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 مطالعه گردد. EN 54 بين الملليتوصيه مي شود كه استاندارد   -

توان آنها را به طور مطلق براي تمامي موارد راهنمائيهاي ارائه شده در اين دفترچه به صورت عمومي بوده و نمي -

 اعالم حريق در نظر گرفت.

در صورت بروز اشتباه در درك مطالب ارائه شده و يا اشتباه در طريقه نصب، اين شركت هيچگونه مسئوليتي  -

 گرفت. را بعهده نخواهد 

سياست توليد كننده ارائه سيستمي رو به رشد است و حق اعمال هر گونه تغيير در مشخصات محصوالت را  -

 بر اساس صالحديد خود و بدون اطالع قبلي براي خود حفظ مي نمايد.
 

 :بسيار مـهـم

هاي تعميرات آن بعهده مصرف كننده هزينه ليصدمه وارد شده توسط شركت قابل رفع است و

 .باشدمي
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 ق نماي طراحي سيستم اعالم حريراه
 

 :مركز كنترل
هاي ها و اتاقالبي . معموالً دردد كه به راحتي قابل مشاهده باشددر محلي نصب گر دستگاه مركزي بايد

 .توانند داخل شوندنشاني مين آتش كه مأموراهاي اصلي و يا مسيرهائيورودي نگهباني و

 احتمال هر گونه دست كاري را مورد توجه قرار دهيد.هاي تردد، در محل

سقف نصب شده، باالي آن و به ( كه در  دوداز نوع  بايد بوسيله يك دتكتور ) ،كنترل اعالم حريق  پنل

 .در كنار آن يك انشعاب داشته باشدو آژير اصلي سيستم  ودحفاظت ش

 

 :آژيرهـا
 SOUNDER) باشند. آژيرهاي غير پالريزه باعث اعالم خطاي آژير هيتداراي پالربايد  آژيرهاكليه 

FAULT گردند.( مي 

ها و آژيرهاي الكترونيكي هستند. آژيرهاي موتوردار را به هيچ وجه نبايد با اين زنگ، ترين آژيرهارايج

آژيرهاي بكار برده شده در ساختمان بايستي يكسان باشند تا برد و همچنين كليه  دستگاه مركزي به كار

 .م حريق به راحتي قابل تشخيص باشدصداي حاصل از اعال

ثانيه  30كه بيش از )بل بيشتر از صداهاي محيط اطراف دسي 5بل و يا دسي 65 حداقل صداي آژير بايد

ها و اشخاص ده شود. براي استراحتگاهصداي آژير بايستي در همه جاي ساختمان شني باشد. (ادامه دارند

 بل باشد.دسي 75شدت صدا بايستي  ،خواب آلود با حس شنوائي معمولي

  باشد كه بايستي به هر مدار حداقل يك وسيله اعالم خطرخروجي آژير مي 2دستگاه مركزي مجهز به 

 .(خروجي ديگر متصل گرددقات فرد به )طبقات زوج به يكي از خروجيهاي آژير و طب )آژير( متصل باشد.

 

 

 :شستي هاي دستي اعالم حريق
و درهاي  ها، پاگردهاپلههاي خروجي بخصوص در راههاي دستي اعالم حريق بايستي در راهشستي

 .نصب شوند (متر 30براي مكانهاي پرخطر )متر از هر نقطه در ساختمان  45خروجي با حداكثر فاصله 

متر باالتر از سطح زمين، در معرض ديد و در دسترس نصب  4/1ها بايستي شستيبه طور طبيعي اين 

 شوند.
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 : ي دوددتكتورها

 ( فتو الكتريك): يونيزه و اپتيكال دو نوع دتكتور دود وجود دارد

ا هاي بهاي بدون دود زياد و دتكتورهاي اپتيكال در كشف آتشدتكتورهاي يونيزه معموالً در كشف آتش

شود، اما هيچكدام گيرند. اگر چه اغلب تنها يك نوع از اين دو توصيه ميدود غليظ مورد استفاده قرار مي

  آنها نسبت به ديگري ارجحيت ندارد.

دتكتورهاي دود را به هيچ وجه در مسير كوران هوا نصب نكنيد. محل استقرار دتكتور به عوامل و 

يه جزئيات در مورد كل EN54يا  BS 5839پارامترهاي متعددي بستگي دارد كه بهتر است از استاندارد 

و همچنين دود بر  رمانند ات برخي مواد شيميايي . گردوغبار، بخار، آلودگيفواصل و غيره كمك گرفت

شود. و نياز مكرر به تميز كردن دتكتور ميشود ميگذارد و باعث اعالم آژير مزاحم دتكتور تأثير مي

( از و ... اق ديزلر زياد در محل وجود دارد )مثل اتچنانچه عوامل فوق به طور عادي به مقدا

  .استفاده گرددبايد  دتكتورهاي حرارت

 

 :دتكتورهاي حرارت
دي ندارند. مانند گيرند كه دتكتورهاي دود كاربرهايي مورد استفاده قرار ميدتكتورهاي حرارت در مكان

 اق ژنراتور و ...، اتهاي ديگ بخارها، اتاقآشپزخانه
اعالم حريق در دماي معين شده، نسبت به نرخ افزايش دما حساس بوده و اعالم  عالوه براين دتكتورها 

 كنند.حريق مي
 

 :دتكتورهاي گاز
، ، منازلوميباشد كه براي اماكن عمزا ميدتكتورهاي گاز براي تشخيص نشت گازهاي اشتعال •

 .دارنداين دتكتورها غالبا نياز به تغذيه كمكي  .تأسيسات و كارخانجات مناسب است
 

 :باطريـها
زون( از  2) ACT-2ها بايد از باطريهاي خشك استفاده شود و معموالً براي دستـگاهها در اين سيستم

