امکان نزدیک پنل مرکزی نصب شود. 

تجهیزات جانبی سیستم اعالم سرقت

در حالت انتخابی بین این دو، پنلی که دارای تلفن کننده سیم کارتی است در اولویت 
است. چرا که سارق در صورت دسترسی به تلفن، با قطع خط تلفن عماًل تلفن کننده را 
از کار می اندازد. البته تلفن کننده سیم کارتی نیز دارای معایبی از جمله احتمال تمام 

شدن شارژ و عدم آنتن دهی را داراست.
تلفن کننده ای که قابلیت اتصال به خط ثابت و سیم کارت را به طور همزمان دارد امن تر 

است. خوشبختانه مدل GMK 910 دارای این قابلیت می باشد.

فکر کنید

پخش فیلم 8 نحوۀ اتصال تلفن کننده به سیستم اعالم سرقت
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)KeyPad(3 صفحه کلید

از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود. نحوه 
سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه به صورت زیر است:

جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا برق و باتری دستگاه را قطع، سپس 
چهار رشته سیم از دستگاه مرکزی به KeyPad خارجی متصل گردد. دو رشته سیم 
 KeyPad مربوط به +DATA ـ ـ  DATA+ دستگاه مرکزی به ترمینال  از ترمینال 
 KeyPad ، ـ خارجی و دو رشته سیم دیگر از +KEYـ دستگاه مرکزی به + 12 
خارجی با رعایت جهت مثبت و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و 

باتری دستگاه را وصل نمایید.

4 پدال

پدال محصولی است که در زمان سرقت مسلحانه نقش مهمی  در تحریک فوری 
سیستم امنیتی دارد. این وسیله شامل یک سوئیچ است که با فشردن آن به وسیله 
پا زون متصل به پدال باز شده و سیستم امنیتی تحریک می گردد. پدال ها در 2 
نوع هستند پدال های باسیم که در 2 مدل از لحاظ مکانیزم می باشند. نوع NC و 
نوع NO گاهاً بعضی از مدل های آنها هم شامل NO و هم شامل NC می باشند. 
و پدال های بی سیم که باز خود از نظر فرکانسی به 2 مدل تقسیم می شوند، دسته 
مگاهرتز  دوم 433  و دسته  مگاهرتز  نوع 315  دارند  را  کاربرد  بیشترین  که  اول 
می باشد. نوع باسیم آنها نیازی به تغذیه ندارند ولی نوع بی سیم آنها دارای تغذیه 9 

ولت و در بعضی مدل ها 3 ولت می باشد.
پدال ها معموالً بر روی زون 24 ساعته بسته شده تا در زمانی که سیستم امنیتی در 

حالت غیرمسلح است نیز توسط پدال بتوان آن را تحریک کرد.
از مهم ترین مزیت های دستگاه GM910 این است که با فشار اولیه پدال، فقط برقراری 
تماس و ارسال پیامک انجام می شود. و با فشار ثانویه )مجدد پدال( دستگاه شروع به آالرم 

می نماید. و از همه مهم تر فقط به چند شماره پیامک فرستاده یا تماس می گیرد.

5 آشکارسازهای خاص

سؤال
برای انگیزشی راهکاری  چه  چیست؟  باغ  ها  دیوار  برروی  برنده  شیشه  یا  سیم خاردار  وظیفه 

حذف آنها می شناسید؟

انواع آشکارسازهای خاص سیستم اعالم سرقتپخش فیلم 12
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نکات زیر در کامل نمودن فعالیت مفید است. تجهیزات به ترتیب جدول می باشد.
1  چشمی خطی: چشمی خطی دزدگیر یا همان بیم دتکتورهای خطی سنسورهایی 

شده اند.  تولید  و  طراحی  زیاد  طول  و  باز  محیط  از  حفاظت  جهت  که  هستند 
اساس کار این سنسور، ایجاد نور IR نامرئی و حفاظ مجازی است. به گونه ای که 
طیف نوری فروسرخ به طور دائم از فرستنده )Transmitter( به صورت خطی )کاماًل 
متقارن( به سمت گیرنده)Receiver( تابیده شده و در مدار گیرنده درصد انتشار 
شعاع این نور با شروع کار و اشعه اولیه جذب شده در گیرنده مقایسه می شود. و 
در صورت اینکه نور جذب شده کمتر از مقدار استاندارد تنظیمی  مثاًل 50 درصد 
کمتر باشد این حالت به منزله قرار گرفتن مانع بین دو سنسور تلقی شده و رله 
به گونه ای  باید  سنسور ها  حساسیت  تنظیم  داد.  خواهد  وضعیت  تغییر  خروجی 
باشد که عوامل جوی و محیطی همچون مه و گرد و غبار باعث جذب کمتر اشعه 
ازنظر  چشمی ها  این  نباشد.  مورد  بی  آالرم  وقوع  جهت  عاملی  و  گیرنده  توسط 
کارکرد در محیط های فضای باز کاماًل ایمن هستند. مشخصات هر چشمی  خطی با 
مطالعه کاتالوگ آن حاصل می شود. اما به طور نوعی مشخصات یک چشمی خطی 

به طور نوعی به صورت زیر است:
  دمای کارکرد بین 25ـ تا 55+ بوده و در شرایط آب وهوایی مختلف و شرایط 

جوی همچون برف و باران و هوای گرم و آفتابی کار می کند.
  بیم دتکتورها هم در محیط های بسته و هم در فضای باز کاربرد دارند و تا 150 

متر و یا بیشتر امکان ایجاد محدوده پوشش دهی بین دو سنسور وجود دارد.
  زون NC و NO که همان کنتاکت های باز و بسته رله خروجی می باشند قابلیت 
اتصال انواع کنترل پنل های اعالم سرقت را مهیا می سازند به طوری که جدا از 
بَِرند و مدل دستگاه، این بیم سنسور خطی به تمام سیستم های دزدگیر و اعالم 

حریق و... به  راحتی متصل می شوند.
  این چشمی خطی قابلیت تنظیم تا زاویه 90 درجه در راستای افقی و 15 درجه 
 UV و محافظ در برابر اشعه IP65 در راستای عمودی را دارند و استاندارد بدنه

را دارا هستند.
صفر  به  را  فیزیکی  دستکاری  هرگونه  امکان  محافظ  مدار  طراحی  با    سازنده 
ارتباطی  کابل های  بریدن  یا  و  درب سنسور  باز شدن  با  که  به طوری  رسانده 

آژیرهای خطر )درست مانند ورود غیر مجاز به محل( فعال می شوند.
حد  در  ضعیفی  جریان  و  بوده   DC 24 ولت تا   10 بین  خطی  بیم  کاری    ولتاژ 

میلی آمپر مصرف می کند.
2  آشکارساز درب )سنسورمگنت(: در این سنسور از خاصیت آهن ربایی)مگنت( 

از  سنسور  این  می شود.  استفاده  محیط  تغییرات  حس کردن)سنس کردن(  جهت 
است.  تشکیل شده  مغناطیسی(  پالتین)اهرم  و  ثابت(  )مگنت  آهن ربا  دو قسمت 

فعالیت کالسی 4
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بر  روی پالتین دو عدد ترمینال جهت اتصال سنسور مگنت به سرور )تابلو مرکزی( 
وجود دارد. ولتاژ تغذیه این سنسور 12 ولت مستقیم می باشد. که از طریق اتصال به 
ترمینال های پنل مرکزی انجام می شود. پالتین را روی چهارچوب درب )یا پنجره( و 
آهن ربا را روی قسمت متحرک نصب می کنیم، به طوری که فاصله این دو قسمت بین 
2 تا 4 میلی متر باشد. مکانیزم عملکرد این قطعه بدین صورت می باشد که تا زمانی 
که دو قطعه به همدیگر نزدیک باشند یکی تیغه متحرک به وسیله آهن ربای موجود 
در قطعه مگنت جذب شده و از تیغه ثابت جدا می شود و در این حال سنسور عادی 
است و به محض دور شدن 2 قطعه از یکدیگر تیغه متحرک به حالت اول برگشته و با 
تیغه ثابت برخورد می کند و در نهایت خروجی سنسور فعال شده و سیستم امنیتی 
را تحریک می نماید. مگنت ها برای پوشش درب ها و مخصوصاً پنجره ها به کار می روند 
به طوری که قسمت سنسور آن بر روی قسمت ثابت و قسمت مگنت آن بر روی 
قسمت متحرک شیء پوشش داده شده قرار می گیرد. مگنت ها بر 2 نوع می باشند، 
نوع باسیم و نوع بی سیم که از نظر فرکانسی به چند دسته تقسیم می شوند نوع اول 

که پر کاربردتر نیز می باشد 315 مگاهرتز و نوع دوم 433 مگاهرتز می باشد.
3  شوک سنسور)سنسور لرزشی(: این سنسورها حساس به ارتعاش می باشند و 

به شوک سنسور نیز شهرت دارند، عملکردی مشابه مگنت ها دارند با این تفاوت 
که به صورت تک موجود هستند. زمانی که ضربه و یا ارتعاش به سطحی که سنسور 
بر روی آن قرار دارد وارد شود سنسور تحریک می شود. این سنسورها بر 2 نوع 

می باشند الکترونیکی و مکانیکی.
نوع مکانیکی خود شامل 2 نوع بی سیم و باسیم می باشد و هر دو مدل آن شامل 
2 تیغه ثابت و متحرک است که توسط پیچی که فاصله بین آنها را تنظیم می کند 
می توان حساسیت آن را تغییر داد، با ایجاد لرزش تیغه متحرک که به صورت فنری 
می باشد با تیغه ثابت برخورد کرده و مانند یک کلید عمل می کند از این خاصیت 

جهت بستن زون و در نهایت اعالم خطر استفاده می شود.
یک  شامل  و  می باشد  مکانیکی  نوع  از  حساس تر  بسیار  آن  الکترونیکی  نوع 
حسگر حساس به امواج لرزشی )گاهًا از سنسور پیزو الکتریک استفاده می شود( 
می باشد، این نوع سنسورها دارای یک پتانسیومتر بر روی خود می باشند که از 

طریق آن می توان میزان حساسیت آن را تنظیم نمود.
وارد شود  آن نصب شده،  روی  این سنسور  که  به شیشه ای  که یک ضربه  زمانی 
تیغه های پالتین درون این سنسور از هم جدا شده و این تغییر از طریق سیم های 
متصل به پنل، زونی که به آن متصل است را فعال می نماید. کاربردهای این نوع 
سنسورها برای دیوارها و سقف ها برای جلوگیری از تخریب آنها ، درب ها و پنجره ها، 
گاوصندوق ها و نیز خودپردازها )ATM( می باشد. شکل زیر مدار مربوط به یک مدل 
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شوک سنسور می باشد:

4  آشکارساز حریق: ویژگی خوب سیستم اعالم سرقت قابلیت اتصال آشکارساز 

حریق)که عمومًا آشکارساز دود یا گاز می باشد( به پنل می باشد که حتمًا باید به 
زون 24ساعته متصل کرد. شاید بتوان به کمک این قابلیت از سیستم اعالم سرقت 
در مکان های کوچک به عنوان دستگاه اعالم حریق هم استفاده نمود، اما قطعًا این 
کار استفاده از سیستم اعالم حریق را منتفی نمی کند. بلکه استفاده از سیستم 
اعالم حریق اصولی ترین راه کشف و اعالم حریق می باشد. دتکتورها در دو نوع 

باسیم و بی سیم وجود دارند.
زون  باید  نمایید  استفاده  دتکتور  از  مدل910  پنل  در  بخواهید  که  در صورتی 
در  پیش فرض  حالت  )در  کنید  انتخاب  سرقت  یا  حریق  عنوان  به  را  موردنظر 
وضعیت سرقت می باشد(. همچنین توسط تنظیمات این پنل می توانید ضبط پیام 

را نیز برای اعالم حریق از پیام اعالم سرقت جدا کنید.
این سنسورها باید در سقف و دور از کانال یا پنجره نصب گردد. 

