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 « به نام خدا» 

 : مقدمه

سوزی حادثه ناگواری است كه هرروزه بسیاری ازساختمانها اعم از مجتمع های مسکونی، اداری،  آتش

 به كام خود میکشدوگسترش آن همگام باگسترش صنعت وشهرسازی پیش میرود. كارخانجات و......را

د ومتراكم ازسوی دیگر رشد جمعیت ومهاجرت به شهرهاباعث گسترش شهر وروی آوردن افراد به ساختمانهای بلن

میگردد.یک حادثه آتش سوزی درچنین ساختمانهایی میتواند عواقب وخیم وخسارات جانی فراوانی رابه همراه داشته 

 باشد.

آمارهای منتشر شده ازسوی مراكز ذیصالح حاكی ازآن است كه ساالنه مقادیر فراوانی ازسرمایه های كشور براثرسوانحی 

میرودوبه موازات آن رقم عمده ای ازنیروهای انسانی وامکانات كشور جذب مناطق ازقبیل سیل،زلزله وآتش سوزی ازبین 

آسیب دیده میشود كه به بازسازی فوری نیازدارند،و انسانهای بیگناهی كه در این گونه حوادث جان خود را ازدست 

 میدهند،قسمت غیرقابل جبران این حوادث راتشکیل میدهند.

امروزی به خصوص درشهرهایی كه اغلب بدون رعایت مقررات ایمنی گسترش یافته اند عالوه برآن زندگی شهری به شیوه 

 باعث بروز مشکالت،تغییرات وتحوالت اساسی درالگوهای كاروزندگی انسانها گردیده است.

رواج استفاده ازمصالح و وسایل سوختنی،وسعت وارتفاع بیش ازپیش بناها وبسیاری ازعوامل دیگر،جملگی باعث افزایش 

ضریب خطر ومتعاقب آن آتش سوزی وگسترش خطرات درساختمانها شده است.درعین حال بانگاهی به شاخصهای رشد 

وتوسعه اقتصادی میتوان دریافت كه سرمایه گذاری دربخش مسکن همواره سهم چشمگیری ازتولید ناخالص ملی كشور را 

واجتماعی وچه از دیدگاه حفظ سرمایه های ملی به خود اختصاص داده ومسئله ایمنی بناها چه ازنظرابعاد فرهنگی 

 كشوراز اهمیت ویژه ای برخوردار است.

)            قانون شهرداریها وهمچنین مبحث سوم از مقرارت ملی ساختمان  33ذیل ماده  14ازاین روبه استناد تبصره 

رنامه ریزی جهت ایمن سازی در مقابل حریق( و با توجه به مسئولیت سازمان آتش نشانی درب حفاظت ساختمانها

با و  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرجتوسط این دستورالعمل  ساختمانها دربرابر حریق، ضوابط ارائه شده در

با در و تهیه  استان البرزسازمان نظام مهندسی ،  شهرداری کرج و معماری معاونت محترم شهر سازیهمکاری 

 ها با شرایط ذیل میباشد:نظر گرفتن موارد فوق شامل ساختمان

 .از معبر سقف پنجساختمانهای با حداقل  -1

 ساختمانهای با حداقل ده واحد در مجموع. -2

 .کلیه ساختمانهای با کاربرری غیر مسکونی -3
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 اختیاری وجدول سیستمهای آتش نشانی الزامی 

  یستمس نوع     

 

 نوع ساختمان

 تاسیسات الکتریکی تاسیسات مکانیکی

خاموش 

کننده 

آتش 

 نشانی

اطفاء 

 خشک

اطفاء 

 ترکیبی

فشار 

 مثبت
 اسپرینکلر

اعالم 

 حریق

برق 

 اضطراری

روشنایی 

 ایمنی

برق 

 گیر

 - - - - * - - - √ گروه الف

گروه 

 ب

 - √ - - * - - - √ طبقه 3

 طبقه 4
√ - - - * - - √ - 

 - √ √ √ * - √ - √ طبقه 5

 گروه ج

 8تا 

 طبقه

√ - √ - * √ √ √ - 

طبقه  8

 11تا 

 طبقه

√ - √ - √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ گروه د

 به معنای اختیاری می باشد .  –به معنای الزامی و √ 

( واحد و بیشتر پاركینگ خودرو ، اجرای سیستم اطفاء اتوماتیک اسپرینکلر ) آب افشان (  اجباری 11در صورت اجرای ده ) -1 *
 است.