شوند )جمعاً آمپر ساعت استفاده مي شود كه به صورت سري متصل مي 2/2ولت حداقل  12دو باطري 

 . (ولت 24

آمپر ساعت  4/5ولت  12زون( نيز بهتر است دو باطري  14الي  4) ACT-4~14براي دستگاههاي 

 .استفاده كرد
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 .ودش يم وشنر اطريب عكوسم تصالا شداره شانگرن اطري،ب هب اطريب ايه يمس عكوسم تصالا با 

وشن ر (POWER SUPPLY FAULT) نشانگر اشكال تغذيه ،نبوده و يا خالي باشند تصلمچنانچه باطريها  

باشند كه به جاي شود. اين سري دستگاهها داراي مدار بسيار مجهز براي كنترل وضعيت باطريها ميمي

كنند. در نتيجه يك باطري خالي و كنترل جريان شارژ باطري، در واقع وضعيت كلي باطريها را مشخص مي

 (.باطري )برق يا شودمي يا با سلول فاسد باعث روشن شدن نشانگر اشكال تغذيه 

 
با باطري كامالً شارژ روشن كنيد سيستم را. 
 

 : و اتصال تجهيزاتهـا كـابل
استقرار، نصب و انتخاب كامل  .بايستي مطابق با استاندارد انجام شوندو دتكتورها كشي آژيرها كابل

 باشد. EN54يا  BS 5839سيستم بايد مطابق با استاندارد 

كشي، مقاومت توانند نابرابر باشد. پس از تكميل كابلخروجي آژير مي تعداد آژيرهاي متصل به دو

ترمينال همراه دستگاه و يا از لوازم يدكي داخل  انتهاي خط )كد رنگ آبي، خاكستري، قرمز، طالئي( از

 شود كه مسير كنترل پيوستگي خط تكميل گردد.داخل مركز كنترل باز شده به آخرين آژير بسته مي

براي تست اوليه  ومت فقطاو اين مق ترمينال استفاده شده نبايد مقاومت باقي بماندروي در نهايت 

 . دستگاه الزم است

دتكتور حرارتي يا  20اي كه حداكثر ونهشوند به گدتكتورها طبق طرح فيزيكي ساختمان سيم بندي مي

توان به تعداد ون ميگيرد. در هر زدر هر زون قرار مي سهتلفيقي از اين  شستي پالسي و يا دودي يا

 را متصل كرد.معمولي هاي دستي اعالم حريق دلخواه شستي

شوند، كنترل نميهاي منشعب توجه: هرگز از مدار دتكتور يا آژير انشعاب نگيريد زيرا كه سيم

 شود.لذا بروز قطعي مدار در آنها اعالم نمي
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 ها: آزمايش كابل
 متر با كيفيت خوب امتحان كرد.كابلها را بايستي توسط اهم متر يا مولتي

 شوند نبايد هيچگونه دتكتور، آژير و حتي خود ها بوسيله دستگاه مگا اهم سنج تست مياگر كابل
 معيوبولت تمامي اين وسايل را  500 كابلها متصل باشند زيرا كه ولتاژ امتحاندستگاه مركزي به 

 .خواهد كرد
 

 آزمايـش مـركـز كـنـترل  

 توان امتحان كرد.مركز كنترل را قبل از متصل كردن نيز مي

 قرار دارند. هاابتدا مطمئن شويد كه مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمينال

ACT- زون14الي 4آمپرساعت ) 4.5 يا( ACT-2زون  2آمپرساعت ) 2/2ولت حداقل  12دو باطري 

باطريها  سپسهاي مربوطه آنها را محكم نمائيد. داده و توسط بستقرار در قسمت پايين كابينت ( 14~4

باطريها را نيز بوسـيله متصل كنيد. به همديگر دومي(  -)+ اولي به را بـوسيله سيم رابط بصورت سري 

 سيم سياهو  مثـبتسيم قرمز  هاي سياه و قرمز متصل به بـرد اصلي، به دسـتگاه متـصل كنيـد.سيم

روشن شده و بازر به صدا  (POWER SUPPLY FAULT) نـشانـگر اشـكال تغـذيه .است منـفي

شود و روشن مي MAINS ON ولت را به برق وصل كنيد در اين حالت چراغ 220ورودي. درخواهد آمد

شود. اگر كه باطريها خالي نباشند چراغ نشانگر اشكال تغذيه خاموش شده و بازر ساكت ميدر صورتي

ماند اما بهتر است باطريها كامالً خالي و يا نامرغوب باشند چراغ نشانگر اشكال تغذيه كماكان روشن مي

 كه با باطري جديد شارژ شده امتحان شود.

 

 :NORMALحالت  سوئيچ در
 .كنندهاي فشاري نيز عمل نميدكمهو روشن است  MAINS ON  فقط چراغ

 

 : ARM CONTROLS سوئيچ در حالت

. چرخاندن سوئيچ تأثير ديگري روي تواند از آنها استفاده كندميكاربر  و  شوندفعال مي فشاريهاي دكمه

 گذارد.دستگاه نمي
كه دكمه فشار داده را فشار دهيد. در زماني  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS دكمه 

 خواهد آمد. چراغهايخواهند شد و بازر به صدا در روشن FAULT و FIRE شود چراغهايمي

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT    وSOUNDER FAULT  .روشن نخواهند شد 
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 :وضعيت تغذيه نمايشگرآزمايش مدار 
   BATTERY / POWER SUPPLY FAULTاز چند ثانيه چراغ  بعدولت را قطع كنيد،  220برق 