برای  یافت می شوند که  بازار  نیز در   )Stand alone( برخی دتکتورهای مستقل 
تنهایی می توانند ضمن تشخیص حریق،  به  و  محل های کوچک طراحی شده اند 

آالرم یا هشدار نیز بدهند.
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1 سیستم های ساده

فعالیت 
در صورت صالحدید از هنرجو بخواهید مدار شوک سنسور را ساخته و تست نماید. پیشنهادی

انواع سیستم های اعالم سرقت 

تمام زون های پنل مدل 910 قابلیت تبدیل به زون دینگ دانگ را دارد. این قابلیت 
عالوه بر عملکرد عادی چشمی به عنوان تشخیص ورود سارق می باشد. که خود 

ویژگی منحصر به فردی است.

2 سیستم های پیچیده)هوشمند(

چشمی  نوع آدرس پذیر)هوشمند( دیتا از پورت سریال آن به سانترال مرکزی ارسال 
می گردد که شامل آدرس سنسور نیز می باشد. از عمده مشکالت این سنسورها خطای 
آنها می باشد این خطا در زمانی رخ می دهد که نور مستقیم شدید بر روی لنز سنسور 
قرار گیرد و یا دمای محیطی که این سنسور در آن قرار دارد بیش از 50 درجه باشد. 
از دیگر مشکالت این سنسورها ناتوانی سنسور در تشخیص جسم متحرک می باشد.

3 سیستم های بی سیم

در طول بخش های مختلف در مورد انواع تجهیزات بی سیم بحث و مطلب ارائه شد. 
در این بخش صرفاً هدف باید مقایسه بین این تجهیزات با تجهیزات باسیم باشد.

سیستم های اعالم سرقت کنونی قابلیت کنترل مصرف کننده را به صورت لحظه ای و 
دائم دارد. برای مثال می توان یک در بازکن ورودی یا یک مصرف کننده مثل المپ یا 

موارد مشابه را توسط ریموت و پیامک یا نرم افزار کنترل کرد.
حتی می توان با پنل دزدگیر موجود در کارگاه هنرستان مدل )GM910 ( در طول ایام 
هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل 

خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید.
الزم به ذکر است، رله پنل فقط به عنوان 1 کلید تک پل عمل می نماید و فرمان آن 
ترمینال OPEN DOOR می باشد. ضمنًا توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد و در صورت 
کنترل وسیله برقی با آمپر باالتر حتمًا از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال 
هیچ گونه  دارای  ترمینال  این  می شود  )تأکید  گردد.  استفاده  فوق  رله  فرمان  جهت 

خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید(

فکر کنید
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همان طور که قباًل هم گفته شد مهم ترین مشکالت تجهیزات بی سیم در سیستم اعالم 
سرقت عبارت اند از:

1  اتمام شارژ باتری تجهیزات بی سیم

در  اختالل  و  سیستم  رادیویی  فرکانس  روی  بر  پارازیت  و  نویز  ایجاد  2  احتمال 

عملکرد سیستم

فکر کنید

پخش فیلم 13 نحوۀ کددهی تجهیزات بی سیم سیستم اعالم سرقت

پژوهش کنید 2 یکی از توانمندی هایی که مهندسان کشورمان توانسته اند به آن دست یابند دستگاه 
پیشگیری از سرقت )مه ساز( می باشد. که جز معدود کشورهایی هستیم که توانستیم 

به این مهم دست یابیم.
اصول عملکرد این دستگاه به صورت تصویر زیر می باشد: 

GMK
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طراحی، نصب اصولی و بهره برداری صحیح از مهم ترین دالیل پایداری یک سیستم 
حفاظتی همچون سیستم اعالم سرقت اماکن می باشد. جهت طراحی و نصب یک 

سیستم اعالم سرقت باید مراحل زیر را طی کرد:

1 بازدید از محل کار)محل نصب(

بیشتر پروژه های نصب سیستم اعالم سرقت آماده کارند. در این صورت با توجه به 
شرایط پروژه و نیاز کارفرما، نوع چشمی  را تعیین و محل مناسب نصب چشمی ها 

را انتخاب می نمائیم. سایر تجهیزات نیز به همین صورت انجام می گیرد.
در غیر این صورت )آماده نبودن محل کار( از نقشه های موجود برای طراحی استفاده 

گردد.

2 تهیة نقشه سیم کشی

در تهیة نقشه باید زون بندی )منطقه بندی( ساختمان انجام شود. برای مثال طبقة 
یک را تحت عنوان زون یک و طبقة دو را تحت عنوان زون دو و همین طور الی 
آخر زون بندی می کنیم. درنظر داشته باشید که اگر پارت بندی می کنید، عالوه بر 
زون بندی مشخصاً وظیفه هر بخش یا پارت را با توجه به نیاز کارفرما اجرا کنید. 

پیچیدگی کار بعضی مواقع، ضریب خطای سیستم را باال می برد.

3 تهیة لیست تجهیزات الزم

باتوجه به مرحله قبل، از روی نقشه تجهیزات الزم را برآورد می کنیم. 

4 اجرای عملیات سیم کشی

با سطح  زوج  و سه  زوج  دو  از سیم های  غالباً  اماکن  اعالم سرقت  در سیم کشی 
مقطع 0/6 استفاده می گردد که حداقل مقطع به کار رفته در این سیستم هاست. 
دقت نمائید برای فواصل بیشتر از 50 متر حتماً از سیم های با مقطع باالتر استفاده 

گردد، تا افت ولتاژ در طول سیم باعث ایجاد مشکل در کار قطعات نشود.
با توجه به اینکه مهم ترین سنسور سیستم اعالم سرقت چشمی  آن است، نکاتی در 

مورد نصب چشمی یادآوری می شود:
  چشمی را در معرض تابش مستقیم آفتاب یا نور چراغ ماشین های عبوری از  1

خیابان یا انعکاس نور از پنجره یا آینه قرار ندهید.
  نباید هیچ مانعی از قبیل مبل و پرده یا سایر وسایل در برابر دید چشمی  قرار گیرد. 2

  چشمی باید بر روی دیوار صاف و بدون کجی، در ارتفاع مناسب نصب گردد. 3

نصب سیستم های اعالم سرقت 
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  چشمی نباید در محل نزدیک به بخاری یا کولر، که امکان تغییرات وسیع دما  4

وجود دارد، نصب گردد.
  از نصب کردن چشمی در جایی که امکان تکان خوردن دارد باید اجتناب کرد. 5

  چشمی  باید روبه رو یا باالی ورودی و پنجره های اتاق نصب شود تا به محض  6

ورود به اتاق حرکت تشخیص داده شود.
  توجه نمایید که چشمی ها به حرکت در عرض نسبت به حرکت از روبه رو به سمت 

چشمی حساس ترند، لذا در تعیین محل نصب باید این نکته را در نظر گرفت.
  به منظور به دست آوردن ارتفاع مناسب برای نصب چشمی باید به راهنمای 

نصب آن که معموالً همراه چشمی ارائه می شود، مراجعه کرد.
نکات دیگری که باید در نصب تجهیزات رعایت کرد عبارت اند از:

  همیشه غیرفعال کردن کنترلر مرکزی اولین ترفند سارقین پس از ورود به 
محل می باشد. محل نصب دستگاه مرکزی باید دور از چشم به صورت مخفی 

باشد. وجود یک چشمی  در محل نصب دستگاه مرکزی، الزامی  است.
  باتری به دلیل داشتن حجم کم مي تواند در داخل تابلوی دستگاه مرکزی قرار 

گیرد. باتری را در هر دو سال یکبار تعویض نمایید.
  آژیر داخلی معموالً در کنار دستگاه مرکزی نصب می گردد.

  از قاب آژیر بیرونی نباید هیچ سیمی بیرون باشد. هنگام نصب باید توجه نمود 
بعد از سوراخ کردن دیوار، سیم ها مستقیماً از پشت آن، وارد قاب آژیر شوند.

تصاویر زیر نمونه ای از نصب های غیراصولی را نشان می دهد:

بهره برداری از سیستم: برای اطمینان از صحت عملکرد قطعات سیستم، بعد از 
نصب الزم است آزمایش هایي انجام شود. بر روی چشمی آزمایش حرکت را انجام 
می دهیم تا از عملکرد چشمي در محدودۀ مورد نظر مطمئن شویم. ابتدا باید تغذیة 
چشمی  را وصل کنیم، سپس در منطقة تحت پوشش چشمی، شروع به قدم زدن 
می کنیم. هر بار که چشمی  حرکت را تشخیص دهد المپ نشانگِر روی آن روشن 
می شود. در صورت وجود نقاط کور خارج از دید چشمي، باید محل آن را دوباره 
تنظیم نماییم. سپس با فعال کردن سیستم و با تحریک چشمی و مگنت های در، 

عملکرد آژیرها و تلفن کننده و سیرن را بررسی می کنیم.
جهت نگهداری اصولی از سیستم، حداقل ماهی یک بار باید این تست انجام شود.
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شرح کار
 مطالعه کاتالوگ پنل و چشمی و تجهیزات مربوطه سیستم

 سیم کشی دو زوج و سه زوج سیستم
 تست، آزمایش و گزارش گیری از سیستم

استاندارد عملکرد
سیم کشی اصولی و با رعایت فواصل و رعایت زوایای قابل دید چشمی با مطالعه کاتالوگ

شاخص ها
 مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامترهای مهم نصب تجهیزات

 رعایت نحوه سیم کشی چشمی و تجهیزات دیگر
 برنامه ریزی دقیق زون ها با توجه به خواست هنرآموز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ کارگاه و میز استاندارد؛ 2ـ نور یکنواخت با شدت 400 لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای C ± 3°20؛ 4ـ وسایل 

ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم اعالم سرقت ـ کابل دو زوج یا سه زوج

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2سیم کشی پنل و تجهیزات دیگر1

2شناساندن ریموت به سیستم2

1تعریف زون 24 ساعته و تنظیمات دیگر3

2صحت عملکرد سیستم4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی شبکه های رایانه ای
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واحد یادگیری 3
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

معرفی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

یک آتش به سه عامل گرما، سوخت و اکسیدکننده )معموالً اکسیژن( نیاز دارد. آتش 
بروز آن جلوگیری  از  یا  این سه عامل خاموش کرده  از  با حذف هر یک  را می توان 
هم  با  مناسب  نسبت  به  فوق  عوامل  که  هنگامی   آتش  طبیعی  به طور  آورد.  به عمل 
ترکیب شوند به وجود می آید. بدون گرمای کافی آتش شروع نشده و ادامه نمی یابد. 
گرما را می توان با آب از بین برد. آب با گرفتن گرما به بخار تبدیل شده و بخار نیز 
به نوبه خود گرما را جذب می کند. پودر خشک و گازها )دی اکسید کربن،  هالون ها( 
نیز به همین شکل عمل می کنند. جدا کردن سوخت های شعله ور از یکدیگر نیز گرما 
یکدیگر  از  درختان  شعله ور  تنه های  جنگل  آتش سوزی های  در  می دهد.  کاهش  را 
پراکنده کردن  قرار می گیرد.  از هرگونه سوخت دیگر  و در مکان های دور  جدا شده 
نیز  آتش سوزی ساختمانی  در  در حال سوختن  بقایای ساختمانی  و  زغال، خاکستر 
باعث کاهش حرارت می شود. همچنین قطع الکتریسیته در آتش سوزی های ناشی از 

الکتریسیته باعث حذف عامل جرقه زن )تولیدکننده گرما( می شود. 
مربع آتش یا مثلث آتش کدام یک درست است؟ 

در گذشته متخصصین وجود سه عامل را برای تولید آتش الزم و ضروری می دانستند 
اما جالب است که بدانید امروزه در مهندسی آتش وجود یک عامل چهارم را برای 

فکر کنید
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  به صورت کلی سیستم های اعالم حریق به سه دسته و به صورت جزئی به پنج نوع
تقسیم می شوند:

 )Addressable( سیستم های آدرس پذیر  
)Conventional( سیستم های متعارف  

)Stand alone( سیستم های خانگی  
)Expolosin proof ( ضد انفجار  

)Wirelese( وایرلس  

تاریخچة سیستم های اعالم حریقپخش فیلم 1

...A fire alarm system hasترجمه کنید 1
و  می کنند  کار  یکدیگر  با  که  است  دستگاه  چند  دارای  حریق  اعالم  سیستم  یک 
در  صورت وجود دود، آتش، منوکسید کربن و سایر شرایط اضطراری آنها را تشخیص 

داده و از طریق تجهیزات صوتی و بصری به مردم هشدار می دهند.