 در صورت تعبیه باالبر خودرو ، باید طبقات پاركینگ بصورت فول اسپرینکلر ) آب افشان ( تجهیز گردند . -2

قسمتهای یک فضا مانند پاركینگ و راه پله و ... به سیستم اطفاء اتوماتیک ) آب افشان ( فول اسپرینکلر به معنای تجهیز كلیه  -1
  می باشد.
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 بخش دوم

 سیستم اعالم حریقو  ، آسانسور تاسیسات الکتریکی ضوابط

یری واند در بسیاری از موارد از حوادث جبران ناپذتاسیسات الکتریکی ساختمانها می ترعایت ضوابط و مقررات مربوط به 

طراحی اصولی و نصب دقیق انواع جلوگیری نماید . همچنین خسارت به جان و مال انسانها می گردد ایجاد كه باعث 

آگاهی بموقع از خطر موثر بوده شبکه های اخطاری محافظ ) تشخیص ، هشدار و اعالم حریق ( در هر تصرف می تواند در 

به كمک این برای عملیات مبارزه با آتش سوزی را فراهم آورد .و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحران ، فرصت الزم 

شبکه ها می توان تا حدود زیادی از تلفات و ضایعات حریق جلوگیری نمود ، به همین دلیل تجهیز بناها به این وسایل 

 یکی از عوامل اصلی حفاظت جان و مال انسان در برابر آتش سوزی شناخته شده است .

واردی كه در این دستورالعمل استفاده از این شبکه ها ضروری اعالم شود ، ضوابط مندرج در این از این رو در همه م

 بخش برای طراحی ، اجرا ، نگهداری و بازدید آنها الزامی است .

 تعاریف 2-1

 تاسیسات الکتریکی

مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین كه دارای مشخصه های هماهنگ 

 . باشندو مرتبط 

 سیستم اعالم حریق عادی

هرنوع سیستم كشف واعالم حریق كه دارای زون بندی های مختلف بوده وجهت تعیین مکان دقیق حریق امکاناتی 

 ( ازمحل وقوع حریق مطلع گردید.  LEDازطریق چراغهای نشانگر)نداشته وتنها میتوان 

 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

نوعی سیستم اعالم حریق كه در آن كلیه تجهیزات و آشکارسازها دارای نشانی منحصر به فردی هستند كه به وسیله آن 

 مورد شناسایی قرار می گیرند .

 ضد جرقه

 كه درهنگام قطع و وصل جریان برق دارای تجهیزاتی بعنوان خفه كن جرقه باشد.هرنوع موتور یا وسیله الکتریکی 
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 مکنده دود (آشکارسازکاشف )

نمونه برداری شده و به یک یا چند المان حساس به  ,آشکارساز دود كه در آن هوا و ذرات معلق در هوا از طریق دستگاه

 پمپ(دود توسط یک مکنده حمل میگردد. )به عنوان مثال فن یا 

 هر المان حساس به دود ممکن است بیش از یک سنسور در معرض دود داشته باشد. یادآوری:

 دودی:) آشکارساز (کاشف 

حس گر مورد استفاده درسیستم كشف واعالم حریق باقابلیت تشخیص دود و با بهره گیری ازدو مکانیزم نور یا 

 یونیزاسیون درهنگام حریق میباشد.

 حرارتی:) آشکارساز (کاشف 

حس گرمورد استفاده درسیستم كشف واعالم حریق با قابلیت تشخیص حرارت و با بهره گیری از دو مکانیزم ثابت یا 

 افزایشی درهنگام وقوع حریق میباشد.

 ترکیبی: ) آشکارساز( کاشف

 حس گرهایی با قابلیت تشخیص دود وحرارت درهنگام حریق میباشند.

 کاشف ) آشکار ساز ( گاز :

گازهای خطرناک مانند گاز سبک شهری ، سیستم كشف واعالم حریق با قابلیت تشخیص  گرمورد استفاده درحس 

 منوكسید كربن و ... می باشد .
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 سیستم اعالم حریق ضوابط و مقررات 2-2

  ISIRI-3706میبایست تابع یکی ازاستانداردهای معتبر جهانی یا استاندارد ملی ایران  اجزای سیستم كلیه 2-2-1

 باشند.