 ده و بازر به صدا درخواهد آمد.خاموش ش MAINS ONروشن خواهد شد در اين حالت چراغ 

 شود ولي چراغ، بازر خاموش ميرا فشار دهيد SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ماند.روشن باقي مي 

دستگاه پس از مدت كوتاهي به حالت عادي خود بر ت را دوباره به دستگاه وصل كنيد، ول 220برق 

 گردد.مي

ن روش BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ، پس از مدت كوتاهي چراغكنيد قطعرا  باطري

 آيد.ميشده و بازر به صدا در

گردد و بازر خاموش از مدت كوتاهي دستگاه به حالت عادي برميباطري را دوباره وصل كنيد، پس 

 (.باشدروشن مي  MAINS ON شود )فقط چراغ سبز رنگمي

اين آزمايشات بايستي با باطريهاي نو و پر انجام گيرند. باطريهاي نامرغوب باعث  -1توجه : 

 حتي اگر شارژ شوند. ،گردنداعالم اشكال مي

نشانگر اشكال منبع تغذيه تا  ،باطريهاي خوب ولي خالي استفاده كنيدچنانچه  -2

 ماند.اندازه كافي شارژ نشوند روشن مي كه باطريها بهزماني

 

 : آزمايش مدار كنترل آژير
انتـهاي خـط )با كـد رنگ آبي، خاكستري، قرمز، طالئي(  مقاومتـهايابتـدا  اطمينـان حاصـل كنيد كه 

 .قرار گرفته باشند ( S2 , +S2-) و (S1 , +S1-)آژير هاي ترمينـالهر جفت بين 

 را اتصال كوتاه كنيد و به همين وضعيت نگهداريد، چراغ (S1,+S1-)ترمينالهاي 

 SOUNDER FAULT  صدا درخواهد آمد.روشن خواهد شد و  بازر به 

را فشار دهيد در نتيجه بازر خاموش خواهد شد اما چراغ  SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

SOUNDER FAULT ماند.روشن مي 

 اتصال كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد.

 تكرار كنيد.نيز براي مدار ديگر آژير  ( S2 , +S2-)كردن ترمينالهاي اتصال كوتاه اين آزمايش را با 

اين آزمايش را انجام ندهيد،  هستندروشن  FIREقرمز رنگ  هايكه چراغتوجه : هرگز زماني

 .( F4يا  F3) شودزيرا باعث سوختن فيوز آژير مي
 

باز شود، چراغ ( S1 , +S1-)تا مدار آژير مربوط به ترمينال  كنيدخط آژير را باز  انتهاييك پايه مقاومت 

SOUNDER FAULT شد و بازر به صدا درخواهد آمد. روشن خواهد 

 SOUNDER را فشار دهيد، بازر خاموش شده اما چراغ SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

FAULT ماند. روشن باقي مي 
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 تا دستگاه به حالت نرمال برگردد. برگردانيدمدار را به حالت اول خود 

 تكرار كنيد. نيز براي مدار ديگر آژير (S2 , +S2-)هاي با مدار باز كردن ترمينال رااين آزمايش 

 

 : آزمايش مدار كنترل دتكتور
خاكستري، قرمز، طالئي( بين هاي انتهاي خط )با كد رنگ آبي، كنيد كه مقاومت حاصلابتدا اطمينان 

 .قرار گرفته باشد ... و (Z2 , +Z2-( و )Z1 , +Z1-)هاي دتكتور هر جفت ترمينال

 :  باشدوضعيت ذيل مي 4ي مدار دتكتور به هاحالت

 جريان كنترل مسيرهاي زون از طريق مقاومت انتهاي خط برقرار است.: حالت نرمال -1

 اند.حريق به صورت موازي به سيم هاي مدار زونها متصل شدهدتكتورها و شستي هاي اعالم 

 كند.باشد و جريان كنترل عبور نميسيم بندي در بعضي نقاط قطع مي: اشكال مدار باز -2

در بعضي از نقاط مدار اتصال كوتاه بوجود آمده كه باعث عبور جريان كنترل : اشكال اتصال كوتاه -3

 شود.بيش از حد مي

گردد ولي نه به كوتاه نسبي بوجود آمده كه باعث ازدياد جريان كنترل مياتصال: يقوضعيت حر -4

 .اشكال اتصال كوتاه گردداي كه باعث اعالم اندازه

 

 : اشكال مدار باز
ور را باز ، مدار دتكت(Z1 , +Z1-)اي خط از روي ترمينالهاي هاي مقاومت انتههبا برداشتن يكي از پاي

 آيد.مين شده و بازر به صدا درروش ZONE 1 FAULT . چــراغدكني

 شوند. روشن مينيز زون مربوطه  O و GEN-FAULTداخل مركز كنترل چراغ 

ود، اما چراغها روشن شرا فشار دهيد، بازر خاموش مي SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

 مانند.مي

 حالت نرمال برگردد.مدار را به حالت اول خود برگردانيد تا دستگاه نيز به 

 امتحان كنيد. ...و  ( Z2 , +Z2-)هاي با باز كردن ترمينالنيز اين آزمايش را براي مدار ديگر دتكتورها 

 

 : تاهاشكال اتصال كو

  ZONE 1 FAULTبه يكديگر اتصال دهيد و در اين حالت نگه داريد. چراغا ر( Z1 , +Z1-)هاي ترمينال

 آيد.ميروشن شده و بازر به صدا در

 شوند.روشن مي نيز زون مربوطه  Sو   GEN-FAULT داخل مركز كنترل چراغ

ود، اما چراغها روشن شرا فشار دهيد بازر خاموش مي SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه

 مانند.مي

 كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد.اتصال
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تكرار  ...و  (Z2 , +Z2-)هاي با اتصال كوتاه كردن ترمينالنيز اين آزمايش را براي مدار ديگر دتكتورها 

 كنيد.