بنابراین  می دانند.  ضروری  آتش  و  گسترش  تولید 
دیگر از اصطالح مثلث یا هرم آتش استفاده نمی شود 

بلکه از مربع آتش یاد می شود. 
بنابراین اضالع مربع آتش عبارت اند از: 

اکسیژن ـ سوخت ـ حرارت و واکنش های زنجیره ای

در سیستم های دستی، شستی اعالم حریق، تنها منبع تشخیص حریق است. در واقع کار بحث کنید
تشخیص حریق در این گونه سیستم ها فقط به انسان سپرده شده  است و در مکان هایی 
که انسان حضور ندارد، کاربردی ندارند. بر خالف سیستم های دستی، سیستم های اعالم 
حریق خودکار، وابستگی کمتری به تشخیص انسان دارند. سیستم های خودکار، به دو 
گروه آدرس پذیر، و غیر آدرس پذیر تفکیک میشوند. در سیستم آدرس پذیر، عالوه بر 

اعالم حریق، محل دقیق وقوع آن نیز مشخص می شود.
انتخاب هر یک از سیستم های فوق بستگی به نوع پروژه، الزامات کارفرما و یا دستورالعمل 
مقام قانونی مسئول دارد. همین طور بحث قیمت تمام شده هر یک از سیستم های فوق 
نیز، جزو مباحث انکارناپذیر در انتخاب نوع سیستم در یک پروژه اعالم حریق می باشد.
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مزایا و معایب سیستم های متعارف و آدرس پذیر در جدول زیر آورده شده است. به 
کمک هنرآهوز خود، آن را کامل کنید.

سیستم آدرس پذیرسیستم متعارف

معایبمزایامعایبمزایا

نصب اولیه پیچیده ترامکان پایش هوشمند اجزانبود امکان پایش سیستمسادگی سیستم

انتخاب حساسیت منحصر به عدم تعریف سناریو خروجیهزینه اولیه پایین
نیاز به آموزش کارکنانفرد براي هر حسگر

هزینه اولیه باالتعریف سناریو برای خروجی هامحدودیت طول آشکارسازینصب آسان

خدمات گسترده 
)نصاب و عیب یاب(

عدم امکان تغییر در حساسیت 
و کارکرد اجزای ورودی

امکان غیرفعال نمودن اجزا 
در مواقع تعمیرات

انحصاری بودن انتقال 
داده در برند های متفاوت

در دسترس بودن به 
دلیل تولید برندهای 

داخلی
sens از جمله

در صورت قطعی سیم از یک 
طرف کل مدار بعد از قطعه 

از مسیر خارج می شود

عملکرد مداری در مواقع 
خرابی قسمتی از سیم کشی 

آدرس دادن متفاوت و 
نصب سیستم ها متفاوت با 

یکدیگر هستند

فعالیت کالسی 1

پژوهش کنید 1 سیم کشی  دارد  وجود  حریق  اعالن  سیستم های  در  سیم کشی  نوع  دو  کلی  به طور 
کالس  A و سیم کشی کالس B که برای سیستم متعارف از کالس دوم استفاده می شود 
این سیم کشی در حال حاضر به این جهت در حال منسوخ شدن است که در صورت 
قطعی سیم یا اتصال کوتاه کل زون یا محیط از مدار خارج می شوند در   حالی که در 
به مرکز کنترل  از مسیر رفت در مسیر برگشت متصل  بعد  المان ها  کالس   A تمامی 

می شوند و چنانچه مسیر از یک سو قطع شده باشد از سوی دیگر برقرار است.
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 با همیاری هنرآموز خود، جدول زیر را، که اجزای سیستم اعالم حریق)صرف نظر از 
نوع متعارف یا آدرس پذیر( را مشخص می کند، تکمیل نمایید.

وظیفه )عملکرد(نام قطعهتصویر قطعه

کنترل پنل اعالم 
)FACP(حریق

را  سیستم  کنترل  و  پایش  و  مرکزی  پردازش  وظیفة 
دارد. بر عهده 

در هنگام وقوع حریق و یا خطا در سامانه محل دقیق 
آالرم و خطا مشخص می گردد

دتکتور
)Detector(

آتش با دود، حرارت، گاز منو کسید  کربن، نور یا شعله 
همراه است. وظیفه این قطعه تشخیص این موارد است.

شستی اعالم حریق
)Call Point(.در مواقع وقوع حریق توسط کاربران فعال می شود

کابل
)Cable(

ارتباط میان اجزای یک سیستم در سیستم اعالم حریق 
متعارف و آدرس پذیر با استفاده از کابل ضد حریق انجام 

می گیرد

 

آژیر
)Sounder(

ایجاد هشدار صدا )آژیر( و نور )فالشر( در زمان ایجاد 
خطر را بر عهده دارند.

این تجهیزات خروجی سیستم اعالم حریق می باشند.
فالشر

)Flasher(

فعالیت کالسی2
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)Fire Alarm Control Panel(1 کنترل پنل اعالم حریق

  کنترل پنل اعالم حریق متعارف یا Conventional: پنل های اعالم حریق از نوع 
متعارف که قبل از سال 1998 نصب می شدند از نوع پنل های معمولی ناحیه ای 
بودند. در یک سیستم ناحیه ای، دستگاه های اعالم حریق موجود در یک منطقه 
مشترک یا یک طبقه از یک ساختمان رفاهی به یک مدار آغازکننده هشدار متصل 
می شوند. هر ناحیه )زون( به رسانای مدار خود نیاز دارد. این آرایش این امکان را 
فراهم می کند تا اعالم هشدار توسط بخش های ساختمان گزارش شود تا بتوان 
متوجه شد کدام دستگاه در حال هشدار دادن می باشد. پنل های متعارف اغلب در 
ساختمان های کوچک که داشتن چند ناحیه می تواند اعالم هشدار کافی را فراهم 

کند، استفاده می شوند.
  کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یا Addressable: با ظهور ریزپردازنده ها و 
الکترونیک دیجیتال، صفحات کنترل آدرس پذیر برای سیستم ها و دستگاه های 
اعالم حریق در ساختمان های متوسط و بزرگ نسبت به سیستم متعارف متداول تر 
شده اند. آنها حتی در برخی از کاربرد های کوچک نیز مقرون به صرفه تر شده اند.

سیستم های آدرس پذیر اعالم حریق از کدگذاری دیجیتال و تکنولوژی تسهیم سازی 
برای شناسایی دقیق تر محل هشدار ها و وضعیت دستگاه ها استفاده می کند. هر 

دستگاه اعالم حریق در سیستم با یک نشانی خاص برنامه نویسی می شود.
صفحه کنترل سیستم اعالم حریق می تواند بسته به نوع عملکرد مورد انتظار، با 
یک یا چند نشانی ارتباط برقرار کند. این ارتباط اغلب بر روی یک کابل مشترک 
تسهیم سازی می شود که برخی اوقات آن را با نام مدار خط هشدار )SLC( می شناسند. 
این آرایش مقدار سیم کشی الزم برای نصب سیستم را به طور چشمگیری کاهش 
می دهد. کانال ارتباطی امکان ارتباط دو مسیره را فراهم می کند در نتیجه، صفحه 
کنترل سیستم اعالم حریق می تواند عالوه بر کنترل دستگاه های اعالم حریق، آنها 

را تحت نظر نیز داشته باشد.
یکی از اجزای اصلی یک سیستم اعالم حریق آدرس پذیر ، برنامه نویسی نرم افزاری 
است که باعث می شود سیستم به درستی کار کند. برنامه نویسی به گونه ای است 
که می توان به کمک آن از کاربرد های انعطاف پذیر، برای مواردی که می خواهید 

کنترل های خاصی بر روی ورودی ها و خروجی ها داشته باشید، استفاده کرد.
تکنولوژی های ارتباطی به کار گرفته شده در سیستم های آدرس پذیر امکان استفاده 
از ویژگی های پیشرفته ای را فراهم کرده که تغییرات حساسیت به دلیل گذر زمان 
و جمع شدن گرد و غبار را منظور می کند. این ویژگی ها، در سیستم های استاندارد 

متعارف وجود ندارند.

معرفی تجهیزات اعالم حریق آدرس پذیر
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)Manual Call Point( 2 شستِی اعالم حریق

شستی ها ایستگاه های اعالم حریق اند که با کشیدن یک اهرم هشدار فعال می شود، 
ایستگاه های اعالم حریق به صورت شکاندن شیشه و نقاط فراخوانی هشدار )در اروپا( 
می باشند. دستگاه های فعال سازی دستی اعالم حریق یا به عبارت دیگر شستی های 
اعالم حریق به گونه ای نصب می شوند که به سرعت بتوان آنها را پیدا کرده )نزدیک 
خروجی ها( و آنها را فعال نمود. این دستگاه ها اغلب با استفاده از تعامل فیزیکی، مانند 
کشیدن یک اهرم یا شکستن شیشه فعال می شوند. در دو نوع قابل بازگشت و شیشه 
شکستنی هستند که نوع قابل بازگشت آن اغلب توسط یک سوئیچ بعد از فعال شدن 
قابل برگشت به حالت اولیه هست. توجه شود شستی اعالم حریق به رنگ قرمز و در 
خروجی ها نصب می شود همچنین استاندارد نصب آن به گونه ای می باشد که در هر 

45 متر باید یک عدد نصب شود به و یا هر خروجی منتهی به فضای باز.

...Addressable panels are usually ترجمه کنید 2
برخوردار  بیشتری  از ظرفیت  متعارف خود  از همتایان  معموالً  پذیر  آدرس  پنل های 
رونق  زمان  در  آدرس پذیر  پنل های  دارند.  نیز  بیشتری  انعطاف پذیری  و  هستند 

میکروکنترلر ها در سال 1980 توسط بیشتر شرکت ها رونمایی شدند.

معرفی FACP سیستم اعالم حریق آدرس پذیر پخش فیلم 2

شستی های قرمز  رنگ برای اعالم حریق شستی های زرد   رنگ برای فعال کردن سیستم بحث کنید
اطفاء حریق و شستی های آبی برای غیر فعال کردن سیستم تخلیه اطفا به کار می روند 
خروجی  درهای  باز  کردن  برای  که  دارند  وجود  نیز  سبز رنگ  شستی های  همچنین 

اضطراری کاربرد دارند.