 .ر مکانهای قابل دسترس نصب گردند كلیه وسایل و تجهیزات میبایست د 2-2-2

كلیه فضاهای یک ساختمان اعم از اتاقها ، سالنها ، انباریها ، زیر زمینها ، اتاقهای زیرشیروانی ،  قسمتهای فوقانی  2-2-3

ند : شفتهای آسانسور ، راه پله های محصور میبایست سقف های كاذب و دیگر فضاهای تقسیم بنا و قابل دسترس مان

 تحت پوشش سیستم اعالم حریق قرار گیرد .

در تمامی ساختمان ها چون سیستم آدرس پذیر خطاهای كاذب كمتری داشته و امکان عیب یابی و كشف   2-2-4

در حال  حریق در آنها ساده تر می باشد این سیستم توصیه می شود اما در ساختمانهای زیر استفاده از سیستم متعارف

 حاضر بالمانع است .

 ف معبر تا آخرین طبقه قابل تصرف(متر ارتفاع )ارتفاع از ك 21زیر ساختمانهای ( 1

 واحد و كمتر 23ساختمانهای مسکونی ( 2

 متر مربع و كمتر 3111ساختمانهای مسکونی با مساحت كل  (3

 عدد و كمتر باشد . 21اعالم حریق )كاشفها( در هر طبقه  اگر تعداد قطعات سیستم (4

طراحی ها استفاده كرده اند باید نقشه ها به گونه ای در صورتی كه طراحان از سیستم اعالم حریق متعارف در  2-2-5

 باشد كه امکان پیاده سازی سیستم آدرس پذیر در آن وجود داشته باشد .

نواحی آتش دارای درب مستقل در یک زون باشند در طراحی سیستم های اعالم حریق متعارف در صورتی كه   2-2-6

   نصب شود .)جهت تشخیص حریق در آن ناحیه(بایستی در سر درب آنها باید ریموت اندیکاتور 

در صورتی كه یک فضای غیر قابل دسترس دارای مواد قابل اشتعال باشد باید عالوه بر ایجاد مسیر دسترسی به  2-2-7

 كاشف مناسب نیز مجهز گردند .

و یا یا بطور مستقیم به بطور كامل با مواد غیر قابل اشتعال پر شده باشد در صورتی كه فضای باالی سقف كاذب  2-2-8

 اهد بود .ومیله های نگهدارنده متصل شده باشد نیازی به نصب كاشف نخ
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نیازی به نصب كاشف شامل موارد زیر  mm 6/4در صورت اجرای سقف بصورت شبکه های باز با ابعاد حداقل  2-2-9

 نخواهد بود .

افراد غیر مجاز را نداشته باشند ، نیازی به نصب كاشف فضاهایی كه قابلیت دسترسی برای انبار كاال و یا ورود الف(

 )مانند نور گیر( نخواهند داشت .

فضاهایی كه فاقد هر گونه تجهیزاتی از قبیل لوله های بخار ، تاسیسات الکتریکی و شفت می باشند ، نیازی به نصب ب(

 كاشف نخواهند داشت .

 فضای روی آن كامال بسته باشد .ج(

 آن جهت فرآوری ، جابجایی و انبار نمودن مایعات قابل اشتعال استفاده نشود .از كف باالیی ( د

حضور افراد بصورت  اجراء گرددكه ریسک حریق كمتری داشته و و نصبمیبایست درمکانی مركز اعالم حریق  2-2-11

 معاونت برنامه ریزی(  622)جزئیات بیشتر در نشریه  . آن میسر باشد در شبانه روز دائم و

 دودی در فضا یا اتاق نصب كنترل پانل مركزی ضروری می باشد .)آشکارساز ( نصب حداقل یک كاشف  2-2-11

 (1/200) نقشه های سیستم اعالم حریق میبایست در مقیاس مشخص ترسیم و شامل موارد زیر باشد :  2-2-12

 مشخصات طبقه 2-2-12-1

 مقیاس 2-2-12-2

 تمامی دیوار ها و در ها 2-2-12-1

 درصد ارتفاع طبقه 13( با ارتفاع بیش از  partitionتمامی تقسیم بندی ها ) 2-2-12-4

 ی نامشخص در پالن مشخص گردد .هر یک از فضاها كاربری 3 -2-2-12

 ( و تجهیزات سیستم اعالم حریق Deviceموقعیت قرارگیری هر یک از دستگاهها ) 2-2-12-6

 حریقاعالم مشخص كردن فیدر مركز  2-2-12-2

 تامین منبع برق پشتیبان )باطری( مطابق ضوابط استاندارد الزامی است . 2-2-12-1

 مکانی داكتهای مورد استفاده در سیستمموقعیت  2-2-12-9
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 )در صورت نیاز( ( ساختار سقف Detail)  ارتفاع سقف و جزئیات  2-2-12-11