 

 : حالت اعالم حريق
قرار ( Z1 , +Z1-) هاي، طالئي( را بين ترمينالاياهم )با كد رنگ زرد، بنفش، قهوه 470ك مقاومتي

 نمايد.دهيد تا مركز كنترل اعالم حريق 

، كندعمل مي (شده)رله هشدار و رله فرمان در لحظه و رله ترك محل با زمان مشخص  هاي مركزرله

 .ماندگاه در وضعيت اعالم حريق مي، حال دستزندچشمك مي ZONE 1 FIRE چراغ

به حالت اول  هشدار و رله ترك محلرا فشار دهيد، رله  SILENCE ALARM SOUNDERSدكمه 

 آيد.گردد و بازر به صدا درميحالت چشمك زن به حالت ثابت برمي از ZONE 1 FIRE برگشته و چراغ

 .توجه : رله فرمان همچنان فعال است

دوباره به وضعيت را فشار دهيد، دستگاه  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS دكمه

 گردد.ميرله فرمان نيز به حالت نرمال باز  گردد.برمي و نرمال اعالم حريق

 .برداريد (Z1 , +Z1-) هاياهم را از روي ترمينال 470مقاومت 

 هايرا براي مدارآزمايش اين  ...و  (Z2 , +Z2-) هايترمينالاهم مابين  470با متصل كردن يك مقاومت 

 . انجام دهيد نيز ديگر دتكتور
 

 : توجه
كه دستگاه در حالت زماني RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS فشار دادن دكمه -1

 زند( تأثيري ندارد.چشمك مي  FIRE كهباشد )زمانياعالم حريق مي

به صدا ثابت روشن است( بازر  FIREشوند )چراغ كه آژيرهاي اعالم حريق خاموش ميزماني -2

 كرد. (SILENCEتوان آن را خاموش )و نميدرآمده 

كه حالت حريق وجود هنگامي (SILENCE)آژيرها  قطعست كردن دستـگاه در وضعيت ري -3

 گردد.مي اندازي آژيـرهادوباره باعـث راهدارد 

 

 : آخرين تست

 .كندميآژيرها را راه اندازي  ند وكنعمل مي هارلهكليه . دهيدرا فشار  EVACUATE دكمه

 

آزمايشات را با وصل كردن يك آژير، دتكتور، شستي اعالم حريق و مقاومت توان اين مي تمايلدر صورت 

 هاي مربوطه انجام داد.به ترمينال خط انتهاي
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  امكانات فرعي
 

 (:تست تك نفرهيا  NON- LATCHامكان آزمايش مهندسي )آزمايش 

امكاناتي هستند كه شستي هاي اعالم حريق، دتكتورها و آژيرها آزمايش شوند  دارايها اين سري دستگاه

داخل مركز ) ENG جامپر ،و به صورت اتوماتيك به حالت اوليه خود برگردند. جهت انجام اين آزمايش

روشن خواهد شد و  GENERAL FAULTمربوطه و چراغ  LEDكنترل( را در جاي خود قرار دهيد. 

 .توان خاموش كردبازر به صدا درخواهد آمد كه آنرا نمي

و قبل از اينكه دوباره به آيد ميد آژير حدود نيم ثانيه به صدا درحال اگر شرايط اعالم حريق بوجود آي

ها روشن همة زون FAULTو   FIRE هايLEDشود و در اين سه ثانيه آيد سه ثانيه خاموش ميصدا در

يابد. كه دود داخل دتكتور باشد يا شستي به حالت عادي باز نگردد ادامه مياين عمل تا زمانيمانند. مي

 پس از اتمام آزمايش جامپر را برداريد. 

 
 

 

 

 زون از مدار )ايزوله كردن زون(:خارج كردن 

موقعيت  ( درو... ISO Z2 , ISO Z1)جامپر آن  دادنقرارها را بوسيله توان زونچنانچه الزم باشد مي

مدار خارج زون مربوطه جهت نشان دادن از  FAULTمربوطه و چراغ   LEDاز مدار خارج كرد. .نظرمورد

كه آزمايش توان خاموش كرد. زمانيرا مي خواهد آمد كه آنشدن زون روشن خواهد شد، بازر به صدا در

 كامل شد جامپر را برداريد. 

براي جلوگيري از فعال  ،شودانجام مي دودزاي كنترل شده هايفعاليتنظر در مواردي كه در زون مورد

 . فعال نمودتوان زون مربوطه را به اين روش غيرمورد دتكتورها ميشدن بي
 

 

 

 

  (:GENERAL FAULTچراغ اشكال عمومي )

 شود.در صورت بروز هرگونه اشكال اين چراغ روشن مي

 

 هاي نگهدارنده:مگنت

ه و باعث كاهش استفاده شود كه جريان مصرف را باال بردنبايد از وسايلي  EN 54با استاندارد  مطابق

ساعت تغذيه دستگاه همراه با نيم ساعت آژير با بار كامل فقط  24شوند )حداقل زمان كار باطري مي

 توسط باطري(.