معرفی MCP سیستم اعالم حریق آدرس پذیر پخش فیلم 3

مهندسان توانمند کشورمان توانسته اند کنترلر مرکزی آدرس پذیر را طراحی و 
تولید نمایند که سنس اولین کنترل پنل آدرس پذیر می باشد.
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)Notification Appliance( 3 هشداردهنده های اعالم حریق

از محرک های شنیداری، دیداری، لمسی، متنی و حتی  دستگاه های اطالع رسانی 
بویایی )رایحه بخش ها( استفاده می کنند تا در صورت وقوع آتش سوزی یا هر حادثه 
اضطراری دیگر، به ساکنین ساختمان نیاز به تخلیه یا انجام هر کار دیگری را اعالم 
کنند. هشدار های تخلیه می تواند شامل دستگاه های ساده باشد که اطالعات کدگذاری 
نشده را منتقل می کنند. همچنین این هشدارها می تواند شامل دستگاه های کدگذاری 
شده باشد که یک الگوی از پیش تعیین شده را منتقل می کنند و یا دستگاه هایی که 
اطالعات شنیداری و متنی قابل مشاهده، مانند راهنمایی های از قبل ضبط شده یا 

به صورت زنده و نمایش پیام های متنی با کمک نور را منتقل می کنند باشد.
بوق  شامل یک  از آتش سوزی عموماً  ناشی  تخلیه  ایاالت متحده، هشدار های  در 
عمومی  می باشد.  مناطق  همه  در  دیداری  اطالع رسانی های  همراه  به  استاندارد 
هشدار های اضطراری به گونه ای طراحی شده اند تا متمایز و قابل درک باشند تا از 

اشتباه گرفتن آنها با سایر هشدار ها جلوگیری شود.
مطابق NFPA 72, 18,4,2، اعالن شنیداری استاندارد در یک سیستم مدرن کد 3 
می باشد. این کد شامل یک چرخه 3 پالسی تکراری است )0/5  ثانیه روشن، 0/5  ثانیه 
خاموش(.  1/5  ثانیه  روشن،  0/5 ثانیه  خاموش،   0/5  ثانیه  روشن، خاموش،  0/5  ثانیه 
است.  مدرن  سیستم های  در  شنیداری  اعالن  متداول  نوع  دومین  صوتی  تخلیه 
سیستم های قدیمی که اغلب در مدارس و ساختمان های نسبتاً قدیمی وجود دارند از 
بوق پیوسته یا انواع دیگری از صدای های قابل شنیدن برای این کار استفاده می کنند.

4 کابل سیستم اعالم حریق

کابل اعالم حریق یا کابل نسوز دارای طراحی ویژه جهت کابل کشی سیستم های اعالم 
حریق می باشد. پارامتر هایی که در این نوع سیستم ها دارای اهمیت اند در طراحی 
این نوع کابل ها رعایت گردیده است. از جمله حفظ یکپارچگی )Integrity( مدار و 
جلوگیری از قطعی مدار و اتصال کوتاه )Short Circuit( در هنگام آتش سوزی و 
قرار گرفتن در معرض شعله مستقیم، بسط و توسعه پیدا نکردن آتش سوزی از طریق 
خطوط کابلی در کل مجموعه و طبقات که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نکات مهم جهت تهیه کابل اعالم حریق مناسب:
  کم  دود بودن )Low Smoke(: سیلیکون کابل بایستی از مواد اولیه مرغوب و  1

افزودنی های مؤثر جهت کاهش دود تشکیل شده باشد.

پخش فیلم 4 معرفی انواع هشداردهنده های سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 
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  خاصیت ضد شعله )Flame Retardant(: سیم و کابل نامرغوب خود می تواند با  2

انتقال آتش در شبکه سیم کشی باعث گسترش آتش سوزی در سراسر ساختمان 
و به بارآوردن خسارات غیر قابل جبرانی شود.

از سیستم اعالم  در بخش هایی   :)Fire Resistance( خاصیت ضد  حریق بودن   3

حریق که نیاز است هنگام آتش سوزی فعال باشند مانند منبع تغذیه و یا آژیرها 
باید از کابل هایی با عایق مقاوم در برابر آتش )Fire Resistance( استفاده نمود 

تا تجهیزات نامبرده بتوانند در شرایط حریق به فعالیت خود ادامه دهند.
کابل های مقاوم در برابر آتش )کابل اعالم حریق( در مقابل آتش سوزی و حریق 
از خود مقاومت نشان می دهد. بدین معنا که در زمان بروز حریق مقاومت و عبور 
جریان در مقابل حرارت و حفظ ارتباط بین تمامی تجهیزات )از قبیل دتکتور ها( 

با کنترل پنل حفظ گردد.
  عدم وجود گازهای سمی )Halogen Free(: در زمان آتش سوزی یکی از عواملی  4

که منجر به صدمات جانی می شود خفگی بر اثر استنشاق گاز های سمی  است. 
ضروریست کابل اعالم حریق فاقد هرگونه گاز سمی  باشد.

به  حریق  اعالم  کابل های  ساختار  است  ضروری   :)Shielded( شیلد    وجود  5

گونه ای باشد که اعوجاج محیط اطراف روی آن تأثیر منفی نگذارد. از این رو 
نویزهای  حذف  جهت  فویل،  جنس  از  پوششی  دارای  حریق  اعالم  کابل های 
احتمالی هستند و همچنین دارای سیم تخلیه با سایز مناسب می باشد تا در 
صورت وجود نشتی آن را به زمین متصل کرده تا خود کابل اعالم حریق موجب 

بروز آتش سوزی نشود.

به فعالیت کارگاهی 1 نسبت  بیشتر  اطمینان  ضریب  با  محیط  نویز  برابر  در  مقاومت  دارای  نسوز  کابل 
باال ذوب  دمای  درجه  در  آتش سوزی  هنگام  در  است.  معمولی  کابل های سیلیکونی 
نمی شود از گسترش آتش به واسطه آتش سوزی خود کابل جلوگیری می کند به رنگ 

قرمز می باشد.

یا توجه و  لنت زدن  از  گرفت،  انشعاب  نمی توان  حریق  اعالم  سیستم  در  عنوان  هیچ  به 
چسب زدن سیم ها در طول مسیر یا سر به سر کردن و همچنین عدم استفاده از سر 
سیم مجاز نیست. نکات ایمنی ارائه شده بسیار مهم است. حتمًا دقت هنرجو را به 

اهمیت موضوع جلب کنید!!!
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این راهنما بیانگر قواعد کلیدی در جانمایی و نصب تجهیزات سیستم اعالم حریق، 
مبتنی بر آخرین ویرایش قسمت اول استاندارد BS5839 می باشد. برای دریافت 

جزییات بیشتر به متن استاندارد مراجعه نمایید.
باید خاطرنشان نمود که جانمایی صحیح دتکتورها و شستی های اعالم حریق تأثیر 

جدی در کاهش صدمات ناشی از حریق و هشدارهای بی مورد دارد.
حصول به درجه ایمنی قابل قبول، صرفاً با پیاده سازی سیستم اعالم حریق، محقق 

نمی شود و سایر اقدامات مانند:
  سیستم اطفای حریق

  سیستم روشنایی اضطراری
  عالئم خروج اضطراری

  سیستم پیجینگ و اطالع رسانی
  کنترل و مدیریت دود

در رسیدن به این هدف ضروری است.
نگهداری سیستم از نکات جدی است که ضامن عملکرد صحیح و طوالنی مدت 

سیستم می باشد.
بازدید هفتگی: به کار انداختن یک شستی اعالم حریق در هفته

بازدید متناوب )کمتر از شش ماه(: سیستم به دقت چک شده و تجهیزات سامانه از 
لحاظ فیزیکی بررسی شود. این مورد شامل چک کردن هشدارهای اشتباه، تغییرات 

کاربری، چک کردن باتری، نشانگرها، هشداردهنده ها و... است.
عملکرد  جهت  دتکتورها  و  حریق  اعالم  تمامی شستی های  باید  سالیانه:  بازدید 
مورد  اولیه  باید سطح تشخیص  آدرس پذیر  برای سامانه های  درست چک شوند. 
لحاظ  از  باید  تصویری  و  صوتی  هشداردهنده  تمامی  تجهیزات  گیرد.  قرار  تست 
عملکرد مورد تست قرار گیرند. کلیه تجهیزات مورد استفاده در بستر سیستم از 
جمله اتصاالت و کابل ها باید چک شوند. برنامه موجود بر روی سیستم از لحاظ 

عملکرد و به روز بودن مورد بررسی قرار گیرد.

نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر دستی

پخش فیلم 5 معرفی استانداردهای طراحی سیستم اعالم حریق 
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جدول زیر را که مشخص کننده اهداف استانداردهاست، کامل کنید.

حفاظت از 
اموال

حفاظت از 
جان شرح

ـــ M دستی ـ صرفاً استفاده از شستی اعالم حریق

P2/M L5 M + تشخیص خودکار ، فقط برای فضاهایی با خطر باال

P2/M L4 M + تشخیص خودکار مسیرهای خروج اضطراری

P2/M L3 M + تشخیص خودکار مسیرهای فرار و اتاق های منتهی به مسیرهای فرار

P2/M L2 M + تشخیص خودکار فضاهایی با خطر باالی حریق و فضاهای استراحتگاهی

P1/M L1 M + تشخیص خودکار کلیه اماکن و فضاها

M: سیستم دستی )هیچ دتکتور خودکار آتشی وجود ندارد، در نتیجه ساختمان با 
ایستگاه های دستی و آژیرها پر می شود(.

L: سیستم های خودکار با هدف حفاظت از جان انسان ها
P: سیستم های خودکار با هدف محافظت از ملک

 P2 تا P1 و L5 تا L1 دسته های مربوط به سیستم های خودکار خود به زیر گروه های
تقسیم می شوند.

سیستم ها  این  غیره.  و  ناقوس ها  دستی،  زنگ های  مانند  دستی  سیستم های   :M
می توانند کاماًل دستی یا دستیـ  الکترونیکی باشند که نوع دوم می تواند شستی های 
بردن  پی  بر  سیستم ها  این  باشد.  داشته  مختلف  آژیرهای  و  حریق  اعالم  دستی 
ساکنین ساختمان به وقوع آتش سوزی در داخل و وارد عمل شدن آنها برای هشدار 
گونه  این  متکی هستند.  این سیستم ها  فعال کردن  با  افراد ساختمان  باقی  به  دادن 
افراد  بدون خطر خوابیدن  اشتغال  مکان های  برای  ملزومات حداقلی  سیستم ها جز 

در محل هستند.
P1: سیستم در سرتا سر ساختمان نصب می شود. هدف از این کار این است که هر چه 
سریع تر به آتش نشانی اطالع داده شود تا هر گونه آسیب به ساختمان کمینه شود. 
مناطق کوچک و کم خطر مانند دستشویی ها و قفسه و کابینت های کمتر از یک متر مربع 

را می توان به عنوان استثنا قلمداد کرد.

