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طراحی سیستم اسپرینکلر
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2 Sprinklers 13 + 13 = 26 GPM
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تعیین موقعیت ومیسان خط آتش سوزی( الف

1- LIGHT  HAZARD

مقدار مواد کم–قابلیت احتراق کم : مشخصه

آپارتمان های مسکونی؛ اماکن مذهبی؛ بیمارستان ها؛ : مانند

موزه ها؛ زندان؛ مدارس؛دانشگاه؛ هتل؛ساختمان های 

عمومی و اداری
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2- ORDINARY HAZARD

 گروهI:

مقدار مواد متوسط–قابلیت احتراق کم : مشخصه

خشکشویی؛ تعمیرگاه اتومبیل؛ نانوایی؛ سینما؛رستوران: مانند

 گروهII:

مقدار مواد متوسط–قابلیت احتراق متوسط : مشخصه

صنایع نساجی، چاپخانه؛ کفش سازی؛ کتابخانه بزرگ؛ صنایع قندوشکر؛ صنایع : مانند

فلزی

 گروهIII:

مقدار مواد زیاد–قابلیت احتراق زیاد : مشخصه

انبار کاغذ و رنگ؛ انبارمبلمان -صنایع کاغذ؛ آرد ؛ الستیک سازی: مانند
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3- EXTRA HAZARD

 گروهI:

مایعات با قابلیت احتراق کم: مشخصه
فرودگاه–صنابع االستیک  -صنابع الکترود –ریخته گری : مانند

 گروهII:

مایعات با قابلیت احتراق زیاد: مشخصه
صنایع رنگ؛ واکس -پتروشیمی -صنایع نفت -آسفالت  سازی: مانند

 LIGHT  HAZARD واحدهای  مسکونی جزء
.می باشند
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راهنمای نوع لوله برای تأمین آب مورد نیاز سیستم آبپاش

(دقیقه)زمان استفاده (GPM)حذ اقل دبی در رایسر(psi)فشار مورد نیازکاربرد ساختمانی

30-50060-15750مخاطره کم

مخاطره معمولی  
60-70090-1000یا بیشتر 15(1گروه )

مخاطره معمولی  
60-85090-1500یا بیشتر 15(2گروه )

گروه )مخاطره معمولی 
3)

ساختمانهای بلنذ
مخاطره ی زیاد

فشار و دبی مورد نیاز برای سیستم آبپاش و لوله قائم توسط 
مرجع قانونی محاسبه می شود

120-60
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تعیین سیستم اسپرینکلر( ب

1- تر ماتيكاتو Auto – WET

پرينکلرها بستهاس–سيستم تحت فشارأب : مشخصه

2- خشک  ماتيكاتوAuto – DRY

پرينکلرها بستهاس–هواسيستم تحت فشار: مشخصه

3- Deluge system

پرينکلرها بازاس–خشکسيستم : مشخصه

 تر ماتيكبرای واحدهای  مسکونی سيستم اتو

Auto – WET انتخاب می شود.
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طراحی سیستم اسپرینکلر( ج

1-  اسپرینکلرانتخاب

    SIDE WALL(مخصوص راهروونواحی باریک) 

PENDENT(                                  سرپایین)

UP RIGHT(                                    سرباال)
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2- تعيين حداکثر درجه حرارت سقف

در چه دمايی عمل )با توجه  به  دمای  حداکثر سقف  نوع اسپرينکلر

.انتخاب می  شود( کند

MAX TEMP. RANGE(F)

100 135-170

150 175-225

300 325-375

Max TEMP. Fusion point

100 160

150 212

225 280

300 360
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3- تعيين حداکثر پوشش هر اسپرينکلر

 LIGHT HAZARD             200  FT2

 ORDINARY HAZARD     130  FT2

 EXTRA HAZARD             90   FT2

 برای  آپارتمان مسکونی حداکثر پوشش هر اسپرینکلر

.فوت مربع  است  200
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4- تعيين مقدار جريان هر اسپرينکلر

 LIGHT HAZARD            0.1 GPM/FT2

 EXTRA HAZARD          0.5 GPM/FT2
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5-    تعيين سطح طراحیAREA DESIGN   

ونوع (GPM/FT2)و دانسيته( FT2)باتوجه به نمودار سطح 
.محل طراحی  محاسبه می شود

Minimum Area= 1500 FT2
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تراکم آبپاشها با توجه به نوع کاربرد ساختمانی و مساحت فضا
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6- تعيين حداقل و حداکثر فشار برای هر اسپرينکلر

  پوندبراينچ مربع   7حداقل فشار

يا                                      
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7- تعيين فواصل بين اسپرينکلرها و شاخه ها

 LIGHT HAZARD            15 FT

 ORDINARY HAZARD    15 FT

 EXTRA HAZARD           12 FT

a/a/22’’ aa’’

88’’
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8- بر اساس تعداد آبفشان ها سايززنی لوله ها
LIGHT HAZARD                                                      

فوالدی مسی

1 Inch 2 2

1.25 Inch 3 3

1.5 Inch 5 5

2 Inch 10 12

2.5   Inch 30 40

3 Inch 60 65

4         Inch 100 115
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