 چراغ خاموش 

 بدون جامپر 
 چراغ روشن

جامپر در  موقعيت  

 قراردارد

 

ENG L15 ENG L15 

خاموش چراغ   

 بدون جامپر

 چراغ روشن

جامپر در  موقعيت  

 ISOZ1 قراردارد

 
L5 ISOZ1 

 
L5 
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 توصيه:
 ولت جداگانه تغذيه شوند. 24ولت بايستي بوسيله منبع تغذيه  24هاي نگه دارنده مگنت -1

 شودطريق دستگاه تغذيه مي كه از ايولت بايستي توسط رله 220نگهدارنده هاي مگنت -2

 (ولت 220ولت و كنتاكت  24بوبين  )رله با اندازي گردند.راه

 

 دستگاه تلفن كننده: 

هاي موردنظر ارتباط تلفني كننده نيز به محلتوسط دستگاه تلفن انچه بخواهيد در هنگام بروز حريق،چن

. اين كانكتور )كه با عالمت كننده مهيا گرديده استامكان ارتباط مركز با دستگاه تلفن ،گرددبرقرار 

TEL ولت  12براي تغذيه  -باشد كه + و روي برد اصلي مشخص گرديده است( داراي سه اتصال مي

 فن كننده متصل گردند. گيري بايد به دستگاه تلجهت فرمان شماره Tكننده و تلفن

 

 موقعيت موارد باال روي بردها : و كارت زونلي برد اصلي و خنماي دا
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 اوليه نـصـب 

 كابل كشي و حصول اطمينان از تطابق آن با استاندارد
 ها را با نقشه چك كنيد.ابتدا موقعيت كليه قسمت

 .انجام دهيدو طبق استانداردهاي رايج كابل كشي را مطابق با نقشه 
 ها و آژيرهاي اعالم خطر را نصب كنيد. ، شستيبعد از كابل كشي، دتكتورها

 .( آزمايش كنيد6هاي آزمايش مركز كنترل )صفحة دستگاه مركز كنترل را طبق دستورالعمل
 نمائيد.، جعبه اصلي دستگاه را در محل مناسب نصب هاي نصببا استفاده از سوراخ

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي جعبه وارد كنيد. را از سوراخ داراي سيم ارت ولت 220كابل برق 

  ،ترمينال براي عملكرد صحيح دستگاه و پيشگيري از خطرات احتمالي برق گرفتگيE  ارت را حتماً به
 )طبق استاندارد( متصل نمائيد.  حفاظتي
بندي امتحان نشده است هيچ دتكتور يا آژيري را متصل نكنيد. اغلب پايه دتكتورها كه سيمتا زماني
كشي بايستي ارتباط كنند، جهت آزمايش سيمكشي را باز ميكه دتكتور روي آن نباشد مدار سيمهنگامي

 دتكتور كامل نمود.روي پايه  كشي را برمدار باز سيم
هاي آن وصل نكنيد. دتكتورها را تا اتمام كامل دستگاه به ترمينال آزمايشرا قبل از  ورودي هايسيم

هاي آنها خارج كنيد كه به دليل ورود باشد(، از پايهكارهاي ساختماني )كه امكان وجود گردوغبار مي
 .گردوغبار به داخل آنها باعث ايجاد آژير مزاحم نشوند

  

 ، جهت نصبACTهاي كف جعبه اصلي مراكز موقعيت سوراخ

ACT- 2 ~ 6 

52mm 42mm 

53mm 

178 mm 178 mm 

302 mm 

42 mm 

ACT- 8 ~ 14 

53 mm 

392 mm 

218 mm 218 mm 

53mm 

53 mm 

53 mm 
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  نـصـب تـكـمـيـلي 

 :كه كليه كارهاي ساختماني تمام شده و هيچ گرد و غباري وجود نداردهنگامي

 باشد.ولت دستگاه قطع مي 220مطمئن شويد كه برق 

داخل دستگاه طريها را از ، باهابراي جلوگيري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سيم

هاي انتهاي خط را از ترمينال دستگاه باز ، مقاومتبندي و دستگاهبرداريد. بعد از آزمايش كردن سيم

توانيد قبل از باز هاي آخرين دتكتور و آخرين آژير هر مدار وصل كنيد. )ميكرده و آنها را به ترمينال

همراه دستگاه براي  لوازم يدكياي داخل ههاي دستگاه، از مقاومتهاي متصل به ترمينالكردن مقاومت

هاي داخل دستگاه را براي ، مقاومتستفاده نمائيد و پس از اتمام تستاتصال به آخرين دتكتور و آژير ا

 كيپ نگهداري نمائيد.(هاي بعدي داخل زيپاستفاده

 سپس كليه آژيرها و دتكتورها را وصل كنيد.

 اهم متر چك كنيد.كشي را بوسيله يك كامل بودن مدار سيم
 

سنج آزمايش تذكر : هنگام متصل بودن هرگونه وسيله الكترونيكي، سيستم را بوسيله مگا اهم

 نكنيد.

ها را داخل باشند، باطريها سالم ميكه كليه اتصاالت محكم و عايق روي سيم ديدشه مطمئن كزماني 

 توانيد دستگاهحال مي هاي آنها را متصل كنيد و برق دستگاه را نيز متصل نمائيد.دستگاه قرار داده و سيم

 .را بطور كامل و عملي تست نمائيد

 

 .آمپر ساعت دارا هستند  2/7 دو باطريدادن ها فضاي الزم را براي قرارتوجه : كليه دستگاه

 ACTهاي مراكز نقشه اتصاالت ترمينال

هاي بدون ولتاژ رله كنتاكت

 (DCولت  30آمپر در  1)حداكثر 

ولت ترجيحاً از اين  220براي برق  

 ها استفاده نكنيد.كنتاكت

 

 انشعاب نگيريد

 ها باز كرده و طبق مدار به آخرين دتكتور يا آژير متصل نمائيد.هاي انتهاي خط را از ترمينالمقاومت