فعالیت کالسی3
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P2: تشخیص دهنده ها باید در بخش هایی از ساختمان نصب شوند که خطر احتراق 
از  ارزشمند هستند. سیستم های دسته 2  یا محتویات آن بسیار  آنها زیاد است  در 
تشخیص آتش تنها در بخش های مشخصی از ساختمان استفاده می کنند که در آن یا 

احتمال خطر زیاد است و یا کسب و کار نباید با اختالل مواجه شود.
L1: یک سیستم دسته L1 برای حفاظت از جان انسان ها طراحی شده است و دارای 
تشخیص دهنده های خودکار در همه فضاهای ساختمان )شامل سقف و فضاهای خالی( 
یک  است.  ممکن  زمان  در سریع ترین  الزم  ارائه هشدار  کار  این  از  هدف  می باشد. 
سیستم دسته L1 احتماالً بیشتر مناسب مراکز مراقبت های مسکونی خواهد بود. در 
 ،1 با سیستم های دسته  تمامی  فضاها نصب شوند.  در  باید  عمل، تشخیص دهنده ها 

تمامی  ساختمان به جز بخش های کوچک استثنا تحت پوشش قرار می گیرد.
انسان ها طراحی شده است و در  از جان  برای حفاظت   L2 یک سیستم دسته :L2
فرار  اتاق های مجاور مسیر های  فرار،  آن تشخیص دهنده های خودکار در مسیر های 
ابعاد متوسط )بیشتر از 10 نفر در  با  و اتاق های پرخطر نصب می شود. در محل های 
اعالم حریق  این سیستم های  است.  ایده آل   L2 دسته یک سیستم  نخوابند(  محل 
که  مناطقی  در  تشخیص دهنده ها  از  حالت  این  در  اما  هستند   L3 سیستم  مشابه 
شانس احتراق زیادی دارند )مانند آشپزخانه( و یا خطر برای افراد ساکن زیاد است 

نیز استفاده می شود.
L3: این دسته برای دادن هشدار اولیه به همه افراد طراحی شده است. تشخیص دهنده ها 
باید در تمامی  مسیر های فرار و تمامی  اتاق هایی که به این مسیر ها باز می شوند نصب 
شوند. سیستم های دسته 3 پوشش کامل تری نسبت به سیستم های دسته 4 دارند. 
هدف این سیستم ها این است که به ساکنین ساختمان به اندازه کافی زود هشدار داده 

شود تا بتوانند قبل از اینکه راه های فرار کاماًل مسدود شود از ساختمان خارج شوند.
L4: سیستم های دسته 4 تنها مسیر های فرار و رفت و آمد را پوشش می دهند. در نتیجه 
تشخیص دهنده ها در مسیر های فرار نصب می شوند اگرچه این کار با توجه به ارزیابی 
خطر یا اگر ابعاد و پیچیدگی ساختمان بیشتر شود، کار مناسبی نیست. تشخیص دهنده ها 
ممکن است در بخش های دیگری از ساختمان نیز نصب شوند اما هدف آن ها، محافظت 

از مسیر های فرار است.
که  کامپیوتر  اتاق های  مانند  می شود.  دیگر  وضعیت های  همه  شامل  دسته  این   :L5
فعال  خودکار  تشخیص  توسط  که  حریق  اطفا  سیستم  یک  کمک  با  را  آنها  می توان 
می شود محافظت نمود. سیستم های دسته 5 به نام دسته سفارشی نیز نامیده می شوند 

و به ملزومات خاصی مرتبط هستند که در هیچ دسته دیگری جای نمی گیرد.
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مشخص کنید نقشه های زیر براساس کدام استاندارد طراحی شده است؟)با ذکر دلیل(بحث کنید

سیستم دستی چون فقط از شستی و برای حفاظت از 
شده  طراحی  اتوماتیک  حسگری  هیچ  بدون  و  اموال 

M است

L1 سیستم اتوماتیک با پوشش کامل محیط در دسته

اتاق هایی  و  فرار  مسیرهای  تمامی  برای   L3 سیستم
که به این مسیر باز می شوند طراحی شده است.

سیستم L4 برای تمامی مسیرهای خروج و اتاق های 
مجاور در نظر گرفته شده است.
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تفاوت اصلی در اجرای سیستم آدرس پذیر و کانوشنال )متعارف( در نوع سیم کشی 
در یک  اصطالح  به  یا   A از سیم کشی کالس  آدرس پذیر  برای سیستم  می باشد 
المان سیم کشی شده  تا آخرین  المان یک سیستم  اولین  از  لوپ بسته می شوند 
و در آخرین المان دوباره به دستگاه بازگشت می خورد. در حالی که در سیستم 
انجام  شعاعی  به صورت  موازی  اصطالح  به  و   B کالس  سیم کشی  از  کانوشنال 

می گیرد و المان های ورودی و خروجی مسیر متفاوت دارند.

پخش فیلم 6 معرفی استانداردهای نصب و اجرای سیستم اعالم حریق 

فعالیت کارگاهی2 هدف: اجراي سیستم اعالم حریق آدرس پذیر دستی

بدیهی است برای خروجی آژیر از خروجی SIR استفاده می شود.

انسان  باید توسط  در سیستم های دستی حسگر های ورودی وجود ندارد و حریق 
رؤیت شود. معموالًً حریق توسط انسان زمانی رؤیت می شود که آتش سوزی گسترش 
یا آتش سوزی  و  از گسترش حریق  زیاد  نمی توان  این مرحله  پیدا کرده است. در 

جلوگیری کرد.

S1  ـ    ACP نصب شستی اعالم حریق مدل 300ـ
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در سیستم اتوماتیک با استفاده از حالت های حریق و ماهیت مواد سوختنی سنسورها 
به صورت اتوماتیک تمامی وظایف را اجرا می کنند

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر اتوماتیک

آشکارسازهای اعالم حریق آدرس پذیر اتوماتیک
آتش با دود، حرارت، تشعشعات حریق و گازهای حاصل از احتراق همراه است. هدف 
از آشکارسازهای اتوماتیک، شناسایی آتش حریق با احساس یکی از حالت های موجود 
می باشد. حریق از خود دود یا حرارت یا تشعشع و یا گاز های حاصل از احتراق تولید 
می کند که هر یک از سنسورهای گیرنده مخصوص یکی از این حالت ها یا ترکیبی از 
آنها را مشاهده کرده و دستورات را به مرکز کنترل ارسال می نماید مرکز به واسطه 
دریافت دستور از المان های ورودی خروجی ها را فعال کرده و با فعال شدن آن می توان 

از انفجار یا حریق پیشگیری کرد.

1 آشکارسازهای شعله

به طور کلی با توجه به طیف های مختلفی از شعله که ممکن است بر اثر سوختن 
مواد مختلف قابل احتراق به وجود آیند، این آشکارسازها نیز مي توانند نسبت به 
پرتوهاي مادون قرمز )IR( و ماورای بنفش )UV( حساس باشند؛ شکل زیر طیف 

و طول موج های مختلف نور را نشان می دهد:

بنابراین آشکارسازهای شعله نیز بر اساس همین طیف ها با نام های زیر طراحی و 
ساخته می شوند:

UV Flame Detectors  1

IR Flame Detectors  2

UV/ IR Flame Detectors  3

UV/ IR2 Flame detectors  4
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IR3 Flame Detectors  5

IR2 Flame Detectors  6

 )Smoke detectors( 2 آشکارساز دودی

سه نوع دتکتور دود وجود دارد: یونیزاسیون، فتوالکتریک و ترکیبی.
به طور  امروزه  یونیزاسیون  نوع  از  دود  دتکتور  یونیزاسیون:  نوع  از  دود  دتکتور 
از  ناشی  دود  تشخیص  برای  آن  توانایی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  گسترده ای 
آتش، زمانی به بهترین نحو مورد استفاده قرار می گیرد که فرایند سوختن کامل 
نوع  از  دود  دتکتور های  می شود.  کوچک  ذراتی  تولید  موجب  حالت  این  باشد. 
یونیزاسیون از یک ذره آلفا که یک منبع رادیواکتیو تولید می کند، یک اتاقک دود 
و صفحات دتکتور باردار تشکیل شده است. منبع آلفا باعث می شود تا هوای موجود 
در اتاقک دود یونیزه و رسانا شود. زمانی که ذرات دود وارد اتاقک دود می شوند 
یونیزه شده هوا می چسبانند و رسانایی هوای موجود در  به مولکول های  را  خود 
اتاقک از مقدار از قبل  اتاقک کمتر می شود. زمانی که رسانایی هوای موجود در 

تعیین شده ای کمتر شود اعالم حریق فعال می شود.
دتکتور های دود از نوع فتوالکتریک: دتکتور دود فتوالکتریک متداول ترین دتکتور 
دود است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دود را با استفاده از اصول 
مسدودسازی نور یا پراکندگی نور تشخیص می دهد. توانایی این نوع از دستگاه ها در 
تشخیص دودی که از آتش نشأت گرفته، در آتش هایی که ذرات بزرگی را در طی 

فرایند سوختن تولید می کنند به بهترین نحو مورد استفاده قرار می گیرد.
دتکتور های دود فتوالکتریک از نوع نقطه ای که از اصل مسدودسازی نور استفاده 
می کنند دارای یک دستگاه تولیدکننده نور )که اغلب یک LED می باشد(، اتاقک 
دود و یک دستگاه حساس به نور که نور را به طور مستقیم از چشمه نور در یافت 
می کند و به عنوان خروجی یک جریان الکتریکی تولید می کند می باشند. دودی 
که وارد اتاقک دود می شود شدت نوری را که به دستگاه حساس به نور می رسد 
کاهش می دهد که این امر موجب کم شدن جریان خروجی می شود. وقتی شدت 
تولید شده  افت جریان  کنترل سنسور،  به  مربوط  مدار  از حدی کمتر شود،  نور 
مقدار  از  مقدار جریان  وقتی  را تشخیص می دهد.  نور  به  توسط دستگاه حساس 

مشخص و از قبل تعیین شده ای کمتر شود اعالم حریق فعال می شود.
استفاده  نور  پراکندگی  اصل  از  که  نقطه ای  نوع  از  فتوالکتریک  دود  دتکتور های 
از اصل مسدودسازی نور استفاده می کند  با نوعی که  می کنند نیز به طور مشابه 
ساخته می شوند با این تفاوت که در این نوع، دستگاه حساس به نور به گونه ای 
نصب می شود که نتواند به طور مستقیم چشمه نور را ببیند. وقتی دود وارد اتاقک 
نور منعکس می کنند.  به سمت دستگاه گیرنده  را  نور منبع  می شود، ذرات دود 

وقتی شدت نور به اندازه کافی تشخیص داده شود، اعالم حریق فعال می شود.
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باتوجه به فیلم مشاهده شده با ذکر دلیل نوع دتکتور تصاویر فوق را مشخص نمایید.

...The first automatic electric fire alarmترجمه کنید 3
فرانسیس  به دست  در سال 1890  الکتریکی  اعالم حریق  اتوماتیک  اولین سیستم 
را  اروپایی  اولین دتکتور حرارتی  اختراع شد.  ثبت  ادیسون(  توماس  )همکار  روبین 
جرج اندرو داربی در سال 1902 در بیرمنگام انگلستان ثبت اختراع کرد. دتکتور دودی 
فتوالکتریک )اپتیکال( را دونالد استیل و رابرت امارک در آزمایشگاه الکتروسیگنال و 

در سال 1972 ثبت اختراع کردند.
یک سیستم آدرس پذیر به هر دتکتور یک شماره یا آدرس مستقل و جداگانه اختصاص 
 FACP می دهد.سیستم های آدرس پذیر به مکان دقیق یک آالرم اجازه می دهد تا روی

ثبت شود.

معرفی دتکتور دود سیستم اعالم حریق آدرس پذیرپخش فیلم 7

فعالیت کالسی 4

بیم دتکتوریونیزاسیون

فتوالکتریک
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بحث کنید مزایای دتکتور های دود از نوع یونیزاسیون:
  فراورده های نامرئی فرایند سوختن را تشخیص می دهدـ  می تواند آتش هایی را که در 
مرحله ابتدایی هستند و یا دیگر فرآورده های دودی از نوع ایروسل را تشخیص دهد.
  عملکرد سریعـ  حریق را نسبت به سایر انواع دتکتور دود و یا دتکتور های حرارت 

سریع تر تشخیص می دهد.

معایب دتکتور های دود از نوع یونیزاسیون:
  اگر در محل های در معرض حالل های فرار، گرد و غبار های رسانای ناشی از مواد 

مختلف و یا محل های مرطوب قرار بگیرند ممکن است هشدار غلط ایجاد کنند.
  تنها وجود دود )و نه وجود مواد سمی( را تشخیص می دهد

  پتانسیل نرخ هشدار های غلط باال می باشد
  محل ها و اماکن معمول برای تشخیص یونیزاسیون:

1  اتاق های تمیز

2  اتاق های رایانه

3  داکت های هوای مکانیکی

4  مکان هایی که به روش های تشخیص حساس نیاز دارند.