 شامل موارد زیر باشد :با سایر نقشه ها همخوانی و مطابقت داشته و رایزر دیاگرام سیستم اعالم حریق باید  2-2-13

 انمسیستم ، در نمای برش ساختچیدمان  2-2-11-1

 تعداد رایزر ها  2-2-11-2

 نوع و تعداد مدارهای هر رایزر 2-2-11-1

 )شماره زون و شماره لوپ( نوع و تعداد دستگاهها و تجهیزات هر مدار ، روی هر طبقه یا سطح  2-2-11-4

میتواند شامل بیش از یک طبقه باشد .   Zoneمتر مربع كمتر باشد ،  111یک بنا از طبقات اگر كل مساحت   2-2-14

 ) منطقه (

نباید یک زون بیش ازیک طبقه را پوشش دهد  ،باشد  بیشترمتر مربع  111یک بنا از طبقات اگر كل مساحت   2-2-15

. 

منطقه  )  Zone، هرنوع تصرف باید بعنوان یک  گوناگونی است كاربریهایدرمواردی كه یک ساختمان دارای   2-2-16

 . جداگانه تلقی گردد( 

مجزا ) منطقه (   Zoneمیبایست راه پله یک  ،به عنوان پله فرار استفاده می شود پله راه درمکانهایی كه   2-2-17

 . درنظر گرفته شود

 متر مربع باشد. 2111) منطقه ( نباید بیشتر از   Zoneیک مساحت   2-2-18

  متر ، در تمامی جهات می باشد . 61، حداكثر ) منطقه (   Zoneدر یک  جستجوطول مسیر   2-2-19
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 مسیری كه توسط یک فرد در واكنش به سیگنال اعالم حریق طی میکند ()

 ( BSب -1-2-11متر تجاوز كند ( ) 61از ورودی زون تا رسیدن به محل رویت حریق نباید از  )

تمامی راههای خروج ، ابتدای متر قبل یا بعد خروج (  1.3) حداكثر شستی های اعالم حریق باید در آستانه   2-2-21

 راه پله و تمامی مدخلهای منتهی به قسمتهای باز ساختمان ، قرار گیرند .

 . متر می باشد 43الی  11تا به اولین شستی اعالم حریق برسد طی نماید  بایدحداكثر مسافتی كه یک شخص   2-2-21

(D – 2-21-BS ) 

و در مکانی كه قابل رویت و  كف تمام شدهمتری از  41/1تا  21/1شستی های اعالم حریق باید در ارتفاع   2-2-22

 ( H -2-21-BS)  دسترس بوده و توسط اشیاء دیگر احاطه نشده باشد ، نصب گردند .

تمامی شستی های اعالم حریق نصب شده در یک محل ، باید از یک نوع ، یک شکل و با یک كارایی انتخاب   2-2-23

میلیمتر از آن بیرون از دیوار قرار بگیرد و قابل روئیت  13) در صورت نصب شستی به صورت توكار حداقل باید  گردند .

 باشد (

یا  db 65حداقل میزان صدای تولید شده توسط آژیرها و زنگهای اعالم حریق در تمامی نقاط یک محل ، باید   2-2-24

5db در محیط باشد . دباالتر از بیشترین میزان صدای موجو 
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 باید از یک نوع و با یک صدا در نظر گرفته شوند .، یک محل تمامی زنگها و آژیرهای   2-2-25

صدای تولید شده توسط آژیرها و زنگهای اعالم حریق ، باید با صدای تمام صداسازهای دیگر موجود در محل   2-2-26

 متفاوت باشد .

 ) منطقه ( ضروری می باشد .  Zoneنصب حداقل یک آزیر جهت هر   2-2-27

 متر باشد(2)ارتفاع آژیر اختصاص حداقل دو مدار مجزا برای آژیر و زنگهای اعالم حریق ضروری می باشد .  2-2-28

درصد ارتفاع اتاق وجود داشته باشد ، باید آن را در حکم دیواری كه  11اگر در سقف مانعی با ارتفاع بیش از   2-2-29

 فضا را  به قسمتهای مجزا تبدیل می كند ، در نظر گرفت .

 آشکار سازها نباید نزدیکتر از دو برابر ارتفاع چراغ یا هر مانعی كه   2-2-31

  ارتفاع دارد ، نصب شوند .برای موانع بلند تر cm 25در سقف كه كمتر  از 

 رسد. می cm 50صد ارتفاع اتاق ، این فاصله به رد 11ولی كمتر از  cm 25از 

 

 

 ، باید یک آشکار ساز نصب گردد.  راهروهای طبقاتدر هر یک از   2-31-

 آسانسور ، موتورخانه آن و كریدورها ضروری می باشد. شفتنصب آشکار ساز در   2-2-32

 میلیمتری 311آشکار سازهای حرارتی و دودی نباید در فاصله كمتر از   2-2-33

 از هر گونه دیوار ، پارتیشن یا هر گونه مانع جریان یافتن دود و گازهای داغ مانند 

 میلیمتر می  111از تیرهای سازه ای و داكتها كه در آنها موانع دارای عمق بیش  

 باشند نصب شوند . 
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 ، نصب كاشف مناسب از نوع دودی ضروری می باشد .و بیشتر  cm 80و  داخل سقفهای كاذب با ارتفاع  2-2-34

 

 

 

 

 

  متر می باشد . 1، حداقل فاصله آشکارسازها با دریچه های هوا  2-35-
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 فاصله كاشف از دمنده های سقفی حداقل

 . متر می باشد  1.5فاصله آشکارسازها با آسانسور و هر داكت دیگر در هر طبقه ،  حداكثر  2-2-36

       

و حداكثر  mm 25آشکارسازهای حرارتی و دودی با ید به نحوی نصب گردند كه سنسور آنها ، حداقل   2-2-37

150 mm . الزم بذكر است استفاده از لوله آویز ، براكت و یا هر وسیله دیگر جهت انتقال  با سقف فاصله داشته باشند

 كاشف ) آشکارساز ( به پایین سقف ممنوع می باشد .
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نصب كاشف های اعالم حریق در تمامی فضاهای ساختمان مانند ) اتاق خواب ، هال و پذیرایی و ...( بصورت   2-2-38

نصب كاشف گاز شهری و مونواكسید كربن در فضاهای الزم نظیر آشپزخانه ،موتورخانه و..اجباری  . جداگانه الزامی است

 است.

 حداكثر فاصله افقی بین هر نقطه داخل فضاهای پوششی آشکار ساز ها باید به شرح زیر باشد : 2-2-39

 ) مراجعه به شکل ( : متر 3سقفهای بدون شیب و تخت و كریدورهای با عرض بیش از  1 -2-2-19  

 متر مربع ( 31)حداكثر پوشش هر آشکار ساز   m 5.3 حرارتی نقطه ای آشکار ساز های  - الف  

 متر مربع ( 111)حداكثر پوشش هر آشکار ساز   m 7.5آشکار ساز های دودی  نقطه ای   -ب   

 متر : 3در كریدورهای با عرض كمتر از   2-2-19-2

شعاع متر را به  3درصد اختالف عرض كریدور تا  31در اینگونه موارد ، برای محاسبه فاصله بین دو آشکار ساز ، 

 اضافه می كنیم .فضای تحت پوشش آشکار ساز 

متر ،  3متری این كریدور تا كریدور با عرض  2متر ، با توجه به وجود اختالف  1در یک كریدور با عرض  مثال :

 دو آشکار ساز ) با فرض آشکار ساز دودی (شعاع فضای تحت پوشش متر را به  1ختالف ، یعنی درصد این ا 31

 متر به دست می آید . 3/1، اضافه می كنیم و عدد 
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 سقف های شیب دار :در 2-2-19-1

                              23جهت محاسبه فاصلله بلین آشلکار سلاز هلا در سلقف هلای شلیب دار ، بله ازای هلر درجله  از شلیب  تلا حلداكثر               

درصلد در   23درجله ، ضلریب    23جهت شیبهای بلیش از  درصد به فضای پوشش آشکار ساز اضافه می گردد .  1درجه ، 

 نظر گرفته می شود .