 طالئي/نقره اي( قرمز، خاكستري، اهم )آبي، 6800
ي 

مك
 ك

ي
وج

خر
24 

ت
ول

 D
C

 

ر 
ژي

رآ
دا

م
2 

ر 
دا

د م
انن

ت م
اال

ص
ات

(1)
 

 

 ( 1زون اعالم حريق )  (  1مدار آژير ) 

 دتكتور دود يا حرارت
 شستي اعالم حريق

 دتكتور دود يا حرارت

 چراغ ريموت

EOLR  : ( 4/1كيلو اهم ( كوچك ) 8/6مقاومت انتهاي خط ) ( به بعد 2زونهاي اعالم حريق )  وات 
 ( 1اتصاالت مانند زون ) 

 

......... 
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  يـابي عـيـب 
 
ولت را قطع كنيد. 220باشد برق كه درب جلوي دستگاه باز ميهشدار : هنگامي 

 

 SILENCE FAULTبا دكمه صدا شود و نشانگر اشكال روشن نمي هيچگونه، يدآبازر به صدا در مي 

SOUNDERS  شودنيز قطع نمي: 
در صورت وجود قرار نداشته باشد.  خود( در موقعيت ENGجامپر آزمايش مهندسي )كنترل كنيد كه 

تا بازر خاموش گردد و چراغ مربوط به آزمايش مهندسي )كنار جامپر را از محل خود خارج كنيد  آن
 در غير اينصورت با فروشنده تماس بگيريد. مربوطه( خاموش شود.

 
 (: BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ) تغذيه اشكال 

 و فيوز آن را كنترل كنيد. 220در غير اين صورت تغذيه روشن است؟   MAINS ONآيا چراغ سبز 

)بايد سيم قرمز رنگ به ترمينال مثبت باطري و سيم سياه رنگ به  سيم هاي باطري را چك كنيد.
شوند، فيـوز باطري خواهـد هاي باطـري اشتباه متصـل اگر سـيم .(ترمينال منفي باطري وصل باشد

گردد. در اين صورت با فروشنده تماس سوخت كه باعـث روشن شدن نشانگر اشكال تغذيـه مي
 بگيريد.

 .ولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سري به سيستم وصل مي باشند 12كنترل كنيد كه دو باطري 
 كنترل كنيد كه كانكتورها درست به بردها متصل شده باشند.

  .هاي ترانس درست داخل ترمينال قرار گرفته باشندترل كنيد كه سيمكن

هنوز روشن   BATTERY / POWER SUPPLY FAULT و MAINS ONهاي چنانچه چراغ
 .هستند، باطريها را عوض كنيد

 

 (:FIRE FAULT) آالرم كاذب
         شده است از ترمينال جدا كرده و مقاومت صحيح انتهاي خط آالرمزوني را كه باعث ايجاد  مدار

  .( را به جاي آن قرار دهيد، طالئيبا كد رنگ: آبي، خاكستري، قرمز)
 SILENCE ALARM SOUNDERSقرار دهيد، دكمه  ARM CONTROLSدر حالت  سوئيچ را

را  زون مربوطههاي دتكتورها و شستيرا فشار دهيد. در صورت رفع شدن،  RESETو سپس دكمه 
 (.اعث ايجاد آالرم كاذب شده استچك كنيد. )شستي يا دتكتوري ب

 .ف نگرديد با فروشنده تماس بگيريدطرعالم حريق ادامه يافت و اشكال برچنانچه وضعيت ا

 

 (:ZONE FAULTاشكال زون )

صحيح انتهاي خط )با كد رنگ: مدار زوني را كه باعث ايجاد اشكال شده از ترمينال جدا كرده و مقاومت 

ايه پو  در صورت رفع شدن اشكال زون، سيم بندي ، قرمز، طالئي( را بجاي آن قرار دهيد.آبي، خاكستري

 را چك كنيد.   دتكتورها
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 . قرار نداشته باشدخود در موقعيت  را چك كنيد كه( ISO)جامپر خارج كردن زون از مدار 

 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد. 

  

 :(SOUNDER FAULTاشكال آژير )

را كه بر روي برد اصلي قرار دارند  F1( AUX)و فيوز خروجي كمكي  F4و  F3 فيوزهاي خروجي آژير

 آمپر( 1ميليمتري  20بودن آنها را تعويض كنيد. )فيوز آزمايش كرده و در صورت سوخته 

. مدار ( وصل شده باشد، قرمز، طالئيبا كد رنگ: آبي، خاكستريكنترل كنيد كه مقاومت انتهاي خط )

 آژير مربوطه را از ترمينال جدا كرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهيد.

 .دي را چك كنيددر صورت رفع شدن اشكال آژير، سيم بن
  چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد.

 
 : كنندها عمل نميدكمه

و  SILENCE ALARM SOUNDERS . دكمهقرار دهيد ARM CONTROLS سوئيچ را در حالت
را كنترل كنيد. اگر  اصلي . اگر خطا باقي ماند كانكتور اتصال سوئيچ به بردرا فشار دهيد RESETسپس 

 .مشكل برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد

  سـيـسـتـم بازديـد 

 : بازديد روزانه
يا آژيري روشن  ، بازرهيچ چراغ ديگر بوده وروشن  MAINS ON چراغ سبز رنگفقط كنترل كنيد كه 

 ثبت وقايع ثبت كنيد.كار مربوطه گزارش دهيد و در فرم . هرگونه اشكال را به سرويسنباشد

 

 بازديد هفتگي:
 RESET / RESOUND / TEST ZONE قرار داده و دكمه ARM CONTOROLS سوئيچ را در حالت

LAMPS  را فشار دهيد. 