مزایای دتکتور های دود از نوع فتوالکتریک:
  حساس به ذرات مرئی دود

  تشخیص آتش های با حرارت کم و ناقص سوز
  ارائه هشدار زودهنگام

معایب دتکتور های دود از نوع فتوالکتریک:
  آلودگی سریع توسط گرد و غبار که منجر به حساسیت کمتر می شود.

  تنها وجود دود )و نه وجود مواد سمی( را تشخیص می دهد.
  باید به طور مداوم تمیز شود

  پتانسیل نرخ هشدار های غلط باال می باشد
  محل ها و اماکن معمول برای تشخیص فتوالکتریک:

1  ادارات و دفاتر

2  اتاق های تمیز

3  فضاهای با ارتفاع باالتر از سطح طبقه

4  راهرو ها و میان تاالر ها

5  اتاق های مالقات
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)Flame Detector( 3 آشکارساز شعله ای

دتکتور های شعله برای تشخیص مؤلفه نور ساطع شده آتش به کار می روند. دتکتورهای 
معمول از این نوع طول موج فرابنفش یا فروسرخ و یا ترکیبی از هر دو را تشخیص 
می دهند. این دتکتور ها بسیار سریع عمل می کنند و در مناطقی مورد استفاده قرار 

می گیرند که آتش سوزی های مکرر و یا انفجار ممکن است رخ دهد.

6  اتاق های کامپیوتر

7  اتاق های مخابرات

8  اتاق های تجهیزات الکتریکی

9  اتاق خواب ها

10  کمد ها

معرفی دتکتور شعله ای سیستم اعالم حریق آدرس پذیرپخش فیلم 8

به نظر شما مزایا و معایب دتکتورهای شعله ای چیست؟ )با ذکر دلیل(بحث کنید

مزایای دتکتور شعله ای:
  سرعت بسیار سریع در عملکرد

معایب دتکتور شعله ای:
  میدان دید محدود

  گران قیمت
  نیاز به میدان دید بدون مانع

  نگهداری دشوار

کاربرد های متداول دتکتور شعله:
  اسکله های بارگیری سوخت

  فضاهای مربوط به فرایند های صنعتی
  سایر مناطق خطرناک که امکان رخ دادن آتش سوزی سریع وجود دارد.
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)Heat Detector( 4 آشکارساز حرارتی

پخش فیلم 9 معرفی ماژول تشخیص شعله در آردوینو

دتکتور های حرارتی بیشتر بر دو نوع دسته بندی می شوند:
 دتکتور های حرارتی نقطه ای: 1

  حرارتی دما ثابت
  حرارتی دما افزایشی

 دتکتور های حرارتی خطی )دتکتور کابلی(: 2

  دتکتورهای حرارتی ثابت ))Heat detector )fixed /static(: این نوع از دتکتورها 
را برای حرارتی مشخص ثابت می کنند و وقتی فعال می شوند که حرارت محیط 
برای  این دمای مشخص موجب تحریک دتکتور می شود  و  برسد  به آن مقدار 
طراحی آنها کالس های استاندارد در نظر گرفته می شود. برای مثال رایج ترین 
کالس دتکتور حرارتی دما ثابت کالس A2S هست که رنج دمایی 65 درجه را 

پوشش می دهد.
  دتکتور های حرارتی از نوع نرخ افزایش )Rate of Rise(: نرخی را که دمای هوا 
در طول یک حادثه آتش سوزی تغییر می کند اندازه گیری می کنند. اندازه گیری 
تغییر دما در یک فضا امکان پاسخ دهی سریع تری را نسبت به اندازه گیری دمای 
مطلق فراهم می کند. در واقع دتکتور دما افزایشی به ازای افزایش 7 درجه دما 

در یک دقیقه واکنش نشان می دهد.
  دتکتور های حرارتی از نوع خطی: در واقع کابل هایی هستند که حرارت را در 
می تواند  خطی  حرارتی  دتکتور  یک  می دهند.  تشخیص  مسیرشان  طول  کل 
از  از یکدیگر جدا شده اند تشکیل شود. پس  از دو سیم که توسط یک عایق 
اینکه حرارت به مقدار مشخصی می رسد این عایق میانی ذوب می شود و باعث 
می شود تا سیم ها به یکدیگر تماس برقرار کنند و جریان الکتریکی برقرار شود 

که این امر موجب فعال شدن اعالم حریق می شود.
دتکتور های حرارتی دوفلزی نقطه ای و مدل کوآکسیال به صورت خودبازساز هستند. 

اما انواع اتصال قابل اشتعال و عایق ذوب شونده خود بازساز نیستند.

پخش فیلم 10 معرفی دتکتور حرارتی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر
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معرفی دتکتور حرارتی سیستم اعالم حریق آدرس پذیرپخش فیلم 11

با ذکر دلیل نوع دتکتور تصاویر زیر را مشخص نمایید. فعالیت کالسی 5
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دو   فلزی  کلید  المان  یک  طراحی  نوع  این  در  قدیمی (  )طراحی  حرارتی  دتکتور 
هستند که در حد تعیین شده ای از دما قطع می شود. این کلید به طور معمول از 
دو فلز تشکیل شده است که هرکدام ضریب انبساط حرارتی متفاوتی دارند. گرم 
شدن فلز با ضریب انبساط بیشتر توسط المان دو فلزی، باعث می شود تا کلید خم 
شده یا شکل منحنی به خود بگیرد و در نتیجه کلید قطع شود که باعث فعال شدن 

حالت هشدار خواهد شد. این نوع طراحی دیگر منسوخ شده است.

بحث کنید

از دو سنسور تشخیص دما ساخته شده که  از نوع قدیمی که  افزایشی  دتکتور دما 
با مقایسه عملکرد هردو با هم نرخ افزایش دما را اندازه می گرفتند این نوع طراحی 

منسوخ شده است.

بحث کنید به نظر شما مزایا و معایب دتکتورهای حرارتی چیست؟ )با ذکر دلیل(

مزایا:
  هزینه کمتر نسبت به دتکتور های دود

  آالرم کاذب کمتر نسبت به دتکتور دود
  تحت تأثیر محیط های کثیف و پر گرد و غبار قرار نمی گیرد.

  نیاز به نگهداری حداقلی

معایب:
  پاسخ دهی کندتر نسبت به دتکتور های دود

  فرآورده های فرایند سوختن را تشخیص نخواهد داد.
  تنها مناسب برای محافظت از اموال
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دتکتورهای گاز تجهیزاتی هستند که به منظور شناسایی و مانیتورینگ گازهای 
سمی، قابل اشتعال و انفجار، گازهای اکسیدکننده و به طور کلی گازهای خطرناک 
مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه های گازسنج مجهز به سیستم های اعالن و 
اخطار دیداری و شنیداری )صوتی( بوده و در برخی از مدل ها )پرتابل( از ویبراتور 

یا لرزاننده نیز جهت اعالن خطر به کاربران استفاده می گردد.
این دسته از تجهیزات معموالً به دو دسته ثابت و پرتابل )قابل حمل( طبقه بندی 
می گردند که هر یک ویژگی های خود را داشته و در کاربری های متناسب مورد 

استفاده قرار می گیرند:
با توجه به تکنولوژی به کار رفته جهت  سنسورهای دستگاه های گازسنج معموالً 

تشخیص گازها به انواع ذیل طبقه بندی می گردند:
)IR( سنسور های گازی با تکنولوژی مادون قرمز  

  سنسور های گازی الکتروشیمیایی
  سنسورهای کاتالیستی

  اندازه گیری با استفاده از نیمه هادی ها

معرفی ماژول سنسور حرارت در آردوینوپخش فیلم

در سیستم های اعالن حریق بیشتر از دو نوع دتکتور گازی استفاده می شود.آیا می دانید
دتکتور گاز منوکسید و نشت یاب گاز شهری که هر دو نوع آدرس پذیر و متعارف آن 

موجود می باشد.
دتکتور های گازی پرتابل در بازار بیشتر از دتکتور های 24  ولت رایج هستند.

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی آیا می دانید
بهره می گیرند. در این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند. سنسور 
ـ MQ دارای حساسیت باال نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG است. این  گاز 9 
سنسور می تواند برای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق به کار رود. 
ـ MQ است که رسانایی پایینی در هوای پاک   9 ،SnO2 جنس مواد حساس سنسور گاز
دارد. عملکرد تشخیص این سنسور از طریق باال و پایین رفتن دما است و گاز CO را 
وقتی که دما پایین می آید شناسایی می کند. رسانایی سنسور با افزایش غلظت گاز زیاد 
می شود. هنگامی که دما افزایش می یابد این سنسور گاز متان و پروپان و دیگر گازهای 
قابل اشتعال را تشخیص می دهد و گازهای دیگر جذب شده در دمای کم را رها می کند.
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مشخصات:
5V تغذیه  

  رابط آنالوگ
  طول عمر زیاد

  حساسیت باال نسبت گازهای قابل احتراق، کربن مونواکسید، متان و پروپان
  سازگاری با آردوینو

کاربردها:
  تشخیص نشت گاز در خانه

  تشخیص گاز در صنعت 
  سنسورهای تشخیص دود و گاز سری MQ، نسبت به طیف گسترده ای از گازها 
 MQ 9 ـ گاز  سنسور  استفاده اند.  قابل  اتاق،  دمای  برای  و  خانه  در  و  حساس اند 
نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG دارای حساسیت باالست و از آن می توان 

برای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق استفاده کرد.

TGS813 سنسور مناسب دیگری است که برای تشخیص گازهای قابل احتراق می باشد.

: TGS813 ویژگی های
  حساسیت باال به گازهای متان، پروپان و بوتان

  حساسیت به مونوکسیدکربن، آمونیاک، دی اکسیدگوگرد، الکل، بنزین
  مصرف کم

  اندازه کوچک
  عمر طوالنی و هزینه کم

  مدار الکتریکی ساده
  محدوده دما: 10- تا 50+ سانتی گراد

ppm ~ 10000  ppm 500 :تشخیص غلظت  

کاربردها:
  تشخیص نشت گاز خانگی

  آشکارسازهای نشت گاز قابل حمل
  مناسب برای آشکارسازهای دود و آشکارسازهای الکل
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5 آشکارسازهای پردازش تصویر

انجام می گیرد که بر روی  الگوریتم نرم افزاری  آشکارسازی دود و آتش از طریق 
پردازندۀ سیگنال بصری )ViSP( اجرا می شود. این پردازنده، موتورهای پردازش 
موازی را بر روی سخت افزار پیاده سازی می کند. تصاویر ویدیویی، به طور هم زمان 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  تصویر  دیجیتال  پردازش  تکنیک های  از  استفاده  با  و 
می گیرند. به کمک این تکنیک ها امکان آشکارسازی دود و آتش با درجه باالیی از 
اطمینان امکان پذیر می گردد. تصاویر ویدیویی دائماً با هدف یافتن تغییرات مونیتور 
می شوند و به لطف جبران سازی نویز و اطالعات مربوط به نمای دوربین، آالرم های 

خطا در طول زمان حذف می شود.
کرد.  تقسیم  مختلف  زون های  به  را  دوربین  به وسیله  شده  دیده  تصویر  می توان 
الگوریتم  آنها می توان  به کمک  است که  پارامترها  از  دارای مجموعه ای  هر زون 
زون  هر  برای  پارامترها  این  از  یک  هر  کرد.  کنترل  کامل  به طور  را  آشکارسازی 
کاربردها  از  وسیعی  گسترۀ  برای  را  آنها  بتوان  تا  می شوند  تنظیم  مجزا  به طور 
آماده کرد. همچنین می توان در جهت ارتقاء فرایند آشکارسازی، اطالعات چندین 

دوربین را با هم ترکیب کرد.
در نتیجة سال ها تحقیقات و توسعه، محاسبات متعدد هندسی و آماری پیچیده ای 
بر روی اطالعات تصاویر ویدیویی هریک از زون ها انجام می گیرد. این محاسبات و 
اندازه گیری ها همه از طریق پارامترهای کنترلی تعیین می شوند. توانایی سخت افزار 
در پردازش دیجیتال سیگنال موازی این امکان را فراهم کرده است. پارامترها در 
محدوده ای تنظیم می شوند که امکان آشکارسازی دود را، از دود ضعیف با سرعت 
گسترش پایین تا دود بسیار غلیظی که به سرعت همه جا را فرا می گیرد، فراهم آورند.
زمانی که از روی اطالعات تصاویر ویدیویی، اندازه گیری ها انجام گرفت، مجموعه ای 
از قوانین به ما کمک می کنند تا تعیین کنیم تصاویر مذکور شامل نشانه هایی از 
دود یا آتش هستند یا نه. این قوانین را می توان به گونه ای تنظیم کرد که متناسب 

با کاربردهای مشخصی، الگوریتم آشکارسازی موفق و قدرتمندی را ایجاد کنند.