تحت پوشش آشکار ساز اضافه شعاع فضای درصد به  13درجه باشد ، میزان  13شیب یک فضا  در صورتی كه مثال :

 شده و با فرض استفاده از كاشف حرارتی بصورت زیر خواهد شد :

R = 5.3 + ( 0.15 * 5.3 )= = 5.3 + 0.795 = 6.095 m                                         

 سقف :در صورت وجود مانع در  2-2-19-4

درصد ارتفاع كلی سقف وجود داشته و  11و كمتر از  mm 150در صورتی كه یک مانع با ارتفاع بیش از 

شعاع احتمال جلوگیری از حركت دود و یا حرارت به سمت آشکار ساز وجود داشته باشد ، دو برابر عمق مانع از 

 فضای تحت پوشش آشکار ساز كاسته می شود .

و با فرض استفاده از كاشف دودی به صورت زیر عمل می  mm 200مانع با ارتفاع  مثال : در صورت وجود یک

 R = 7.5 – ( 2 * 0.2 ) = 7.1 m                                                      گردد :

ری اگر سقف محل دارای شیب می باشد ، نصب حداقل یک ردیف آشکار ساز ، در باالترین نقطه شیب ضرو  2-2-41

می باشد .
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 نصب آشکار ساز ها مطابق جدول زیر می باشد :ارتفاع محدودیت   2-2-41

 

 

 نوع آشکار ساز

 1ستون 

ارتفاع سقف حداکثر عموما قابل 

 اعمال

 2ستون 

ارتفاع سقف که نباید بزرگتر از اعداد  11%

 باشد

مطابقت آشکار ساز حرارتی 

 BS EN 54-5با 

 A1کالس 

 

 سایر کالسها

 

11.3 

12 

 

13 

13 

نقطه  -دودي آشكارسازهاي

 ای
13 11 

 مونواكسيد آشكارسازهاي
 كربن

13 11 

 پرتو دودي آشكارسازهاي
 نوري

41 41 

 آشكارسازي هاي سيستم
 هواكشي

 مطابق دودي

 برای BF PSAبا 

 آشكارسازي هاي سيستم
 1رده  هواكشي

 نرمال حساسيت

 یافته ارتقاء حساسيت

 باال بسيار حساسيت

 

 

 

 

 

13 

12 

21 

 

 

 

 

 

11 

21 

26 

 سازنده توسط شده ارايه مشخصات مطابق حریق آشكارسازهاي سایر
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می باشد . )در صورت اجرای روكار استفاده از لوله  2*1.5كابل مورد استفاده در سیستم اعالم حریق حداقل  2-2-42

 فوالدی جهت محافظت كابلها الزامیست (

به منظور حفظ كارآیی سیستم اعالم حریق ، تنظیم برنامه زمانبندی شده تعمیر و نگهداری و انجام مفاد آن   2-2-43

 ضروری می باشد . 622از جمله نشریه برابر استاندارد های معتبر 

 در صورت وجود واحد)های( تجاری ، سیستم اعالم حریق باید بصورت مجزا برای هر كدام اجرا گردد .  2-2-44

 اتصال سیم زمین به پنل مركزی الزامیست .  2-2-45

در كلیه كاربریها ، كابلهای آژیر اعالم حریق می بایست از نوع مقاوم در مقابل حریق باشد . )جهت توضیحات   2-2-46

 مراجعه گردد ( 622تکمیلی به نشریه 

 در كنار پنل مركزی الزامیست . نصب فرم مشخصات و دستور العمل استفاده از دستگاه ) فرم پیوست (  2-2-47

 به منظور انتخاب نوع آشکار ساز می توان از جدول زیر استفاده نمود : 2-2-48

 

 

 مکان
 آشکار ساز حرارتی آشکارساز دودی

 افزایشی ثابت یونیزاسیون نوری

   √ √ راهرو

   √ √ پلکان

    √ چاه آسانسور و داكتها

   ● √ اجتماعات ، انتظاراتاق اداری ، كنفرانس ، سالن 

   ● √ البی 

   ● √ اتاق خواب ، هتل ، اتاق غذاخوری 

   ● √ انبار ، بار انداز
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   √ √ فروشگاه

   √ √ مدرسه

   √ ● كتابخانه

   √ √ سالن ورزش

   √ √ درمانگاه ، اتاق بستری ، اتاق عمل

   × √ آزمایشگاه رادیولوژی

   ● √ مركز كامپیوتر ، مركز تلفن 

   ● √ رختکن

   ● √ اتاق برق

   ● √ پمپخانه

   ● √ اتاق هواساز

 √   موتورخانه

 

 

 

 √ ×   اتاق دیزل ژنراتور

 × √   مخازن سوخت

 × √   آشپزخانه

 √ ×   پاركینگ

 غیر مجاز ×             قابل قبول ● بهترین انتخاب     √  
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 ضوابط ایمنی در اجرای آسانسور و پله برقی 2-3 

 دیوارهای جانبی آسانسورخود ایستا ومقاوم دربرابر حریق اجراء گردد. 2-3-1

استفاده ازداكت آسانسور جهت عبور لوله های آب ، گاز ، كابلهای برق ، فاضالب وهرگونه تجهیزاتی به غیر از  2-3-2

 تجهیزات مربوط به آسانسورممنوع می باشد .

 ایجاد هرگونه روزنه ودریچه به چاه آسانسور به غیرازدرب ورودی به چاه غیرمجازمیباشد. 2-3-3

 .آسانسورهای كششیی باید دارای اتاق مستقل با درب مجهز به قفل سوئیچی وپنجره باشدموتورخانه  2-3-4

 درنظرگرفتن سیستم ارتینگ برای آسانسور الزامیست. 2-3-5 

میلیمتر وبه ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو كنترل آسانسور  6نصب كفپوش الستیکی به ضخامت حداقل  2-3-6

 ضروریست.

 عمل نحوه عملکرد سیستم آسانسور دراتاقک نصب گردد.دستورال 2-3-7

كابل تغذیه برق آسانسور میبایست مستقل باشد تاچنانچه براثر بروزهرگونه حادثه احتمالی وقطع جریان برق  2-3-8

 قسمتهای مختلف ، سیستم برق آسانسور همچنان برقرار وفعال باشد.

ع دستی واتوماتیک با تجهیزات سمعی وبصری دراتاقک آسانسور طراحی واجرای سیستم كشف واعالم حریق ازنو 2-3-9

 الزامیست.

 نصب عالئم ایمنی بمنظور پیشگیری ازسقوط افراد به داخل چاه آسانسور وپله برقی ضروری میباشد. 2-3-11

رق طع بنصب عالئم راهنمای آسانسور وپله برقی درمکانهای مناسب بنحویکه درتمامی ساعات شبانه روز وبا ق 2-3-11

 بسهولت قابل رویت وتشخیص باشد ، الزامیست .

درصورتیکه سیستم كشف واعالم حریق درپیرامون پله برقی تعبیه شده باشد ، باید بنحوی به سیسستم كنترل  2-3-12

وپله متصل گردد تا هنگام عملکرد این سیستم پله برقی هم جهت با ورود افراد به مجموعه متوقف شده  پله برقی مرتبط و

 برقی درجهت تخلیه افراد ازساختمان حركت نماید.
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پله های برقی میبایست عالوه براتصال به شبکه برق شهری به ژنراتور  وی ساختمانهای بلند مرتبه آسانسورها 2-3-14

ی برق اضطراری نیزمتصل گردند تا درصورت قطع برق ازشبکه شهری، ژنراتور برق مورد نیاز آسانسورها وپله های برق

 راتامین نماید.

فضای موتورخانه آسانسور میبایست به اندازه ای درنظر گرفته شده باشد كه امکان جای دادن كلیه تجهیزات  2-3-15

 مربوط به آسانسور وهمچنین تردد ایمن افراد مسئول جهت تعمیرات احتمالی را دارا باشد. 

 یق جهت ساخت اتاقک آسانسور اكیدا ممنوع میباشد.استفاده ازدیوارهای كاذب یا غیر مقاوم دربرابر حر 2-3-16

اخذ گواهی ایمنی كیفیت ازشركت بازرسی وكنترل كیفیت یا مراجع ذیصالح به هنگام اتمام كارضروریست و  2-3-17

 جهت ثبت درسوابق الزامیست.آتش نشانی ارائه تصویر گواهی اخذ شده به سازمان 

 ن دراین خصوص الزامی میباشد.مقرارت ملی ساختما 13رعایت مبحث  2-3-18

تابلو برق منازل مجاور درب اصلی واحد درنظر گرفته شود و به فیوزهای مینیاتوری مستقل برای هرقسمت  2-3-19

 . مجهز باشد