را  يدتكتوركند. شستي اعالم حريق يا شود و بازر كار ميها روشن ميچراغ زون كهكنترل كنيد 

فعال كنيد تا اعالم حريق آزمايش شود، عملكرد آژيرها را كنترل كنيد. دستگاه را با فشار دادن 

 RESET / RESOUND / TEST ZONE سسپ و  ALARM SOUNDERS SILENCE دكمه

LAMPS باشد(نفر نياز مي اين آزمايش به دو به حالت اوليه برگردانيد )براي انجام. 

 .باشندطمئن شويد همگي آنها در دسترس ميرا كنترل كنيد تا م دتكتورهاها و كليه شستي

متفاوتي را امتحان كنيد. بدين ترتيب به تكتور دمختلف و همچنين شستي و يا  زون يكهر هفته 

 ايد.را امتحان كرده دتكتورهاها و اي كليه شستيصورت دوره

در  هادتكتورها و در مورد جزئيات مربوط به محل استقرار شستي ساختماناي از شود نقشهتوصيه مي

 دسترس داشته باشيد.
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 : بازديد فصلي 
 كنيد كه اشكاالت قبلي به صورت صحيح برطرف شده باشند.گزارشات قبلي را مطالعه كنيد و چك 

 باطري و اتصاالت آنرا بازديد كنيد.

 و يا شستي را فعال كنيد تا اعالم حريق را آزمايش كنيد. دتكتورمانند بازديد هفتگي در هر زون يك 

 ولت را قطع كرده و قابليت باطري براي تغذيه آژيرها را كنترل كنيد.  220برق 

 

 :زديد ساالنهبا
، آژيرها و هاي اعالم حريقكليه دتكتورها، شستي همانند بازديد هفتگي و فصلي عمل كرده ولي

 .تجهيزات كمكي را براي عملكرد صحيح كنترل كنيد
 

 : هر دو يا سه سال يك بار
دتكتورهاي دود را تميز كنيد. الزم به  ،براي حصول اطمينان از عملكرد صحيح و عدم وجود آژير مزاحم

. در صورت نياز با باشدسايل مخصوصي موردنياز ميذكر است كه براي تميز كردن اين دتكتورها و
 .كار مربوطه تماس بگيريدسرويس

 : هر پنج سال يك بار

 .هاي خشك را تعويض كنيدباطري

 

 سرويس: 
ترجيحاً طي يك قرارداد منظم تعمير و نگهداري با سازمان يا . شودويس مرتب و يكنواخت توصيه ميسر

 اينكار انجام شود و يك گزارش ساالنه كامل از تغييرات سيستم تهيه گردد. ،شخص ورزيده

 
 توجه:

شود و شركت مسئوليتي هرگونه تعميرات غير مجاز روي دستگاه باعث از بين رفتن گارانتي مي
 گيرد.بعهده نمي
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  كـنـتـرل مـركـز مشخـصات 
 

 ACT-2~6 ACT-8~14 

 مشخصات تغذيه
 VAC-50 HZ 195-230 VAC-50 HZ 230-195 برق ورودي اصلي 

 نامي VDC 24 نامي VDC 24 منبع تغذيه داخلي

 VAC 2A @ 230 VAC 230 @ 1.4 محدوديت جريان خروجي

 نامي VDC 27 نامي 27 VDC ( AUXخروجي كمكي )

 سري V 2.2 or 7.2 Ahr  *2 12 موردنيازاطري ب
12 V 2.2 to 7.2 Ahr  *2 سري 

6 V 10  Ahr  *4 سري 

 - mA 72 زون 2جريان مصرفي دستگاه 

 - mA 82 زون 4جريان مصرفي دستگاه 

 - mA 92 زون 6جريان مصرفي دستگاه 

 mA 102 - زون 8جريان مصرفي دستگاه 

 mA 112 - زون 10جريان مصرفي دستگاه 

 mA 122 - زون 12جريان مصرفي دستگاه 

 mA 132 - زون 14جريان مصرفي دستگاه 

 دارد دارد نمايش اشكال برق ورودي

 دارد دارد نمايش اشكال شارژر باطري

 دارد دارد نمايش قطع باطري يا باطري نامرغوب

 آمپر ساعت 2/2زمان تغذيه دستگاه با باطري 

36 Hrs (ACT-2 ) - 

24 Hrs (ACT-4 ) - 

21 Hrs (ACT-6 ) - 

 آمپر ساعت 2/7زمان تغذيه دستگاه با باطري 
65 Hrs (ACT-4 ) 44 Hrs  (ACT-8 ) 

58Hrs (ACT-6 ) 34 Hrs  (ACT-14 ) 

 آمپر ساعت 10زمان تغذيه دستگاه با باطري 
- 83 Hrs  (ACT-8 ) 

- 64 Hrs  (ACT-14 ) 

 دتكتورمشخصات مدار 

 دارد دارد نمايش اشكال مدار باز 

 وات 4/1، طالئي( اهم )آبي، خاكستري، قرمز 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 

 دارد دارد نمايش اشكال اتصال كوتاه

 20 20 حداكثر تعداد دتكتور در هر زون 

 نامحدود نامحدود اعالم حريق در هر زونمعمولي حداكثر تعداد شستي 

 مشخصات مدار آژير

 وات 4/1، طالئي( اهم )آبي، خاكستري، قرمز 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط 

 دارد دارد نمايش اشكال مدار باز 

 دارد دارد نمايش اشكال اتصال كوتاه 

 1A 1A فيوز خروجي

 1.4A 2A حداكثر مجموع جريان دو خروجي

 30 21 ميلي آمپري 65حداكثر تعداد آژير 
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 ACT-2~6 ACT-8~14 