معرفی ماژول سنسور گاز در آردوینوپخش فیلم 12

معرفی آشکارسازهای خاص سیستم اعالم حریق آدرس پذیرپخش فیلم 13
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جدول زیر آشکارسازهای خاص را نشان می دهد، با توجه به فیلمی که مشاهده 
نمودید آن را کامل کنید.

نام تصویر آشکارساز
وظیفه )عملکرد(آشکارساز

LHD

دتکتورهای LHD که در بازار به دتکتورهای 
کابلی )کابل حرارتی( معروف اند برای تشخیص 
از  حفاظت  مانند  خاص  شرایط  در  حریق 
ترانسفورماتورها، سینی کابل ها، مخازن نفتی، 
تسمه نقاله ها و… استفاده می شوند. در نوع 
معمولی از این سیستم دو رشته سیم که در 
به  سانتی گراد  مثل 105 درجة  خاصی  دمای 
هم دیگر اتصال می یابند آالرم را در پنل ایجاد 

می کنند.
LHD ها در دو نوع آنالوگ و دیجیتال تولید 

می شوند.
چهار   سیمه  عموماً  آنالوگ   LHD دتکتورهای 
مسی و فیبر نوری و دتکتورهای LHD دیجیتال 

دو  سیمه هستند.

داکت دتکتور
دتکتور 

نمونه گیر هوا

در خروجی های هوا نصب می شود و از هوای 
خروجی نمونه برداری می کند.

لوله کشی  و  شده  نصب  تمیز  محیط های  در 
می شود از هوای اتاق نمونه برداری کرده و هوای 

محیط را می مکد.

فعالیت کالسی 6

پژوهش کنید 2 انواع دیگری از کابل های حرارتی نیز وجود دارند، نظیر دتکتورهای حرارتی کابل فیبر 
نوری. در این نوع دتکتور، در ساختمان داخلی کابل از فیبر نوری استفاده شده است 
که طول کابل 5 کیلومتر افزایش می یابد. هنگامی که در یک نقطه در طول کابل، درجه 
حرارت بیشتر از محل های دیگر شود، نور ارسال شده در آن نقطه از کابل شکسته 
جهت  برگشت  و  رفت  زمان  از  دتکتور  حالت  این  در  می کند.  پیدا  برگشت  و  شده 
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نصب سیستم های اتوماتیک با نصب سیستم های دستی زیاد متفاوت نیست. مهم ترین 
تفاوت نصب این سیستم ها در کددهی دتکتورها و تعیین شرایط خاص هر یک از 

آنهاست.

پیش بینی محل حریق استفاده می کند. دقت این نوع سیستم در حد چند سانتی متر 
اختالف می باشد. این کابل می تواند بسته به نوع محصول زون بندی شده و به صورت 
لوپ در مکان های حفاظتی توزیع شود. کاربرد عمدۀ این دتکتورها برای مکان هایی 
مانند تونل هاست. پنل مخصوص این دتکتور قابلیت آنالیز اطالعات گرفته شده توسط 
به   TCP/IP و   Modbus مانند  پروتکل های مختلف  از طریق  اطالعات  ارسال  و  کابل 

تجهیزات دیگر مانند پنل های اعالم حریق و یا SCADA را دارا می باشد. 
نوع دیگر دتکتورهای حرارتی خطی، دتکتورهای حرارتی خطی از نوع لوله حامل گاز 
است. در نوع گازی دتکتور حرارتی خطی )Line Type Heat Detector( از یک دتکتور 
)فشارسنج( و لولة مسی با طول 20 تا 130 متر استفاده می شود، که فشار گاز لوله، شرایط 
لوله تغییر می کند.  باال رفتن دمای محیط، فشار گاز درون  با  بیان می کند.  را  و محیط 
کنترلر متصل به این لوله گاز، دائما در حال سنجش فشار گاز داخل این لوله است و به 
قدری حساس است که کوچک ترین تغییرات فشار درون لوله را می تواند تشخیص دهد.

نصب سیستم اعالم حریق آدرس پذیر اتوماتیک

آموزش نصب تجهیزات سیستم اعالم حریق اتوماتیک آدرس پذیرپخش فیلم 14

عالوه بر تجهیزاتی که تا حال فراگرفته اید، تجهیزات دیگری نیز ممکن است در 
سیستم اعالم حریق مورد استفاده قرار گیرند که مهم ترین آنها عبارت اند از:

)Remote Indicator( 1 ریموت اندیکاتور

از تجهیزات مورد استفاده در سیستم اعالم حریق برای سهولت دریافت مسیر درست 
در مواقع حریق برای آتش نشانان است در دتکتورها معموالً پایه ای به نام پایه r وجود 
دارد که به صورت یک رله عمل می کند. در زمان اعالم حریق توسط دتکتور یک پایه 

تجهیزات جانبی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر 
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منفی یا مثبت بر روی پایه ذکر شده سوئیچ می شود که می توان از طریق این پایه و 
پایه دیگر استفاده نشده )مثبت و یا منفی( محل دقیق تر حریق را رؤیت کرد. 

)Auto Dialer( 2 تلفن کننده

یک ماژول جانبی برای تماس یا ارسال پیامک به شماره های ذخیره شده در حافظه 
را گویند این ماژول معموالً تغذیه 12 ولت دارد و با اعمال پالس مثبت یا منفی به 

پایه تریگر فعال می شود که تریگر منفی و مثبت هست.

3 تغذیه اضطراری

به دلیل اهمیت سیستم اعالن حریق استفاده از سیستم تغذیه پشتیبان ضروری 
ولت   12 باتری  عدد   2 حریق  اعالن  پشتیبان  تغذیه  سیستم  معموالً  می باشد 
می باشد که به صورت سری با هم 24 ولت را تشکیل می دهند )ولتاژ مورد استفاده 

در سیستم اعالن حریق 24 تا 27 ولت می باشد(.

)Repeater( 4 تکرارکننده

برای تکرار رخداد ها در طول مسیر در مکان های مختلف از این دستگاه استفاده می شود.

)Modules( 5 ماژول های سیستم آدرس پذیر

برخی ماژول ها مختص سیستم آدرس پذیرند، از جمله:
از  آدرس پذیر  سیستم  در  مسیر  کردن  ایزوله  برای   :)Isolator( ایزوالتور  الف( 
قوانین  استفاده می شود.  مابین هر زون  ایزوالتور  از  استفاده می شود.  این وسیله 
زون بندی باید در این طراحی لحاظ شود، برای مثال مابین هر طبقه یا 32 قطعه 
در سیستم آدرس پذیر به علت موازی بودن مسیر به هنگام اتصال کوتاه در دو سر 
یک لوپ تمامی تجهیزات آن مسیر از کار خواهد افتاد که ایزوالتور به هنگام اتصال 

کوتاه فقط آن مسیر تا ایزوالتور بعدی را قطع خواهد نمود.
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ب( ماژول های ورودی )Interface Module(: این ماژول جهت وصل کردن ورودی 
به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. )دتکتور ها و شستی ها، ورودی سیستم قلمداد 

می شوند(
ج( ماژول خروجی )Interface Module(: این ماژول جهت وصل کردن خروجی های 

غیرآدرس پذیر به کار می روند )آژیر خروجی دستگاه می باشد(
د( ماژول زون متعارف: این ماژول جهت اتصال یک زون متعارف به یک دستگاه 

آدرس پذیر به کار می رود.
هـ( بُرد میانجی شبکه: برای اتصال و شبکه کردن چندین دستگاه با همدیگر از طریق 

این ماژول اقدام می شود که اتصال آنها بستگی به نوع دستگاه و خود ماژول دارد.
و( بُرد میانجی سریال: خروجی سریال )RS232( برای ارتباط با دستگاه های دیگر 

را دارد. 

برای طراحی این سیستم استانداردهای طراحی برای تولیدکننده بیشتر بر اساس 
54ـ  EN می باشد.

جهت نصب و نگهداری استاندارد 14ـ54  ـ  NFPA72 & EN & 39ـ  BS58 وجود 
دارد.

برای بررسی نصب اصولی سیستم های اعالن حریق به استاندارد اعالن حریق ایران 
رجوع شود.

برای  نرم افزار  این  می شود.  استفاده   Alarmcad مانند  کمکی  نرم افزار های  از  و 
طراحی انواع سیستم های اتوماتیک و دستی کاربرد دارد.

طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم اعالم حریق 
آدرس پذیر 

معرفی نرم افزار سیستم اعالم حریق آدرس پذیرپخش فیلم 15

  آالرم کاذب )طراحی نامناسب(بحث کنید
  آالرم کاذب )عدم کیفیت کافی محصول(

  عدم اگاهی از طریقه استفاده سیستم

است.  ایران  در  آدرس پذیر  تجهیزات  تولید کننده  تنها  که سنس  است  ذکر  قابل 
تمامی دتکتورهای سنس خود ایزوالتور هستند که این ویژگی، حذف ایزوالتور را 

ایجاب می کند.
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باید خاطرنشان نمود که جانمایی صحیح دتکتورها و شستی های اعالم حریق تأثیر 
جدی در کاهش صدمات ناشی از حریق و هشدارهای بی مورد دارد.

حصول به درجه ایمنی قابل قبول، صرفاً با پیاده سازی سیستم اعالم حریق، محقق 
نمی شود و سایر اقدامات مانند:

  سیستم اطفای حریق
  سیستم روشنایی اضطراری

  عالئم خروج اضطراری
  سیستم پیجینگ و اطالع رسانی

  کنترل و مدیریت دود
در رسیدن به این هدف ضروری است.

نگهداری سیستم از نکات جدی است که ضامن عملکرد صحیح و طوالنی مدت 
سیستم می باشد.

بازدید هفتگی: به کار انداختن یک شستی اعالم حریق در هفته
بازدید متناوب )کمتر از شش ماه(: سیستم به دقت چک شده و تجهیزات سامانه از 
لحاظ فیزیکی بررسی شود. این مورد شامل چک کردن هشدارهای اشتباه، تغییرات 

کاربری، چک کردن باتری، نشانگرها، هشداردهنده ها و... است.
عملکرد  جهت  دتکتورها  و  حریق  اعالم  شستی های  تمامی  باید  سالیانه:  بازدید 
مورد  اولیه  تشخیص  باید سطح  آدرس پذیر  برای سامانه های  درست چک شوند. 
لحاظ  از  باید  تصویری  و  صوتی  هشداردهنده  تجهیزات  تمامی  گیرد.  قرار  تست 
عملکرد مورد تست قرار گیرند. کلیه تجهیزات مورد استفاده در بستر سیستم از 
جمله اتصاالت و کابل ها باید چک شوند. برنامه موجود بر روی سیستم از لحاظ 

عملکرد و به روز بودن مورد بررسی قرار گیرد.