 100 70 ميلي آمپري 20حداكثر تعداد آژير 

 ولتاژ()بدون  1A /30VDC حداكثر )بدون ولتاژ( 1A /30VDC حداكثر .ترجيحاً به برق شهر وصل نشود هاي رله كمكيكنتاكت

  فيوزها        
 mm - 500 mA 20 mm - 500 mA 20 برق ورودي 

 F4 20 mm - 1A 20 mm - 1Aو F3خروجي آژير 
 F2 20 mm - 1A 20 mm - 1Aخروجي كمكي 

 F1 20 mm - 1.6A 20 mm – 1.6Aباطري 

 ترمينالهاي ورودي و خروجي
 mm 2.5 mm 2.5 حداكثر قطر سيم 
 mm 1.5 mm 1.5 حداقل قطر سيم

 ابعاد
 mm 503 mm 412 عرض
 mm 329 mm 267 ارتفاع
 mm 92 mm 92 عمق

 Kg 9.2 Kg 5 وزن )بدون باطري(
 

 

 لوازم يدكي همراه دستگاه: ليست
 عدد 1 نايلون زيپ دار كوچك -1

 عدد 1 سانتي  2آمپر  6/1فيوز  -2

 عدد 1 سانتي  2آمپر  1فيوز  -3

 عدد  1 سانتي  2ميلي آمپر  500فيوز  -4

 خطوط آژيرعدد هم براي  2ها و به تعداد زون اهم  6800وات  4/1مقاومت  -5

 عدد 4 خودرو  سودو 1×7پيچ  -6

 عدد 4 6رولپالك نمره  -7

 عدد 1 پيچ گوشتي دوسو پالستيكي -8

 عدد 1 سيم باطري -9

  ENGعدد هم براي  1ها و به تعداد نصف زون جامپرلينك  -10
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 مـشـخصات نصب سـيسـتم ثـبـت 
 كاربر: 

 محل نصب:
 شخص مسئول:

 تلفن تماس: 
 شركت نصب كننده:

 : تعداد دتكتورهانوع و  -
 نوع و تعداد آژيرها:  -

 نوع و تعداد شستي ها: -

 شماره قرارداد سرويس و نگهداري: 
 مسئول سرويس و نگهداري:
 تلفن تماس )ساعات اداري(:

 تلفن تماس )خارج ساعات اداري(:
 

 ثـبـت وقــايع فـرم 
فرم ثبت وقايع بايد هميشه توسط شخص مسئول يا اپراتور دستگاه )همراه كليد دستگاه( نگهداري شده و 

گاه، قطع و وصل برق ، قطع موقت دستاعالم اشكال ،در دسترس باشد و كليه وقايع شامل: اعالم حريق
 عمليات در آن درج شود.گونه ها و شرح هرتاريخ سرويساي، هاي دورهاصلي و باطري، تاريخ بازديد

 

و شركت آرياك شود هرگونه تعميرات غير مجاز روي دستگاه باعث از بين رفتن گارانتي مي
 .گيردمسئوليتي بعهده نمي

 
 

 ACT-2 ~ 14مركز كنترل  فرم ثبت وقايع

 امضاء تكميل كننده عمليات مورد نياز شرح واقعه زون ساعت تاريخ
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 ACT-2 ~ 14مركز كنترل  فرم ثبت وقايع

 امضاء تكميل كننده عمليات مورد نياز شرح واقعه زون ساعت تاريخ
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 ACT-2 ~ 14مركز كنترل  فرم ثبت وقايع

 امضاء تكميل كننده عمليات مورد نياز شرح واقعه زون ساعت تاريخ
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 معرفي برخي از توليدات شركت آرياك
            

استانداردزون با نشان  28تا  1مركز كنترل اعالم حريق از   
 زون ( 14تا  1 ) ACTسري  •
 ( زون 28تا  16)  AFCسري •

در ولتاژهاي مختلف نقطه ايانواع دتكتورهاي موضعي و   

 ( با نشان استاندارد ASZو  ASD )سريدودي يونيزاسيون  •
 با نشان استاندارد (APZو  APD  )سري فتو الكتريك دودي •

 استانداردبا نشان )  AHZو  AFHسري  (حرارتي  •

 با نشان استاندارد( AMZ-Iو  AMD-I و حرارتي)سري دود يونيزاسيونمولتي سنسور  •

 با نشان استاندارد( AMZ-Pو  AMD-Pمولتي سنسور دودي فتو الكتريك و حرارت )سري  •

 ( AGZ و AGDسري  )اشتعالزا  هايگـازي  •

 با نشان استاندارد شستيانواع 
 (ACP-P)چراغ دار پالسي •

 (ACP-Nمعمولي ) •

 در ولتاژهاي مختلف با نشان استانداردانواع آژيرهاي پيزوالكتريك 
 (APSتك صدا )سري  •

 (AMS) مولتي تن •

 انواع چراغ هاي چشمك زن و ثابت در ولتاژهاي مختلف

 ( ASLسري  )زنون  -آذرخشي  •

 (ALL)سري  LED–معمولي  •

 (ARIچراغ سر درب )سري  •

 (APLاجازه ورود )سري  •

 فالشر(-)آژيريونيتهاي هشدار دهنده سمعي بصري 
 (AVXآژير با فالشر زنون)سري  •
 (AVL)سري  LEDآژير با فالشر  •

  تلفن كننده خودكار

 (ATD-L25)سري   LCDسخنگو با نمايشگر •

 (ATD-SS10آژيري و سخنگو )سري  •

 تكرار كننده

 زون( 28تا  4) RPTسري  •
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