توجه اکثر تجهیزات، همچون باتری و دتکتورها تاریخ انقضا دارند! استفاده از آنها پس از 
منقضی شدن امری بسیار خطرناک و جبران ناپذیر است!

پروژه برطبق استاندارد NFPA در یک سالن 11×27 متر حداقل چند عدد دتکتور دود نیاز 
است؟ )راهنمایی: قطر دایره 13 متر و مربع 9×9 متر(

مساحت کل 297 متر
مساحت تحت پوشش دتکتور دود: 3/5

28/09 = 3/5 × 3/5
ــــ297

28/09
 = 11
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بله می توان از طریق مانتورینگ کردن حریق را نیز ردیابی کرد سیستم های جدید پژوهش کنید
در حال طراحی هستند.

برای اینکه از گسترش حریق جلوگیری کرد باید یکی از عوامل حریق را از سیستم 
این  نیازمند  این  که  زنجیره ای(  واکنش های  اکسیژن،  حرارت،  )سوخت،  کرد  حذف 
است که ماهیت حریق که در منطقه رخ می دهد شناسایی شود که ماده سوختنی چه 
نوع ماده ای است بعد از این شناسایی با استفاده از مواد مورد نظر برای خاموش کردن 

حریق مورد استفاده قرار گیرد این مواد با استفاده از جدول زیر قابل رؤیت است.
طبقه بندی انواع حریق مطابق با استاندارد اروپا

مثالنوع آتششکلکالس

Aچوب، کاغذ، پارچه، الستیک، پالستیک، فرش، توتون، مواد خشک یا جامدات
تنباکو، الیاف، نفتالین

Bاستن، مایعات قابل اشتعال اتر،  الکل،  گریس،  تینر،  نفت،  گازوئیل،  بنزین، 
گلیسیرین

Cمتان، اتان، بوتان، پروپان، استیلن، اکسیژن، هیدروژنگازهای قابل اشتعال

Dلیتیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، تیتانیوم، زیرکانیومفلزات قابل اشتعال

Eلوازم برقی و الکتریکی، کابل ها و سیم های برقبرق و الکتریسیته

Fروغن های خوراکی مورد استفاده در آشپزخانه یا رستورانروغن های خوراکی

از هنرجو بخواهید در مورد اطفای  به عنوان فعالیت پیشنهادی  همچنین می توانید 
حریق و انواع آن پژوهش کرده و نتایج را به کالس بیاورد.

حال به نصب تجهیزات آدرس پذیر سنس می پردازیم:
معرفی کنترل پنل

 )Expansion Boards( و چند برد توسعه )Main Board( این پنل شامل یک برد اصلی
می باشد که درصورت نیاز می توان، با اتصال آنها به برد اصلی، از آنها استفاده نمود. 

که دارای مشخصات زیر می باشد: 
  در این پنل، اعالن حریق توسط یک خط آدرس پذیر انجام می پذیرد که قابلیت 

ارتقا به 9 خط آدرس پذیر را داراست. 
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  هر خط آدرس پذیر می تواند به صورت حلقه باز یا حلقه بسته مورد استفاده قرار گیرد. 
  درصورت استفاده از حلقه بسته می توان به هر حلقه )Loop( به تعداد 240 

دتکتور و ماژول آدرس پذیر اتصال نمود.
 e2prom و flash, Ram این پنل از میکروپروسسور 32 بیتی با حافظه های  
پورت  با  یا  و  تاچ اسکرین  نمایشگر  با  برنامه ریزی  قابلیت  که  استفاده می کند، 

USB را داراست. 
کنترل پنل سنس در حالت کلی می تواند شامل موارد زیر باشد:

)TD571/B( 1 عدد برد اصلی  
)TD574/A( را کنترل کنند Loop 4 عدد برد توسعه که هر کدام می توانند 2 عدد  

Synoptic LED یک عدد  
 WAN یا LAN برای اتصال به شبکه LANـPT یک کارت  

  یک کارت OLYNET برای اتصال پنل به شبکه
دو عدد باتری که ماکزیمم 12v @ 18Ah می باشند. در حالت نرمال بهتر است 

از باتری Ah 7/5تا 17Ah استفاده شود.
 :)S6ـ  ASD 300ـ,S6ـ   AHD1  نحوۀ نصب دتکتوردودی و حرارتی آدرس پذیر )300ـ

برای نصب دتکتورهای آدرس پذیر، همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است 
باید L+ Send را از ترمینال خروجی شماره 2، کانکتور J5 مربوط به کارت توسعه 
)TD574/B( یا خود پنل، به پورت L+ دتکتور ها وصل و از پایة L+ خروجی آن 
به L+ دتکتور بعدی وصل می شود. که این سیم کال +Loop نام می گیرد. سپس 
از ترمینال خروجی شماره 1، همان کانکتور با نام Send ـ L به پایه یL- منفی 
دتکتور وصل شده و از پایة R خروجی آن به L- دتکتور بعدی وصل می شود. که 

این سیم کال ـ Loop نام می گیرد. 
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2  نحوۀ نصب Insulator module روی به حلقة آدرس پذیر )FDLVM100(: در 

هر حلقه باید بین هر 32 دتکتور یک ماژول جداکننده به کار ببریم. این ماژول 
 3 ترمینال  به   Loop - و   1 ترمینال  به   Loop+ به صورت  ورودی  ترمینال  دو 
 Loop - به ترمینال 2 و Loop+ می باشد. همچنین دو ترمینال خروجی به صورت
به ترمینال 4 باید متصل شوند. شکل زیر نشان دهندۀ نحوۀ این اتصال می باشد.

آدرس پذیر  آژیر  نصب  برای   :)Sounder( آدرس پذیر  حلقة  روی  آژیر  3  نصب 

باید برای ورودی مثبت پایة Loop+ 1 و ورودی منفی - Loop پایة 3 را در 
نظر بگیریم و برای خروجی مثبت و منفی به ترتیب پایه های 2 و 4 را باید به 

+Loop و - Loop متصل نماییم.
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برای   :)Call point S1 ـ  ACP 4  نصب شستی اعالن حریق آدرس پذیر )300ـ

نصب شستی اعالن حریق باید مانند آژیر مثبت ورودی و منفی ورودی حلقه را 
به ترتیب به پایه های 1 و 2 متصل کنیم و مثبت و منفی خروجی حلقه را به 

ترتیب به پایه های 3 و 4 متصل نماییم.

5  نصب ریموت اندیکاتور آدرس پذیر )Remote indicator FDVFI100(: برای 

نصب اندیکاتور آدرس پذیر، باید همانند آژیر و شستی پایه های 1 و3 را به ترتیب 
به ورودی های مثبت و منفی حلقه متصل نماییم. و پایه های 2 و 4 را به تر تیب 

به خروجی های مثبت و منفی حلقه متصل نماییم.
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 :FDVMCZ100 6  نصب دتکتورهای معمولی به پنل آدرس پذیر با استفاده از ماژول

در صورتی که قصد داریم دتکتورهای معمولی اعم از دودی و حرارتی را به پنل 
آدرس پذیر متصل نمود و از آنها استفاده نماییم باید از یک ماژول ارتباطی برای 
این کار استفاده کنیم. این ماژول در واقع یک زون جداگانه ایجاد می کند. با 
توجه به اینکه ماژول خودش آدرس پذیر بوده و در روی حلقة آدرس پذیر قرار 
دارد در هنگام اعالم فایر از این زون، پنل آدرس پذیر خود ماژول را به عنوان 
عامل فایر نمایش خواهد داد. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود ابتدا 
این ترتیب که مثبت  به  خود ماژول FDVMCZ100 را به حلقه می بندیم، 
و منفی ورودی حلقه به ترتیب به پایه های 1 و3 و همچنین پایه های مثبت و 
منفی خروجی به ترتیب به پایه های 2 و 4 وصل می شوند. سپس ترمینال های 
2 و 1 نشان داده شده در شکل زیر به ترتیب به مثبت زون و منفی زون متصل 
این  برای  باید  نیز  انتهای خط  مقاومت  باشیم که  داشته  توجه  باید  می شوند. 

منظور وصل شود.
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آدرس پذیر  گازی  دتکتور   :G55 500 مدل  آدرس پذیر  گازی  دتکتور  7  نصب 

همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است عالوه بر ورودی های مربوط 
به ادوات آدرس پذیر، دارای دو ترمینال برای تأمین مصرف جریان اضافی نیز 
می باشد. برای اتصال این دتکتور باید به صورت زیر عمل نماییم که ابتدا ورودی 
مثبت و منفی حلقه به ترتیب به پایه های 3 و 5 و خروجی مثبت و منفی حلقه 
به ترتیب به پایه های 4 و 6 دتکتور متصل می شوند و سپس به پایه های 1 و 2 
آن به ترتیب به 24V+ و GND تعبیه شده در کارت TD511 و با نام کانکتور 

JD1A متصل می شوند.

قصد  که  مواردی  در   :Input mini module )FDVMI100( ورودی  8  ماژول 

داریم سیگنال مربوط به دتکتور شعله، گاز و... را وارد حلقه نماییم که از خود 
این ماژول استفاده می نماییم. درصورت  از  ادوات اعالن حریق سنس نیستند 
استفاده از خود ادوات اعالن حریق خانوادۀ سنس بایستی اتصاالت طبق موارد 

پیشتر ذکر شده صورت پذیرد. 
برای  استخراج سیگنال موجود در حلقه  به منظور  ماژول  این  9  ماژول خروجی: 

فعال سازی ادواتی همچون آژیر، زنگ اعالم خطر و... به کار می رود که این ادوات 
اعالم خطر  زنگ  و  آژیر  از  استفاده  در صورت  نمی باشند.  خانوادۀ سنس  عضو 
خانوادۀ سنس بایستی اتصال این ادوات طبق موارد ذکر شده در باال انجام پذیرند.

جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص تنظیمات پنل و نحوه تست و راه اندازی 
به کاتالوگ محصول مراجعه شود و از هنرجو نیز بخواهید حتمًا کاتالوگ خوانی 

را فراگیرد. 
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شرح کار
 شناخت اجزای سیستم اعالم حریق آدرس پذیر و نحوه استفاده از آنها در فضاها و شرایط مختلف

 مطالعه برچسب و کاتالوگ پنل و دتکتور و تجهیزات مربوطه سیستم
 سیم کشی سیستم و نصب طبق استانداردها

 تست، آزمایش و گزارش گیری از سیستم

استاندارد عملکرد
سیم کشی اصولی و با رعایت فواصل و رعایت زوایای قابل دید چشمی با مطالعه کاتالوگ

شاخص ها
 مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامترهای مهم نصب تجهیزات

 رعایت نحوه سیم کشی چشمی و تجهیزات دیگر
 برنامه ریزی دقیق زون ها با توجه به خواست هنرآموز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ کارگاه و میز استاندارد؛ 2ـ نور یکنواخت با شدت 400 لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای C ± 3°20؛ 4ـ وسایل 

ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم اعالم حریق آدرس پذیر ـ کابل مخصوص حریق

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2کاتالوگ خوانی1

2سیم کشی پنل و تجهیزات دیگر2

1تنظیمات پنل3

2تست و آزمایش عملکرد صحیح قطعات4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر


