




 



 أ                                                          م 2013/ه3414                                     405/3م.ب.ع. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ـــــــةــــــــالعراقيــــ العليا لمشــــــــروع المـــــــــواصفات الفنيـــــــة والمدونــــــاتــــــــــة اللجنـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــةـاللجنــــــــ رئيــــس/  ـــــكانــــــــواالســ ـــــارـــــاالعم رــوزيــــمحمد صــاحب الدراجـــــــي / 

 ـــــــــــــكــانــــــــــار واالســـــــــــــــاالعمــ لـــــوزارة االقــــدم الوكيـــــــلاســتبـرق ابراهيــم الشــــوك / 

 ـــــــوزراءــــالعامة لمجلـس الــ االمانـة/  ـــــارينـالمســــتشـــ هيئة عضود.حميد علي عمران االنباري / 

 الفنيـــة اللجنة رئيس / النوعية والســيطرة للتقييس المركزي الجهاز رئيسـاب / ــــــــــهـد الوــسعـــد عب

 سكان / مديرالمشــــــروعاإلعمار واإل / وزارة للمباني العامة الهيئة مديرعامين / ــــد حســـين مجيـــــحس

 ـــــةــــال العامــــشغـواأل البلديــات وزارة /والمتابــــــعة  التخطيـط عام مديرـر/ ــــــريـاض حمـودي الوزي

 ــــــــادنـــالصنــــــــــــاعة والمعــ / وزارة الرشـــــــــــــيد شـــركة عام مديرــن / ــــــجــالل حسيــن حســ

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــيــــئـــــــــــــ وزارةــدي/ ـلـــــــواء كريــــم العبيــ

 ــــــــــةـــــ/ الجامعـــة التكنولوجيـــــــــــ اءاتــــواالنش البناء هندســـة قسم د.نميـر خورشيــــد سعــــيد / 

 ـــــــــــــةــالمائيــــــ الموارد وزارة لهندسية /ا مـــــالتصــامي دائرة عام مديررعـد عبد الجليل عبد االميـر/ 

 ــــــــــدادــــــــــــــبغـــــــــــ مانة/ أ الرشـــــــــــــــــد ابن شـــــركة عام مديرصـــادق محمــود الشمـــري / 

 والتكنولوجيــا لومالع اقليم/ وزارةفي غير المنتظمة  شؤون المحافظات دائرة مديرعامخضـير عباس داود/ 
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ق العامــــــــل عـلى إعـــــــــــداد ــالفرٌــــ
 مدونة الكشـف واالنــــــــــذار بالحرٌـــــق

 ٌنــــــالرزاق حس بدـــــاالستاذ الدكتور/ إٌهــــاب ع

 ـــونـــــاح حســـاالستاذ الدكتور/ سـعــــــد سفــــــــ

 ٌن عبــودـــــــالحس ــالل عبــدـــــــاذ / هاالستــــــــ

 

 

 

 تدقٌـــــــــــــــــــــــــق فـــــــــرٌـــــــــــــق
 مدونة الكشـف واالنــــــــــذار بالحرٌـــــق

 ـــــاٌزـــــــــمحمد زكـــــــــــــً الفاالستاذ الدكتور/ 

 ـــاء سعـــــــود مهــــــــــديصفــــاالستاذ الدكتور/ 

 ـافـــــــع خمٌســــــــــر نــنصــــــ االستاذ الدكتور/

 ـــــــدانـإبراهٌم عبدهللا عٌــــــــــــ االستاذ الدكتور/
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 روعــــــــــــة للمشـــــــــــــــاللجنـــــــــــــــــــــــــة الفنيـــــــــــ 

 ـــةـــــاب / رئيس اللجنـــالمهندس سعـــد عبــــد الوهــــالخبير 

 ــــلـــــالدكتور المهندس علي عبــــــــــد الحسيــــــــــن مجبــــــ

 ـــــدــفيصـــــــل عبــــد الحمــيــالجيـولـوجــي فــــراس  الدكتور

 ــــــيـر.مهندسين أقـدم حســـــــــيــــــن محمـــــــــد علـــــــــــــ

 ــــوديــــــــالدكتورالمهندس خالـــــــد احـــــــــمــــــد جـــــــــــــ

 ـل داودــــــــــــــــــــــــــــد كامـــــــــــــالدكتورالمهندس خالـــــــ

 ـريـــــــــــــمــــالدكتورالمهندس رائـــــــــد رمــــــــــــــــزي الع

 ــــانــلمــــالدكتورالمهندس محمـــــــــــــــــــد مصلـــــح ســــــــ

 ــــودـــــــر.مهندسين أقدم داود عــــــــــــــــــــــــواد حـــــــــمـــ

 ـــــــلـــــندس ليـــــــــــــث خــــالـــــــــــد كامـــــــــالدكتور المه

 ــــوانـــر.مهندسين أقدم نيـــــــــــران حســـــــــيــــــــن علـــــــ

 ــــــدــــر.مهندســــــين جنــــــــان رضـــــــــــــــــا محــــــــــمـــ

 

 ــة االداريـــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــروعاللجنــــــــــــــــــ

 رالمشــــــــروعــحسين مجيــد حسيـــن / مدي الخبير المهـندس 

 ــــــــــودــالدكتورالمهندس  رائــــــــد حســـــــــــــــــــــــــن عبـ

 ــــرزاقــالــــــم.ر.مهندسيـــــن الهـــام ابراهيـــــــــم عـــــــبــد 

 

 لجنـــــــــــــــــــة متابعـــــــــــــــــــــة المدونـــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 ــةــالخبير المهنـــدس جبار حمزة لطيـــــــف / رئيــــــس اللجنـ

 رــــــــــــــــــــل بشــــــــــيــــادية جميــــــــن ر.مهنـــدسين أقدم 
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 جلدًم
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 املهندس                                                                 

 محمد صاحب ادلرايج                                                         

 وزير الإعامر و الإساكن                                                        

 رئيس اللجنة العليا                                                          

 ملرشوع املدوانت و املواصفات العراقية                                                        
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 مقدمة فريق اإلعداد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 أعمرهل مظوومرها كلك را وكاظر كض كهفر  مسروو  ولضفر  موحرة  وأسرهلم  ومفرهيمم أسر  وضر  لغرض     
 كاعمرهض مرن واكض  وةعرم وغمضيره  وبوويمر  كلوظفمر  أو كلمروكة أو سوكء كهظا موعمق  بهلوصرممم بهلحضمق لممبهظي
 كلمةوظر  إعرةكة كهلل وعرهل  بعرون ورم كلعضكقمر  كلمةوظها لم ضوع ممه وكلميظ  كلفظم طضمق كلميظ  كلع وكاسكهن عن

 .كلعضكقم  لمظوومها كلك ا وكاظ كض بهلحضمق

ن طبمعر  وحرةة مةوظها كل  بمة ألي كلبظهء قطهع محوهج    أيممر   برهلعضكق كلخهصر  كلمرةوظها لويروة عممر   وكن
مرن  كلعةمرة كوخره  كلر  وحورهج كلوري كلك را وكاظر كض برهلحضمق مظوومرها مةوظر  وخهصر  كلبظرهء قطرهع كبمرض  فري
  .كلسالم  وحمهم  كلممومكها كلعهم  وكلخهص  لوأممن وكلممكظ  كلموهح  كايضكءكا

يهمعر   فري كالسو هضي كلهظةسي لكمم  كلهظةس  كلمكو  في كلمخوصمن من عةة قبل من كلمةوظ  ُأعةا ي ه   
ير ك  فري عرةة مرن كلمخوصرمن ورةقمقهه مرن قبرل بغرةكة سرم  كالسو رهضم  فريمكور  كلميموعر  كلهظة وورول  بهبرل

وكليهرها  كلميرهل ير ك مرن رضكء كلعةمرة مرن كلمهومرمن فري كالسروفهة  وحققرا كلمةوظر  ير ه إعرةكة وخرالل كلميهل.
بةكء لمظهق   ُعقةا ظةو  طضمق عن و لك كلعالق   كا  بصةةيه.  أي مالحوها ي ه كلمةوظ  وكن

كألخر  بظورض  مر  كلموروكفض  وكلعهلممر  كلعضبمر  كلمرةوظها مر  وروالءم كلمةوظر  ير ه ومظهيمر  كلعهمر  كلهمكممر  إن   
كلر   كلمومسرض  إضرهف  كلمحممر  وكلمروكة كل رهع  كلبظرهء وأسرمو  بهلمظره  موعمرق فممره كلعرضكق كالعوبرهض خصوصرم 

  .كلعهلمم  كالسوكق في كلموكة كلمووكفض  كحةث

كلوصممم وكلموكة  حمث من مظوومها كلك ا وكاظ كض بهلحضمق لممبهظي موضوع كسوعضك  كلمةوظ  وضمظا   
 كلوظفم .  كلغض  وأسمو  له ك كلمسوعمم 

ك     أي مالحورها  كسروقبهل لممةوظر  مسرضيه أولر  كطبعر  كلمثمرض كليهرة ير ك وكاسركهن كاعمرهض واكض  وضر  ون
  ي ك كلعمل. في سهيم من كل  هكضمن كألفضل ظحو كلمسومض كلوطوض أيل من مسوقبمم  بصةةه

 .كهلل كلووفمق ومن

 

 د. إيهاب عبد الرزاق حسين الحيالي                                       

 رئيس فريق االعداد                                                                   
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 الباب األول
 (Generality)توطئة عامة 

 
 (Scope) المجال 1-1

متطمبات واالشتراطات الواجب مراعاتيا كحد أدنى عند وال المحدداتعمى  المدونة همل ىذتشت
 إشعار مبكرالحريق بغرض تحقيق ب لمكشف واإلنذار منظومةتصميم واختيار وتنفيذ وصيانة 

فرصة لميروب إلى أماكن آمنة لحماية األرواح عن الحريق يتيح لشاغمي المبنى زيادة ال
خماده في مرحمة مبكرة حماية  باإلضافة إلى زيادة احتماالت تحجيم انتشار الحريق وا 

بسيطة ذات نقطة تنبيو  منظوماتمتدرجة من  منظوماتال مختمف وىو يتضمن .لمممتمكات
 أجيزةدوية متعددة و تمقائية ونقاط تنبيو ي كواشفمعقدة ذات  منظوماتيدوية واحدة إلى 

 .السيطرة
 منظوماتالمركبة في الشوارع وغيرىا مثل  الحريق أطفاء منظوماتالمدونة ىذه وال تشمل 

 المشغمة يدويا أو تمقائيا. الصفاراتسطة رش الماء و ااإلطفاء التمقائي بو 
 
 (Goalالهدف ) 1-2

 بمنظوماتة والتحديدات الخاصوالمصطمحات  إلى وضع التعاريف المدونةتيدف ىذه 
ثيرات أوالممتمكات الخاصة والعامة من ت لوقاية االنسان واالبنية وذلك الحريقباالنذار 
يالئم االجواء العراقية  والمنفذين بما لممصممين محددات ومعاييرتيدف الى وضع و  الحريق

  ووجوب االلتزام بيا.
 
 اريفتع  1-3

 (Alarm) إنذار  1-3/1
 .مثال( حريق)لوجود خطر  مرئية المميزة ال االشارة المسموعة أو ىو 

 
 (Fire Alarm Sounder) االنذار الصوتي  1-3/2

الحريق غرضيا اصدار تحذير بجزء من منظومة انذار  نوع من اشارات االنذار ويعتبر ىو
 يمكن تحسسو بواسطة السمع.

 
 (Alarm Service) بعد االنذار مااجراءات  1-3/3

 استالم إشارة اإلنذار. اجب اتباعيا بعدوات واالجراءات الو طىي الخ
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 (Alarm Signal)إشارة اإلنذار  1-3/4
 .الحريقبنذار مثل اشارة اإل تتطمب اتخاذ إجراء مباشرو  طوارئ تبين حالة  ىي إشارة 

 
 (General Alarm)اإلنذار العام  1-3/5

عة والمرئية المسمو  اشارات االنذارتشغيل جميع اجيزة اصدار  الذي يتطمب ىو االنذار 
 حاال. المبنىالحالة اخالء  يكون ذلك عندما تقتضيو 

 
 (False Alarm)الكاذب اإلنذار  1-3/6

 .ىذا القبيل نم ال يوجد خطر عندما وخطر طوارئيبين حالة الذي  ىو االنذار 
 
 (Bell) الجرس 1-3/7

ل عمى ويمكن ان تعم، اصوات عند ضربيا المسموعة تصدر االنذار من اجيزة بيانىو  
 .كما في االجراس من النوع الميتز ،التيار الكيربائي المستمر او المتناوب

 
 (Compartment)الحجرة  1-3/8

 االعمىالجيات، بضمنيا  من جميعمثل الجدران( ) ضمن البناية محاط  بحواجزىي فراغ  
 .واالسفل

 
 (Trench) الخندق 1-3/9

 .المترمغطى عادًة وال يتجاوز عمقو  كونوي ،لسطح األرض مواز بشكل ةمحفور  قناةىو 
 
 (Smoke) الدخان 1-3/11

المنبعثة السائمة التي يحمميا اليواء حتراق الصمبة أو نواتج االو  االبخرة والغازات الضبابية ىو 
 ن المادة المشتعمة.م

 
 (dB) (Decibel) ديسيبل 1-3/11

ويرمز لو بالرمز  (Bel) عشر البلوىو الصوت.  لمستوى القياس الموغارتميةوحدة ىو  
(dB). كمية  الىة القدرة المقاسة عشرة لمنسبة بين كمي والبل يساوي الموغاريتم لألساس

  .(بار مايكرو 02)قدرة  صوت بضغط القدرة المرجعية 
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 (dBA) (A) ديسيبل 1-3/12

( فان الوحدة الناتجة بالديسيبل ىي A) التوزينمرشح عند قياس منسوب الصوت عمى  
 (.Aسيبل )الدي

 
 (Response Timeزمن االستجابة ) 1-3/13

بدء حدوث ظاىرة الحرارة أو الدخان أو الميب حتى إستشعار  عنالزمن الذي يمر ىو 
 الكاشف ليذه الظاىرة.

 
 (Manual Fire Alarm Point) االستدعاء اليدوي نقطة 1-3/14

 أو وجود بدء اشارةإلصدار عمل يدويا التي ت ،حريقببدء أو وجود  من اجيزة االنذار ىي 
 صندوق كسر الزجاجة. اومن امثمتي .الحريق

 
 (Final Voltage of Battery)مبطارية لية النهائية تالفول 1-3/15

وتحسب عند الحمل  ،الحريقبىي اقل فولتية لمبطارية مسموح بيا لتشغيل منظومة االنذار  
جب ان تصدر المنظومة اشارة يا يبموغ وعند .حسب مواصفات الشركة المصنعةبالكمي و 

 تحذير تبين ىبوط فولتية البطارية التخاذ مايمزم.
 
 (Mimic Diagram) التوضيحيالمخطط  1-3/16

مع بيان كل  المحمية وتقسيماتيا المناطقتوضيحي في وحدة السيطرة يبين  مخططىو  
  .لموصول السريع في حالة حدوث حريقوتسميتيا بتسمية واضحة منطقة 

 
 (Repeater) لوحة اعادة االشارة  1-3/17

، ولكن موقعيا ةدة السيطرة الرئيستبين البينات نفسيا التي تظير عمى وح لوحة مراقبةىي 
شارات العطل المبينة عمى وحدة و  تكرار إشارات بدء اإلنذاروفائدتيا  آخريكون في مكان  ا 

 الرئيسة. سيطرةال
 
 (End–of–line Resistor)المقاوم في نهاية الخط  1-3/18

 معينويمر خاللو تيار  (zone) لممنطقةنياية الدائرة الكيربائية مقاوم يوضع في ىو  
من خالل معرفة  قيمة المقاومة  حالة القصر حالة الفصل او في في دائرةلغرض مراقبة ال

 .الكيربائية في كل حالة
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 (Fire Detector) كاشف الحريق 1-3/19
 وتصدر المحيطية ضمن منطقة محددة  بسبب الحريق يستجيب لتغير الظروف ىو كاشف

 .الكيربائية تحفز دائرة االنذارعنو اشارة كيربائية 
 
 (Heat Detector)الحرارة  فاشك 1-3/21

منيا انواع  يقسم الىو تحسس درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي ي كاشف حريقىو  
  كواشف درجة الحرارة الثابتة وكواشف معدل ارتفاع درجة الحرارة

 
 (Fixed Temperature Detector)كاشف درجة حرارة ثابتة  1-3/21

ندما يسخن عنصره الحساس إلى درجة حرارة محددة اشارة االنذار ع حرارة يبدأكاشف ىو  
 سابقا.

 
 (Rate – of – Rise Detector)ارتفاع درجة الحرارة  معدلكاشف  1-3/22

ارتفاع درجة حرارة الجزء الحساس فيو عن  معدلعندما  يبدا اشارة االنذار حرارةكاشف ىو 
 سرعة سابقة التحديد.

 
 (Automatic Fire Detector)محريق ل التمقائي فكاشال 1-3/23

 الدخان وىي القدرة عمى التحسس بالظواىر الثالث لنواتج الحريقيجمع كاشف حريق ىو  
 والميب.والحرارة 

 
 (Line-Type Detector)ف الخطي اشكلا 1-3/24

مثل القابموات المتحسسة  معين طول مسار  يستطيع كشف الحريق عمى كاشف حريق ىو 
 .لمحرارة وكواشف الدخان بالحزمة الضوئية

 
 (Smoke Detector)شف الدخان اك 1-3/25

 راق.يتحسس دقائق االحت كواشف الحريقنوع من انواع ىو  
 
 (Flame Detector)شف المهب اك 1-3/26

فوق البنفسجية المنبعثة  األشعة يكشف عن وجود األشعة تحت الحمراء أو كاشف حريقىو 
 معا. الميب أو االثنتين نم
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 (Air – Sampling Type Detector) كاشف بالعينة الهوائية 1-3/27
نات من اليواء في المنطقة عن وجود دخان ويعتمد عمى سحب مستمر لعي كاشف حريقىو 

المحمية من خالل أنابيب بيا ثقوب في المنطقة المحمية فقط وتمتد ىذه األنابيب حتى 
 الكاشف حيث يحمل اليواء لمكشف عن الدخان.

 
 (Spot – Type Detector) )الموضعي( شف النقطياالك 1-3/28

امثمتو كاشف  ومن ،فيو مركزا في موضع معينالتحسس  يكون عنصركاشف حريق ىو  
 .الحرارة ذي القطعة ثنائية المعدن

 

 (Detector Spacing) المسافة البينية المحددة لمكواشف 1-3/29
 .وىي اقصى مسافة مسموح بيا بين كاشفين وتحدد عادة من الجية المصنعة لمكاشف 

 
 (Detector Placement) مسافة التباعد المحددة 1-3/31

الجدران والسقوف واالركان وتحدد عادة من  عن لمكواشف ىي تحديدات المسافات الدنيا 
 .الجية المصنعة

 
  (Zone)المنطقة 1-3/31

داللة  منو اشارة الحريقُتستمم القطاع المحمي،  أوالمكان  منمعرف ومحدد  جزء فرعيىي  
، كما يمكن ارسال اشارة الحريقبإنذار  منظومةسطة ابو ىذا الجزء  حدوث حريق فيعمى 

 لمعالجة الحريق.تنفيذ فعل معين فييا ويمكن الحريق ليذا الجزء بنذار بيان اال

 
  (Trigger  Device)جهاز بدء االنذار 1-3/32

 ءاالستدعا نقطة شف أواالحريق )مثل الكبلمتشغيل تمقائيا أو يدويا لبدء إنذار  جياز قابلىو  
 .(ةاليدوي

 
 (Alarm Indicating Device) بيان اإلنذار جهاز 1-3/33

 صدر إشارة إنذار مرئية أو مسموعة مثل الجرس او اشارات التحذير الضوئية.ي جيازىو   
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 (Alarm System)اإلنذار  منظومة 1-3/34
ئر كيربائية غرضيا مراقبة واعالن ودوا  او جزء من منظومة تتكون من اجيزة ىي منظومة

مع )مثل الكواشف( ء االنذار بدواشارات  الحريق او االشراف عمى اجيزة بحالة االنذار 
 )مثل االجراس(. ليذه االشارات عن طريق اجيزة بيان االنذاراالستجابة المناسبة 

 
 (Auxiliary Fire Alarm System) لحريقبا لإلنذار ةمساعد منظومة 1-3/35

الغرض منيا نقل ، الدفاع المدني مثال(تبطة بمنظومة االنذار المركزية )مر  منظومةىي 
 التخاذ اإلجراءات الالزمة. والجيات المسؤولة النذار الى منظومة االنذار المركزية اشارة ا

 
 (Control Panel) سيطرةال لوحة 1-3/36

 أجيزةبدء اإلنذار ونقميا إلى  أجيزةاإلشارات من  وتستقبلىي اجزاء المنظومة التي تراقب 
مختمفة كما تكون ىي المسؤولة  من خالل دوائر كيربائية التابعة ليا جيزةاإلشارة واألبيان 
 الحريق بالطاقة الالزمة ليا.بمنظومة االنذار  تجييزعن 

 
 (Addressable system) منظومة انذار معنونة 1-3/37

حريق من النوع المعنون حيث يكون لكل  كواشفمنظومة تعتمد في عمميا عمى أجيزة و ىي 
يمكن في و ليعبر عن حالتو.  طرةسيكاشف أو جياز رقم محدد يظير في لوحة اإلنذار وال

  .كاشف أو جياز بعينو لمقيام بميام أخرى عمى سيطرةال منظومةال هىذ
 
 (Conventional fire alarm) منظومة الحريق التقميدية 1-3/38

الحريق وليا عدد من  كواشفمرتبطة بعدد من  سيطرةمن وحدة  منظومة تتكون عادةىي 
كل  ،عدة مناطق إلى سيطرةالستدعاء اليدوية. وتقسم وحدة الالصوتية واجيزة ا اراجيزة االنذ
 .بيان االنذاراستدعاء واجيزة  صناديقو  كواشف عمى سيطرمنطقة ت

 
 المراجع

[1] NFPA 72, "National Fire Alarm Code", Fire Protection Association, Inc., 2002. 

[2] "North Carolina State Building Code: Fire Code", International Code Council, 

Inc., 2006. 

 الجزء، والعشرون الثالث دمالمج ،األردني الوطني البناء وداتك ،" الحريق من اإلنذار أنظمة كودة " [3]
 .2006، الخامس

 وكالة ،نواإلسكا العامة األشغال رةاوز  ،السعودية العربية كةمالمم، " المباني لتنفيذ العامة المواصفات " [4]
 .2002، الوزارة لشؤون األشغال العامة



 1/7 م2013ه/1434  405/3م.ب.ع. 

[5] J. I. Lataille, "Fire Protection Engineering in Building Design", Butterworth-

Heinemann is an imprint of Elsevier Science (USA), 2003. 



 



 2/1 ـ2013ق/1434 445/3ـ.ب.ع. 

 الباب الثاني
 الحريقب االنذار عمل منظومة بدءأجهزة 

 
 (Starting Alarm Devices) أجهزة بدء اإلنذار  2-1

تقكـ ىذه حيث  ،االخرل تضـ أجيزة بدء اإلنذار ككاشؼ الحريؽ التمقائية كأجيزة بدء اإلنذار
بتشغيؿ  )أجيزة االنذار االخرلسكاء تمقائيا أك عف طريؽ (د اكتشاؼ الحريؽ األجيزة عن

 كتؤدم الكظائؼالصكتية أك المرئية  إشارة اإلنذار ُتصدر بدكرىا التي منظكمة اإلنذار
كتركيب أجيزة بدء اإلنذار اليدكية أك التمقائية  اختيار يككفاإلضافية األخرل لممنظكمة. ك 

 بحيث تقمؿ احتمالية حدكث إنذار كاذب.
 
 تصنيف أجهزة بدء اإلنذار 2-2
 ق التمقائيةحريكواشف ال  2-2/1

ظاىرة أك أكثر مف ظكاىر  تحسسوبدء اإلنذار نتيجة  بكظيفةيقكـ كاشؼ الحريؽ التمقائي 
 حسب أنكاعيا المختمفة.بنكاتج الحريؽ 

 
 أجهزة بدء اإلنذار األخرى  2-2/2

يطمؽ مسمى "أجيزة بدء اإلنذار األخرل" عمى أجيزة بدء اإلنذار التي تعمؿ بطريقة مختمفة 
 الحريؽ. كمف أنكاع أجيزة بدء اإلنذار األخرل: نكاتج مقائي لظكاىرعف الكشؼ الت

 اليدكية. االستدعاء نقاط - أ
 مفاتيح اإلنذار بسرياف المياه في منظكمات رشاشات المياه التمقائية. - ب

 
 تصنيف كواشف الحريق التمقائية  2-3

 ا لظكاىر نكاتج الحريؽ إلى:تحسسيتصنؼ ىذه الككاشؼ مف حيث 
 .(Heat Detectors) ارةككاشؼ حر  -أ  
 .(Smoke Detectors) ككاشؼ دخاف -ب  
 .(Flame Detectors) ككاشؼ ليب -ج  

 .(Combustible Gas Detectors) ككاشؼ غازات االحتراؽ -د
 .(Multi-Sensor Detectorsككاشؼ متعددة التحسس ) -ه  

 
 كتصنؼ ككاشؼ الحريؽ التمقائية مف حيث نطاؽ العمؿ إلى:
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 (Spot (Point) Detector) )نقطية( موضعيةشف كوا -أ  
 في ىذا النكع مف الككاشؼ مركزة في مكضع معيف. التحسستككف أداة    

 
 (Line Type Detector) كواشف خطية -ب  
 في ىذا النكع مف الككاشؼ مستمرا عمى طكؿ مسار معيف. التحسسيككف    

 
 كواشف الحرارة  2-3/1

 نطاؽ العمؿ إلى: تصنؼ ككاشؼ الحرارة مف حيث .أ 
 موضعيةكواشف الحرارة ال .1

 يتأثر كاشؼ الحرارة المكضعي بطبقة اليكاء الساخف المجاكرة لو مباشرة.   
 كواشف الحرارة الخطية .2

يتأثر كاشؼ الحرارة الخطي بطبقة اليكاء الساخف المجاكرة ألم جزء منو عمى طكؿ 
 مساره.

 
 الحرارة إلى:تصنؼ ككاشؼ الحرارة مف حيث حساسيتيا الكتشاؼ  .ب 

 (Fixed – Temperature (Static) Detector)كاشف درجة الحرارة الثابتة  .1
 در الكاشؼ اشارة انذار اذا  بمغتكيص درجة حرارة ثابتة أك محددة. يتحسسكاشؼ 

% كذلؾ  5 ±درجة مئكية تقريبا بتفاكت قدره  74-64درجة حرارة الجك المحيط 
 (.EN 54 :PART 8) طبقا لممكاصفة

 ف معدل االرتفاع في درجة الحرارةكاش .2

(Rate – of – Rise of Temperature Detector) 
 االرتفاع السريع في درجة الحرارة. يتحسسكاشؼ 

 
تصنؼ ككاشؼ الحرارة مف حيث قابميتيا لمرجكع إلى كضع التشغيؿ إثر كشفيا عف  .ج 

 حريؽ إلى:ال
 كواشف غير قابمة لمترجيع .1

ثر كشفيا عف الحريؽ، مثؿ ككاشؼ الحرارة إ التحسسككاشؼ تتمؼ فييا أداة 
 .(3/1-2كما مبيف في الشكؿ ) ،المكضعية التي تعمؿ بالكصمة المنصيرة
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 غير قابل لمترجيع. : كاشف حرارة(3/1-2) الشكل
 

 كواشف قابمة لمترجيع .2
 إثر كشفيا عف الحريؽ. كتنقسـ إلى نكعيف: التحسسككاشؼ ال تتمؼ فييا أداة    

 قابمة لمترجيع يدكيا: يمـز فييا ترجيع الجياز يدكيا كضبطو في كضع  ككاشؼ
 االستعداد لمتشغيؿ.

  لكضعيا قبؿ الكشؼ عف الحريؽ كتصبح  تمقائيان الترجيع: تعكد  تمقائيةككاشؼ
 دكف تدخؿ بشرم.بفي كضع االستعداد لمتشغيؿ 

 
 نكواشف الدخا  2-3/2

 تنقسـ ككاشؼ الدخاف إلى:  
 
 موضعية ندخاكواشف  2-3/2/1

 :التاليةا لمدخاف إلى األنكاع تحسسيكتنقسـ مف حيث كيفية  
 :(Ionization Smoke Detectors) تأينيةكواشف دخان  -أ

يعمؿ ىذا النكع بتأيف اليكاء، ففي حالة االستجابة لدخكؿ الدخاف تنخفض شدة 
ة تأيف الكاشؼ نتيجة لدخكؿ جسيمات الدخاف في غرف عفالتيار الكيربائي الصادر 

اليكاء داخؿ الكاشؼ كيككف ىذا النكع أكثر استجابة لجسيمات الدخاف غير المرئية 
في  ما مبيفك، ف االحتراؽ المصحكب بميبمي تنتج )أقؿ مف ميكركف كاحد( الت

 (.3/2-2) الشكؿ
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 .: كاشف دخان ايوني(3/2-2)الشكل 

 
  كواشف دخان بصرية )ضوئية( -ب

 (Optical (Photo-electric) Smoke Detectors) 
كتستجيب أكثر لجسيمات الدخاف المرئية )أكبر مف ميكركف كاحد( مثؿ التي تنتج 

  االحتراؽ غير المصحكب بميب كتنقسـ إلى نكعيف: فم
ف اعتراض الدخاف ألشعة ضكئية مسمطة ميعمؿ بفعؿ اإلعتاـ الناتج  النوع األول:

 عمى خمية كيركضكئية داخؿ الكاشؼ. 
ال يككف الضكء في ىذا النكع مسمطان مباشرة عمى الخمية الكيركضكئية  لنوع الثاني:ا

كعند اعتراض جسيمات الدخاف لمضكء داخؿ الكاشؼ فإف بعض األشعة الضكئية 
ف ذلؾ إرساؿ إشارة بحالة متنكسر كتنعكس عمى الخمية الكيركضكئية كينتج 

 .(3/3-2كما مبيف  في الشكؿ )، اإلنذار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: كاشف دخان بصري (3/3-2)الشكل 
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 (Air Sampling Type Smoke Detector) كواشف دخان بالعينة الهوائية -ج
خالؿ أنابيب بيا ثقكب في المنطقة تعتمد عمى سحب لعينات مف اليكاء مف 

 الذم يقـك بتحميميا بحثا عف كجكد الدخاف فييا.المحمية التي يغطييا الكاشؼ، 
مثابة كاشؼ مكضعي مف حيث تطبيؽ المتطمبات الخاصة كيعتبر كؿ كاشؼ ب

ال أ كيجب(. 6/8-2في البند ) المذككرةبالمكاف كالمسافات البينية لككاشؼ الدخاف 
 124يزيد زمف انتقاؿ عينة اليكاء مف أبعد نقطة بالمنظكمة إلى الكاشؼ عمى 

 .(3/4-2) كما مبيف في الشكؿ، ثانية
 

 
 
 
 
 
 

 .لعينة الهوائية: كاشف ا(3/4-2الشكل )
 

 (Beam Detectors) الحزمة الشعاعية(ب) الخطيةالدخان  كواشف 2-3/2/2
يعرؼ ىذا النكع بكاشؼ الدخاف بالحزمة الشعاعية. كيعتمد تشغيؿ ىذا النكع عمى اإلعتاـ 

كما مبيف في ، ف اعتراض الدخاف لمحزمة الشعاعية المسمطة عمى خمية كيركضكئيةمالناتج 
 .(3/5-2) الشكؿ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .: كاشف الدخان الخطي(3/5-2) الشكل

 هواء صاف  

 حالة اإلنذار
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 كواشف المهب  2-3/3
ف عالطاقة اإلشعاعية المنبعثة  تحسسحريؽ عمى عف التعتمد ىذه الككاشؼ في كشفيا 
ألسنة الميب في المراحؿ األكلى  الذم تتككف فيو الحريؽالميب. كىي مناسبة لمكشؼ عف 

 .(3/6-2) كما مبيف في الشكؿ، بلتكليد ليالمكاد القابمة  مثؿ حريؽ منو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: كاشف المهب(3/6-2) الشكل
 

 تنقسـ ككاشؼ الميب إلى نكعيف رئيسيف ىما:
 الميب. عفككاشؼ األشعة فكؽ البنفسجية المنبعثة  -أ  
 الميب. عفككاشؼ األشعة تحت الحمراء المنبعثة  -ب  

 
األشعة فكؽ البنفسجية ك/أك  األشعة تحت الحمراءبتحسس كجكد تقكـ ككاشؼ الميب 

الخارجي بحيث تستجيب  ستعماؿلال منيا الميب. كيمكف تصميـ األنكاع المعدة فمالمنبعثة 
الشعاع يحتكييا الضكء المرئي مف التي ال مف األشعة تحت الحمراء لترددات معينة 

يمكف  الشمسي. كبما أف ككاشؼ األشعة فكؽ البنفسجية ال تستجيب عادة لضكء الشمس فإنو
 يا بصفة عامة في األماكف الخارجية.عمالاست

اذ ألشعة تحت الحمراء بكاسطة محكؿ طاقة كيركضكئي، المتحسس ليعمؿ كاشؼ الميب 
تحكؿ إلى تثـ  ىيرتز( 10-3تراكح بيف )يالميب بتردد  عفألشعة تحت الحمراء اتنبعث 

 إشارة لتشغيؿ منظكمة اإلنذار.
دائرية كفي نطاؽ محدد، مع تجييز الكاشؼ بمقاكمة عمؿ الكاشؼ كيجب أف تككف زاكية 

ضكء الشمس المباشر، كمصادر الصكاعؽ،  كؿ مف فملظاىرة االضطراب الناتج  عالية
 مثؿ المحاـ كاألضكاء الخاطفة. لصناعيةا الضكء



 2/7 ـ2013ق/1434 445/3ـ.ب.ع. 

 كواشف غازات االحتراق  2-3/4
 فمالتي تنبعث  تعتبر ىذه الككاشؼ مف األنكاع التي تستجيب لكاحد أك أكثر مف الغازات

ربكف عندما ال تتـ عممية اكسيد الكأك  أحادمعمى سبيؿ المثاؿ ينبعث غاز ف .الحريؽ
االككسجيف، كستككف ىذه الككاشؼ قادرة عمى تحسسو كاطالؽ االحتراؽ نتيجة لقمة كمية 

 . اشارة االنذار
نو مف المفي ىذه الككاشؼ أمد ةيالكيرككيمياك  التحسسإف عناصر   يـ بالنسبة ىا محدكد، كا 

في  المستعمؿاالفتراضي لكاشؼ غازات االحتراؽ  أف يككف عمى دراية بالعمر عمؿلممست
 (.3/7-2مبيف في الشكؿ )كما ، الكشؼ عف الحريؽ كمنظكمات اإلنذار منظكمات

 
 

 
 
 
 
 
 
 .: كاشف غازات االحتراق(3/7-2) الشكل

 
 (Multi-Sensor Detectors) التحسسعناصر  متعددةالحريق كواشف   2-3/5

ككؿ منيا يستجيب لخاصية فيزيائية  تحسسماشؼ عمى أكثر مف ك كىذا النكع مف اليحتكم 
الدخاف  تحسسالحرارة ك  تحسسمثؿ الككاشؼ التي تجمع بيف ك/أك كيميائية مختمفة لمحريؽ، 

درجة الحرارة الثابتة كمعدؿ االرتفاع في درجة  تحسسكالككاشؼ التي تجمع بيف طريقتي 
يمكف تقميؿ احتماؿ االستجابة لشيء ارات التي يتـ تمقييا مف الككاشؼ كبتحميؿ اإلش. الحرارة

كبذلؾ تقؿ إمكانية حدكث اإلنذارات  .تبقى االستجابة لمحريؽ مناسبة في حيف ،غير الحريؽ
 كبير. بشكؿ الكاذبة

 
 (Household Fire Alarm Unit) وحدات اإلنذار المنزلية 2-4

مف  همف خطر  نزلية لمكشؼ عف الحريؽ لتأميف الكحدات السكنيةكحدات اإلنذار الم تستعمؿ
 خالؿ اإلنذار المبكر لتمكيف شاغمي المكاف مف مغادرتو أك مكافحة الحريؽ قبؿ انتشاره

 .احد ىذه المنتجات (3/8-2) يبيف الشكؿك 
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  .: وحدة االنذار المنزلي(3/8-2)الشكل 

 
 ند تركيب وحدات اإلنذار المنزليةمبات العامة الواجب مراعاتها عالمتط  2-4/1

في الكحدات السكنية المككنة  أك المتحسسة كجكد الدخاف الدخافب كحدة اإلنذار بترك -أ
مف طابؽ كاحد في الردىة ما بيف غرفة النكـ كغرفة المعيشة. كفي حالة كجكد غرؼ 

 الردىات بيف ىذه الغرؼ. أخرل فيجب تركيب كحدة إنذار أخرل إضافية في
إذا كانت الكحدة السكنية مككنة مف أكثر مف طابؽ فيجب كضع كحدات اإلنذار  -ب

كفي ىذه الحالة يجب اف  .الحريؽ بحيث يسمع صكت اإلنذار في جميع غرؼ النكـب
 يؤدم تنشيط أم كحدة إنذار إلى تنشيط أجيزة اإلنذار في جميع الكحدات في المكاف.

 
 الطاقة لوحدات اإلنذار المنزلية مصادر  2-4/2

 عند تركيب كحدات اإلنذار المنزلية يجب مراعاة متطمبات مصادر الطاقة التالية:  
 4الحريؽ كافية لتشغيؿ اإلنذار لمدة بيجب أف تككف الطاقة الخاصة بكحدة اإلنذار  -أ

 دقائؽ متكاصمة.
ي كآخر ثانكم. كف يسطاقة لكؿ كحدة إنذار أحدىما رئلم أف يتيسر مصدرافيجب  -ب

يككف  في حيفىك التيار الكيربائي العمكمي  ىذه الحالة يككف المصدر الرئيس
 المصدر الثانكم عبارة عف بطارية.

مف  تتـ صيانتو بشكؿ دكرم كالتأكد) في حالة كجكد مكلد كيربائي لمطكارئأما 
ع أف ييستط (مثؿ البطاريات)أك أم مصدر آخر  اعتماديتو في حالة الطكارمء(
 24في حالة انقطاع التيار الكيربائي العمكمي لمدة  يقكـ بتغذية المصدر الرئيس

 يصبحدقائؽ إنذار فإف المصدر الثانكم  4ساعة )تشغيؿ طبيعي( باإلضافة إلى 
 غير مطمكب.

 فر مصباح داللة، يدؿ عمى كجكد الكيرباء بالكحدة.ايجب تك  -ج
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لية بالكيرباء مف دائرة كيرباء فرعية خاصة الحريؽ المنز بيجب تغذية كحدة اإلنذار  -د
 .ةبيا أك مف الجزء غير المتصؿ بمفتاح في دائرة فرعية خاصة باإلنار 

 
 (Choice of Fire Detectors)اختيار كواشف الحريق    2-5

 تها عند اختيار نوع كواشف الحريق)أ( النقاط التي يجب مراعا  
 الكاشؼ بيف الحريؽ كالبيئة ف الحريؽ يجب أف يميزمفي أم منظكمة كشؼ  (1)

حتكم المنظكمة عمى ككاشؼ تناسب تالطبيعية المكجكدة داخؿ المبنى، إذ يجب أف 
 عطي إنذاران مكثكقان كمبكران.تكما يجب أف  ،الظركؼ القائمة

ففي حالة  يستجيب كؿ نكع مف الككاشؼ بدرجة مختمفة ألنكاع مختمفة مف الحريؽ.
فاف  ،كارتكنية ؿ المراحؿ األكلية الحتراؽ ألكاحمث ،دكف ليبمف الحريؽ البطيء 

حرارة بسرعة مع  كاشؼ الدخاف يستجيب أكالن. أما في حالة الحريؽ الذم يصدر
كأما بالنسبة لحريؽ  الدخاف. قميؿ جدان فقد يستجيب كاشؼ الحرارة قبؿ كاشؼ دخاف

عاـ أف  كيالحظ بشكؿ الميب أكالن. السكائؿ القابمة لالشتعاؿ فقد يستجيب كاشؼ
انو مف الممكف أف  الإككاشؼ الحرارة،  كاشؼ الدخاف يستجيب بشكؿ أسرع مف
    الفصؿفي  مبيفإنذارات كاذبة كػػما ىك  تككف ككاشؼ الدخاف قابمة إلصدار

(2-9.) 
قد يككف مف الضركرم استعماؿ مجمكعة مف أنكاع مختمفة مف الككاشؼ. كما يجب  (2)

كؿ جزء مف المبنى كالعمميات الجارية في  أخذ السمكؾ المحتمؿ لحريؽ محتكيات
يجب أخذ إمكانية تضرر المحتكيات  كذلؾذلؾ المبنى كتصميمو بعيف االعتبار. 
 بالحرارة كالدخاف كالماء بعيف االعتبار.

 ف ككاشؼ الحرارة كالدخاف مالئمة لالستعماؿ في معظـ األبنية. أما ككاشؼ الميبإ (3)
كاشؼ الحرارة كالدخاف في الغرؼ المرتفعة عمؿ كإلكماؿ  فيي مالئمة بشكؿ رئيس

غير معترض، كىي مالئمة لتطبيقات خاصة مثؿ  مجاؿ عمميابشرط أف يككف 
سكائؿ قابمة لالشتعاؿ.  تستعمؿحالة التخزيف الخارجي كالصناعات الكيميائية التي 

كما أف اختيار الكاشؼ قد يتأثر بالظػػركؼ البيئية داخؿ المرفؽ. كبشكؿ عاـ فاف 
اشؼ الحرارة ذات مقاكمة أفضؿ لمظركؼ البيئية السيئة مف مقاكمة الككاشؼ كك 

 األخرل لتمؾ الظركؼ.
 كواشف الحرارة ب()   

مة عندما تككف ءتككف ككاشؼ الحرارة التي تعمؿ عند درجة حرارة ثابتة اقؿ مال (1)
الككاشؼ كاسع. كتككف  مجاؿدرجة الحرارة المحيطة منخفضة أك تتغير ببطء عمى 

التي تعمؿ عند درجة حرارة ثابتة كالتي تعمؿ عمى معدؿ االرتفاع في  المشتركة
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مة عندما تككف درجة الحرارة المحيطة قابمة لمتغير بسرعة ءدرجة الحرارة أقؿ مال
عمى فترات قصيرة. كعندما يككف مف المحتمؿ مكاجية درجات حرارة عالية جدان فانو 

صفػػػات القياسيػػة قة لمتطمبات المكايجب أف تستعمؿ ككاشؼ الحرارة المطاب
ك ما يعادليا مف مكاصفػات ىيئػػػة الكيربػاء أ (BS 5445: Part 8) البريطانيػػة
 .(IEC)الدكلية 

ككاشؼ الحرارة غير مالئمة لالستعماؿ لحماية األماكف التي يحتمؿ أف تحدث إف  (2)
. كقبؿ كتركنية(فييا خسائر كبيرة بسبب حريؽ صغير )مثؿ غرؼ الحاسبات االل

يجب إجراء تقييـ لمدل التمؼ المتكقع حدكثو قبؿ أف تبدأ  االختيار النيائي لمككاشؼ
 الككاشؼ عمميا.

 كواشف الدخان )ج(   
تستجيب الككاشؼ ذات غرفة الدخاف التأينية بسرعة لمدخاف المحتكم عمى جسيمات  (1)

 بصريان لألدخنة الكثيفة ال أنيا قد تستجيب ببطء إف نار نظيفة االشتعاؿ. متنتج 
ف مكاد بطيئة االحتراؽ. ىذا، كتقؿ حساسية ككاشؼ الدخاف لممكاد مالتي قد تنتج 

عندما تسخف إلى درجة حػرارة مفرطة مثؿ  لتي تنتج جسيمات كبيرة بشكؿ رئيسا
تستجيب ككاشؼ الدخاف البصرية بشكؿ في حيف   (PVC)مبممر كمكريد الفينيؿ
كاسع كاؼ ليككنا  مجاؿ. كلكال النكعيف مف الككاشؼ صريان بأسرع لألدخنة الكثيفة 

 مالئميف لالستعماؿ العاـ.
يصؿ دخاف التبغ عادة لمككاشؼ المركبة في السقؼ بعد أف يككف قد التأـ عمى  (2)

شكؿ جسيمات كبيرة فقط. إف المعدؿ المنخفض لكصكؿ دخاف التبغ يجعؿ ككاشؼ 
نذار كاذب مف الككاشؼ البصرية في ىذه اقؿ احتماال إلصدار إ التأينيةالدخاف 
 الظركؼ.

ف أم سكائؿ مف الكحكؿ المحترؽ ك مال تتحسس ككاشؼ الدخاف األبخرة الناتجة  (3)
نظيفة االحتراؽ ال تنتج جسيمات دخاف باستثناء تمؾ الككاشؼ الحساسة لمدكامات 

ة الحرار مع ككاشؼ  البصريةالحرارية. كفي ىذه الحالة تككف ككاشؼ الدخاف 
 بكجو خاص مالئمة لتمؾ الظركؼ. )ككاشؼ متعددة عناصر التحسس(

غير مالئمة  لمحرارة(الدخاف الحساسة ) متعددة عناصر التحسس قد تككف ككاشؼ (4)
الكاقعة مباشرة فكؽ السخانات النافخة المركبة في السقكؼ أك لمعمميات  لمتراكيب

 الصناعية التي تنتج حرارة عادمة معتبرة.
 إنتاج أك عمميات أخرل تنتج دخانا أك أبخرة قد تؤدم إلى خطكطد ك كجلة في حا (5)

 يجب استعماؿ نكع بديؿ مف الككاشؼ.عندىا عمؿ ككاشؼ الدخاف،  تنشيط
    



 2/11 ـ2013ق/1434 445/3ـ.ب.ع. 

 كواشف المهب )د(  
العاـ  شراؼاال تككف ككاشؼ الميب مالئمة لالستعماؿ في التطبيقات الخاصة مثؿ

 اإلشراؼ لتجارية أك حقكؿ األخشاب أكعمى المناطؽ المفتكحة في المحالت ا
كبيرة مثؿ  المكضعي عمى المناطؽ الحرجة حيث يمكف أف ينتشر الحريؽ بسرعة

قابمة  األنابيب المحتكية عمى سكائؿ تراكيبأماكف المضخات كالصمامات ك 
 لالشتعاؿ.

 
 المتطمبات العامة لتركيب الكواشف 2-6

 ة التالية:يجب عند تركيب الككاشؼ مراعاة المتطمبات العام
يكضح حالة ( Indicator) مؤشريجب أف يشتمؿ الكاشؼ المكضعي أك قاعدتو عمى  .1

 التشغيؿ العادم كحالة االستجابة لممؤثر.

بالنسبة لمككاشؼ المكضكعة في مجارم التيكية كالتكييؼ أك في األماكف غير  .2
منفصال عف الكاشؼ كمكضكعا في  (Indicator) مؤشرالظاىرة، يجب أف يككف ال

أقرب مكاف ظاىر كمكضحان بالفتة مثبتة عمى الحائط أك السقؼ، كيجب أف تككف ىذه 
 الككاشؼ مركبة بطريقة يسيؿ معيا إجراء الصيانة الدكرية.

بالنسبة لمككاشؼ التي تركب باألماكف التي تككف في متناكؿ أيدم األفراد، فيجب أف  .3
 ة غير المختصيف.ليا كسيمة تثبيت خاصة بحيث ال يمكف نزعيا بمعرف تتييأ

دكف االرتكاز عمى التكصيالت الكيربائية. كما ال بيجب أف تثبت الككاشؼ جيدان  .4
 يجكز أف تككف غائرة.

يجب أف تككف الككاشؼ طبقان الشتراطات كتعميمات التركيب الصادرة عف الجية  .5
 الصانعة.

ذلؾ ما لـ الداخمية لممبنى، ك  األعماؿال يجكز تركيب الككاشؼ إال بعد االنتياء مف  .6
 تكف مف األنكاع المحمية ضد األتربة كالمكاد الغريبة.

التصميمية كالتنفيذية  حددة عمى الرسكـيجب أف تككف أماكف تركيب الككاشؼ م .7
 لممنظكمة.

تحدد المسافات البينية لمككاشؼ طبقان لمتعميمات الصادرة مف الجية الصانعة، بشرط  .8
، كتسمى المسافة البينية ذه المدكنةىأال تزيد عف الحدكد القصكل المكضحة في 

المنصكص عمييا في تعميمات الجية الصانعة بالمسافة البينية المحددة لمكاشؼ. كما 
تسمى مسافة تباعد الككاشؼ عف الجدراف كالمنصكص عمييا في تعميمات الجية 

 الصانعة بمسافة التباعد المحددة.

 :التاليةدؼ تحقيؽ أم مف األغراض المسافات البينية المحددة لمككاشؼ بي تقميؿيمكف  .9
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 اختصار زمف االستجابة.     .أ 
 استجابة الكاشؼ لحرائؽ أصغر.  .ب 
 التكافؽ مع الشكؿ اليندسي لممكقع المطمكب حمايتو.  .ج 
اعتبارات خاصة، مثؿ حركة التيارات اليكائية أك كجكد مكانع أخرل. في حالة ىنالؾ   .14

ف الحريؽ، فيجب تركيب الككاشؼ بمنظكمة الكشؼ ع كموالحاجة إلى تغطية المبنى 
كالمخازف كأنفاؽ القابمكات كاألماكف  المكائففي جميع الغرؼ كاألماكف العامة كغرؼ 

 السقكؼغير المأىكلة بالمبنى. كما يجب تركيب الككاشؼ في الفراغات الكاقعة بيف 
 ممةعالمعمقة كالفراغات الكاقعة أسفؿ األرضيات المرفكعة كالمست السقكؼاإلنشائية ك 

اإلنشائية كالمعمقة  السقكؼفي غرؼ الحكاسب اآللية. كتستثنى الفراغات الكاقعة بيف 
مف كضع الككاشؼ بيا إذا كانت ال تحتكم عمى مكاد قابمة لالحتراؽ ككاف السقؼ 

 .متر 4.8ارتفاع الفراغ ال يتعدل  المعمؽ مركبا كسقؼ مقاـك لمحريؽ، أك إذا كاف

حريؽ كيحتاج بمنظكمة الكشؼ عف ال كموة المبنى في حالة عدـ الحاجة إلى تغطي .11
، فيجب مراعاة تركيب ككاشؼ في األماكف العامة مثؿ الممرات فقط إلى تغطية جزئية

 .اآلالتكالردىات كاألماكف غير المأىكلة مثؿ المخازف كغرؼ 

المعمقة كالفراغات التي تحت  السقكؼاإلنشائية ك  السقكؼتعامؿ الفراغات الكاقعة بيف  .12
رضيات المرفكعة كغرؼ منفصمة، كتحدد المسافات البينية لمككاشؼ طبقان لطبيعة األ

كنكع الكاشؼ كذلؾ بالكيفية المكضحة في المتطمبات العامة لتركيب الككاشؼ  السقكؼ
 . (6/1-2)البند  بأنكاعيا المختمفة

 فيو. اختبرتالذم  ايجب أف تركب الككاشؼ بحيث تككف في الكضع الطبيعي لي .13

 
 المتطمبات العامة لتركيب كواشف الحرارة  2-6/1

يجب أف يراعى في تركيب ككاشؼ الحرارة حركة التيارات اليكائية داخؿ المبنى، حيث  .1
أف مكاجية الككاشؼ لتيارات اليكاء المتجددة تقمؿ مف استجابتيا نتيجة لتبدد الحرارة، 

فييا اليكاء أكثر مف كقد يستمـز األمر تركيب ككاشؼ إضافية في األماكف التي يتجدد 
كال يجكز تركيب الككاشؼ في ممتقى اليكاء المندفع مف أربع مرات في الساعة. 

مكضع تركيب منظكمات التيكية كالتكييؼ. كبصفة عامة يجب أال تقؿ المسافة بيف 
 كاحد. الكاشؼ كمخرج اليكاء عف متر  

ابة الكاشؼ تزداد يجب أف يؤخذ في االعتبار في تكزيع ككاشؼ الحرارة أف سرعة استج .2
كبناء عمى ذلؾ يجب عمى مصمـ المنظكمة في  .كمما كاف اقرب إلى مصدر الحريؽ

و لككاشؼ الحرارة أف يضع في االعتبار حجـ الحريؽ المحتمؿ ككمية عمالحالة است
 الحرارة التي يمكف أف تتككف قبؿ صدكر اإلنذار.
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أال تقؿ درجة حرارة تشغيميا ككاشؼ الحرارة التي تعمؿ عند درجات حرارة محددة، يجب  .3
درجة مئكية( كال تزيد عمى  14عف )درجة الحرارة العادية لممكاف المطمكب حمايتو + 

 درجة مئكية(. 28)درجة الحرارة العادية لممكاف المطمكب حمايتو + 

مف األرضية في األجكاء المتكسطة،  أمتار 9يجب أال يزيد ارتفاع ككاشؼ الحرارة عف  .4
إال إذا نصت تعميمات الجية  ،في األجكاء ذات درجات الحرارة المرتفعة رأمتا 6كال عف 

 الصانعة عمى ارتفاعات أكبر.

 .سيطرةيجب أف تككف الككاشؼ متكافقة مع نكع المنظكمة كمع لكحة البياف كال .5

 يجب تكضيح درجة حرارة تشغيؿ ككاشؼ الحرارة بمستندات التصميـ. .6

 
 رة الموضعيةات تركيب كواشف الحرامتطمب  2-6/2

عف السقؼ  التحسسيجب أف تركب ككاشؼ الحرارة المكضعية بحيث تتباعد أداة  .1
 مميمتران. 54بمسافة ال تزيد عمى 

جدراف بمسافة بحيث تككف بعيدة عف ال السقكؼتركب ككاشؼ الحرارة المكضعية تحت  .2
ؼ لسق، كما يمكف تركيبيا عمى الجدراف بحيث تككف بعيدة عف امتر 4.1ال تقؿ عف 

. كفي (6/1-2)، كما ىك مكضح بالشكؿ متر 4.3كحتى  متر 4.1بمسافة تتراكح بيف 
 جميع األحكاؿ يجب الرجكع إلى تعميمات الجية الصانعة.

يمكف زيادة المسافات البينية لمككاشؼ المكضعية في األماكف ذات المسقط األفقي غير  .3
أال تزيد المسافة بيف أم  ، بشرطأمتار 5المنتظـ كالممرات التي ال يزيد عرضيا عمى 

 % مف المسافة البينية المحددة.74نقطة في المساحة المحمية كبيف أقرب كاشؼ عمى 
 
 األفقية المستوية السقوفمتطمبات تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت   2-6/3

، كال تزيد المسافة أمتار 7يجب أال تزيد المسافة البينية لككاشؼ الحرارة المكضعية عمى  .1
% مف المسافة 74األفقية بيف أم نقطة في المساحة المحمية كبيف أقرب كاشؼ عمى 
 البينية، كفي جميع األحكاؿ يجب الرجكع إلى تعميمات الجية المصنعة.

 4.45فكقيا بمسافة ال تزيد عمى السقؼ  يرتفعفي حالة كجكد قكاطع غير كاممة، بحيث  .2
 نفصمة.، فيجب دراسة كؿ حيز بيف القكاطع بصكرة ممتر
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 تركيب الكواشف الموضعية بالقرب من األركان. (:6/1-2شكل )ال
 

 المائمة المستوية السقوفمتطمبات تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت   2-6/4
لمسقطة أفقيان الككاشؼ عمى المساحة ا تكزعالمائمة في اتجاه كاحد،  لمسقكؼبالنسبة  .1

 (.6/2-2)لمسقؼ طبقان لمشكؿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المائمة. السقوفتوزيع الكواشف الموضعية تحت  (:6/2-2شكل )ال
 

ى بعد أفقي فيككف تركيب الكاشؼ األقرب لمقمة عم 8:1إذا كاف ميؿ السقؼ أكبر مف  .2
 مف القمة. متر 4.9ال يزيد عمى 

 % تعامؿ عمى أنيا أفقية.4التي ال يزيد ميميا عمى  السقكؼ .3

الككاشؼ المكضعية عمى  تكزعأم ذات الضمعيف المائميف(، المثمثية ) لمسقكؼبالنسبة  .4
( مع مراعاة أف يككف 6/3-2)بالشكؿ  كما ىك مكضحالمساحة المسقطة أفقيان لمسقؼ 

1
4
4

 
مم
 

 السقف

 ٌفضل

 ٌجوس

 الجدار

 مم 144

3
4
4

 
مم
 

 جوس )حٍش هوائً مٍت(.ال ٌ

 ص ص ص
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 ص

ال تشٌد عن 

 مم 944

 ص= المسافت البٍنٍت المحددة.
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تركيب ككاشؼ القمة في نطاؽ حيز محصكر بيف القمة كبيف خط أفقي يتقاطع مع كؿ 
 قمة.مف ال متر 4.9ند بعد أفقي ال يزيد عمى مف الضمعيف المائميف ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المثمثية. السقوفتوزيع الكواشف الموضعية تحت  (:6/3-2)شكل ال
 

 المحمولة عمى العتبات السقوفمتطمبات تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت   2-6/5
مستكية إذا كاف  كسقكؼمسمحة تعامؿ  ةخرساني عتباتالمحمكلة عمى  لمسقكؼبالنسبة 
أسفؿ  العتبات انخفاض، فإذا زاد متر 4.1يزيد عمى  أسفؿ السقؼ ال العتبات انخفاض

بيف الككاشؼ عمى ثمثي  تزيد المسافةفيجب أال  متر 4.45ذلؾ كبما ال يتجاكز السقؼ عمى 
فيجب  متر 4.45أسفؿ السقؼ عمى  العتبات انخفاضالمحددة. أما إذا زاد  البينيةمسافة ال

 ة منفصمة.كمساحة حماي العتباتاعتبار كؿ مساحة محصكرة بيف 
 
 المرتفعة السقوفمتطمبات تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت   2-6/6

المسافات البينية  تقميؿعف األرضية فيجب  أمتار 3مرتفعة أكثر مف  السقكؼإذا كانت 
     لمجدكؿالمحددة لمككاشؼ بحيث تساكم نسبة مئكية مف المسافة البينية المحددة كفقا 

(2-6/1.) 
 

 ات تركيب كواشف الحرارة الخطيةمبمتط  2-6/7
يجب أف تركب ككاشؼ الحرارة الخطية طبقان لتعميمات الجية الصانعة لمكاشؼ، حيث 

 كالمسافة كالمحتكيات المراد حمايتيا. عمؿتختمؼ طريقة التركيب بحسب نكع الكاشؼ المست
 

 ص ص ص
2 

 ص
2 

 مم 944 عن تشٌد ال

 .البٍنٍت المحددة المسافت= ص

 مم 944 عن تشٌد ال

 القمت كواشف تزكب

 الحٍش هذا نطاق فً
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 (6/1-2جدول )ال
 فعةالمرت السقوفالمسافة البينية المحددة لكواشف الحرارة تحت 

النسبة المئوية من  ارتفاع السقف )بالمتر(
 حتى أكبر من المسافة البينية المحددة

3.4 3.6 91 
3.6 4.2 84 
4.2 4.8 77 
4.8 5.4 71 
5.4 6.4 64 
6.4 6.6 58 
6.6 7.2 52 
7.2 7.8 46 
7.8 8.4 44 
8.4 9.4 34 

 
 بات تركيب كواشف الدخان الموضعيةمتطم  2-6/8

اعى في تركيب ككاشؼ الدخاف حركة التيارات اليكائية داخؿ المبنى. حيث يجب أف ير  .1
أف مكاجية الككاشؼ لتيارات اليكاء المتجددة تقمؿ مف استجابتيا نتيجة لتبدد الدخاف، 
كقد يستمـز األمر تركيب ككاشؼ إضافية في األماكف التي يتجدد فييا اليكاء أكثر مف 

الككاشؼ في ممتقى اليكاء المندفع مف منظكمات  مرات في الساعة، كال يجكز تركيب 4
بيف الكاشؼ كمخرج اليكاء عف التيكية كالتكييؼ. كبصفة عامة يجب أال تقؿ المسافة 

 .متر  كاحد  

 :التاليةيجب أف يراعى عند تكزيع ككاشؼ الدخاف االعتبارات  .2
 اد سرعة استجابة الكاشؼ كمما كاف أقرب إلى الحريؽ.دتز  -أ

ال بد أف يحصؿ قبؿ أف يبدأ رتفاع السقؼ زاد حجـ الحريؽ المؤثر الذم كمما زاد ا -ب
فمف كجية النظر ىذه يجب عمى المصمـ  .تشغيؿ كاشؼ معيف في زمف معيف

ككاشؼ الدخاف أف يضع في االعتبار حجـ الحريؽ  استعماؿالذم يمجأ إلى 
 المحتمؿ ككميات الدخاف التي يمكف أف تتككف قبؿ صدكر اإلنذار.

 25عف السقؼ بمسافة ال تقؿ عف  التحسسككاشؼ الدخاف بحيث تتباعد أداة  تركب .3
 .متر 4.6مميمتران كال تزيد عمى 

بحيث تككف بعيدة عف الجدراف بمسافة ال تقؿ عف  السقكؼتركب ككاشؼ الدخاف تحت  .4
متران، كما يمكف تركيبيا عمى الجدراف بحيث تككف بعيدة عف السقؼ بمسافة تتراكح  4.1
 (.6/1-2كما ىك مكضح بالشكؿ ) متر 4.3إلى  متر 4.1بيف 
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حجـ )ع( حيث يساكم  يمكف التعبير عف التيكية بعدد مرات تجدد اليكاء في الساعة .5
 .عمى حجـ المكاف المؤمف ى المكاف المؤمف في الساعة مقسكمان ال ُيدفعاليكاء الذم 

 
اف مقابؿ عدد مرات ( يكضح المساحة التقريبية المحمية بكؿ كاشؼ دخ6/2-2)كالجدكؿ 

 تجدد اليكاء في الساعة في المساحة المحمية.
 

 (6/2-2جدول )ال
 المساحة التقريبية المحمية بكل كاشف دخان مقابل عدد مرات تجدد الهواء في الساعة.

 64 34 24 15 12 14 8.6 7.5 6.7 6 ع
 11 23 35 46 58 74 81 84 84 84 م

 الساعة. ع= عدد مرات تجدد اليكاء في        
 (.أمتار مربعةـ= المساحة التقريبية المحمية بكؿ كاشؼ دخاف )        

 
الختيار أماكف التركيب يمـز التعرؼ عمى المسارات المحتممة لمدخاف لتركيب الككاشؼ  .6

التقاطع مع ىذه المسارات. كلذلؾ يفضؿ تركيب الككاشؼ بالقرب مف  مناطؽعند 
 ييؼ كالتيكية.مسارات رجكع اليكاء بمنظكمات التك

األماكف عند تحت السقؼ العمكم ُتركب الككاشؼ التي تركب في آبار الساللـ يجب أف  .7
 التي ال يعترض فييا الدخاف أم عائؽ.

فيجب أف يككف مف بينيا ككاشؼ مركبة أقرب ما  السردابفي بالنسبة لمككاشؼ المركبة  .8
 يمكف لمسمـ المؤدم لمطابؽ األعمى.

 
 األفقية المستوية السقوفكواشف الدخان الموضعية تحت  متطمبات تركيب  2-6/9

األفقية لألماكف غير المعرضة لمتيارات اليكائية يجب أال تزيد المسافة  لمسقكؼبالنسبة  .1
، كال تزيد المسافة األفقية بيف أم نقطة في المساحة المحمية كبيف أمتار 9البينية عمى 

جميع األحكاؿ يجب الرجكع إلى  % مف المسافة البينية، كفي74أقرب كاشؼ عمى 
 تعميمات الجية الصانعة.

، فيسمح بزيادة أمتار 5بالنسبة لتركيب الككاشؼ في الممرات التي يقؿ عرضيا عف  .2
كبيف  أمتار 5المسافة األفقية المشار إلييا في الفقرة السابقة بمقدار نصؼ الفرؽ بيف 

فيمكف زيادة المسافة  متارأ 3عرض الممر. كعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف عرض الممر 
فال ينطبؽ  أمتار 5أما الممرات التي يزيد عرضيا عمى  ،كاحد المشار إلييا بمقدار متر  

 عمييا ىذا السماح.
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 المائمة المستوية السقوفمتطمبات تركيب كواشف الدخان الموضعية تحت  2-6/11
 (.6/4-2)بالكيفية السابؽ ذكرىا بالنسبة لككاشؼ الحرارة في البند  تككف  

 
 عتباتالمحمولة عمى ال السقوفمتطمبات تركيب كواشف الدخان الموضعية تحت  2-6/11

تعتبر  متر 4.3انخفاضيا عف السقؼ عمى المحمكلة عمى عتبات التي ال يزيد  السقكؼ .1
األفقي لمدخاف في االتجاه المكازم لمعتبات، أما في  رمستكية مف حيث االنتشا سقكفان 

المسافة البينية بيف الككاشؼ إلى النصؼ  تقميؿمى العتبات فيجب االتجاه العمكدم ع
 نتيجة لتعكيؽ العتبات لحركة الدخاف.

متر فيمـز اعتبار المساحة بيف العتبات  4.3العتبات أسفؿ السقؼ عمى  انخفاضإذا زاد  .2
 لمساحة.ا بحسبكمساحة مستقمة تتطمب تركيب كاشؼ كاحد أك أكثر 

 
 المرتفعة السقوفاشف الدخان الموضعية تحت متطمبات تركيب كو  2-6/12

المرتفعة ظاىرة تككف طبقة  السقكؼيجب أف يراعى في تركيب ككاشؼ الدخاف تحت  .1
مف اليكاء قرب السقؼ تزيد درجة حرارتيا عمى درجة حرارة الغرفة كتعمؿ كمانع حرارم 
ف يعاكس كصكؿ الدخاف المتصاعد إلى مستكل السقؼ. كتتمثؿ ىذه الظاىرة في أ

يتبدد عندما تنخفض درجة حرارتو إلى درجة حرارة  الحريؽالدخاف المتصاعد مف 
. كلف الغرفة، كعندما يفقد الدخاف خاصية الرفع الحرارم فانو يتكقؼ عف التصاعد

كعادة ما تزيد درجة اليكاء  يتمكف كاشؼ الدخاف أف يتحسس كجكده في الكقت المناسب
رضية، كيحدث ىذا بصكرة كاضحة في المباني قرب السقؼ عمى درجة حرارتو عند األ

المعدنية المرتفعة، حيث يمكف أف ترتفع درجة حرارة طبقة اليكاء تحت  السقكؼذات 
السقؼ بقدر محسكس بفعؿ أشعة الشمس، فتعمؿ ىذه الطبقة كمانع حرارم يعاكس 

ذا أدنى. كل لسقؼ مما يؤدم إلى تبدده في مستك  كصكؿ الدخاف المتصاعد إلى مستكل ا
ككاشؼ الدخاف  ُتركبيراعى في المباني المحتمؿ أف تحدث فييا ىذه الظاىرة أف 

بالتبادؿ عمى مستكييف، المستكل األعمى عند مستكل السقؼ تقريبان كيشمؿ نصؼ عدد 
كيشمؿ  متر 4.9عف السقؼ بما ال يقؿ عف الككاشؼ، كالمستكل اآلخر ينخفض 

 النصؼ اآلخر مف عدد الككاشؼ.

مف األرضية، إال إذا نصت تعميمات  متر 14.5يزيد ارتفاع الككاشؼ عمى ال يجكز أف  .2
 الجية الصانعة عمى ارتفاع أكبر مف ذلؾ.
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 ركيب كواشف الدخان بمجاري الهواءمتطمبات ت  2-6/13
في مراكح  التحكـ ألجؿكظيفة ككاشؼ الدخاف بمجارم اليكاء ىي الكشؼ عف الدخاف ف إ

 كمنعيا مف العمؿ عمى نشرة في منظكمات التكييؼ كالتيكية ضخ اليكاء كالخكانؽ المركب
الدخاف كالغازات داخؿ المبنى مف خالؿ مجارم التكييؼ كالتيكية. كيجب عند تركيب 

 ككاشؼ الدخاف بمجارم اليكاء مراعاة النقاط التالية:
 في مجارم التكييؼ كالتيكية بديمة لمككاشؼ عممةال يجكز اعتبار ككاشؼ الدخاف المست .1

إمكاف كصكؿ الدخاف إلى الككاشؼ  ـفي المناطؽ التي يتـ تيكيتيا أك تكييفيا، كذلؾ لعد
في مجارم اليكاء في حالة تعطؿ أك عدـ تشغيؿ أك صيانة منظكمات  عممةالمست

 التكييؼ كالتيكية.

ف إيجب اعتبار مجارم اليكاء مناطؽ حريؽ منفصمة عف المكاقع التي تمد بيا، أم  .2
اخؿ مجارم اليكاء يجب أف يككف مستقال عف تكزيع الككاشؼ المركبة تكزيع الككاشؼ د

 خارجيا.

في  ألجؿ التحكـبمجارم التكييؼ كالتيكية كالمركبة فقط  عممةككاشؼ الدخاف المست .3
كأف تنص تعميمات  عماؿالمراكح كالخكانؽ يجب أف تككف مف األنكاع المناسبة ليذا االست

 الغرض.الجية الصانعة عمى صالحيتيا ليذا 

بمجارم التكييؼ كالتيكية كالمرتبطة بدكائر اإلنذار يجب أف  عممةككاشؼ الدخاف المست .4
كأف تنص تعميمات الجية الصانعة عمى  ستعماؿتككف مف األنكاع المناسبة ليذا اال

 صالحيتيا ليذا الغرض.

يجب تركيب ككاشؼ الدخاف في الخطكط الراجعة كليس في خطكط التغذية باليكاء  .5
 Air Handlingباستثناء الككاشؼ المركبة لحماية كحدات مناكلة اليكاء ) النقي

Units.) 
 
 ة بتشغيل األبواب الموقفة لمدخانمتطمبات تركيب كواشف الدخان الخاص 2-6/14

بمنظكمة إنذار  ةمنظكمة تشغيؿ األبكاب المكقفة لمدخاف غير المتصم تجيزيجب أف  .1
 في حالة الحريؽ. الحريؽ بككاشؼ لتشغيؿ منظكمة اإلغالؽ

إذا كاف مف المحتمؿ مركر الدخاف مف الباب في أم مف االتجاىيف فيجب مراعاة  .2
 ة:التالياالشتراطات 

متران  4.6العمكم لمباب تزيد عمى  االطارإذا كانت المسافة بيف السقؼ كأسفؿ  .أ 
فيمـز تركيب كاشؼ بالسقؼ عمى كال كاجيتي الباب كبحيث يبعد مسافة أفقية 

 .( متر1.5-4.3تتراكح بيف ) الباب مف
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 4.6عمكم لمباب ال تزيد عمى ال االطارإذا كانت المسافة بيف السقؼ كأسفؿ  .ب 
فيجكز تركيب كاشؼ كاحد بالسقؼ عمى جانب كاحد فقط مف فتحة الباب  متر

كال تقؿ عف ارتفاع  متر 4.6ة مف الباب ال تزيد عمى كبحيث يبعد مسافة أفقي
 كم لمباب.العم االطارالسقؼ عف أسفؿ 

 متر 4.6العمكم لمباب تزيد عمى  االطارإذا كانت المسافة بيف السقؼ كأسفؿ  .ج 
عند جانب كاحد فقط مف فتحة الباب، فيجكز تركيب كاشؼ كاحد فقط عند 

 الجانب ذم االرتفاع األعمى.
 متر 1.5العمكم لمباب مسافة تزيد عمى  االطارإذا كاف السقؼ يبعد عف أسفؿ  .د 

 ىندسي. عمى كفؽ تقييـتركيب ككاشؼ إضافية فقد يتطمب األمر 
 تركب الككاشؼ فكؽ خط منتصؼ الباب، سكاء لمباب المفرد أك المزدكج. .ه 
 اطاربالنسبة لمككاشؼ التي تنص تعميمات الجية الصانعة عمى تركيبيا في أما  .و 

الباب عمى أم مف  طارالباب، فيجب أف تركب في منتصؼ الضمع العمكم ال
 كاجيتي الباب.

كاف الغرض مف الباب ىك منع تسرب الدخاف في اتجاه كاحد فقط، فيكفي تركيب إذا  .3
كاشؼ كاحد بالمكاف المطمكب عدـ تسرب الدخاف منو بصرؼ النظر عف ارتفاع السقؼ 

 العمكم لمباب. االطارعف أسفؿ 

 
 حالة األبواب المتجاورة 2-6/15

 متر 4.6 يزيد عمى لبناء عرضو الفي حالة بابيف متجاكريف بينيما فاصؿ مف ا -أ
فيجب تركيب الككاشؼ فكؽ خط المنتصؼ لمبناء الفاصؿ، أما إذا كاف عرض البناء 

 فيجب تركيب الككاشؼ فكؽ خط المنتصؼ لكؿ باب. متر 4.6اصؿ يزيد عمى الف
شاممة فكاصؿ البناء  تزيد مسافة العرض في حالة ثالثة أبكاب مزدكجة كمتجاكرة كال  -ب

فتركب الككاشؼ فكؽ خط المنتصؼ لمباب األكسط إذا كاف  أمتار 6بينيا عمى 
 ، أما إذا كاف عرضمتر 4.6يزيد عمى عرض فكاصؿ البناء ما بيف األبكاب ال 

 فيجب أف تطبؽ المتطمبات لكؿ باب عمى حدة. متر 4.6فكاصؿ البناء يزيد عمى 
ب فيجب البا اطارالككاشؼ التي تركب ب استعماؿفي حالة عدة أبكاب متجاكرة ك  -ج

 تركيب كاشؼ لكؿ باب مفرد أك مزدكج.
 
  )الحزمة الشعاعية( الخطيةالدخان  متطمبات تركيب كواشف 2-6/16

الحزمة الشعاعية بحيث تككف  تستعمؿيجب تركيب ككاشؼ الدخاف الخطية التي  .1
 دكف أف تعكقيا أية حكاجز.مف األشعة المرسمة مكازية لمسقؼ 
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تالفيا لإلنذارات الكاذبة نتيجة  متر 2.7ف األرض عف اع األشعة عال يجكز أف يقؿ ارتف .2
 تقاطع األشعة مع أية أجساـ متحركة.

الككاشؼ بالكيفية التي ال تسمح بتقاطع األشعة مع أية أجساـ معتمة  ُتركبيجب أف  .3
 منعا لحدكث إنذارات كاذبة.

إذا كاف المقصكد مف تركيب ككاشؼ الدخاف الخطية ىك حماية المكاف مف خطر  .4
ص، فيجب أف يتـ تركيب الكاشؼ بحيث تككف األشعة أقرب ما يمكف إلى الخطر خا

كفي مكاف يضمف تقاطع الدخاف مع األشعة، بما في ذلؾ احتماؿ تركيب الككاشؼ 
 بحيث تككف األشعة رأسي أك مائمة بزاكية.

في  مذككراألشعة عما ىك  مسافة انتقاؿيجب أف يراعى في تركيب الككاشؼ أال  .5
 لجية الصانعة.تعميمات ا

كفقان الحتياجات التأميف كالدراسات المتجاكرة يجب أف تحدد المسافة بيف حـز األشعة  .6
التماثمية لألخطار المحتممة كتعميمات الجية الصانعة. كعادة ال تزيد المسافة البينية بيف 

عمى  لياالجدراف المكازية  عفمتران، كال يزيد بعد حـز األشعة  18األشعة عمى  كؿ
عمى  اتجاىياؼ ىذه المسافة، كال يزيد بعدىا عف الجدراف النيائية العمكدية عمى نص

  (. 6/4-2ربع ىذه المسافة كما ىك مكضح بالشكؿ )
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 متر 4.3اف عمى مسافة ال تقؿ عف أك عمى الجدر  السقكؼفي الككاشؼ  ُتركبيجب أف  .7
 تباع تعميمات الجية الصانعة.امف السقؼ أك الحائط. كفي جميع األحكاؿ يجب 

الككاشؼ بالمساحات الكاقعة  فُتركب السقكؼفي حاجزة لمدخاف  حكاجزفي حالة كجكد  .8
 بحيث يتـ تركيب كاشؼ كاحد عمى األقؿ بكؿ مساحة منيا. الحكاجزبيف 

يكاء الطبيعي أك المدفكع صناعيا عمى يجب أف يراعى في تركيب الككاشؼ أف يعمؿ ال .9
مساعدة الدخاف عمى الكصكؿ إلى األشعة كتقاطعو معيا أك تكزيعو فييا. كتطبيقان لذلؾ 

مثمثية بحيث تككف األشعة عمى بعد المائمة أك ال السقكؼيجب أف تركب الككاشؼ تحت 
د ميميا عمى التي ال يزي السقكؼ. مع مراعاة أف متر 4.9ال يزيد عمى أفقي مف القمة 

 ؼ أفقية.ك يمكف معاممتيا في ىذه الحالة كسق 8:1

 تركيز األشعة. عمى سيطرةكسيمة لضبط حساسية الكاشؼ بال تتيسرأف يجب  .11

 
 متطمبات تركيب كواشف المهب 2-6/17

يجب أف ال تزيد المسافات البينية لمككاشؼ عف المسافات المحددة في تعميمات الجية  .1
 الصانعة.

 فعاليةمى مسافات أقؿ مف المسافات البينية المحددة إذا كانت تركب الككاشؼ ع .2
معرضة ألف تتأثر بالخكاص اإلنشائية أك أية عكامؿ أخرل متعمقة بالمكاف  التحسس

 المطمكب حمايتو أك الخطر المطمكب الحماية منو.

كامؿ في نطاؽ المساحة  عمؿيجب أف تركب الككاشؼ بحيث يتكافر ليا مجاؿ  .3
 المحمية.

كاف المكاف المطمكب حمايتو يحتكم عمى عمميات نقؿ لمكاد بكاسطة رافعات عمكية إذا  .4
أك أنابيب أك خالفو فال يعتد بالمسافات البينية  زالؽ أك سيكر أك داخؿ مجار  أك م

المحددة كلكف يمـز تركيب الككاشؼ في أماكف استراتيجية تضمف االكتشاؼ الجيد 
 نية في ىذه الحالة عف المسافات البينية المحددة.لمحريؽ كعمى أال تزيد المسافات البي

يجب أف تككف الككاشؼ مصممة كمحمية بكيفية ال تسمح بأف يعكؽ تشغيميا أم تقاطع  .5
 مف أنكاع اإلشعاعات األخرل.

 
 الكواشف المركبة لوقاية الممتمكات  2-7
 التطبيـق   2-7/1

كر بشكؿ كاؼ ليسيؿ قد يساعد تركيب ككاشؼ الحريؽ عمى كشؼ الحريؽ في كقت مب
دكف حدكث تمؼ كبير في الممتمكات. كعمى العمكـ فاف الناس يشكمكف أكثر بإطفاؤه 

دائما. كما انو قد تكجد أجزاء غير مشغكلة  يتكاجدكفال أنيـ ال إالككاشؼ حساسية لمحريؽ 
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 أثناء ساعات العمؿ العادية، كقد ال يكجد احد في المرفؽ بعد ذلؾ. كعندما في مف المرفؽ
الكشؼ  يتيسرذا لـ إيبدأ الحريؽ في األماكف غير المشغكلة فانو قد ينتشر بسرعة كسيكلة 

لذلؾ فانو مف الكاجب تغطية المرفؽ كمو  .ال يسيؿ إطفاؤه عندىا ليصؿ الى مرحمةعنو 
أف يخمك مف الناس أحيانا كلك لكقت قصير. كما أف مف منو ال بد  جزءبككاشؼ، ألف أم 

فر اإلجراءات الفعالة الالحقة االخسارة في الممتمكات بشرط تك  قمؿاستعماؿ الككاشؼ ي
 لإلنذار.

 
 المتطمبات العامة لتحديد مواقع كواشف الحريق   2-7/2

 اعتبارات عامة لمواقع مختمفة من المبنى المحمي  )أ(  
يجب اف يككف كؿ جزء مف المبنى محميا بطريقة مالئمة، كاف يعامؿ كؿ  (1)

لذلؾ الغرض طبقا لحدكد التباعدات المكصى بيا ألنكاع  حيز بشكؿ مستقؿ
المعنية. كما انو ال حاجة ألف يككف لألماكف التي ال يزيد ارتفاعيا  الككاشؼ

حماية مستقمة ما لـ تكف تمؾ االماكف ممرا النتشار الحريؽ  ( متر0.8)عف 
المجاكرة. كال حاجة لحماية الحمامات  الغرؼأك نكاتجو بيف الغرؼ أك 

دكرات المياه بشكؿ مستقؿ حيث تندرج حمايتيا ضمف حماية االماكف ك 
 المجاكرة ليا.

 ارتفاع ككاف ،لمسقؼ كاصمة غير ،الغرؼ في جدارية قكاطع كجكد حاؿ في (2) 
 فاصالن  القاطع يعتبر أقؿ،أك  متر (0.3)أقؿ مف ارتفاع السقؼ بػ القاطع
 .جانبيو ككاشؼ عمى كُتركب جداران  كليس

ف تحمى آبار مصاعد األشخاص كمصاعد الخدمات كالمرافع يجب أ (3)
(Hoists)  كالساللـ الكيربائية(Escalators)  كآبار الخػدمات(Chutes) 

ككاشؼ تكضع في أعمى نقطة مف  بكاسطةاألخرل المغمقة كبيكت الدرج، 
 البئر أك بيت الدرج.

 يجب أف يكضع كاشؼ كاحد عمى األقؿ في سقؼ كؿ طابؽ عمى بعد (4)
( متر مف آبار المصاعد كالساللـ الكيربائية كالمرافع كآبار الخدمات 1.5)

 األخرل كبيكت األدراج.
كؿ منكر بكاشؼ حريؽ. أما أذا قؿ ارتفاع ذلؾ المنكر عف  تجييزيجب  (5)

السقؼ ككاف غير مستعمؿ لمتيكية، فال داع  مستكل( متر مف 0.8)
، (7/4-2)، (7/3-2البنكد )بكاشؼ زيادة عما ىك مكصى بو في  لتجييزه

(2-7/5.) 
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درج  صحفيجب حماية بيكت الدرج المغمقة بكضع كاشؼ عند سقؼ كؿ  (6)
 .رئيس

كخصائصيا اإلنشائية يمكف  تعماؿ الغرفة أك الحيز أك المكافف طبيعة اسإ (7)
 كيب ككاشؼ إضافية.أف تتطمب تر 

قد تؤثر منظكمة التيكية كالتكييؼ ذات المعدؿ العالي لتغير اليكاء )في  (8)
أماكف الحاسبات االلكتركنية مثال( بشكؿ ضار عمى الككاشؼ، كذلؾ 
بسحبيا لمحرارة كالدخاف بعيدا عف تمؾ الككاشؼ، أك بتبريد الغازات الساخنة 

ؼ فاف تحديد مكاقع الككاشؼ ف الحريؽ. كفي مثؿ تمؾ الظرك مالناتجة 
 كعددىا يتطمب عناية خاصة.

ضكئية مرئية في مكاف  إشارة أف تتيسرإذا كاف الكاشؼ مخفيا فانو يجب  (9)
 مناسب تشير إلى حالة عمؿ ذلؾ الكاشؼ.

   
 ارتفاع السقف )ب(

( أمتار تظير مشكالت تعتمد عمى 9عند حماية الغرؼ التي يزيد ارتفاعيا عف )
ترتيب المحتكيات داخؿ الغرؼ، إذ يقمؿ االرتفاع مف فعالية ككاشؼ الحرارة االرتفاع ك 

كككاشؼ الدخاف. كيتطمب األمر حريقا أكبر حجما إلثارة كاشؼ في غرفة عالية منو 
( أمتار. كالى حد ما فانو يمكف التغمب عمى مشكمة االرتفاع 3في غرفة ارتفاعيا )

 يف  في الجدكل المذككرةدكد العامة باستعماؿ ككاشؼ أكثر حساسية كبتطبيؽ الح
 (.7/4-2( كالجدكؿ )2-7/3)

ذا كانت ىناؾ أجزاء صغيرة مف السقؼ )ال تزيد في مجمكعيا عف ) %( مف 10كا 
فاف  (7/3-2) الجدكؿ المذككرة فيا عف الحدكد مساحة السقؼ الكمية( يزيد ارتفاعي

ال يزيد ارتفاع أعمى تمؾ األجزاء يمكف حمايتيا بككاشؼ مف النكع النقطي بشرط أ
( متر إذا كانت تمؾ األجزاء محمية بككاشؼ حرارة، 10.5نقطة في السقؼ عف )

ذا كان12.5كعف ) منظكمة الحماية  ت( متر إذا كانت محمية بككاشؼ دخاف. كا 
 فرؽ اإلطفاء( ككانت استجابة فرؽ اإلطفاءتمقائيا بمديرية الدفاع المدني ) ةن مربكط

 (.7/3-2في الجدكؿ ) المذككرةيمكف تطبيؽ الحدكد العميا دقائؽ، فانو  خالؿ خمس
% مف مساحة السقؼ 10ال تزيد عف التي إذا كاف ارتفاع تمؾ األجزاء الصغيرة )

(، فانو يمكف حمايتيا 7/3-2) في الجدكؿ المذككرةالكمية( يتجاكز الحدكد العميا 
( 15السقؼ عف ) بككاشؼ مف النكع النقطي، بشرط أال يزيد ارتفاع أعمى نقطة مف

إذا كانت محمية  ان ( متر 18إذا كانت تمؾ األجزاء محمية بككاشؼ حرارة كعف ) ان متر  
 بككاشؼ دخاف. 
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 .حدود ارتفاعات السقوف )كواشف من النوع النقطي( (7/3-2)جدول ال

 نـــــوع الكاشف
 ارتفاع السقف )متر(

 الحدود العالية الحدود العامة
 :BS 5445)لممكاصفات القياسية البريطانية  ككاشؼ الحرارة المطابقة

Part 5)  أك ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية(IEC). 
  

 9.0 13.5 (Grade 1صنؼ )
 7.5 12.0 (Grade 2) صنؼ
 6.0 10.5 (Grade 3) صنؼ

 15.0 10.5 (.3/2-2)البند  في مذككرةككاشؼ الدخاف كما ىي 
الحرارة العالية المطابقة لممكاصفات القياسية  ككاشؼ الحرارة ذات درجة

أك ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة  (BS 5445: Part 8)البريطانية 
 .(IEC)الكيرباء الدكلية 

6.0 10.5 

 
 المسافات التي تعمل فيها كواشف حدود (7/4-2)جدول ال

 متعددة عناصر التحسس ) الدخان والحرارة( 

 وصـــف البعـــــد 
 دنــىالحد األ

 )متـر(
 الحد األقصــى

 )متــر(

 *25 2.7 ارتفاع الحزمة الضكئية فكؽ األرضية 
 14 - عمكديا عمى اتجاه الحزمة. ةاألفقية بيف الحـز الضكئية مقاس المسافة

 14+ 10 طكؿ الحزمة الضكئية.
بعد الحزمة الضكئية عف السقؼ المنبسط أك عف خط قمة السقؼ 

(Apex). 
0.3 0.6 

 8 - المكازم المجاكر. القاطعفة األفقية بيف الحزمة الضكئية كالجدار أك المسا
متران بشرط إال يزيد االرتفاع الذم تخزف عنده المكاد المشتعمة في ( 40) يمكف زيادة االرتفاع إلى *

 ( أمتار.5المبنى عف )
ؾ في مكضع ( متر لتالفي الش100يجب عدـ استعماؿ الحـز الضكئية التي يزيد طكليا عف ) +

الحريؽ. ال تؤدم جميع الككاشؼ كظيفتيا عندما تككف بذلؾ الطكؿ كيجب إتباع تعميمات الصانع 
 ( متر.100إذا كاف طكؿ الحزمة المكصى بيا أقؿ مف )

 
أما بالنسبة لمسقكؼ المنخفضة فيحدث العكس إذ تزداد حساسية ككاشؼ الحرارة  

مف الضركرم العناية باختيار ككاشؼ الدخاف يككف في حالة كككاشؼ الدخاف. 
ف أماكف عف دخاف التبغ كالدخاف الصادر ممكاقعيا لتجنب العمؿ الخاطئ الناتج 

أخرل غير الحريؽ. كقد تككف الككاشؼ األقؿ حساسية مفيدة في ىذه الحالة. كما قد 
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يقـك الصانع بتقديـ غطاء مع الكاشؼ يمنع دخكؿ الدخاف مباشرة إليو مف أسفؿ 
 بقدرتو عمى الكشؼ عف الدخاف الكارد إليو عمى ارتفاع السقؼ. بحيث ال يضر

كبشكؿ عاـ يمكف استعماؿ ككاشؼ الدخاف ذات الحزمة الضكئية في السقكؼ ذات 
أكثر مف الككاشؼ النقطية المكافئة ليا، كذلؾ ألف تخفيؼ نكاتج  العاليةاالرتفاعات 

ف اليكاء النظيؼ يمكف الحريؽ كاليكاء الساخف كالغازات بخمطيا مع جزء كبير م
 تعكيضو بشكؿ متكامؿ عمى طكؿ الحزمة.

( متر مف أم جدار خارجي أك 0.5يجب أال تركب الككاشؼ عمى مسافة تقؿ عف ) )ج(
 أك ، أك في أم مكضع فيو حاجز النسياب الغازات الساخنةقاطعجدار فاصؿ أك 

 ( متر منو.0.6مقداره ) مجاؿالدخاف باتجاه الكاشؼ كفي 
 العالية المستكياتتركيب الكاشؼ في مكاف يخضع لظركؼ بيئية ضارة مثؿ  عند )د(

ذا كاف مف الضركرم تركيب الكاشؼ يجب  حمايتو مف االىتزازات أك الصدمات، كا 
 مثؿ ذلؾ المكقع فانو يجب استشارة الشركة الصانعة. في

 
 فات بين كواشف الحرارة أو الدخانالمسا   2-7/3

 كاألفقية أف تككف المسافة المنحنيةمفتكحة تحت السقكؼ يراعى في األماكف ال )أ(
 -األفقية بيف أم نقطة في المكاف المحمي كأقرب كاشؼ كما يمي:

 (5.3.متر لككاشؼ الحرارة مف النكع النقطي ) 
 (7.5)  .متر لككاشؼ الدخاف مف النكع الخطي 
 (5.3) .متر لككاشؼ الحرارة مف النكع الخطي ذات االستجابة الخطية 
 (7)  متعددة أمتار عمكديا عمى الحزمة لككاشؼ الدخاف الضكئية كالككاشؼ

  .عناصر التحسس
 في أم منطقة، يجب أال يقؿ عدد ككاشؼ الدخاف النقطية عف مساحة الغرؼ

لحالة ككاشؼ ( متر مربع 50( متر مربع كمقسكمة عمى )100مقسكمة عمى )
ذا كاف المكاف ألقرب أكبر عدبعد تقريب الناتج  ،الحرارة النقطية د صحيح. كا 

، فعندئذ يجب أف تركب الككاشؼ في (Pitched Roof)المحمي ذا سقؼ مدرج 
. ان ( مميمتر 150ال يزيد بعده تحت ذلؾ الخط عف ) عند مستك   (Apex)كؿ خط قمة 

ذا كاف فرؽ االرتفاع بيف خط القمة كقاعدة السقؼ أقؿ مف ) فانو  ان ( مميمتر 150كا 
 تكيا.يمكف اعتبار السقؼ مس

النقطية  أ( لمككاشؼ7/3-2البند الفرعي ) المذككرة فييمكف زيادة المسافة األفقية  )ب(
( 5بيف ) ( أمتار كذلؾ بمقدار نصؼ الفرؽ5في الممرات التي يقؿ عرضيا عف )

( أمتار 5) أمتار كالعرض الحقيقي لمممر. كما يعتبر الممر الذم يزيد عرضو عمى
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ينطبؽ ىذا البند  أ(. كال7/3-2)الفرعي  بندفي ال ذكرمكانا مفتكحا ينطبؽ عميو ما 
   في البند مذككرعمى الككاشؼ المستعممة مف أجؿ سالمة األشخاص كما ىك 

 أ(.2-7/4)
إذا ركب أقرب كاشؼ في خط قمة السقؼ المتدرج فانو يمكف زيادة المسافات  )ج(

يعادؿ  أقصى%( لكؿ درجة مف االنحدار بحد 1أ( بمقدار )7/3-2) في المذككرة
في ذلؾ البند قد تزاد بنسبة  المنصكص عمييا%(، كما أف المساحة الحدية 25)

 الزيادة في المسافة. مربع
 إذا كاف في السقؼ حاجز )كركافد السقؼ( يعترض كصكؿ الدخاف أك الغاز الساخف )د(

 %( مف10لكنو أقؿ مف ) ان ( مميمتر 150إلى مكقع الكاشؼ ككاف عمقو يزيد عف )
       المسافة المسمكح بيا في كؿ مف البنكد الفرعية تقمؿع السقؼ فعندئذ ارتفا
 . كال تعتبر(2×عمؽ الحاجز) ج( بمقدار7/3-2) ب(،7/3-2) أ(،2-7/3)

 حاجزة النسياب الدخاف. الحقياكم نارةاألجساـ المعمقة في السقؼ مثؿ تراكيب اإل
 %( مف ارتفاع ذلؾ السقؼ10)إذا كاف عمؽ الحاجز المكجكد في السقؼ يزيد عف  )هـ(

 المذككرةالمتعمقة بالجدراف  محدداتال اعتباره كجدار ينطبؽ عميوفانو يجب عندئذ 
 أ(.7/2-2( مف البند الفرعي )2في الفقرة )

  
 مواقع كواشف الحرارة   2-7/4

 (Ceilings & Roofs)السقوف والسطوح  )أ(  
 عنصره الحساس لمحرارة مفيجب تحديد مكقع كاشؼ الحرارة بحيث ال يقؿ بعد 

 كما يجب أف يككف ان ( مميمتر 150، كال يزيد عف )ان ( مميمتر 25السقؼ عف ) مركز
 في البند مبيفىك  مثمماالكاشؼ مالئما لمظركؼ السائدة كالرتفاع السقؼ  صنؼ
    في البند المنصكص عمييااعاة التحذيرات كما يجب مر  .ب(7/2-2) الفرعي

 ة كذلؾ لتحديد مكقع الكاشؼ.لككاشؼ الحرار  (2-7/3)
 الحرارة المحيطة سريعة التغير درجة )ب(  

 حرارة محتممة الحدكث )في المطابخحيث تككف االرتفاعات الفجائية في درجات ال
 فانو يجب التقميؿ مف احتماؿ حدكثكغرؼ المراجؿ كاألفراف كغرؼ التسخيف( 

 تحتكم عدـ استعماؿ ككاشؼف تمؾ التغيرات، كذلؾ بماإلنذارات الكاذبة الناتجة 
 عمى عناصر حساسة لمعدؿ االرتفاع في درجة الحرارة.

 درجات الحرارة العالية )ج(   
( درجة مئكية )في 43إذا كاف مف المحتمؿ أف تزيد درجة الحرارة المحيطة عف )

المطابخ كغرؼ المراجؿ كاألفراف كغرؼ التسخيف( فاف درجة الحرارة االسمية 



 445/3ـ.ب.ع.  ـ2013ق/1434 2/28

اكبر مف تمؾ المسمكح بيا في المكاصفات القياسية البريطانية لمكاشؼ قد تككف 
(BS 5445: Part 5)  أك ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية(IEC) .

في ىذه الحالة يمكف استعماؿ نكع مف الككاشؼ معير بطريقة خاصة كمطابؽ في 
أك  (BS 5445: Part 8)مظاىره األخرل لمتطمبات المكاصفات القياسية البريطانية 

، كال تزيد درجة الحرارة (IEC)ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 
( درجة مئكية، 30االسمية المشغمة عف درجة الحرارة القصكل المحيطة بأكثر مف )

ذا 110في أم حاؿ عف ) درجة الحرارة االسمية كما يجب أال تزيد ( درجة مئكية. كا 
 ر بيف األطراؼ المعنية بيذا الخصكص.زادت فانو يجب التشاك 

  
 محرارةلمواقع الكواشف الخطية والنقطية    2-7/5

لذا يجب إتباع  نفسيالظاىرة الحريؽ  تستجيب الككاشؼ الخطية كالنقطية الحساسة لمحرارة  
( كذلؾ لتحديد مكاقع تمؾ 7/4-2)( ك7/3-2) يففي البند المنصكص عمييا محدداتال

 الككاشؼ.
  
 مواقع كواشف الدخان   2-7/6

 يتجمع اكبر تركيز لمدخاف )المرئي كغير المرئي( بشكؿ عاـ في األجزاء العمكية مف ( أ)
تركب  يجب أف األماكف المغمقة، لذا يجب أف تكضع الككاشؼ في تمؾ األماكف. كما

كال  ان ( مميمتر 25السقؼ عف ) مركزبحيث ال يقؿ بعد عنصرىا الحساس لمدخاف مف 
منصكص ىك  باستثناء ما يكصى بو بعد اختيار المكقع كما ان مميمتر ( 600يزيد عف )

ذا كاف المكاف7/3-2) في البند عميو المحمي ذا  ( فيما يتعمؽ بككاشؼ الدخاف. كا 
القمة عف  خط ال يقؿ بعده تحت عند مستك  سقؼ مدرج فيجب أف تركب الككاشؼ 

ذا كاف الفرؽ في االرتفاع بيف خط القمان ( مميمتر 600) السقؼ اقؿ مف  ة كقاعدة. كا 
 فانو يمكف اعتبار السقؼ مستكيا ليذا الغرض. ان ( مميمتر 600)

 الككاشؼ في مكاقع بحيث تتحسس الدخاف مف خالؿ قنكات الشفط يمكف كضع ( ب)
 المساعدة ىك . الغرض العاـ مف ذلؾ(Ventilation Extract Ducts)لمتيكية 

 ضافة إلى ذلؾ يمكف تكصيؿ ىذهسطة منظكمة التيكية. كباإلاالدخاف بك  انتشار عمى
 الحريؽ.بمع منظكمة اإلنذار  الككاشؼ

 قد تنخفض فعالية الككاشؼ المركبة في القنكات كجزء مف المنظكمة العاـ لمكشؼ عف
 الحريؽ كمنظكمة اإلنذار بسبب شفط اليكاء النقي مع الدخاف. كما أف فعالية الككاشؼ

 بتخفيؼ نسبة الدخاف في اليكاء أك في القناة المشتركة قد تنخفض أكثر مف ذلؾ
 تككيف طبقات منو. كلتجنب ىذا االنخفاض في فعالية الككاشؼ يمـز تركيب كاشؼ
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الدخاف  بجانب كؿ نقطة شفط. كلتجنب تأثير الدكامات اليكائية يجب تركيب ككاشؼ 
أضعاؼ  (6) أك أدكات التحسس في كسط جزء مستقيـ مف القناة ال يقؿ طكلو عف

 عرضو.
بعض  كضعت الككاشؼ في مجارم تيارات ىكاء ذات سرعة عالية أك متغيرة فاف إذا

 أكالمطمكبة  نذاراتاإلما بإخفاقيا في إصدار إ ،أنكاع تمؾ الككاشؼ قد تسبب متاعب
بأنابيب تصنيؼ بتجييزىاتمؾ الككاشؼ عادة  صدار إنذارات كاذبة. كيقكـ صانعكإ
 حسب المزكـ.بحكاجز رياح تركب  أك مساعدة 

 مف بيف العكامؿ األخرل المؤقتة أك الدائمة التي ليا تأثير عمى اختيار مكقع كاشؼ )ج(
 -الدخاف ما يمي:

 .األشكاؿ المختمفة لمتدفئة باستعماؿ مراكح عمكية 
 المبردة باليكاء كالتي تنفث اليكاء العادـ داخؿ الغرفة أك المصنع. اآلالت 
  ات كاذبة أك تعيؽ األداء تيارات اليكاء المحيطة التي قد تسبب إنذار

 الصحيح لمككاشؼ.
  السطكح أك السقكؼ ذات األشكاؿ غير العادية أك ذات التككيف الخاص

 كذات الجسكر العميقة أك حكاجز الدخاف.
 ( أمتار.10القاعات الكبيرة ذات السقكؼ التي يزيد ارتفاعيا عف ) 
 .بيكت الدرج 
  طبخ.  آالتالغرؼ المحتكية عمى  
 اآلالتجؿ كغرؼ بعض غرؼ المرا. 

 ئيا عف أربع مرات في السػاعة إلىكقد تحتاج الغرؼ التي يزيد معدؿ تغيير ىكا 
 ـ نمط انسياب اليكاء كتخفيؼ نكاتج االحتراؽ.ئلتال إضافيةككاشؼ 

  
 مواقع كواشف المهب  2-7/7

 الحريؽ إلى الكاشؼ خالؿ فميككف كاشؼ اإلشعاع )الميب( حساسا لإلشعاع الذم ينتقؿ 
قد  كمية اإلشعاع التي تصؿ إلى الكاشؼ كما تقؿدكف اعتبار لممسافة. ك بف قصير جدا زم

كيككف مف المرغكب المحافظة عمى زمف استجابة الكاشؼ كمما زاد بعده عف الحريؽ.  يزداد
 كضكح خط الرؤية إلى المكاف المحمي، عمما أف اإلشعاع المنعكس قد يثير الكاشؼ بفعالية

 ارة الصانع فيما يتعمؽ بذلؾ.اقؿ، لذلؾ يجب استش
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 الكواشف المركبة لوقاية الحياة   2-8 
 االستعمـال  2-8/1

الحريؽ ضركريا لكقاية الحياة، يجب أف  عففي الحاالت التي يككف فييا التحذير المبكر 
الحريؽ. كتزداد أىمية مثؿ تمؾ بلإلنذار  ةتركب ككاشؼ الحريؽ لتكمؿ المنظكمة اليدكي 
عند فقداف أك قمة اإلشراؼ، كذلؾ لمتعكيض عف قابمية تعرض الشاغميف العادييف  التراكيب 
لمخطر بسبب المرض أك كبر السف أك عدـ اإللماـ التاـ بالمبنى، أك لزيادة فرص السالمة  
فر الفكاصؿ اإلنشائية الالزمة لمنع تسرب الحريؽ. كما يمكف أيضا تركيب اعندما ال تتك  
 متقدـ مف الكقاية. لضماف مقدارت أخرل ككاشؼ الحريؽ في حاال 

الككاشؼ  (. كعادة تككف5-2) الفصؿفي  عمييا المنصكصتطبؽ االعتبارات العامة 
 ألغراض كقاية الحياة مف النكع الحساس لمحرارة أك الدخاف. المركبة

 
 رارةلحاكواشف  )أ(  

 :BS 5445)يطانيػة يجب أف يككف ىذا النكع مف الككاشؼ مطابقا لممكاصفات القياسية البر 
 Part 5)  أك ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية(IEC) كفي حاالت خاصة .

أك  (BS 5445:  Part 8)يجب أف يككف ىذا النكع مطابقا لممكاصفات القياسية البريطانية 
في البند  منصكص عميوككما ىك  (IEC)ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 

 أ(.1/4-2لفرعي )ا
 

 لدخان في المرافق السكنيةاكواشف  )ب(
         يجب أف تككف ىذه الككاشؼ مطابقة لمتطمبات المكاصفات القياسية البريطانيػػة

(BS 5446:  Part 1) أك ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية(IEC)   باستثناء
   الفقرةفي  منصكص عميومييا ما ىك ما يتعمؽ بككاشؼ الدخاف البصرية حيث ينطبؽ ع

القياسيػة  . كقد تككف الككاشؼ المطابقة لمتطمبات المكاصفػات(/ب2-3/2/1)
 (IEC)ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية أك  (BS 5446 : Part1)البريطانيػػة

المرافؽ السكنية مالئمة لالستعماؿ في المنشآت الصناعية أك التجارية التي تشبو في بيئتيا  
 (.4-2) الفصؿفي  مبيفككما ىك 

 
 ن التي يجب أن تركب فيها الكواشفاألماك 2-8/2 

باإلضافة إلى إجراءات أخرل لمحماية مف الحريؽ، فاف المستكل األعمى لمكقاية يتطمب 
 نحاء المبنػى. ىػذا، كيمكف تبريرتركيب ككاشؼ في جميع الغرؼ كاألماكف في مختمؼ أ
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مقبكال مف الكقاية باالشتراؾ  يحقؽ مقداران د اقؿ مف ككاشؼ الحريؽ إذا كاف ذلؾ استعماؿ عد
 الحماية األخرل. إجراءات مع

 
 وقاية ممرات الهرب  2-8/3

مف الضركرم أف تعمؿ الككاشؼ في مرحمة مبكرة لتسمح باستعماؿ ممرات اليرب قبؿ أف 
 تأخير لحيف صدكرقصى زمف تغمؽ تمؾ المخارج بدخاف الحريؽ بزمف كاؼ. ىذا كيعتمد أ

 بدء الحريؽ عمى ترتيب المبنى كعمى مقدرة شاغميو عمى االستجابة لمطكارئ. اإلنذار بعد
 أماكن الحركة داخل المبنى )أ(  

تعتبر معظـ أماكف الحركة في المباني جزءا مف ممرات اليرب كتككف في  (1)
يو كالممرات بعض األحياف المخرج الكحيد لمنجاة الذم يمكف الكصكؿ إل

، إذ أف الخركج   مف خالؿ تمؾ األماكف قد يصبحبسرعة خارج غرؼ النـك
أقؿ احتماال بسبب الدخاف الذم يصؿ إليو مف المكاف المجاكر. ىذا، 

 كيجب اعتبار الغرؼ التي تشكؿ جزءا مف ممر اليرب أنيا أماكف حركة.
لحركة كالممرات ذا سمح لمحريؽ باالنتشار فاف ذلؾ قد يؤثر عمى أماكف اإ (2)

اختراؽ الحريؽ لفتحات األبكاب. كيمكف تقديـ أدنى مستكل مف بسبب 
الكقاية مف الحريؽ باستعماؿ ككاشؼ مركبة في أماكف الحركة كفي كؿ 

ذا كانت تفتح مباشرة عمى بيت درج ككذلؾ إ ،غرفة باستثناء دكرة المياه
ى الدرج عم صحكفعمى السقؼ في أعمى بيت الدرج، كعمى سقكؼ 

تحت سقؼ قمة بيت الدرج. ىذا  ( متر10.5فات رأسية ال تزيد عف )مسا
كيككف مف الضركرم كقاية آبار المصاعد كالقنكات العمكدية كأماكف الرفع 

كؿ  مستكلكغيرىا بكضع ككاشؼ عند قمة البئر كفي داخؿ البئر كعند 
 متكسط خارج البئر.عند طابؽ 

اشؼ الحرارة( في أماكف الحركة. يجب استعماؿ ككاشؼ الدخاف )كليس كك  (3)
كتككف الككاشؼ المختارة ليذا الغرض حساسػة قدر اإلمكاف لنكاتج جميع 

البطيء( أنكاع الحرائؽ كحساسة لميب كلمحريؽ عديـ الميب )أك االحتراؽ 
المبنى بطيئيف في اليركب كحيث ال تكجد  كبخاصة عندما يككف شاغمك

 كسيمة بديمة لمنجاة.
ماكف الحركة، ألف الكصكؿ أارة غير مالئمة لالستعماؿ في ككاشؼ الحر  (4)

ماكف التي ينتشر الحريؽ فييا إلى درجة الحرارة المطمكبة لتشغيميا في األ
إلى  بعد أف تككف كثافة الدخاف في تمؾ األماكف قد كصمت يحصؿء قد ببط
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التي  يصعب معيا امكانية ىركب شاغمي  يتجاكز النقطة الحرجة مقدار
 المبنى.

يجب أف تككف مكاقع الككاشؼ في أماكف الحركة كالمسافات بينيا كالمساحة  (5)
( باستثناء 7-2) فصؿفي ال مبيفالتي تغطييا مطابقة بشكؿ عاـ لما ىك 

ب(. كقد يمـز تركيب 7/3-2في البند الفرعي ) منصكص عميوما ىك 
 ؽ،أجيزة الكقاية مف الحري لبدء تشغيؿككاشؼ إضافية في أماكف مالئمة 

الحريؽ مثؿ منظكمة اإلطفاء كأجيزة إغالؽ بباإلضافة إلى منظكمة اإلنذار 
 األبكاب.

 
 الفراغات وتجاويف الجدران )ب(  

 يجب إجراء دراسة لمسارات الدخاف كالحرارة ألغراض كضع منظكمة إنذار فعاؿ
كذلؾ مف خالؿ دراسة مفصمة لييكؿ المنشأ. كفي بعض الحاالت يؤثر حريؽ في 

مى أماكف الحركة المجاكرة باالنتشار خالؿ فتحات غير فتحات األبكاب، غرفة، ع
تجاكيؼ الجدراف كفراغات السقؼ أك السطح. كعند تعذر منع ذلؾ بكسائؿ  مثؿ

فانو يجب زيادة عدد الككاشؼ الحساسة لمدخاف ما لـ تركب ككاشؼ في كؿ  إنشائية 
     ج( 8/3-2) يفالفرعي يففي البند مبيفقة كما ىك مف الغرؼ ذات العال غرفة
 د(.8/3-2ك)

  
 الغرف غير المستعممة لمنوم )ج(  

مف النادر استعماؿ منظكمة كشؼ تمقائي عف الحريؽ في الغرؼ غير  (1)
المستعممة لمنكـ لغرض سالمة شاغمي تمؾ الغرؼ. كيمكف الحصكؿ عمى 

 إضافيةمستكل متفكؽ مف الكقاية لممبنى ككؿ باستعماؿ مكاقع ككاشؼ 
ضع في الغرؼ كاألماكف التي يككف فييا خطر الحريؽ كبيران نسبيا تك 

 كبخاصة تمؾ التي تككف غير مأىكلة لفترات زمنية طكيمة.
ذلؾ المستكل مف الكقاية حيث تككف الغرؼ غير المأىكلة  يتحقؽيجب أف  (2)

)مثؿ غرؼ التخزيف كالمطابخ كغرؼ العمؿ كالصاالت كغيرىا( كاقعة تحت 
أك تككف ذات مستكل مف الحماية بالنسبة لعزؿ الدخاف أك غرؼ مأىكلة، 

 الحريؽ أقؿ مف مستكل األماكف األخرل كبخاصة أقؿ مف ممرات اليركب.
ذا كانت  (3) تككف ككاشؼ الحرارة أك ككاشؼ الدخاف مالئمة ليذا الغرض. كا 

تمؾ الغرؼ معزكلة عف باقي المبنى ككاف االستعماؿ العادم ليا يجعؿ 
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دكف ليب بلسريع كنمك الحريؽ أكثر احتماال مف حدكث حريؽ االشتعاؿ ا
 فمف المفضؿ استعماؿ ككاشؼ الحرارة.

 
 الغرف المستعممة لمنوم )د(   

إذا كانت كؿ غرفة نكـ معزكلة جيدا عف الممر المستعمؿ كطريؽ لمنجاة، كذلؾ فيما 
حريؽ  يتعمؽ بانتشار الحريؽ، فاف حماية ذلؾ الممر ال تتطمب أف تركب ككاشؼ

. كعمى أم حاؿ فاف كضع ككاشؼ حريؽ في غرؼ النكـ يزيد مف  في كؿ غرفة نـك
مستكل الحماية لممرفؽ ككؿ. كينتشر الحريؽ عادة مف الغرفة إلى الممر مف خالؿ 

. عندئذ يمكف الحصكؿ عمى درجة ضعؼاال نشائيإلاعنصر الالباب ألنو يشكؿ 
اب داخؿ الغرفة لضماف التحذير قبؿ أعمى مف الكقاية بتركيب ككاشؼ حرارة فكؽ الب

انتشػػار الحريؽ إلى الممر. كلكقاية الغرفة بشكؿ تاـ فانو يجب تركيب ككاشؼ حرارة 
 (.7-2) الفصؿ أك ككاشؼ دخاف مطابقة بشكؿ عاـ لما ىك مكصى بو في

  
 وقاية شاغمي غرف النوم         2-8/4

يككف فييا  يا. كفي الحاالت التيأم حريؽ يشب في غرفة يشكؿ خطرا مباشرا عمى شاغمي
، كفي حالة كجكد احتماؿ كبػ ير لالشتعاؿ أك عندما عدد شاغمي الغرفة كثيفا كعنابر النـك

دكف مساعدة، فاف تركيب ككاشؼ الدخاف بالغرفة غير قادريف عمى النجاة  يككف شاغمك
قاية شاغمي تمؾ يككف مطمكبا لكقايتيـ. أما الككاشؼ الحساسة لمحرارة فيي غير مالئمة لك 

 الغرؼ مف الحريؽ الذم قد يشب فييا.
 الحريؽ عديـ عفيجب أف تككف ككاشؼ الدخاف المختارة قادرة عمى إصدار تحذير مبكر 

 .يقاظ شاغمي الغرؼ النائميفاك الحريؽ نتشار االميب أك الحريؽ البطيء لمنع 
  
 كاذبة لكواشف الحريقاإلنذارات ال  2-9

الحريؽ كمستعممييا أف يبذلكا العناية الفائقة لتخفيض باإلنذار  يجب عمى مركبي منظكمة 
 -ما يمي:كنسبة حدكث اإلنذارات الكاذبة. كاألسباب الشائعة لحدكث اإلنذارات الكاذبة ىي 

  ف االىتزاز أك الصدـ أك الصيانػة غير ماألعطاؿ الميكانيكية كالكيربائية الناتجة
 الكافية.

  ؿ سرعة اليكاء العالية كالحرارة كالدخاف كالميب الناتج الظركؼ المحيطة بالمكقع مث
 ف عمؿ ما داخؿ المبنى.م

 أعطاؿ االتصاالت الناجمة عف أعماؿ الصيانة أك الفحص التي يقػكـ بيػا 
 دكف إعالـ سابؽ لمديرية الدفاع المدني.بالمختصكف 
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 الحرارة أسباب اإلنذارات الكاذبة لكواشف )أ(   
 كاذبة بسبب زيادة غير عادية في درجات الحرارة بسبب تدفئةاإلنذارات ال قد تصدر

المكاف أك ألسباب صناعية أك بسبب ضكء الشمس الساطع المباشر. كيمكف تجنب 
لدرجة حرارة عالية، أك بتركيب مظمة دائمة لمكقاية  معايرةذلؾ بتركيب ككاشؼ حرارة 
 مف ضكء الشمس المباشر.

 يف الفرعي يففي البند منصكص عميوىك  كفي تمؾ الظركؼ فانو يجب إتباع ما
 د(.7/3-2ك) ج(2-7/3)

 اإلنذارات الكاذبة لكواشف الدخانأسباب  )ب(   
قد تصدر اإلنذارات الكاذبة بسبب الدخاف كالغبار المتطاير كبخار الماء كاألبخرة 

ف العمميات العادية كتجمع الحشرات بأعداد كبيرة ماألخرل كاأللياؼ كالتكثيؼ الناتج 
 تستعمؿكعف بعض النشاطات كظركؼ البيئة األخرل. كفي ككاشؼ الدخاف التي 

حزمة ضكء تضيء المتحسس قد يصدر اإلنذار الكاذب بسبب اعتراض غير 
قد تسبب عمؿ  تمقائيان مقصكد لحزمة الضكء. كما أف المكاقد التي تنظؼ نفسيا 

كاذبا بسبب  . كقد تصدر بعض أنكاع مف الككاشؼ إنذاراالتأينيكاشؼ الدخاف 
انسياب اليكاء السريع جدا، كما في أماكف خزف السمع المعرضة ليبكب رياح قكية. 
كفي جميع تمؾ الظركؼ يجب عمى مصمـ منظكمة اإلنذار أف يتخذ االحتياطات 

 الخاصة الالزمة.
 اإلنذارات الكاذبة لكواشف المهب أسباب )ج(    

األشعة فكؽ البنفسجية  عف تكشؼ ككاشؼ اإلشعاع فكؽ البنفسجي )الميب( (1)
ف الميب كتككف تمؾ الككاشؼ عرضة ألف تستجيب لضكء عالمنبعثة 

التخمص مف تأثير اإلشارات العابرة كالبرؽ باستعماؿ  الشمس. ىذا كيمكف
 .(IC( )Integrated Circuit) دائرة تكاممية

مف المصابيح فكؽ البنفسجية كعمميات القص كالمحاـ  قد تسبب كؿ (2)
لمصابيح اليالكجينية الككارتزية غير المحجكبة بغطاء زجاجي الكيربائي كا

 إصدار إنذارات كاذبة مف قبؿ الككاشؼ فكؽ البنفسجية.
تعمؿ معظـ الككاشؼ تحت الحمراء بالكشؼ عف ترجرج الميب، كفي مثؿ  (3)

تمؾ الككاشؼ ال تسبب األجساـ الساخنة أك ضكء الشمس المباشر إنذارات 
اكح أك تمكجات بركة ماء صغيرة عاكسة لإلشعاع ال أف دكراف المر إكاذبة. 

سببت في حدكث ترجرج ذم تردد قد تؤدم إلى حدكث إنذار كاذب إذا ت
 لتردد الميب. مساك  
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 اليدوية االستدعاءالمتطمبات الخاصة بنقاط  2-11
في أم غرض  تستعمؿالحريؽ فقط ليذا الغرض كال يجكز أف باإلنذار  مفاتيح تستعمؿ .1

 أخر.

 متكافقة مع المنظكمة. مفاتيحاليجب أف تككف  .2

كمدكنان عمييا طريقة  ستعماؿكاضحة كمميزة كسيمة اال مفاتيحيجب أف تككف ال .3
 .ستعماؿاال

في مسالؾ اليركب بالمسارات المكصمة لممخارج كالردىات  مفاتيحيجب أف تركب ال .4
 المؤدية لمساللـ عند كؿ طابؽ ككذلؾ في منافذ صرؼ المخارج.

اؿ ألقرب زر إنذار يدكم طبقان لظركؼ المكقع كحالة شاغميو كبشرط تحدد مسافة االرتح .5
 متران. 34أال تزيد عمى 

كال يزيد عمى  متر 1.1اإلنذار مركبة عمى ارتفاع ال يقؿ عف  مفاتيحيجب أف تككف  .6
فيو اإلضاءة الكافية تتيسر مف األرضية في مكاف يسيؿ الكصكؿ إليو ك  متر 1.4

 المركبة عميو.كتككف مميزة عف لكف الحائط 

كؿ كبما ال يمنع ؤ غير المس ستعماؿاإلنذار اليدكية مف العبث أك اال مفاتيحيجب حماية  .7
 يا عند الحاجة.استعمالمف 

إنذار يدكية خارج المبنى في األجكاء المكشكفة فيجب أف تككف  مفاتيحفي حالة تركيب  .8
 مف األنكاع المقاكمة لمعكامؿ الجكية.

كية في األجكاء المعرضة لتككيف مخاليط قابمة لالشتعاؿ أك يد مفاتيحفي حالة تركيب  .9
مف األنكاع المقاكمة ليذه األجكاء كذلؾ طبقان  مفاتيحاالنفجار فيجب أف تككف ىذه ال

 لممكاصفات القياسية الخاصة بيذه الحاالت.
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 الثالثالباب 
 الح يق وا  سال الشا ة ب ناا ال منظومات 

 
 الح يقبأنواع منظومات الكشف والناا    3-1

 الحريؽ إلى األنكاع الرئيسة التالية:بتنقسـ منظكمات الكشؼ كاإلنذار 
 

 (Conventional Systemالمنظومات التقميدية )  3-1/1

أك ككاشؼ الحريؽ التقميدية بدائرة منظكمات يتـ فييا تكصيؿ كؿ مجمكعة مف األجيزة 
كيربائية كاحدة لمراقبة منطقة إنذار في مبنى بحيث يعطي أم كاشؼ أك جياز بالمجمكعة 

دكف تحديد لرقـ أك ببكجكد حريؽ في منطقة اإلنذار ككؿ  سيطرةإشارة لمكحة اإلنذار كال
مكعة مف الككاشؼ عدة إشارات مف ىذه المجشؼ أك الجياز. كتمثؿ أم إشارة أك عنكاف الكا

 بمنطقة إنذار كاحدة فقط. سيطرةأك األجيزة في لكحة اإلنذار كال
 
 (Addressable Systemالمنظومات المعنونة )  3-1/2

حيث يككف لكؿ  ،منظكمات تعتمد في عمميا عمى أجيزة كككاشؼ حريؽ مف النكع المعنكف
عف حالتو. كما يمكف في  رليعب سيطرةكاشؼ أك جياز رقـ محدد يظير في لكحة اإلنذار كال

 كاشؼ أك جياز بعينو لمقياـ بمياـ أخرل. عمى سيطرةىذه المنظكمة ال
 
 (Analog Systemمنظومات المقا نة التماثمية )  3-1/3

ككاشؼ مف نكع ككاشؼ المقارنة التماثمية، حيث يتـ تبادؿ اإلشارات  عمؿكىي منظكمات تست
تغير الحالة في المنطقة المحمية، كبناء عمى  كالككاشؼ لبياف درجات سيطرةبيف لكحة ال

الحالة العادية لمكاشؼ أك حالة كجكد حريؽ أك  سيطرةتحميؿ ىذه اإلشارات تحدد لكحة ال
 هفي ىذ عممةكتككف الككاشؼ المست .حالة كجكد خطأ ما في الكاشؼ كاحتياجو لمتنظيؼ

د الحالة بكاسطة الكاشؼ المنظكمة مف النكع المعنكف. كفي بعض ىذه المنظكمات يتـ تحدي
 (.Intelligent Detectorنفسو كيطمؽ عميو الكاشؼ الذكي )

 
 والتأشي  سيط ةال أجيزة   3-2
 التمقائية المنظومات   3-2/1

الحريؽ مطابقػة ب لإلنذارالتمقائية  المنظكماتكالتأشير في  سيطرةال أجيزةتككف  أفيجب  
ما يعادليا مف  أك (BS 3116:Part 4) نيػةالمكاصفػات القياسيػة البريطا لمتطمبػات 
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ذا. (IEC)مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية   استعممت نقاط استدعاء يدكية في تمؾ  كا 
 مصممة بحيث ال يزيد زمف التأخير تككف أفكالتأشير يجب  سيطرةال أجيزةفاف  المنظكمات 

 عف ثانية كاحدة. اإلنذار صفاراتاستجابة  في
 أو )مكان الح يق( الناا مصد   تحديد (أ)  

 منظكمةدكف تأخير فاف بؽ باستثناء المباني التي يمكف أف يحدد فييا مكضع الحري 
اإلنذار.  شير بكضكح إلى مصدرتبحيث ة ككف مصممتالحريؽ يجب أف باإلنذار 

 فيمنصكص عميو كلمكصكؿ إلى ذلؾ يجب أف تحدد المناطؽ بشكؿ مالئـ كما ىك 
 .(3-4)الفصؿ 

ؤشرات المناطؽ عادة عمى لكحة في مكضع محدد بعناية كيعرؼ كؿ تعرض م 
كيمكف بياف مكاقع المناطؽ بالكسائؿ  مؤشر بكضكح بعدد أك بعنكاف معيف. ىذا

 -التالية:
 .قائمة مرقمة 
 .مخطط لممبنى معد خصيصا ليذا الغرض 
 .رسـ تمثيمي مثبت بشكؿ دائـ بجانب لكحة التأشير 
 .كسائؿ أخرل مناسبة 

 بعض تأشيرات اإلنذار عرض ض الحاالت يككف مف المرغكب فيو إعادةكفي بع 
 ؿ عف المرفؽ مثال.ؤك الحراسة الميمية أك عند المس في غرؼ

عندما  مع اتساع المرفؽ. ككمثاؿ عمى ذلؾ ـءلتتالىذا كيجب تطكير طريقة التأشير 
يجب أف  ةفاف لكحة التأشير الرئيس ذكر آنفان تككف القطاعات كالمناطؽ مطمكبة كما 

القطاعات.  تبيف مؤشرات القطاع فقط كاف يككف المخطط المجاكر ليا معمما بيذه
المتأثر  كىذا سكؼ يرشد الدفاع المدني أك أم جية مساعدة أخرل إلى القطاع

الفرعية  تشير لكحة تأشير أخرل مكجكدة في القطاع إلى المنطقة في حيفبالحريؽ 
 المتأثرة بالحريؽ.

لتالءـ الحاالت المختمفة. كما  منظكمةيبات أخرل متعددة ليذا اليمكف كضع ترت   
أف تكضع الترتيبات بعناية بحيث يستطيع أم شخص يستجيب لإلنذار أف يقرأ  يجب

 التأشير المرئي بطريقة صحيحة، كبحيث تضمف ألفراد الدفاع المدني عند دخكليـ
 سرعة.المكاف المعني ب العثكر عمى كالكصكؿ الىمبنى غير مأىكؿ 

 منظومةالعطل في ال والتنبيو لوجودالتحاي   (ب)  
الحريؽ ب اإلنذار منظكمةالعطؿ في  كالتنبيو لكجكدالتحذير  يتحقؽيجب أف  (1)

 -بالطريقتيف التاليتيف عمى األقؿ:
 التأشير. أجيزةفي  صافرةمسمكع مف  كتنبيو تحذير 
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 التأشير. أجيزةمرئية مف  إشارة 
العطؿ إلى مركز  كتنبيو لكجكدكسيمة إلرساؿ تحذير  كدمف الضركرم كجكما انو  

 بعيد يكجد فيو أشخاص ذكك عالقة.
العطؿ طبقا لما ىك مكصى بو في  كالتنبيو لكجكدكسيمة لمتحذير  أف تتييأيجب  (2)

 -( مف ىذا البند الفرعي في أم حالة مف الحاالت التالية:1الفقرة )
 خفاؽ أك فصؿ مصدر الطاقة العادم.إ 
 الطاقة االحتياطي. مصدر ؽ أك فصؿخفاإ 
 شحف البطاريات. آالتخفاؽ في فصؿ إ 
 التكصيؿنيايات  أك فصؿر حدكث دائرة قص (Connection leads)  عف

تعمؿ عمى ظركؼ العطؿ إلى تييئة ظركؼ  تؤدماإلطالؽ ما لـ  أجيزة
 اإلطالؽ.  تشغيؿ جياز

  طالؽ مف النكع القابسي إ جيازإزالة أم(Plug–in) صميا عف المرسؿ أك ف
 التابع ليا أك عف مصدر الطاقة.

 اإلنذار  صفاراتالتكصيؿ عف  نياياتأك فصؿ أم مف  حدكث دائرة قصر
. أما إذا كانت صفارات اإلنذار سيطرةالتأشير كال جيزةالخارجية بالنسبة أل

مكصكلة بدائرة حمقية فانو ال لزكـ إلعطاء أشارة عف فصميا في الحاؿ، 
االعتيادم مكانية الكشؼ عف ذلؾ الفصؿ باالختبار إ أف تتيسربشرط 
  (.3-7) الفصؿفي  المذككر

 ك فصؿ أم مصيرأ صير (Fuse)  أك عمؿ أم مف أجيزة الكقاية التي مف
 الحريؽ.بشأنيا إصدار أم إنذار 

 مسح الخفاؽ جياز إ(Scanning Device) أك  ككاشؼفي استجكاب ال
 Monitoring)مراقبػة ال منظكمة خفاؽإالمناطؽ في األكقات الصحيحػة، أك 

System)  ستجكاب الا منظكمةأك(Interrogating System)  أجيزةفي 
 بحيث يمنع ذلؾ الجياز مف إصدار اإلنذار. سيطرةال

 كتنبيو لكجكدإلصدار تحذير  عممةالتأشير المست أجيزةفي  صافرةيجب أف تككف ال (3)
 تييئة. كما يستحسف األخرل ذارالعطؿ مميزة كذات طابع مختمؼ عف صفارات اإلن

ذا  صافرةكسائؿ إللغاء عمؿ ال تمؾ الكسائؿ فاف  تيسرتمف قبؿ شخص مخكؿ. كا 
العطؿ إلى  كالتنبيو لكجكدمعالجة العطؿ يجب أف تؤدم إلى عكدة دائرة التحذير 

حالتيا األصمية تمقائيا، كاف تؤدم في الكقت نفسو إلى إصدار ذلؾ التحذير حتى 
أثناء  في إلى كضعيا األصمي يدكيا. كما أف حدكث عطؿ آخر صافرةتعاد ال

 يجب أف يجعمو يصدر تحذيرا مسمكعا مرة أخرل. صافرةإسكات ال
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 المنظومات اليدوية  3-2/2
 المكاصفات اليدكية مطابقة لمتطمبات المنظكماتكالتأشير في  سيطرةال أجيزةتككف  أفيجب  

 ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء أك (BS  3116: Part 4)القياسية البريطانية 
 الفصؿلممباني الصغيرة المككنة مف منطقة كاحدة كما ىك مكضح في  أما. (IEC)الدكلية 

 التالية قد تككف مقبكلة بعد مكافقة التي تحقؽ المتطمباتالبسيطة  سيطرة( فاف كحدة ال4-3)
 -السمطات المسؤكلة )مديرية الدفاع المدني العاـ(:

  خفاؽإمرئية لبياف حالة مصدر الطاقة. كيككف ذلؾ إما بإصدار تحذير عند  إشارةر فاتك 
 .اإلنذار منظكمةبكساطة مصباح يضاء عند كصؿ مصدر الطاقة مع  أكالمصدر 

 دائرة  إلىتكصيؿ الطاقة  إلىيؤدم عمؿ أم نقطة مف نقاط االستدعاء اليدكية  أف
 خالؿ ثانية كاحدة. اإلنذار صافرة

 يدكم، ال تشغيؿبال الصفاراتبالطاقة حتى تسكت  اإلنذار صافرة دائرةغذية استمرار ت
 إصدار إلى اإلنذاريؤدم تشغيؿ إسكات  أفتمقائيا. كما يجب  اإلنذاريمغى  أالكيجب 

حالتو الطبيعية  إلىالحريؽ  إنذاركالتأشير حتى يعاد  سيطرةمسمكعة مف لكحة ال شارةإ
التي قد تككف نفس  -المسمكعة  اإلشاراتؾ بتشغيؿ يدكم آخر. كيجب أف تككف تم

 صافرةذات صكت مميز يختمؼ عف صكت أم  -العطؿكالتنبيو لكجكد التحذير  شارةإ
 اإلنذاربدء  إعادةإمكانية  أف تتيسرالحريؽ، كما يجب ب إنذار إلصداريستعمؿ  إنذار

 يدكيا. 
 ا لـ يكصؼ غير عند تشغيؿ نقطة االستدعاء اليدكية )م إنذار إصدار إلى باإلضافة

الى  شارةإقد تبدأ بعمميات أخرل مثؿ إرساؿ  جيزةذلؾ مف قبؿ السمطة المعنية( فاف األ
نارة اإلقد تبدأ إغالؽ األبكاب المانعة النتشار الدخاف، كتشغيؿ  أكمركز مراقبة مأىكؿ 

لعمميا  جيزةاأل أداءتؤثر الخدمات المرافقة عمى  أالالعادية لممرات اليركب. كيجب 
تككف مخارج الطاقة لمخدمات  أف. ىذا كيجب المدكنةىذه  محدداتصمي طبقا لاأل

 بمنصيراتمجيزة ، سيطرةال أجيزةالمرافقة، التي تستمد قدرتيا مف مصدر طاقة 
(Fuses) سيطرةال أجيزةلضماف سالمة  تككف محمية بطريقة مكافئة، أف أك. 

  مثؿ  جيزةرل تصدرىا األأخ شارةإعمى أم  األسبقيةالحريؽ  إنذاريأخذ  أفيجب(
 العطؿ(.كالتنبو لكجكد التحذير 

  صفاراترغـ إسكات  اإلنذارالمسمكعة لحالة  كاإلشارةالمرئية  اإلشارةيجب استمرار 
 فإمركز مراقبة مأىكؿ ) إلى اإلشارةكصكؿ في المرفؽ. ككذلؾ يجب استمرار  اإلنذار

 . سيطرةال أجيزةند الطبيعية ع احالتي إلىيدكيا  منظكمةعاد التكجد( حتى 
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 المؤشرات المرئية 
الصحيح كالمستقؿ  األداءكاحد مف المؤشرات المرئية  خفاؽإ أكيمنع عمؿ  أاليجب  –

 لممؤشرات األخرل.
بسبب عطؿ في أم مؤشر مرئي،  صافرة دائرة أك صافرةيتأثر عمؿ أم  أاليجب  –

 مؤشر آخر.عمى اشتغاؿ أم  ارتيئدا أك صافرةال تمؾيعتمد عمؿ  أالكما يجب 
الحريؽ حمراء المكف كمكسكمة بشكؿ ثابت ككاضح ب اإلنذارتككف مؤشرات  أفيجب  –

 (.Fire بكممة )حريؽ
 اليدكية سيطرةمفاتيح ال 

اليدكية مكسكمة بكضكح  سيطرةتككف جميع مفاتيح ال أفكالترتيب: يجب  التكسيـ –
شغيؿ تككف مرتبة حتى تقمؿ مف مخاطر الت أفكظيفتيا، كما يجب  إلىلتشير 
 الخاطئ.

 العزؿ أجيزةاليدكية ك  سيطرةيقتصر تشغيؿ جميع مفاتيح ال أفاالستعماؿ: يجب  تقييد –
مبدؿ يشغؿ بمفتاح، مع تحديد قائمة باألشخاص المخكليف لمقياـ  أكعمى قفؿ 

 فيجب قصره عمى مختصيف مخكليف فقط. سيطرةال كائرد إلىبالتشغيؿ. أما الكصكؿ 
 
 مصاد  الطاقة   3-3

يكصؿ معو.  أفلتغذية اكبر حمؿ متكقع يحتمؿ  ان كافيمصدر الطاقة  يككفجب أف ي )أ(
مصدر  خفاؽإ بشكؿ ممحكظ بسبب اإلنذار منظكمةتنخفض مكثكقية  أالكما يجب 

يككف مصدر  عندما الحريؽب اإلنذار منظكمةالطاقة. كعمكما تتحقؽ أعمى مكثكقية ل
البطاريات. كتعتمد مدة  ائي مفالطاقة العادم معززا بمصدر طاقة احتياطي كتمق

 كعمى اإلنذار منظكمة مصدر الطاقة االحتياطي عمى الغرض مف ككفايةبقاء 
المصادر  الطاقة العادم. كفي معظـ الحاالت تككف طريقة مراقبة مصدر
انو  الإ ،مقبكلة (3/2-3) في البند المنصكص عمييا محدداتاالحتياطية المطابقة لم

يتطمب البعيدة حيث  األماكفأم في  ،اكبر أحماؿـز فييا قد يككف ىناؾ حاالت تم
صالحوساعة لتحديد مكقع العطؿ ( 24) مف أكثر إلى األمر  .كا 

 ( كمصدر طاقة احتياطي فاف كال منيما يجبمصدر طاقة عادم )رئيس تيسرإذا  )ب(
 أف يككف قادرا عمى تغذية اكبر حمؿ متكقع في ظركؼ الحريؽ العادية كفي ظركؼ

 العطؿ.
 مؾتالحريؽ مقصكرة عمى باإلنذار  منظكمةمصدر الطاقة ل أجيزةيجب أف تككف  )ج(

ذا كانمنظكمةال أك  سيطرة منظكماتمع  ةالحريؽ مشتركباإلنذار  منظكمة ت. كا 
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فاف مكثكقية  عمييا بالحاسكب سيطريأخرل كما في األبنية التي  طكارئ منظكمات
  ف تخفض بسبب ذلؾ.أمصدر الطاقة يجب 

 الح يق مع مصد  توزيع طاقة عام أو خاصبالناا   منظومةتوصيل   3-3/1
أك جياز مكصكؿ مباشرة مع مصدر تكزيع طاقة عاـ أك  قابمكيجب أف يككف أم  )أ(

التأسيسات الكيربائية ـ.ب.ع. )مدكنة  في منصكص عميوخاص مطابقا لما ىك  
يؿ مع المصدر ف يككف التكص. كما يجب أةالبناء العراقي مدكنات( مف 402/1

مخصص  (Isolating Switch – Fuse) مصيرم عزؿمبدؿ  مف خالؿ الرئيس
مكتكب عميو بكتابة كاضحة ال  لذلؾ الغرض كذم غطاء مدىكف بالمكف األحمر

 :ية بالمغتيف العربية كاإلنكميزيةالعبارة التال يمكف مسحيا
 (تطفئ)إناا  ح يق: ال 

(Fire Alarm:  Do not switch off) 
يكضع المبدؿ المصيرم داخؿ عمبة مغمقة أمينة ذات غطاء  أفمف المرغكب فيو ك   
 سطة مصباح فمكرم مثال.اعمؿ الطاقة بك  إلىقابؿ لمكسر، كأف يشار   
عمؿ مصدر الطاقة الكيربائية المغذم لممبدؿ  مف الضركرم ضماف استمرار (ب)

قطع ي   ؽ. كعندماالحريب اإلنذار منظكمةالرئيس ل (Isolating Fuse) المصيرم 
في  ألجؿ االقتصاد أكعف المبنى في حالة ككنو غير مأىكؿ،  التيار الكيربائي
يضمف عدـ قطع  أفالكيربائية، فاف التصميـ الكيربائي يجب  استيالؾ الطاقة

 جيزالحريؽ. كيستثنى مف ذلؾ المبنى غير المأىكؿ المباإلنذار  منظكمةعف  التيار
 .ةبسيطة يدكي منظكمةب

  
 دة بقاء مصاد  الطاقة االحتياطيةتتعمق بم محددات  3-3/2

 ة حياة األشخاصالم كبة بشكل  ئيسي من أجل سالم المنظومات أ( )
المركبة مف اجؿ كقاية حياة األشخاص  منظكماتيككف التشغيؿ الصحيح لم (1)

خفاؽ إباستمرار عندما يككف الناس مكجكديف في المبنى. كفي حالة  مطمكبا
كافية  قدرةفاف المصادر االحتياطية يجب أف تككف ذات  رئيسال المصدر

ال فتتخذ 24اإلنذار لمدة ال تقؿ عف ) منظكمةعمؿ  لمحفاظ عمى ( ساعة كا 
 األشخاص. إجراءات أخرل لكقاية

 منظكمةفر مصدر طاقة احتياطي يستطيع اإلبقاء عمى عمؿ ايجب أف يتك  (2)
ة كأف تبقى ليذا المصدر ( ساع24بشكؿ عادم مدة ال تقؿ عف ) اإلنذار

( 30كافية لتشغيؿ إنذار اإلخالء في جميع المناطؽ مدة ) قدرةبعد ذلؾ 
 منظكمةفي المرافؽ التي يكجد فييا إشراؼ عمى  دقيقة عمى األقؿ، كذلؾ
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( ساعة، أك 12عف ) الكاحدةال تزيد  الحريؽ عمى فترات زمنيةبنذار اإل
كمأىكلة لغرض إشعارىا بحصكؿ  المرافؽ المكصكلة مع مراكز مراقبة بعيدة

 العطؿ.
في  المذككرةيجب أف يككف مصدر الطاقة االحتياطي في المرافؽ غير   (3)

 منظكمة( مف ىذا البند الفرعي قادرا عمى المحافظة عمى عمؿ ال2الفقرة )
( ساعػة بعػد الكشؼ عف العطؿ في 24بشكؿ عادم تمقائيا مدة ال تقؿ عف )

ذا كاف  بقى تالمرفؽ مػف االىميف محتمال، بحيث  خمكمصدر الطاقة. كا 
( 24لفترات زمنية تزيد عف ) دكف إشراؼمف الحريؽ باإلنذار  منظكمة

الحماية بعد عكدة  حقيؽلت ساعة، كلـ يكف المصدر االحتياطي ذا قدرة كافية
يدكيا بعد  كسائؿ )قد تكصؿ كجكد، فانو يجب منظكمةالمشرفيف عمى ال

( ساعة عمى األقؿ 24الكقاية لمدة ) تضمف( ظكمةمنعكدة المشرفيف عمى ال
القدرة عمى إصدار إنذار إخالء في جميع مناطؽ المرفؽ لمدة ال تقؿ  أم

 دقيقة. (30عف )
 لغ ض وقاية الممتمكات الم كبة بشكل  ئيس المنظومات )ب(

 عاممة بشكؿ سميـ كمستمر حتى عندما يخمك المنظكماتتبقى  أفيجب   (1)
يو. كما يجب أف يككف مصدر الطاقة االحتياطي ذا قدرة شاغم المبنى مف

مف العمؿ العادم حتى يتـ الكشؼ عف سبب العطؿ  منظكمةكافية لتمكيف ال
صالحو في المصدر األصمي  .كا 

فر مصدر طاقة احتياطي لممرافؽ التي يشغميا الناس باستمرار ايجب تك   (2)
ىكلة لتستطيع القياـ المرافؽ المكصكلة مع مراكز مراقبة بعيدة مأ ككذلؾ

يجب اف يككف ك المصدر العادم. إخفاؽ باإلجراءات الالزمة في حالة 
مف العمؿ العادم مدة  منظكمةمكيف الت االحتياطي قادرا عمى المصدر

 صفاراتكافية لتشغيؿ  قدرة ساعة، كبعدىا يجب اف يبقى لممصدر( 24)
 األقؿ. دقيقة عمى( 30اإلنذار في جميع المناطؽ مدة )

 ( مف ىذا البند الفرعي يجب اف يككف المصدر2باستثناء ما كرد في الفقرة )  (3)
ؿ العادم فترة زمنية العم مف منظكمةاالحتياطي لممرافؽ قادرا عمى تمكيف ال

ساعة عمى األقؿ عف الفترة الزمنية القصكل التي يبقى ( 24) تزيد بمقدار
 قدرةفي المصدر  مأىكؿ. كيجب بعػد ذلؾ اف يبقى خالليا المرفؽ غير

دقيقة عمى  (30) في جميع المناطؽ مدة اإلنذار صفاراتكافية لتشغيؿ 
ذااألقؿ.  العطالت  حالة كالمرفؽ غير مأىكؿ )مثؿ انقضت فترات طكيمة كا 

مصدر الطاقة االحتياطي  قدرةفانو يمكف تخفيض  (الرسمية طكيمة االمد
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 أفى فترات زمنية، عمى عم منتظـ لممرفؽ تفتيش تيسر إذا آنفان المكصى بيا 
 مدة منظكمةتكفي لتشغيؿ القدرة  ،بقى في حالة فشؿ المصدر األصميتت
 أثناء التفتيش الالحؽ. في ساعة عمى األقؿ( 24)
 

 أنواع مصاد  الطاقة  3-3/3
 مصاد  الطاقة ال ئيسة )أ( 

ؽ طاقتو مف الحريباإلنذار  منظكمةمف المفضؿ أف يستمد مصدر الطاقة األصمي ل 
 معدؿأك  (Transformer)محكلة بكاسطة  ة العامةبكة الكيرباء الرئيسش

(Rectifier) ذا لـ  حسب . كا  المكلدات الخاصة يجب  قدرةذلؾ فاف  يتحقؽما يمـز
 كافية. أف تككف

 مصاد  الطاقة االحتياطية )ب( 
 البطاريات الثانكية  (1) 

يات الثانكية مع أكثر المصادر االحتياطية شيكعا في االستعماؿ ىي البطار 
ذا استعممت تمؾ البطاريات فيجب أف تككف مف النكع ذم  شاحف تمقائي. كا 
عمر تشغيمي طكيؿ )ال يقؿ عف أربع سنكات( في ظركؼ االستعماؿ 
محتممة الكقكع. يجب اختيار الشاحف كالبطاريات بحيث تككف ظركؼ 

 شحنيا بالتيار مالئمة ألف ذلؾ يحافظ عمى عمرىا التشغيمي.
 شحف البطاريات الثانكية (2)

حتى  استنفدتيجب أف يككف معدؿ شحف البطارية الثانكية بحيث أنيا لك 
      في البند المنصكص عمييا محدداتية النيائية تبقى مطابقة لمفكلتال
 ( ساعة. 48( كذلؾ بعد زمف شحف يعادؿ )3-3/2)

 ت الطكارئ تمقائيػػػة البػػػػػدءمكلػػدا (3)
 (Automatically Started Emergency Generators) 

يبدأ عممو تمقائيا لكي يستمر العمؿ في  طكارئبمكلد  مجيزان قد يككف المبنى 
 Public Mains)العمكمػػي  مصدر الطاقػة الرئيس خفاؽإالمبنى في حالة 

Supply). 
 قدرةكيمكف استعماؿ المكلدات تمقائية البدء لتحؿ بشكؿ جزئي محؿ ال

كؿ مف مصدر  خفاؽإعند  كذلؾأ(، 3/2-3د الفرعي )المكصى بيا في البن
 أداء مففي المبنى  الطكارئمكلد عدـ استطاعة العمكمي ك  الطاقة الرئيس

أخرل خاصة الستعادة عمؿ مصدر  إجراءاتدكف اتخاذ مف كظيفتو 
البطاريات االحتياطية كافية  قدرةتككف  أفالطاقة. في مثؿ ىذه الحالة يجب 
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لمدة ال تقؿ  اعتيادمالحريؽ بشكؿ ب اإلنذار ظكمةمنلممحافظة عمى عمؿ 
 إنذار اإلخالء لتجييزكافية  قدرةساعات، كبعدىا تبقى لدييا ( 6) عف

 دقيقة.( 30) بالطاقة في جميع المناطؽ مدة ال تقؿ عف
 كلػدات العاممػػة باستمػػػػػػرارالم (4)

 (Continuously Running Generators)  
بشكؿ عادم في المبنى باإلضافة إلى  فران امر لمطاقة متك ذا كاف التكليد المستإ

العمكمي، فاف ىذا  ى بالطاقة مف مصدر الطاقة الرئيسذلؾ المبن تجييز
بيا في  المكصى قدرةالترتيب يمكف أف يعكض جزئيا عف المصدر ذم ال

البطارية  قدرة. كما أف ب(3/2-3)ك أ(3/2-3) يفالفرعي يفالبند
اإلنذار  منظكمةف في ىذه الحالة قادرة عمى تشغيؿ االحتياطية يجب أف تكك 

لتجييز الكافية  قدرة( ساعات، باإلضافة إلى ال6الحريؽ بشكؿ عادم مدة )ب
تقؿ عف  بالطاقة في جميع المناطؽ مدة ال إنذار إخالء المبنى منظكمة

 ( دقيقة. 30)
 اليدوية منظوماتمصاد  الطاقة لم )ج( 

اليدكية التي تشمؿ أكثر مف أربع منظكماتلميجب أف تطابؽ مصادر الطاقة،  
. كما أف مصادر أ(3/2-3)في البند الفرعي  المنصكص عمييا لمحدداتمناطؽ، ا 

مناطؽ أك أقؿ يجب أف تطابؽ أحد  اليدكية التي تشمؿ أربع منظكماتلم الطاقة
  -حسب األكلكية:بالخمس التالية مرتبة  األنكاع

 أ(3/2-3) النكع المكصى بو في البند الفرعي. 
  مصدر تيار متناكب كبطارية أكلية احتياطية كؿ منيما مستقؿ عف اآلخر

بالطاقة.  منظكمةالحمؿ األقصى لإلنذار الصادر عف ال تجييزعمى  كقادر
 – Automatic Change)تمقائػػػي بناقػؿ مجيزان كيجب أف يككف ذلؾ المصدر 

over) فر ليذا ايجب أف يتك  كما طارية األكلية االحتياطية كمنيا.إلى الب
عادة إذلؾ التحذير تمقائيا عند  ىفي حالة إخفاقو كأال يمغ المصدر إنذار تحذير

 بعد اإلخفاؽ.  مصدر الطاقة إلى العمؿ
  مصدر تيار يستمد قدرتو مف مصدر التيار المتناكب مباشرة أك بصكرة غير

نية المككنة شغاؿ غير السكحادية االأدكف بطاريات احتياطية لمبناية بمباشرة 
 (.3-4) الفصؿمف منطقة كاحدة كما ىي مكصكفة في 

  كحيث ال تكجد مصادر رئيسة فانو يمكف الحصكؿ عمى الطاقة مف بطارية
أكلية بشرط كجكد بطارية أكلية مشابية غير مستعممة تحفظ احتياطيا بشكؿ 

ذا  رية الحريؽ إلى البطاباإلنذار  منظكمةجياز نقؿ تمقائي لنقؿ  تيسردائـ. كا 
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اسب االحتياطية عند إخفاؽ البطارية المستعممة، فانو يجب إصدار تحذير من
لزكـ استبداؿ البطارية  إلىلجمب انتباه المشغؿ  عند عمؿ جياز النقؿ التمقائي

 لتجييزالمقررة لمبطارية األكلية كافية  قدرةتككف ال أفالمعطمة. كما يجب 
 أفدقيقة عمى األقؿ، بعد ( 30) بالطاقة لمدة منظكمةمف ال إنذارأقصى حمؿ 

 يكما.( 90) الحمؿ األساسي بالطاقػػة لمدة جيزتتككف قد 
  مع الحمؿ اإلضافي  منظكمةالحمؿ األساسي لم تجييزبطارية أكلية قادرة عمى

ف االختبار الدكرم األسبكعي بالطاقة لفترة زمنية يفضؿ أف تعادؿ سنة مالناتج 
تبقى في  أفبعد تمؾ الفترة الزمنية يجب يكما في أم حاؿ. ك ( 90) كال تقؿ عف
( 5) لمدة تساكم منظكمةخاصة بال إنذار إشارة إلصداركافية  قدرةالبطارية 

تحذير مف العطؿ مسمكع  إلصداركسيمة  تتييأ أفقائؽ عمى األقؿ. كما يجب د
 إلىالبطارية  قدرةتصؿ  أفساعة عمى األقؿ قبؿ ( 24) كتمقائي لمدة تساكم

 .اإلنذار إصدارمعو ال تستطيع  حد
 إناا أقصى حمل  )د( 

 التمقائية المنظومات (1)   
 صفاراتالطاقة لجميع  لتجييزكافية  قدرةطاقة ذا اليككف مصدر  أفيجب  

بالمائة ( 25) المركبة في ككاشؼآنيا، كلألحماؿ الناجمة عف عمؿ ال اإلنذار
 قدرةتككف  أفكبحد أدنى يساكم منطقتيف. كما يجب  منظكمةمف مناطؽ ال

تحذيرات مرئية  إصدارمف  منظكمةكؿ مصدر طاقة كافية لتمكيف ال
رساؿ  تنبو الى حصكؿكتحذيرات مسمكعة  مركز  إلىعطؿ  إشارةالعطؿ كا 

في مناطؽ  اإلطالؽ أجيزةيؤدم عمؿ  أالمراقبة بعيد مأىكؿ. ىذا كيجب 
كقت حريؽ قد تصدر في البال إنذارات إلغاء إلى آنفان المذككرة  ككاشؼال

 نفسو.
 اليدوية المنظومات (2)    

  اليدكية ىك  منظكماتمليككف الحمؿ األقصى لمصدر الطاقة  أفيجب
بالمائة مف مناطؽ ( 25) في إنذاراتالحمؿ المطمكب لتشغيؿ 

كبحد أدنى يعادؿ منطقتيف في آف كاحد، كاف يشغؿ أم حمؿ  منظكمةال
 مفصكال.  ظكمةمنإضافي عمى البطارية عندما يككف مصدر الطاقة لم

  بالمائة ( 25) ػفي مناطؽ غير ال اإلطالؽ أجيزةيؤدم عمؿ  أاليجب
تغييرات  إلىفي الفقرة الفرعية السابقة  إلييماغير المنطقتيف المشار  أك

 القائمة .  اإلنذارات إلغاءنيا مفي حالة مصدر الطاقة ينتج 
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 فاف كؿ  اليدكية بمصادر طاقة رئيسة كاحتياطية المنظكمات ج يزت إذا
بالطاقة مستقال  اإلنذارحمؿ  تجييزيككف قادرا عمى  أفمصدر يجب 

  عف المصدر اآلخر.
 الحـــ ا ة أوالوحدات المتكاممة لمكشف عن الدخـــان  )ىـ( 

Self Contained (Single Station) Smoke and Heat Detectors 

الحرارة  أكتككف مصادر الطاقة لمكحدات المتكاممة لمكشؼ عػف الدخاف  (1)
ة البريطانيػػة القياسي اتالقياسية العالمية مثػؿ المكاصف مطابقة لممكاصفات

(BS5446: Part 1أك )  ما يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية
(IEC). 

مف  أكر الكيربائي الرئيس يمكف تشغيؿ تمؾ الكحدات المتكاممة مف المصد (2)
 بكساطة بطاريات أكلية. أكالمصدر الكيربائي الرئيس مع بطاريات ثانكية 

ما شغمت تمؾ الكحدات المتكاممة مف مصدر كيرباء رئيس ذم تيار  إذا (3)
 منفصمة. دائرةتركب في  أفمتناكب فإنيا يجب 

  
 سميك والتوصيالت المشت كة األخ ىالقابموات والت   3-4

 الحريؽ بشكؿ كبير عمى التكصيالت المشتركة بيفباإلنذار  منظكمةعتمد األداء المرضي لي 
 تمؾ التكصيالت عمميا بشكؿ صحيح عندما يككف ذلؾ مطمكبا فاف . كما لـ تؤد  اأجزائي

 المطمكبة. اؤدم كظيفتيتلف  منظكمةال
  يفتيا بطريقةكظ سيطرةال أجيزةمف الضركرم أف تؤدم التكصيالت بيف أجيزة اإلطالؽ ك 

أثناء عمؿ أجيزة اإلطالؽ. كيجػب أال يؤدم أم تمؼ في التكصيالت بعد في سميمة 
أجيزة اإلطالؽ إلى إيقاؼ صكت اإلنذار، حيث يجب المحافظة عمى حالة  بدء عمؿ
 شارة مستمرة مف أجيزة اإلطالؽ.إدكف الحاجة إلى مف  سيطرةال أجيزةسطة ابك  اإلنذار

 التكصيالت األخرل أف تؤدم كظيفتيا بشكؿ سميـ لفترات  قد يككف مطمكبا مف بعض
 سيطرةال جيزةالطاقة أل تجيززمنية طكيمة بعد تعرضيا لمحريؽ مثؿ التكصيالت التي 

 .اإلنذار صفاراتمع  سيطرةال أجيزةكالتكصيالت التي تربط 
  في جميع  ةالحريؽ فعالب اإلنذار منظكمةمراقبة التكصيالت بقاء  منظكمةضمف تال

الفكرم. كما أف  باإلصالحضمف صدكر تحذير بحدكث التمؼ لمقياـ ت ااني الإألكقات. ا
عندئذ يككف  اإلصالحف الحريؽ ألف مكقاية مف التمؼ الناتج  تمنحالمراقبة ال  منظكمة
 بؿ يجب عمؿ تكصيالت جديدة. مجد،غير 

  ليا.مية مناسبة مراقبة التكصيالت اقؿ فعالية مف تقديـ كقاية فع أفكمف الجدير بالذكر 
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  القمكب،  متعدد قابمكفي  مجمكعةالحريؽ ب اإلنذار دكائر أسالؾ منظكمة تككف أاليجب
األخرل باستثناء ما ىك  دكائرحبؿ كيربائي مرف باالشتراؾ مع ال أكمرف  قابمك ضمف أك

 (.4/4-3البنػد ) مسمكح بو في
  لحريؽ تككف مكصكلة اب اإلنذار منظكماتالكشؼ عف الحريؽ ك  منظكماتمع أف أجزاء

 المنظكماتانو يمكف كصميا السمكيا. كمع أف مثؿ تمؾ  الإ، أسالؾأك  قابمكاتسطة ابك 
تككف عرضة لظكاىر أخرل مثؿ التداخؿ  إنيا أال حينئذ   تككف أقؿ عرضة لمتمؼ المادم

الراديك  منظكماتتطبؽ عمى  أفيجب  آنفان كالتكىيف. كبشكؿ عاـ فاف المبادئ المجممة 
 المشابية األخرل لمتكصيالت المشتركة.  ظكماتالمنك 

  
 كان عمميا مطموبا خالل الح يق إااالمسموح باستعماليا  قابمواتال  3-4/1

المطمكب  ،الحريؽب اإلنذار منظكمةتنفذ التكصيالت المشتركة ألجزاء  أفيجب  )أ(
قة، كمصادر الطا سيطرةال أجيزةك  كالصفاراتالحريؽ،  أثناءفي استمرار عمميا  
البند الفرعي في  منصكص عميوما ىك ب حسبتسميؾ  منظكماتك  قابمكاتباستعماؿ  
(. ىذا كيمكف 4/15-3البند )في  مبيفيستثنى مف ذلؾ ما ىك  ب(،3-4/1)

 دكائرساعة مف العمؿ المتكاصؿ ىي زمف عمؿ مناسب ل( 0.5)فترة  أف افتراض
شاىقة فيتطمب األمر فترة عمؿ المباني العادية مثال. أما لمعمارات ال في الصفارات

 أطكؿ.
 الكاشفة عف قابمكاتالحريؽ، باستثناء الب اإلنذار منظكمات قابمكاتيجب أف تمرر  )ب(

في الفقرة الفرعية  منصكص عميوالمطابقة لما ىك  قابمكاتالحريؽ بتحسس الحرارة كال
منخفضا  خالؿ أماكف يككف احتماؿ تعرضيا لمحريؽ فييا (4/3-3البند ) الرابعة مف

كاف احتماؿ تعرض الممرات  إذامف الحريؽ  قابمكاتالممكف تخفيض كقاية ال كمف
، مثؿ أجزاء المباني المحمية برشاشات الماء التمقائية. نخفضا جداتكجد فييا م التي
 -التاليػػة:  قابمكاتال منظكماتكجو العمـك فانو يمكف استعماؿ  كعمى

 مف النحاس  كالثانيح المعدنية األمالمف  بغالفيف االكؿ معزكؿ قابمك
 أك  (IEC–702)اصفات ىيئة الكيرباء الدكليةمطابؽ لمك   (MICC)األحمر

خارجي مف  غالؼمع  (BS) ما يعادليا مف المكاصفات القياسية البريطانية
 دكنو.ب أك  (PVC)مبممر كمكريد الفينيؿ

 كمكريد الفينيؿ  بممربممعزكؿ  قابمك(PVC) ياسية مطابؽ لممكاصفات الق
 .(Rigid PVC) ىمقسمف مبممر كمكريد الفينيؿ ال انابيب، داخؿ العراقية

 مف مبممر كمكريد الفينيؿ غالؼمعزكؿ ذك  قابمك(PVC)   كمسمح بسمؾ فكالذم
ما  أك (IEC–540) أك (IEC–502)مطابؽ لمكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 



 3/13 ـ2013ق/1434 405/3ـ.ب.ع. 

مف  إضافيةكقاية مع  (BS)يعادليما مف المكاصفات القياسية البريطانية 
بإخفائيا  قابمكاتمف الحريؽ لم إضافيةكقاية  ضماف تكافرالحريؽ. ىذا، كيمكف 

كضعيا في مكاف يككف احتماؿ حدكث الحريؽ فيو  أكضمف عناصر المبنى 
بمادة كاقية  عف أم خطر مممكس لمحريؽ ةككف مفصكلت أفضعيفا، عمى 

 نصؼ ساعة. معيار مقاكمتيا لمحرم ال يقؿ عف
 بمبممر كمكريد الفينيؿ  ةمعزكل كاتقابم(PVC)  مطابقة لممكاصفات القياسية

مف الحريؽ. ىذا، كيمكف  ضافيةإمف الفكالذ، مع كقاية  أنبكب، داخؿ العراقية
ضمف عناصر المبنى،  قابمكاتمف الحريؽ بإخفاء ال ضافيةإتقديـ كقاية 

يككف  أفبكضعيا في مكاف يككف احتماؿ حدكث الحريؽ فيو ضعيفا عمى 
أرضية معيار  أك قاطع آكمفصكال عف أم خطر مممكس لمحريؽ بكساطة جدار 

 مقاكمتيا لمحريؽ نصؼ ساعة عمى األقؿ.
  
 أثناء الح يق في طموبا لفت ة طويمةالمسموح باستعماليا حيث ال يكون عمميا م قابمواتال  3-4/2

، فانو يمكف استعماؿ أم نكع با لفترة طكيمة بعد تعرضو لمحريؽمطمك  قابمكلـ يكف عمؿ ال إذا 
 يككف احتماؿ تعرضيا لمحريؽ فييا أماكفعبر  قابمكالتالية، كاف يمرر ال قابمكاتمف ال 

  -:مف ىذا البند في الفقرة الفرعية الرابعة منصكص عميومنخفضا باستثناء ما ىك 
 مف النحاس األحمر مطابؽ كالثاني األمالح المعدنية االكؿ مف معزكؿ  قابمك

ما يعادليا مف المكاصفات القياسية  أك (IEC–702)صفات ىيئة الكيرباء الدكلية لمكا
 .(BS)البريطانية 

 معزكؿ بمبممر كمكريد الفينيؿ قابمك(PVC)  مطابؽ غالؼدكف ب أك غالؼب ،
 .العراقيةلممكاصفات القياسية 

 بالقماش المشبع. مضفكرةلألغراض العامة معزكؿ بمكاد مطاطية  قابمك 
(Elastomer – Insulated Textile – Braided and Compounded Cable)    

ما يعادليا مف مكاصفات أك  (BS 6007)مطابؽ لممكاصفات القياسية البريطانية 
 .(IEC)ىيئة الكيرباء الدكلية 

 ثيميفا محكرم معزكؿ بالبكلي قابمك (PE)  مف مبممر كمكريد الفينيؿ غالؼذك 
 (Polyethylene – Insulated PVC – Sheathed Coaxial Cable) 

 ، قطر كؿ منياشعيرة (16) كذك مكصؿ مركزم لو عدد مف الشعيرات ال يقؿ عف 
 .مميمتر( 0.2)

 دكائرلنقطة االستدعاء المستقمة عف  أك ككاشؼال دكائرفقط في  قابمكيستعمؿ ىذا ال  
 قابمكفي ال قصر دائرةحدثت  إذاالمصممة بحيث  المنظكماتفي  اإلنذار صفارات
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 ية االسمية عففكلتمراقبا باستمرار كال تزيد ال قابمكيككف ال .إنذار إصدارتسبب  فإنيا
 .ان فكلت( 50)

 مف مبممر كمكريد الفينيؿ معزكؿ بغالؼ قابمك(PVC)   مسمح بسمؾ مف الفكالذ
ما  أك (IEC–540) أك (IEC–502)كمطابؽ لمكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 

 .(BS)ات القياسية البريطانية يعادليما مف المكاصف
 
 التمديد وبعده أثناء في من التمف قابمواتوقاية ال 3-4/3 

 -التمديد كبعده: أثناء في مف التمؼ قابمكاتيجب اتخاذ االحتياطات التالية لكقاية ال 
  النحاس األحمر، المطابقة لمكاصفات ك  المعزكلة باألمالح المعدنية قابمكاتاللحالة

ما يعادليا مف المكاصفات القياسية البريطانية  أك (IEC–702)الدكلية  ىيئة الكيرباء
(BS)  خارجي مف مبممر كمكريد الفينيؿ  غالؼكذات(PVC) أفيجب  دكنو.ب أك 

تحت  أكتآكمية  أكرطبة  أماكفالمستعممة في ك التي مف ىذا النكع  قابمكاتتككف ال
. كيجب العناية (PVC)خارجي مف مبممر كمكريد الفينيؿ  غالؼاألرض ذات 

مطابقة لمتطمبات الصانع فيما  قابمكاتالمرافقة ليذه ال جيزةاأل الخاصة بأف تككف
محمية بطريقة مناسبة  قابمكاتية. كما يجب اف تككف تمؾ الفكلتمكر الضيتعمؽ بإخماد 

 لمنع تعرضيا لمتمؼ المادم.
  معزكؿ بمبممر كمكريد الفينيؿ  قابمكلحالة(PVC)صفات القياسية ، مطابؽ لممكا

قناة  أكقناة  أك أنبكبسطة اعندما يككف محميا بك  قابمكيستعمؿ ىذا ال العراقية.
  صندكقية فقط.

الميكانيكي  تالؼاال إلىفييا  قابمكيستعمؿ ىذا النكع في األماكف التي يحتمؿ تعرض ال
( 2.25) عمى ارتفاع يقؿ عف قابمككاف ال إذامف قبؿ القكارض، كفي كمتا الحالتيف  أك
قناة  أكقناة  أك أنبكبسطة ااألرضية فانو يجب اف يحمى بك  مستكلتر فكؽ م

دكف حماية أخرل بيخفى  أكمد عمى السطح األخرل قد ي   األماكفصندكقية. كفي 
حدث فيو عطؿ يؤثر عمى  إذامراقبة باستمرار، بحيث  دائرةبشرط اف يككف جزءا مف 

في الحاؿ عمى لكحة يظير ما يدؿ عميو سذلؾ العطؿ  فاف، منظكمةاألداء الفعاؿ لم
 التأشير الرئيسة. 

 مغمفة بالقماش المعزكلة بالمكاد المطاطية ك اللألغراض العامة  قابمكاتلحالة ال
ما يعادليا  أك  (BS 6007)مطابقة لممكاصفات القياسية البريطانيةتككف ، المضفكر

  .(IEC)مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 
 قناة صندكقية. أكقناة  أك أنبكبداخؿ  قابمكىذا المثؿ يجب استعماؿ  
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  ثيميف ا محكرم معزكؿ بالبكلي قابمكلحالة(PE) مف مبممر كمكريد  غالؼ مذ
 شعيرة قطر كؿ منيا( 16) مكصؿ مركزم لو ما ال يقؿ عف مكذ  (PVC)الفينيؿ

 .مميمتر( 0.2)
المصممة  المنظكمات كنقاط االستدعاء في ككاشؼال دكائرفي  قابمكيستعمؿ ىذا ال

، كيككف إنذار إصدار با إلىغالفإنيا تؤدم  قابمكفي ال قصر دائرةحدثت  إذابحيث 
في كيستعمؿ ايضا  .ان فكلت( 50) ية االسمية عففكلتمراقبا باستمرار كال تزيد ال قابمكال

مف قبؿ القكارض كفي  أكفييا  قابمكميكانيكي لم تالؼإالتي يحتمؿ حدكث  األماكف
متر فكؽ ( 2.25) مف عمى ارتفاع أقؿ قابمكمد فييا ىذا اللحاالت التي ي  جميع ا

 األماكفقناة صندكقية. كفي  أكقناة  أك أنبكباألرضية، فانو يجب كضعو داخؿ 
 دكف حماية.بمخفيا  أكفكؽ السطح  قابمكاألخرل يمكف كضع ال

 
 (Multiplex Systems) منظومات المضاعفة  3-4/4

مف مصدر كاحد. كمثؿ أكثرمف  اإلشاراتلنقؿ  لمضاعفةا منظكمةي قد يستعمؿ المكصؿ ف
 منظكمةتنخفض مكثكقية  أالالحريؽ بشرط ب اإلنذارألغراض  ةككف مقبكلالمنظكمة ت هىذ 

 الحريؽ نتيجة لذلؾ.ب اإلنذار
 
 لتوصيال سمك مقاسات   3-4/5

ية عند فكلتبكط الكالقيكد المفركضة عمى ى سمؾ التكصيؿيجب األخذ في االعتبار متانة  
( فاف المكصؿ يجب اف 4/1-3اختيار مقاسو. كخالفا لما ىك مكصى بو في البند ) 
ذامربع.  مميمتر( 1) عف تقؿ مساحة مقطعو أاليككف مف النحاس األحمر كيجب   كاف  كا 
 مربع. مميمتر( 0.5) تقؿ مساحة مقطعو عف أالفيجب  مضفكرة مف شعيرات المكصؿ 

 
  وشحن وعزل شبكة األسالكوالقنـوات الصندوقيـة  األنابيب   3-4/6

 (Conduits, Ducts, Channels, Trunking & Segregation of Wiring)  
 أكقنكات صندكقية فاف مادة تمؾ القنكات  أكداخؿ قنكات  قابمكاتتمرير  أريد إذا )أ(

 كاتككبديؿ لذلؾ يمكف استعماؿ قن القنكات الصندكقية يجب اف تككف مف المعدف.
 لميب مطابقة لممكاصفات القياسية قنكات صندكقية غير ناشرة أكغير معدنية 

الدكلية  عادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباءما ي أك (BS 4678: Part 4)البريطانية 
(IEC)  إلىبالضركرة  اختبار عدـ انتشار الميب ال يشيرمع األخذ في االعتبار اف 

التسميؾ عند  منظكمةفي  دكائرة عمى كماؿ الالقنكات الصندكقية لممحافظ مةءمال
 حدكث الحريؽ.
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 أك مغمكنةالمعدنية ال نابيبعماؿ االفانو يمكف است انابيبفي  قابمكاتأريد تمرير ال إذا )ب(
تككف مطابقة  أف، عمى (Rigid – PVC) المقكلمبممر كمكريد الفينيؿ  انابيب
ما  أك( A, B) كلمنكعيف (BS 4607: Part 1)اصفات القياسية البريطانية لممك 

تستعمػؿ أال. ىذا، كيجػب  (IEC)يعادليا مف مكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية
ذا .ـo(60) النكعيف عند درجة حرارة تزيد عف ىذيف مف أم مف نابيباال   مف كاف كا 

أك  ، (A)تحت الصفر في حالة النكع ـo(5) اقؿ مف إلىالمحتمؿ انخفاض الحرارة 
(25)oر في حالة النكع تحت الصف ـ(B) المناسبة  فانو يجب اتخاذ االحتياطات

 تالؼ الميكانيكي.لتجنب اال
مبممر  انابيبتكاجو فييا  عند أم نقطة يمكف اف إضافيةكقاية  ضماف كجكديجب  )ج(

احتماؿ حصكؿ تمؼ أك القنكات كالقنكات غير المعدنية  (PVC)الفينيؿ  كمكريد
 . ميكانيكي فييا

 الحريؽ عف مكصالت الخدماتب إنذار إشاراتمكصؿ يحمؿ  يجب فصؿ أم )د(
 منظكماتمف مصادر مف  شاراتإاألخرل كميا بما في ذلؾ المكصؿ الذم يحمؿ 

 قنكات أك انابيبالحريؽ كذلؾ بإجراء التمديدات داخؿ ب اإلنذار منظكمةتشترؾ مع 
صالت عف مك  فصمياب أكالحريؽ، ب اإلنذار ظكماتنمقنكات صندكقية مخصصة ل أك

مصنكعة مف مادة غير  قكية ميكانيكياك متماسكة ك متصمة  فكاصؿبالخدمات األخرل 
مختمفة مف  إشاراتتنقؿ  قابمة لالشتعاؿ. ىذا كمف الممكف لممكصالت المنفردة اف

  (.4/4-3)البند  في المنصكص عمييا ممحدداتلمف مصدر كاحد طبقا  أكثر
 منظكمةات الصندكقية المخصصة لغرض القنك  أكيككف مف المفيد كسـ القنكات  )ىـ(

 الحريؽ كذلؾ لتمييزىا.ب اإلنذار
الحريؽ يجب اف تككف مسمكة ب اإلنذار دكائرفاف  حقؽكاف الفصؿ غير مت إذا )و(

مف النحاس كالثاني األمالح المعدنية بغالفيف االكؿ مف  معزكلة قابمكاتباستعماؿ  
ما يعادليا مف  أك (BS 6207) لممكاصفات القياسية البريطانية األحمر مطابقة
حاجز  أكعازؿ خارجي ، كذات غالؼ (IEC)الكيرباء الدكلية  مكاصفات ىيئة

 الفرعي مكصى بو في الفقرة الفرعية األكلى مف البند ىك كممدكدة بحسب ماعازؿ، 
 ب(.3-4/1)

 لحريؽ مغطاة بالكامؿ عندما تككف أغطيةبا اإلنذار منظكمة قابمكاتيجب أف تككف  )ز(
 القنكات كالقنكات الصندكقية مثبتة في أمكنتيا.

يجب اف يككف عدد كمقاسات االسالؾ كالقابمكات المسحكبة في أم انبكب اك قناة )ح(   
بسيكلة. كما ينصح بترؾ فراغ مف اجؿ التكسع في المستقبؿ.  ي مكف سحبيابحيث 
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ف تككف مف نكع انابيب معدنية فإنيا يجب ا كاذا استعممت قنكات صندكقية معدنية اك
 لجميع اجزائيا. يضمف استمرارية التأريض كيضمف المتانة الميكانيكية

بشكؿ آمف كعمى ك يجب تثبيت القابمكات الممدكدة عمى السطكح بطريقة مرتبة )ط(    
 مسافات مناسبة.

عندما تمرر القابمكات في قنكات رأسية مف طابؽ الى آخر مف المبنى يجب تعبئة أم )م(   
في البند  منصكص عميورؾ بينيا كبيف الحكاجز المقاكمة لمحريؽ، كما ىك فراغ يت

كفؽ متطمبات عمى كمكقفة لمحريؽ  بمادة مناسبة غير قابمة لالشتعاؿ، (د/5-4)
اك ما يعادليا مف مكاصفات  (BS 476 : Part 4)المكاصفات القياسيػػة البريطانيػػػة 

 مستكلتككف القنكات الصندكقية عند  . ىذا، كيجب اف(IEC)ىيئة الكيرباء الدكلية 
كؿ طابؽ مغمفة بشكؿ فعاؿ بمادة غير قابمة لالشتعاؿ مطابقة لمتطمبات المكاصفات 

 .المذككرة آنفان القياسية 
 

 المسمحة قابمواتال  3-4/7
الميكانيكي فاف المكصالت  اإلتالؼمسمح لمكقاية مف  قابمكحيث يتطمب األمر استعماؿ  
. يمكف استعماؿ (PVC)مف مبممر كمكريد الفينيؿ  غالؼلة كذات يجب اف تككف معزك  
ما  أك (IEC–540) أك (IEC–502)المطابقة لمكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية  قابمكاتال 

 .(BS)يعادليا مف المكاصفات القياسية البريطانية 
 
 التي تقع تحت سطــح األ ض أوالتآكمية  أوالمواقع ال طبة   3-4/8

(Damp, Corrosive or Underground Locations)          
تحت سطح األرض ذات  أكتآكمية  أكفي مكاقع رطبة  مدىاالمراد  قابمكاتتككف ال أفيجب  

ما لـ تكف البيئة المحيطة ذات تأثير   (PVC)خارجي مف مبممر كمكريد الفينيؿ غالؼ كاؽ  
 أضافيةكقاية  ضماف كجكد. كفي بعض المكاقع يجب (PVC)عمى مبممر كمكريد الفينيؿ 

 كاالسمنت ليا تأثير تآكمي عمى المعادف. (البكرؾ) الجص أف بعض أنكاع عممان ليا. 
 
 د جات الح ا ة المحيطة  3-4/9

 (PVCمف المطاط أك مبممر كمكريد الفينيؿ ) ذات العزؿ قابمكاتتستعمؿ ال أاليجب  
ما يعادليا مف  أك (IEC – 540)  (IEC)المطابؽ لمكاصفات ىيئة الكيرباء الدكلية 

ف مالتي تزيد فييا درجة الحرارة الناتجة  األماكففي  (BS)المكاصفات القياسية البريطانية 
ذاعمى الترتيب.  ـo(70)أك  ـo(60) التحميؿ الكيربائي في المكصؿ عف كاف مف غير  كا 
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طاطي المقاكـ ذات العزؿ الم قابمكات، فانو يمكف استعماؿ الاألماكفالممكف تجنب مثؿ تمؾ 
 المقاـك لمحرارة.  (PVC)مف مبممر كمكريد الفينيؿ ذات العزؿ أكلمحرارة 

 
 الميكانيكي التالفالوقاية من   3-4/11

الحتماؿ عند أم نقطة قد تتعرض فييا  قابمكاتمالئمة لم إضافيةكقاية  ضماف كجكديجب  
 الميكانيكي. حصكؿ االتالؼ

 
 (Joints)الوصالت   3-4/11

سيمػة المناؿ كمكسكمػة بعبػػػارة تككف الكصالت مغمفة داخؿ عمبة كصؿ مالئمة  أفيجب 
الخدمات  كصالت كذلؾ لتجنب الخمط بينيا كبيف FIRE  ALARM)حريؽ إنذار )

كالتأشير. كما  سيطرةال أجيزةفي  أك اإلطالؽاألخرل، باستثناء الكصالت الكائنة داخؿ كحدة 
مقاكمتيا  معيار قؿي كأالنفسو  قابمكاقؿ مف مكثكقية ال تككف الكصمة ذات مكثكقية أاليجب 

 .ةنفسو الذم ال يحتكم عمى كصم قابمكمقاكمة المعيار لمحريؽ عف 
 
 الخطوط اليوائية  3-4/12

ذاالكقاية مف الحرائؽ،  منظكماتيجب تجنب استعماؿ الخطكط اليكائية ل كاف ال بد مف  كا 
 CP)في المكاصفات البريطانيػػة  نصكص عميياالمالتعميمات  تباعإاستعماليا فانو يجب 

 ما يعادليا. أك (1022
 

 الواقعة في التجاويف والف اغات قابمواتال  3-4/13
الخدمات األخرل بمسافة ال  قابمكاتالحريؽ عف ب اإلنذار منظكمة قابمكاتتفصؿ  آفيجب  

 قنكات صندكقية. أكقنكات  أك انابيبضمف  قابمكاتلـ تكف ال إذا ان مميمتر ( 300) تقؿ عف
 
 ال بط الالسمكي  3-4/14

العطؿ  أكحالة الحريؽ  لمداللة عمىاإلرساؿ الالسمكية المخصصة  منظكماتتككف  أفيجب 
 األخرل. المنظكمات أجيزة تراإشاالتداخؿ مع  أكذات رمكز خاصة بيا لمنع التشكيش 

 
 اتقابمو ال خفاقإعند  المنظومةحماية   3-4/15

 األجزاءالتكصيالت المشتركة بيف  إلخفاؽبحيث يككف  المنظكماتعض في ب جيزةتصمـ األ
استمرار  األمرتطمب  اذافالحريؽ. ب اإلنذار منظكمة أجزاءتأثير محدكد عمى كظيفة بقية 

بحيث انو عند حدكث عطؿ كاحد سكاء  مصممة تالحريؽ، ككان أثناءفي  منظكمةعمؿ ال
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المجاكرة لمعطؿ فانو يمكف  األجزاء ة سيؤثر فقط عمىالمفتكح دائرةلم أـ كرةقصمال دائرةأكاف لم
العطؿ في حالة الالحريؽ  إلى( بشرط أف يشار 4/2-3البند )في  المبيفاستعماؿ التسميؾ 

تعرضت عدة  ذاإبحيث  قابمكاتال مد كترتيبيجب  منظكمةال ىذهعمى انفراد. كفي مثؿ 
بشكؿ ضار،  منظكمةكبيرا مف اللمحريؽ في نقطة ما فاف ذلؾ سكؼ ال يعطؿ قسما  قابمكات

ال فيجب استعماؿ التسميؾ   . المنطقة( عند تسميؾ تمؾ 4/1-3في البند ) المبيفكا 
 
 الخدمات الضافية  3-5

 نقاط االستدعاء، أك ككاشؼالحريؽ بحيث تقـك الب اإلنذار منظكمةيمكف تصميـ  (1)
 دكائر إغالؽ أكفتح ب ،الحريؽ كاستدعاء فرقة مكافحتو إنذار إصدار إلى باإلضافة
 ماثؿ، عمى اف يخضع ذلؾ العتباراتم جيازسطة مرحؿ اك ابك  اإلضافيةالخدمات 

 عمى تمؾ السمطة المعنية. ككأمثمةاستشارة  إلى باإلضافة أمافقانكنية كعكامؿ 
 -ما يمي: رجند اإلضافيةالخدمات 

  مكافحة الحريؽ الثابتة. منظكماتتشغيؿ 
 اف كأبكاب الحريؽ.الشبابيؾ كأبكاب الدخ إغالؽ 
 التيكية. منظكماتعمى  سيطرةال 
  إغالؽتغطية الخزانات التي تحتكم عمى سكائؿ قابمة لالشتعاؿ كفتح اك 

 الخ.……صماماتيا لعزؿ تمؾ المحتكيات عف التالمس المباشر مع الحريؽ 
 في حالة عدـ كجكد حريؽ فانو يجب اإلضافيةمصادر طاقة لمخدمات  تييئةلـز  إذا (2)

ذاالحريؽ مباشرة. ب اإلنذار منظكمةاخذ ذلؾ مف مصدر طاقة  عدـ  كاف مصدر كا 
في حالة  الإكال يعمؿ  (off)يبقى في العادة مفصكال  اإلضافيةطاقة الخدمات 

 الطاقة مف اإلضافيةحدكث حريؽ، فانو ال مانع عندئذ مف اف تستمد الخدمات 
 منظكمةمكثكقية  الحريؽ، بشرط عدـ انخفاضب اإلنذار منظكمةمصدر طاقة 

 الحريؽ بسبب ذلؾ.ب اإلنذار
 منظكمةالغازية الثابتة التي يعتمد عمميا عمى عمؿ  اإلطفاء منظكماتفي حالة  (3)

 اإلطفاء منظكمةال مانع مف اف تستمد المؤشرات التي تبيف حالة الحريؽ، فب اإلنذار
كقيةتنخفض مكث أاللحريؽ بشرط با اإلنذار منظكمةطاقتيا مف مصدر طاقة 

 المصدر كعمره التشغيمي نتيجة لذلؾ. 
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 تداخل ال سال الالسمكي  3-6
الحريؽ مصممة كمركبة بحيث ال تسبب تداخال السمكيا ب اإلنذار منظكماتتككف  أفيجب 

ما يعادليا  أك (BS 800)يزيد عف الحدكد المكصى بيا في المكاصفات القياسية البريطانية 
 .(IEC)لدكلية مف مكاصفات ىيئة الكيرباء ا

 
 ال سال الالسمكيالتشويش الكي بائي عمى   3-7

 احتماؿ الحريؽ،ب اإلنذار أجيزةيؤخذ بعيف االعتبار، كبخاصة عند التصميـ كعند تركيب  
 اك مصادر خارجية مثؿ البرؽ أخرل اك أجيزةعالية مف التداخؿ مف  مستكياتحدكث 
تأثير ىذا التداخؿ عمى  لتصميـ يقمؿ مفمع جعؿ افي مصادر الطاقة  المتالشيةالتيارات 

 .اإلنذار منظكمةل األداء الطبيعي
 

 الم اجع
[1] NFPA 72, "National Fire Alarm Code", Fire Protection Association, Inc., 2002. 

[2] "North Carolina State Building Code: Fire Code", International Code Council, 

Inc., 2006. 

 الجزء، كالعشركف الثالث دمالمج ،األردني الكطني البناء كدات"، ك الحريؽ مف اإلنذار أنظمة ككدة " [3]
 .2006، الخامس

 ككالة ف،كاإلسكا العامة األشغاؿ رةاكز  ،السعكدية العربية كةمالمم"،  المباني لتنفيذ العامة المكاصفات " [4]
 .2002الكزارة لشؤكف األشغاؿ العامة، 

، الثاني الجزء، " الحريؽ مف المنشآت لحماية التنفيذ طاتاكاشتر  التصميـ ألسس المصرم ككدال[5] " 
 .2001، االكلى الطبعة، الحريؽ اخطار مف حدمل المباني خدمات انظمةمبات متط

نذار الحريؽ مف لمكقاية العربي الككد [6]   .2005 كالثاني، األكؿ الجزء – الحريؽ كا 
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 الرابعالباب 
  تصميمية محددات

 
 الحريقب اإلنذار منظومة غايات  4-1

  :التاليةض ااجيزة االنذار الى االغر  ستعماؿييدؼ ا  
  حماية اركاح شاغمي المبنى في حالة حدكث حريؽ لتمكينيـ مف الكصكؿ الى المناطؽ

 .منةآلا

 حد ممكف  خسائر ألدنىت كتقميؿ الحماية الممتمكات مف بنايات كاثاث كاجيزة كاستثمارا
  .مف الكشؼ المبكر عف الحريؽ كتحديد مكقعو

 
 لإلنسان الوقايةتحقيق   4-1/1

قد يؤدم الحريؽ إلى الحريؽ ىي حماية اركاح الناس فباف اليدؼ االساس لمنظكمة االنذار 
بالغاز أك  االختناؽالحركؽ بدرجاتيا المتعددة ك متعددة مثؿ  بطرائؽالمكت أك اإلعاقة 

عاـ فاف معظـ الحرائؽ تبدأ باالحتراؽ البطيء ض لإلشعاع أك التسمـ. كبشكؿ ر التع
ريؽ ف مف سبؿ النجاة الميمة في حالة حدكث حإ كتصاعد الدخاف كنكاتج االحتراؽ األخرل.

ذا لـ تستعمؿ  مسالؾ اليركب. طريؽىي امكانية اليركب السريع عف  اليركب  مسالؾكا 
مما قد يؤدم إلى مف الخركج مف المبنى  المبنى شاغمك  فكيتم ال ألم سبب فقد ةفر االمتك 

 .المذككرة سابقان  الطرائؽالكفاة في النياية بإحدل 
حريؽ في كقت  اف اليدؼ االساس مف ىذه المدكنة ىي تنبيو االشخاص الى حالة حدكث

الرؤية الى اقؿ مف  مجاؿنخفض ياك اليركب قبؿ اف  مبكر بحيث يتسنى ليـ اطفاء الحريؽ
 اليركب.مسالؾ  ستعماؿكارتفاع السنة الميب كعدـ تمكنيـ مف ا بسبب الدخاف ان متر  02

 
 حماية الممتمكات  4-1/2

اف حيػػػػث  لمكجػػػػكدات القيمػػػػةحمايػػػػة الممتمكػػػػات  كا اليػػػػدؼ الثػػػػاني مػػػػف حيػػػػث االىميػػػػة ىػػػػك
مػا يحػدث مػف ك  يقمؿ مف االضرار االقتصػادية التػي يسػببيا الحريػؽمحريؽ االكتشاؼ المبكر ل

ر فػػي المبػػاني كالمنشػػجت نتيجػػة لمحريػػؽ كتختمػػؼ شػػدة ىػػذا التػػدمير بػػاخت ؼ مػػا يحكيػػو دمػػا
مابعػد الحريػؽ مباشػرة بعػد  بتفعيػؿ اجػراءاتكذلؾ النتشار الحريؽ المبنى نفسو مف مكاد قابمة 

 . الحريؽ اكتشاؼ
 نظربالحريؽ لو جدكل اقتصادية افضؿ مف عدـ كجكده اذا اخذنا بالنذار اف كجكد منظكمة ا

ـ تفػػي حالػػة حػػدكث حريػػؽ كلػػـ يػػنػػو فػػي تقميػػؿ االضػػرار االقتصػػادية االعتبػػار حجػػـ الفائػػدة م
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هو سررة  اسسرابا    المنظوماتمن هذه  الغرض الرئيسحيث اف  اكتشافو قبؿ اف ينتشر

 .إلى الحريق
 
 الحريقب اإلنذار منظومة لدائرة التصميمية المحددات  4-2

اقؿ عدد ممكف  تستعمؿأف  ىك الحريؽباالنذار  سباب نجاح كمكثكقية منظكمةمف اىـ ا .1
كىذا التقميؿ اليعني الخركج عف اإلنذار  التي يعتمد عمييا إصدار العناصرمف 

 أجيزةانتقاؿ اإلشارة إلى مثؿ سيكلة  المكاصفات كالشركط التي تحددىا ىذه المدكنة
عند حدكث  كأ ككاشؼال كاإلشارة نتيجة تشغيؿ نقاط االستدعاء اليدكية أك سيطرةال

 أجيزةك  االنذار صفارات بأبسط الكسائؿ إلى اشارات االنذاركما يجب نقؿ عطؿ ما. 
إطفاء  منظكمات)مثؿ  اإلنذار منظكمةسطة اتشغؿ بك  آالتاإلشارة األخرل كالى أم 

الحريؽ كأبكاب كاجيزة االتصاالت الخاصة بالحريؽ التمقائية كالمصاعد الحريؽ 
 .ا(التيكية كغػػيرى منظكماتك 

 :التالية يتكقؼ اختيار أنكاع الككاشؼ عمى نتائج دراسة العكامؿ .2
 القابمة ل شتعاؿ أك التجييزات المطمكب حمايتيا. طبيعة المكاد 
 .طبيعة كظركؼ المكقع المراد حمايتو 
  م ءمتيا لمكاف التركيب كحساسيتيا لظكاىر الحريؽ مقدار خكاص الككاشؼ ك

 إنذار مبكر بقدر اإلمكاف. المحتمؿ حدكثيا، كذلؾ بيدؼ إعطاء
تحتكم لكحات السيطرة عمى أجيزة المراقبة كالسيطرة كالدكائر المرافقة ليا ال زمة  .3

الحريؽ بالطاقة مف خ ليا، كاستقباؿ اإلشارات مف ب الكشؼ كاإلنذار منظكمةلتجييز 
بة دكائر التابعة ليا، كتقـك بمراق اآلالتكنقميا إلى أجيزة اإلنذار ك  أجيزة بدء اإلنذار

 .المنظكمة
كذلؾ لكبر حجـ أك ارتفاع المبنى أك  ةكاحد منظكمةفي  سيطرةعدة لكحات  تستعمؿقد  .4

 لكحات فرعية في أماكف ُتكضع، كفي ىذه الحالة المنظكمةلكجكد عدة مباف ضمف 
ىذه المكحات الفرعية  ُتربط)في حالة تعدد المباني( ك  مختمفة مف المبنى أك في كؿ مبنى

معا شبكة اتصاالت، حيث تستقبؿ المكحة الرئيسة  لتتككف منيايطرة الرئيسة بمكحة الس
أك األعطاؿ بالشبكة أك  حيث اإلنذار جميع المعمكمات الخاصة بكؿ لكحة فرعية مف

 بالمكحة الفرعية.
أعماؿ الكشؼ كفي ىذه الحالة تككف كؿ لكحة فرعية قائمة بذاتيا بحيث تستطيع القياـ ب 

االتصاؿ  انقطع المبنى الذم تغطيو حتى لك التي تغطييا أكطقة كاإلنذار في المن
 بالمكحة الرئيسة.
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دكف تأخير، فأف بباستثناء المباني صغيرة الحجـ التي يمكف أف يحدد فييا مكقع الحريؽ  .5
لكحة السيطرة يجب أف تككف مصممة بحيث تحدد بكضكح مصادر اإلنذار. كيمكف 

 :التاليةالمساعدة  بياف مكاقع مناطؽ اإلنذار بالكسائؿ
 قائمة رقمية. -أ 
 مخطط لممبنى معد خصيصا ليذا الغرض. -ب 
 ( مثبت بشكؿ دائـ بجانب المكحة.Mimic Diagramرسـ تمثيمي ) -ج 
لسيطرة تكضح عمييا منطقة اإلنذار ( متصمة بمكحة اMonitor)شاشة مراقبة  -د 

 حدكثو باإلضافة إلى طابعة. حاؿكمصدره 
بة بدكائر الكتركنية ليا القدرة عمى كشؼ حصكؿ كالمراق لكحة السيطرة تجييزيجب  .6

الخمؿ في دكائر كاس ؾ منظكمة الحريؽ مثؿ حصكؿ دائرة  فصؿ اك قصر اس ؾ 
عف تمييز ما يرد الييا مف اشارات المنظكمة عمى اف تككف ليذه الدكائر القدرة عمى 

ير الى كما يجب اف تظير اشارت كاضحة عمى لكحة السيطرة تش ،اشارة حدكث الحريؽ
 ىذه االعطاؿ.

يمكف استعماؿ نقاط االستدعاء اليدكية الختبار تسميؾ المناطؽ بحيث عند تشغيؿ نقطة  .7
استدعاء يدكية خاصة بمنطقة يجب اف تشير لكحة السيطرة الى تمؾ المنطقة دكف 

 غيرىا.
الحريؽ بكمة انذار ظمن ألمالدكرم مف االمكر االساسية  اف الصيانة الدكرية كاالختبار .8

الصيانة كاالختبار الى تعطيؿ عمؿ المنظكمة بحيث   اجراءدم ؤ ت اف ال يجب لذلؾ
يفحص كؿ كاشؼ عمى انفراد كال يسبب ىذا الفحص اصدار اشارة انذار اك يسبب 

اط ؽ اشارة االنذار عف ىذا  أجيزة تـ عزؿ ام اذا. بعمؿ بقية المنظكمة شكمةم
 .ة اجيزة  بدء االنذار االخرللبقيفعالة  جيزةىذه األ الكاشؼ يجب اف تبقى

مرئية في حالة حصكؿ حريؽ كلكف ضماف استمرارية اشارة االنذار المسمكعة كال يجب .9
كاحيانا يسبب الحريؽ تمؼ االس ؾ المغذية ليا لذلؾ  قد يسبب العطؿ تكقؼ بعضيا

بحيث يتـ تجنب الفقداف الكمي ل شارة  الدكائر الكيربائية لمصفاراتيجب ترتيب 
 الدكائر الكيربائية لمصفاراترة قصر في أم جزء مف تسميؾ ئكعة عند حدكث داالمسم
الحاالت يجب االحتياط مف عدـ فقداف االشارة المسمكعة  أسك أكفي  ،أثناء الحريؽفي 

كذلؾ بضماف بقاء اشارة االنذار في نقطة كاحدة عمى االقؿ تكضع قرب لكحة  السيطرة  
 التي تككف عادة  في مكاف امف.
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 (Zonesالمناطق ) 4-3
كسيكلة الكصكؿ اليو  الحريؽ مكافالقابمية عمى تحديد  الحريؽبف تككف لنظاـ االنذار يجب ا

 لذلؾ يتـ تقسيـ المساحة المحمية الى مناطؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
 
 المناطق وعددها محددات مساحات  4-3/1

زيادة  اطؽ في حالةمن ةالى عد الكاحدة مساحة أرضية منطقة اإلنذار تقسيـيجب  .1
متر   0222حة المنطقة الكاحدة عف تزيد مسا بحيث ال مربع   متر   0222 المساحة عف

 مع االخذ باالعتبار حدكد حكاجز الدخاف كالنار. مربع  

متران مربعان فيجب أال  022إذا كانت مساحة أرضية الطابؽ الكاحد في المبنى تزيد عمى  .2
 كاحد. أم منطقة إنذار أكثر مف طابؽ تغطي

متران مربعان فيجكز أف  022إذا كانت مساحة أرضية الطابؽ الكاحد في المبنى أقؿ مف  .3
أكثر مف  ، كلكف ال يجكز اف تغطيمنطقة اإلنذار الكاحدة أكثر مف طابؽ كاحد تغطي

متران ف  يجكز  02أما المباني التي يزيد ارتفاع أرضية أعمى طابؽ بيا  .ث ثة طكابؽ
نذار أكثر مف طابؽ كاحد حتى لك كانت مساحة الطابؽ أقؿ مف منطقة اإل تغطيأف 

 متران مربعان. 022

الفاصمة لمحريؽ  جدرافتحدد مناطؽ اإلنذار بناء عمى التقسيمات اإلنشائية لممبنى كال .4
 منطقة اإلنذار أكثر مف حيز حريؽ كاحد. كيجكز تغطيكحكاجز الدخاف بحيث ال 

 متران مربعان مف ىذا الشرط. 022استثناء المساحات التي تقؿ عف 

المحتكية عمى القابمكات، كآبار المصاعد المناكر يجب اعتبار آبار الس لـ المحاطة ك  .5
 ، كمناطؽ إنذار مستقمة.  كغرؼ تجميع القمامة ككافة المكاقع الخطرة

يراعى في تحديد مناطؽ اإلنذار أال تزيد المسافة التي يقطعيا الفرد بحثا عف مصدر  .6
أعمى األبكاب جية  ع ماتمتران داخؿ المنطقة الكاحدة. كيجب كضع  02ى الحريؽ عم

لعدد مناطؽ  اختصاران الخارج ألماكف الخطكرة المغمقة مثؿ غرؼ الكيرباء كغيرىا كذلؾ 
 اإلنذار كلتسييؿ سرعة الكصكؿ إلى مصدر اإلنذار.

 مع دكائر الككاشؼ بنفس منطقة اإلنذار.نقاط االستدعاء يجب ربط  .7

الكبيرة التي تغطي اكثر مف مبنى كاحد، قد يككف مف الضركرم تحديد  منظكماتالفي  .8
 .عدد المناطؽ التي يصدر فييا اإلنذار في آف كاحد

  
 اليدوية منظوماتتخفيف القيود في تحديد المناطق لم  4-3/2

 (Relaxations for Manual Systems) 
  :لحريؽ كىماابزنة بيف ىدفيف ميميف لمنظكمات االنذار االمك  تجب
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  الكشؼ المبكر عف الحريؽ كتحديد مكقعو 

 كمككناتيا  أعطالياقمة اساسيات ىذه الثقة  مفك  .الثقة العالية بمنظكمة الحريؽ
 كتعقيدىا.

اذا كانت امكانية  (0-4) في البند المنصكص عمييا المحدداتيمكف التساىؿ بااللتزاـ ب
فقط نقاط استدعاء يدكية ات يدكية ذات ككانت المنظكم متيسرةالكصكؿ الى مكقع الحريؽ 

مكاف الحريؽ بسيكلة  فييا رؤيةكمثاؿ عمى ىذا التساىؿ المناطؽ المفتكحة التي يمكف 
 سيكلة كافية لتمرير المعمكمات عف الحريؽ إلى الشخص المسؤكؿ عف المرفؽ. ككذلؾ تكفر

 
 محددات اجهزة بيان االنذار المسموعة والمرئية  4-4
 (الحريقبصفارات االنذار بيان االنذار المسموعة )اجهزة   4-4/1

 ديسيبؿ 51يراعى في تكزيع أجيزة اإلنذار الصكتية أف تعطى شدة صكت تزيد بمقدار  .1
 02أعمى ضكضاء تستمر لمدة  عمى ديسيبؿ 1بمقدار يزيد عف الضكضاء بالمكاف ك 

 متران. 02عمى بعد  ديسيبؿ 51ثانية أييما أكبر، كعمى أال تقؿ عف 

أف تككف خارج المبنى في األجكاء المكشكفة اعى في حالة تركيب أجيزة إصدار اإلنذار ير  .2
مف األنكاع المقاكمة لمعكامؿ الجكية. كفي حالة تركيبيا في األجكاء المعرضة لتككيف 

يجب أف تككف مف األنكاع المقاكمة ليذه  فإنيااالنفجار  مخاليط قابمة ل شتعاؿ أك
 القياسية الخاصة بيذه الحاالت. المكاصفات بحسب ما تشترطواألجكاء 

 . ديسيبؿ 21فيجب أف ال تقؿ شدة صكتيا عف  اآلالتفي حالة تركيبيا في غرؼ  .3

في حالة كسائؿ اإلنذار الصكتية في غرؼ النكـ بالفنادؽ أك غيرىا فيجب أال تقؿ شدة  .4
 أعمى مف أعمى ديسيبؿ 1أك عف  ديسيبؿ 52الصكت عند رأس الفرد النائـ عف 

 ثانية أييما أكبر. 02ضكضاء في المكاف تستمر لمدة 

 مف األرضية. متر 0302ياز اإلنذار الصكتي عف يجب أف ال يقؿ ارتفاع ج .5

 يجب اف تككف نغمة صفارة االنذار مميزة  كمختمفة عف اية نغمة اخرل. .6

تشابو المميزات الصكتية ت أف يجباكثر مف نكع مف صفارات االنذار  ستعماؿفي حالة ا .7
  .ضمف المبنى الكاحد يال

( منبو ضكئي كصكتيبكؽ اك  ،)جرس بأنكاعيايجب اف تككف ترددات صفارات االنذار  .8
 ىرتز. 5022الى  422بيف 

 
 مجموعات إلى تاالصفار  تقسيم  4-4/2

بالحريؽ تسيطر عمى عدة نذار امنظكمة  ة المنظكمات المركزية كما ىك الحاؿ فيفي حال .1
كؿ  مف غير المحتمؿ اف تتأثراذا اصبح لدينا اليقيف اف ية ك مثؿ المجمعات السكن مباف  
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 فيو الحريؽ تصدر الصفارات صكتا في المبنى الذم حدثيفضؿ اف  ،المباني بالحريؽ
بقية ساكني ثير عمى أكذلؾ لتقميؿ التالمجمع باكممو  كليسكالمباني القريبة منو  فقط

لية آ عمىالحريؽ بنظكمة االنذار ميجب اف تحتكم . لذلؾ بينيـكعدـ بث اليمع المجمع 
 .أك في تمؾ المنطقة كاألماكف المجاكرة لياكاحدة في منطقة  تشغيؿ الصفارات

الحريؽ الى بت االنذار المتطمبات الميمة لمكحات السيطرة امكانية تقسيـ صفارا مف .2
بحيث يمكف ترتيب عند حدكث الحريؽ  بعد االنذار ما إجراءات بحسبمجمكعات 

، صكت اإلنذار في جميع أنحاء المبنى كبخاصة في المباني الصغيرة صدرتل منظكمةال
في منظكمات ككما  ،دكف غيرىابيمكف اصدار صكت االنذار في بعض المناطؽ  ككذلؾ

كيجب أف يكضح ىذا  .(4/5-4) البندي ف المنصكص عميياالحريؽ ذات المرحمتيف 
 .بنىالتقسيـ في تعميمات الحريؽ التي تكزع عمى شاغمي الم

 
 سيطرةفي لوحة الواجهزة االسكات التحذير المسموع والمرئي   4-4/3

بمفتاح إلسكات صكت صفارات إنذار الحريؽ اك  مجيزةيجب أف تككف لكحة السيطرة  .1
إشارة مسمكعة تصدر صكتا تعطي  بحيث تحكيمو ألصكات انذار في لكحة السيطرة فقط

أال تككف ىذه اإلشارة مماثمة يفضؿ في أم منطقة. ك  بدء االنذار جيازعند عمؿ أكؿ 
في حالة االنذار ، كأف يككف باإلمكاف إسكات ىذه الكسائؿ يدكيا اإلنذار العاـ صفاراتل

غطي منطقة ي جياز بدء انذارمف أم  تاليةعمى أف تعكد لمعمؿ عند كركد إشارة الكاذب 
 أخرل.

يجب أف تحتكم المكحة عمى إنذار صكتي داخمي يعمؿ في حالة حدكث دائرة قصر اك  .2
فصؿ كيربائي أك انقطاع التيار الكيربائي الرئيس أك انييار أدكات الحماية أك نزع أم 
كاشؼ أك جياز إنذار أك فصؿ اك ضعؼ البطاريات االحتياطية، باإلضافة إلى ع مات 

 تبيف سبب صدكر ىذا اإلنذار.

خر مف أم منطقة آاإلنذار في منطقة حريؽ معينة  يجب أال يمنع أم إنذار  كاتاس .3
 حريؽ أخرل.

 سيطرةلكحة ال التحذير الصكتي مفالحريؽ أك  عفاإلنذار العاـ  صفاراتعند إسكات  .4
كيفضؿ اف تككف ىذه االشارة  تبيف حالة االسكات سيطرةال أجيزةيجب صدكر إشارة في 

اإلشارة التي قد تككف مشابية الشارة  كُيراد مف ىذه  مرئية عمى شكؿ ضكء متقطع
 .في كضع التشغيؿاإلسكات  جيازالتحذير مف العطؿ التذكير بأف 

لذلؾ  يجب اف تحتكم لكحات السيطرة  ىنالؾ مرافؽ يتطمب  فييا اليدكء ) كالمستشفيات(  .5
 ذار الصكتي.عمى امكانية اجراء االختبار الدكرم اك الصيانة بدكف  تشغيؿ اجيزة االن
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اف يجب بعد اجراء االختبارات بدكف اجيزة االنذار الصكتي كلضماف عدـ نسياف تشغيميا  .6
كد مف كضع أتالخاصية عدـ إمكاف إعادة التشغيؿ إال بعد  في لكحة السيطرة  تتيسر

 جميع اجيزة االنذار كبدء االنذار في حالة التشغيؿ الطبيعي.

 الذمتتعدل الحيز  لكحة السيطرة بشدة صكتية الاف تككف االشارات المسمكعة مف يجب  .7
ال يؤثر  كيفيو لكحة السيطرة كذلؾ كي تككف ضمف نطاؽ مشرفي الحريؽ ك  تكجد

 .المدنيصكتيا عمى االتصاؿ الياتفي  بفرؽ الدفاع 
 
 االنذارات المسموعة في االماكن الصاخبة 4-4/4

اك  ذات ضجيج عاؿ   آالت ذات ضكضاء عالية مثؿ كرش العمؿ التي تحكم ىنالؾ مباف  
. يجب اجراء ديسيبؿ 552المسارح التي يمكف اف تصؿ فييا  شدة الصكت الى اكثر مف 

لذلؾ  .لترددات الصكت التي غالبا ماتككف فييا قدرة الصكت ضمف حزمتيف لمتردد تحميؿ
البند تفي بمتطمبات أف يجب اختيار ترددات جياز االنذار المسمكع خارج ىذه الترددات ك 

 الحريؽ كذلؾ باستعماؿباإلنذار  منظكمةالرئيسة في  الصفاراتيمكف تقكية كما ، (4-4/1)
 كضع في الحسباف ما، كفي ىذه الحالة يجب نفسوثانكية تشغؿ مف مصدر الطاقة  صفارات

 -:يمي
 مف الضركرم حساب مصادر الضكضاء المؤقتة  سلحساب اعمى شدة ضكضاء لي

 كغيرىا. اآلالتالبناء اك نقؿ اك غير الطبيعية مثؿ  فعاليات 

  كالتي تشمؿ  فقطالرئيسة  فاراتالص حساب شدة صكت االنذار المسمكع مفأف
 مصدر الضكضاءعندما يتكقؼ  (4/1-4) البندالبناية كميا كما ىك مكصى بو في 

 الثانكية صامتة. الصفاراتكاف تككف 
  مسمكعة  آالتعمى الرئيسية في أقساـ المبنى التي ال تحتكم  الصفاراتأف تككف

 بكضكح في جميع أنحاء المبنى كفي جميع األكقات عندما يتـ تشغيميا.

 التكىيف  كضع كاقيات السمع  يجب اف يتـ حساب في االماكف التي يتطمب فييا
 تسببو ىذه الكاقيات لضماف صكت مسمكع في حالة االنذار. الذم

 ة في حالة عدـ امكانية يجب كضع اجيزة بياف انذار مرئية باالضافة الى المسمكع
 تحقيؽ متطمبات شدة االنذار المسمكع ال زمة.

كيمكف اف  المباني،( مستكيات شدة الصكت النمكذجية لبعض 4/5-4الجدكؿ ) كيبيف
لمتصاميـ عمى اف اليغني عف القياس الفعمي باجيزة ىذا الجدكؿ كدليؿ استرشادم  يستعمؿ

 قياس الصكت في الحاالت الخاصة.
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 اشارات االنذارات المرئية  4-4/5
أك  ذات شدة الضكضاء العاليةكسائؿ اإلنذار المرئية عادة في األماكف  تستعمؿ .1

األماكف التي يشغميا أشخاص صـ أك المستشفيات ككسيمة إنذار إضافية أك مكممة. 
يا ستعمالكتككف ىذه الكسائؿ عبارة عف ككاشؼ ضكئية تعطي ضكءان متقطعان. كيككف ا

 .ديسيبؿ 02ليذه المدكنة إذا زادت شدة الضكضاء بالمكاف عف  مطمكبا طبقان 

 
 .( مستويات شدة الصوت النموذجية لبعض االشغاالت4/1-4الجدول )

 (A)الصوت ديسيبل شدة  نوع االشغال ت

 11 مرفؽ عمؿ ادارم  1
 41 مرفؽ تعميمي  2
 22 مرفؽ صناعي  3
 21 غرفة اعماؿ ميكانيكية  4
 42 مرفؽ تجارم  5
 01 مرفؽ سكني  6
 02 مخازف 7
 52 ة كمزدحمة ة لشكارع رئيسالمساكف المكاجي 8
 11 لشكارع رئيسة متكسطة االزدحاـ  ةالمساكف المكاجي 9

 42 لشكارع  فرعية  ةالمساكف المكاجي 11
 

يحس بيا يجب اف يككف تكزيع كعدد كنكعية اجيزة االنذار المرئية بحيث يمكف اف  .2
 اتجاىو.عف  لنظرالمتمقي بغض ا

كسائؿ اإلنذار المرئية باإلضافة إلى أجيزة اإلنذار الصكتية، فإف  ستعماؿفي حالة ا .3
 عطؿ أم منيا يجب أال يمنع تشغيؿ اآلخر.

كاف اليزيد عف  عف كمضة كاحدة في الثانية معدؿ كمضات الضكء يقؿ  ال يجب أف .4
كئية أخرل بالمكقع، كما كيجب أف يككف مميزان عف أية ع مات ضكمضتيف في الثانية.
 كافية بالدرجة التي تسترعي النظر. اإلنارةيجب أف تككف شدة 

 duty) ثانية كاف ال تتجاكز فترة العمؿ 230يجب اف التزيد فترة نبضة الضكء عف  .5

cycle بالمئة. 42( عف 

 مف النكع الذم يعمؿ بتفريغ الشحنات الضكئية  المرئياإلنذار  اجيزةيفضؿ أف تككف  .6
 5222ال تزيد عمى  بشدة إنارة )إضاءة(بمكف ابيض عادم ك  ان يككف الضكء صافيكاف 

 شمعة.
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عف  متر (034-0))عدسة االنارة( بيف  المرئي يجب اف يككف ارتفاع اجيزة االنذار .7
 مستكل االنياء االرضي.

المرئية النصية اضافة الى  الصكتية  كالمرئية الكامضة يمكف االستعانة باجيزة االنذار  .8
 جب اف تككف االنذارات المكتكبة  مفيكمة جدا  ككاضحة.كي

نكـ الصـ عمى  المستعممة في غرؼأضكاء اإلنذار  شدة إنارة )إضاءة(يجب أف ال تقؿ  .9
كفي حالة ، متر 1322×4301شمعة كذلؾ لمغرفة التي ال تزيد أبعادىا عمى  551

سافة ال تزيد عمى الغرؼ التي تزيد أبعادىا عمى ذلؾ يجب كضع أضكاء اإلنذار عمى م
 شدة إنارة )إضاءة(مف مكضع الكسادة، كفي األماكف األخرل يجب أال تقؿ  أمتار 1

 شمعة. 51أضكاء اإلنذار عف 
 
 (Coded Fire Alarm Signaling) الحريق إلنذارل المرمز التأشير  4-4/6

ا يجب كم ،نذاراال منظكماتكالع مات في التأشيرات اعتماد البساطة كالكضكح في  يجب
اإلنذار  صفاراتعدـ استعماؿ الرمكز في  لذلؾ يجب .كالمبسبعيدة  عف التعقيد اف تككف 

بخطيف كما في االرقاـ ، كلمطابؽ الثاني بخط كاحدالحريؽ، )كأف يرمز لمطابؽ األكؿ ب
 ، كىكذا( كذلؾ لتفادم سكء تفسير ىذه الرمكز.الركمانية

 
 (Two– Stage General Alarms) المرحمتين ذات العامة تاإلنذارا  4-4/7

كف ىنالؾ كيال كتنظيـ حتى  الى كقتنايات الضخمة تحتاج خطة االخ ء في المجمعات كالب
كفي ىذه الحالة . الحريؽقرب مكاف  االشخاص يفضؿ اف يككف اخ ءلذا  ،كىمعحاـ دز ا

كف كيكماكف األخرل. يمكف استعماؿ انذار ذم مرحمتيف تصدر منو اشارة تحذير في األ
معيار المكاف المحدد مفصكال عف األماكف األخرل بفكاصؿ ذات مستكل مقبكؿ مف حيث 

كما يجب أف تككف اشارة بالدقيقة.  02كبتردد ريؽ. كتككف إشارة اإلخ ء متقطعة مقاكمة الح
ىناؾ إمكانية لتحكيؿ اشارة االخ ء الى اشارة تحذير في أم مكاف اما يدكيا أك تمقائيا بعد 

 اإلخ ءعمى  سيطرةيجب أخذ االتصاالت التي قد تمـز لم كذلؾية محددة مف قبؿ. فترة زمن
 في االعتبار.

 
 :(Staff Alarms) الحريقب اإلنذار منظومة عن ولةؤ المس الهيئة إنذارات  4-4/8

شغاالت إشخص( مثؿ  022لتنظيـ إخ ء المباني العامة الكبيرة )التي يشغميا أكثر مف 
كالع جية، التي يككف معظـ شاغمييا غير ممميف  االص حيةمؤسسات تجمعات األفراد كال

خ ء الكاجب إتباعيا في حالة الحريؽ، يتـ اال تبطبيعة المبنى كمسارات الخركج كاإلجراءا
خ ء كمنع الفزع كذلؾ عف عف طريؽ تنبيو أفراد معينيف منكط بيـ السيطرة عمى عممية اال
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ك ضكئية( لمتنبيو بإنذار الحريؽ في جميع أرجاء طريؽ إصدار إشارة مميزة )صكتية أ
 Staff) اك انذار العامميف المسؤكلةالييئة إنذار  منظكمةال هالمبنى. كيطمؽ عمى ىذ

Alarmلإلنذار بالمبنى باإلضافة  ةكامم منظكمة كؿ مف (. كفي كؿ األحكاؿ يجب تكافر
اجد شاغمي المبنى في األكقات في حالة عدـ تك  فتستعمؿ االكلى ،إنذار العامميف منظكمة إلى

إنذار  كيعكد العمؿ بمنظكمةالتدريبات في المسارح مث ،  خ ؿالعادية لمعمؿ كاإلجازات أك 
 العامميف عند بدء العمؿ بالمبنى كدخكؿ شاغميو.

اإلنذار العاـ غير مستحب في االماكف التي قد تدب فييا الفكضى مثؿ اماكف الميك اف 
معارض أك في األماكف التي قد يؤدم التكتر كاالضطراب فييا الى كالمخازف الكبيرة كال

إضافية لمييئة المسؤكلة كالمستشفيات. كفي مثؿ تمؾ االماكف يككف مف المستحب أف  مشاكؿ
أك كسائؿ االتصاؿ الشخصية غير الممحكظة مف  صفاراتاالنذار عمى ال منظكمةقتصر ت

المرئية مكزعة في جميع أنحاء المرفؽ  قبؿ الجميكر، أك عمى عدد مناسب مف االشارات
مفيكمة مف قبؿ الييئة المسؤكلة فقط، كما يجب استشارة السمطات المعنية خ ؿ مرحمة 

 .منظكمةالتصميـ حكؿ أفضؿ 
قد يككف ف .تخضع الحتياجات خاصة تعميمات اضافية المباني الكبيرة تطبؽ مثؿ ىذه في 

في البداية لمييئة المسؤكلة  ذار أكلي خاصانمف المرغكب فيو، لتجنب اإلرباؾ، تخصيص 
، ارتأل ذلؾ شخص مسؤكؿ ااصدار انذار عاـ، إذ ثـ يتحقؽ الحريؽ،باالنذار  منظكمةعف 
كيجب أف يتضمف ذلؾ االنذار الخاص كسيمة مناسبة  .ائيا بعد فترة زمنية محددة سابقاأك تمق

 كاؼ   عددب المذككر الفريؽ يككفمكافحة الحريؽ عند صدكره. كما يجب أف  فريؽالستدعاء 
 ، لي  كنيارا.بيا في حالة حدكث الحريؽ سيقكـي تدريبا كام  عمى المياـ الت دربان كم

 
 االذاعة الداخمية أو المتبادلة االتصاالت أجهزة عن الصادرة المسموعة اإلنذارات  4-4/9

فانو يجب  الحريؽ عف في االب غ االذاعة الداخميةاتصاالت متبادلة أك  أجيزةإذا استعممت  
 التحقؽ مما يمي:

 عف انظمة الحريؽ التقميدية اك المعنكنة  جيزةاأل تغني ىذه ال .1

يمكف استعماؿ تحذيرات صكتية معدة سابقا عمى اف تقـك لكحات السيطرة في  .2
منظكمات الحريؽ بتفعيؿ ىذه التسجي ت الصكتية في حالة است ـ اشارة بدء 

 االنذار.

في البنايات التي يمكف اف تكدم اصكات صفارات  جيزةاأليجب استعماؿ ىذه  .3
مثؿ  بعض المستشفيات كالتي االنذار فييا الى اضرار خطيرة عمى  شاغمي المبنى 

 قد يؤدم اليمع  فييا  الى كفاة المرضى كخصكصا امراض القمب.
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نسبيا  ىادئفي مكاف  جيزةاالب غ في ىذه األ (فمذياع )مايكركفك يجب اف يككف   .4
 .الحريؽبيغطيو صكت االنذار  ى يككف صكت المبمغ مفيكما كالحت

 الحريؽ عدابثناء فترة االنذار أ آالت المذياع )المايكركفكنات( فيجميع  يكقؼ عمؿ .5

 كيجب اف يككف مميزا كيستعمؿ فقط ليذا الغرض. لإلب غالمخصص  المذياع
كعندما  .(0-0) الفصؿ في منصكصمصدر الطاقة مطابقة لما ىك  أجيزةتككف  .6

الحريؽ في باالنذار  منظكمةالمخاطبة العامة مع  أجيزةاالتصاالت أك  أجيزةتشترؾ 
مصدر الطاقة الكيربائية فانو يجب األخذ بعيف االعتبار األحماؿ الكمية كاالحتياطية 

 مبيفالبطاريات كما ىك  قدرةعند حساب  منظكمتيفالخاصة بحالة االنذار لكؿ مف ال
 (.0-0) الفصؿفي 

المخاطبة العامة  أجيزةاالتصاالت المتبادلة أك  أجيزةجب أال يؤدم استعماؿ ي .7
مصدر الطاقة االحتياطي  قدرة، الى ىبكط في الحريؽب انذار غير اصدار لغرض

ؿ فترة إخفاؽ مصدر ، كذلؾ طكا(0-0) الفصؿالمكصى بيا في  القدرةالى أقؿ مف 
 .الطاقة الرئيس

في مكاصفات ىيئة الكيرباء  منصكص عميوالصكت مطابقا لما ىك  مكبريككف  .8
 (.IEC) الدكلية

 
 أخرى ألغراض الحريقب اإلنذار صفارات استعمال 4-4/11

دعت الحاجة الى . كاذا الحريؽ ألغراض أخرلباالنذار ال يجكز استعماؿ صفارات  
مثؿ الصكت التطبيؽ ) ليةآميزات الصكتية مثؿ التردد اك يا  فيجب اف تككف المستعمالا
يككف ىنالؾ خمط  اثناء الحريؽ حتى الفي استعماليا  مزاياىا عندعف تختمؼ   (قطعتمال

 حريؽ.ال تضعؼ االستجابة  في حالة حدكث  كي ككذلؾ
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 الباب الخامس
 اإلنشائية المواقع في الحريقب اإلنذار منظومة تركيب

 
 الحريقبيب منظومات االنذار لمؤثرة عمى تركاالعوامل   5-1

اك  اضافاتالحريؽ انه قد يتـ بيجب اف يككف في حساب التركيب االكلي لمنظكمات االنذار  
فظة عمى ادائها كفعاليتها. اثناء العمر التشغيمي كذلؾ مف أجؿ المحافي تعديالت عميها 

نظكمة كتكزيعها مرنة الى حد ة في تصميـ المستعمميجب اف تككف مقاسات القنكات الملذلؾ 
كما يجب اف يترؾ عدد قميؿ مف مف اجؿ ادخاؿ أم اضافات اك تحديثات مستقبمية. ما 

بمكات اكذلؾ لتالفي تمديد قالمكصالت االحتياطية عند التسميؾ بقابمكات متعددة القمكب 
الكقاية مف االتالؼ كما يجب اف يراعي المصمـ سهكلة الصيانة ككذلؾ جديدة أك إضافية. 

 كالتدخؿ مف قبؿ غير المخكليف كالعابثيف.الميكانيكي 

 
 القنوات والقنوات الصندوقية  5-2

اف تركيػػب منظكمػػات الحريػػؽ فػػي أم مبنػػى يتطمػػب اسػػتعماؿ االنابيػػب كالقنػػكات  لػػذلؾ يجػػب 
المصمـ سهكلة سحب القابمكات داخمها كحيثما تككف مكجػكدة تحػت اضرضػيات اك اف يراعي 

خمػػؼ الجػػدراف كالسػػقكؼ المعمقػػة. كمػػا يجػػب اف تكػػكف محميػػة بشػػكؿ جيػػد مػػف العبػػث كذات 
 اغطية مناسبة.

 
 العموديةالقنوات  .أ 

قنػػكات القػػػابمكات العمكديػػة فػػػي المبػػػاني متعػػددة الطكابػػػؽ يجػػب اف تكػػػكف  ػػػذ   اسػػػتعماؿعنػػد 
قنػػكات مسػػتمرة بارتذػػاع ذلػػؾ المبنػػى. كمػػا يجػػب اف تحتػػكم عمػػى تكزيػػ  فرعػػي يتناسػػب مػػ  ال

فر مسػاند لمقػابمكات عمػى مسػافات متتاليػة. كمػا يجػب اعدد ا كمكقعها في كػؿ طػابؽ  مػ  تػك 
 اف ال تمرر  ذ  القنكات مف المداخف كمخارج الغازات كما شابهها.  

 
 القنوات األفقية .ب 

ككذلؾ مف القنكات  عمكديةكالقنكات ال سيطرةة مطمكبة بيف نقطة القد تككف القنكات االفقي
الى الغرؼ المختمذة كغير ا. كيمكف أف تككف تمؾ القنكات ضمف  يكػؿ المبنػى  عمكديةال

اك قناة صندكقية مخذية في اضرضية اك الجدراف اك خمػؼ السػقكؼ  أنبكباك عمى شكؿ 
 با.ما يككف مناس حسببالمعمقة اك ظا رة التركيب 

 



 405/3ـ.ب.ع.  ـ2013ق/1434  5/2

 هجززةتحديد مواقع األ  5-3
 مخاطـر الحريـقبعدها عن  .أ 

مصادر الطاقة كالبطاريات يجػب  أجهزةالحريؽ ك بمنظكمة الكشؼ كاالنذار  أجهزةاف كافة 
اف تكضػػ  فػػي مكػػاف يقػػؿ فيػػه احتمػػاؿ حػػدكث الحريػػؽ الػػى ادنػػى حػػد ممكػػف  حيػػث تػػتمكف 

كعػػػدـ تمكنهػػػا مػػػف  أجهزتهػػػاالحريػػػؽ قبػػػؿ احتػػػراؽ  بكجػػػكدالمنظكمػػػة مػػػف الكشػػػؼ كاالنػػػذار 
 اصدار االنذار المناسب.

 
 والتأشير سيطرةال أهجززةموقع  .ب 

كالتأشػػير فػػي الطػػابؽ اضرضػػي بجػػكار المػػدخؿ المباشػػر  سػػيطرةال أجهػػزةيذضػػؿ اف تكضػػ   
تمقائيػػػة فػػػي  ككاشػػػؼلممبنػػػى المحتمػػػؿ اسػػػتعماله مػػػف قبػػػؿ الػػػدفاع المػػػدني. كاذا اسػػػتعممت 

كالتأشػػير  سػػيطرةايػػة المكػػاف الػػذم تكضػػ  فيػػه كحػػدة الالحريؽ فيجػػب حمبػػمنظكمػػة االنػػذار 
 أجهػػػزة. كفػػػي المبػػػاني متعػػػددة االشػػػغاؿ يكػػػكف مػػػف الضػػػركرم كضػػػ  ككاشػػػؼبمثػػػؿ تمػػػؾ ال

كالتأشػػير فػػي مكػػاف ذم اسػػتعماؿ مشػػترؾ لجميػػ  شػػاغمي المبنػػى  مػػ  أخػػذ مكافقػػة  سػػيطرةال
ع المدني في أكقات الدفاع المدني عمى ذلؾ المكق  كاذا استعمؿ مدخؿ آخر مف قبؿ الدفا

 عند ذلؾ المدخؿ.تحكـ لكحة  كجكدمعينة فانه قد يككف مف الضركرم 
المحمػػػػي فيهػػػػا أكؿ مػػػػف يحتػػػػاج الػػػػى  فػػػػي االمػػػػاكف السػػػػكنية يكػػػػكف فريػػػػؽ مكافحػػػػة الحريػػػػؽ 

المعمكمات الصػادرة عػف لكحػة التأشػير كبخاصػة مػا يتعمػؽ بالمنطقػة المتػأثرة بػالحريؽ. لػذا 
م  اضخذ في االعتبار ما سػبؽ. كيجػب أف يثبػت بػالقرب  ككاشؼمف المهـ تحديد مكاق  ال

  -:ييمما  جهزةمف تمؾ اض
 المختمذػػة مػػا لػػـ يكػػف مثػػؿ  ػػذا  بػػيف مكاقػػ  منػػاطؽ الحريػػؽ كالمػػداخؿمخطػػط لممرفػػؽ ي

 كالتأشير. سيطرةال أجهزةالمخطط اك ما يعادله جزءا مف 
  لحريؽ اك تحػػػذير ابػػػتعميمػػػات لمتشػػػغيؿ كالتصػػػرؼ الصػػػحيو فػػػي حالػػػة صػػػدكر انػػػذار

 العطؿ.لكجكد  كتنبيه
  سػجؿ المتابعػة(Log Book) لالتذتيشػػات كاالختبػارات التػي تجػػر  الػػذم تسػجؿ فيػه 

  كالحكادث )الحرائؽ اك االعطاؿ( أكال بػأكؿ  كسػبب العطػؿ اف امكػف منظكمةعمى ال
 .إلصالحه اتخذذلؾ كاالجراء الذم 
 كالتأشػػير كافيػػا لرؤيػػة أم سػػيطرةال أجهػػزةاالنػػارة فػػي منطقػػة  مسػػتكلكمػػا يجػػب اف يكػػكف 

 سػيطرةال أجهػزةاشارة مرئية تظهر عميها. كاذا كاف مػف الضػركرم ضسػباب عمميػة تركيػب 
مػػف  جهػػزةكالتأشػػير خػػارج المبنػػى فبنػػه يجػػب اتخػػاذ االحتياطػػات المناسػػبة لكقايػػة تمػػؾ اض

كانػػت  اذا جهػزةعكامػؿ الطقػػس. كمػا يجػػب اتخػاذ أيػػة احتياطػات ضػػركرية لحمايػة تمػػؾ اض
 الى ضركرة حمايتها مف العبث. باإلضافةستركب في بيئة غير عادية داخؿ المبنى  



 5/3 ـ2013ق/1434 405/3ـ.ب.ع. 
 

 
 مصادر الطاقة في المباني متعددة االشغالسزولة الوصول إلى  .ج 

اذا كانػػت اشػػغاالت المبنػػى متعػػددة فانػػه يجػػب عمػػؿ الترتيبػػات الالزمػػة لتسػػهيؿ الكصػػكؿ 
 أم عطؿ فيها في جمي  اضكقات. إلصالحالى مصادر الطاقة 

 
 البطاريات المركزيةموقع  .د 

  فانػػػه يجػػػب (Unsealed)عنػػػد اسػػػتعماؿ بطاريػػػات ثانكيػػػة قابمػػػة لمذػػػتو )غيػػػر مختكمػػػة( 
حيػػز اك غرفػة مسػػتقمة اك  تهيئػةبكسػائؿ لمتهكيػػة المناسػبة كاضخػػذ بعػيف االعتبػػار  تجهيز ػا

رض آخػػػر. كيمكػػػف أف تحتػػػكم ذلػػػؾ المكػػػاف لغػػػ اسػػػتعماؿخزانػػػة ذات قذػػػؿ لهػػػا  مػػػ  عػػػدـ 
 نذسػػػهالغرفػػػة اك الخػػػزائف المقذمػػػة الخاصػػػة بالبطاريػػػات عمػػػى بطاريػػػات مماثمػػػة مػػػف النػػػكع 

ضغػػػػػػراض أخػػػػػػرل. كفػػػػػػي  ػػػػػػذ  الحالػػػػػػة يجػػػػػػب عػػػػػػزؿ جميػػػػػػ  االدكات كالتسػػػػػػميؾ المػػػػػػرتبط 
عمػػى  المنظكمػػاتالمختمذػػة بعضػػها عػػف بعػض لمنػػ  تػػأثير أعطػػاؿ احػد  ػػذ   المنظكمػاتب

كمػػػا يجػػػب اف تكػػػكف غرفػػػة البطاريػػػات محميػػػة مػػػف احتمػػػاؿ غمػػػر اضخػػػرل.  المنظكمػػػات
 البطاريات بالماء.

يجب أف تكػكف جميػ  االعمػاؿ الخشػبية كاالعمػاؿ المعدنيػة فػي غرفػة البطاريػات مطميػة ك 
مغطػػػاة بطػػالء مناسػػػب ال يتػػأثر بػػػالمحمكؿ الكهربػػائي فػػػي البطاريػػة  كاف تكػػػكف االرضػػية 

مػػكاد منظذػػة لمعيػػكف مالئمػػة لممحمػػكؿ  تهيئػػةالػػى  باإلضػػافة  بمػػادة مقاكمػػة لػػذلؾ المحمػػكؿ
ضػرر مػف الغػازات المنبعثػة مػف في حالة حصكؿ  منظكمةال مشغميالكهربائي الستعماؿ 

كض  م  البطاريات. كيجب أف تككف غرفة البطاريات محمية مف الدخكؿ غير المخكؿ  
يرا يجػب التأكػد اعالنات تشير الى كظيذة تمؾ الغرفة كتنص عمى من  التدخيف فيها. كأخ

 .جهزةمف اف المنشأ قادر عمى تحمؿ اكزاف جمي  اض
 

 سزولة المنـال .ه 
الثقيمة اك  جهزةيجب التأكد مف سهكلة ادخاؿ كاخراج كنقؿ اض جهزةعند تخطيط مكاف لأل

ة سػػتعممالم جهػػزةكسػػائؿ مناسػػبة لمكصػػكؿ الػػى اض تهيئػػةالضػػخمة اليػػه كمنػػه. كمػػا يجػػب 
 دكف أية عكائؽ.بة كنظيذة كالمحافظة عميها بحالة جيد
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 فتحات مرور القابموات 5-4
 الهجدران الخارهجية .أ 

ذم جكؼ ناعـ مف المعدف اك أم مادة غير ماصػة لمرطكبػة  (Sleeve) يجب كض  كـ 
منحػدرا الػى أسػذؿ باتجػا   (Sleeve) في الجدار بشكؿ محكـ. كيجب أف يككف ذلؾ الكػـ

ب مضػمكف ضػد نذػاذ المػاء كالمطػر كغيػر خارج المبنى  كاف تحشى جكانبه بمركب مناس
 قابؿ لمتصمب كمان  لمغبار كالحشرات الضارة كغير قابؿ لمصدأ.

 
 الهجدران الداخمية .ب 

ناعمػة الجػكؼ  (Sleeves) يجب اف تمرر االسالؾ الظا رة خػالؿ الجػدراف داخػؿ اكمػاـ 
خارجهػا كذات مقاسات مناسبة. كمػا يجػب ازالػة الحافػات الحػادة عنػد مػداخؿ القػابمكات كم
 باإلضػػافةكتنعػػيـ نهايػػات االكمػػاـ بكسػػاطة اكمػػاـ تػػنخذض اطرافهػػا عػػف مسػػتكل السػػطو  

 حكلها. أخرلمادة سطو  ام اك (Rounding of Plaster) حافاتالالى تنعيـ 
 

 األرضيـات .ج 
عمػػػػى ( ب/4-5فػػػػي البنػػػػد ) ُذكػػػػرتتنطبػػػػؽ االعتبػػػػارات السػػػػابقة الخاصػػػػة بالجػػػػدراف كمػػػػا  

 مسػػػػتكليجػػػػب اف يمتػػػػد بعيػػػػدا قػػػػدر االمكػػػػاف فػػػػكؽ  (Sleeve)   اال اف الكػػػػـاضرضػػػػيات
فػي  ان متػر يمم (300)   عمػى اال يقػؿ  ػذا البعػد عػفالقابمك الذم سيمر منػهاالرضية لكقاية 

 أم حاؿ.
 

 االحتياطات الالزمة ضد انتشار الحريق .د 
كالقنػػكات كالقنػػكات الصػػندكقية حيػػث تمػػرر  االنابيػػبيجػػب اف يكػػكف الثقػػب المحػػيط بكػػؿ  

 الصػػن  ةمػف خػالؿ االرضػية  ككػذلؾ الجػػدراف الذاصػمة كالجػدراف كالسػقكؼ جيػد اتالقػابمك 
ؾ االرضػية اك الجػدار اك غير ػا. كمػا يجػب عػدـ مادة مقاكمة لمحريؽ عمى كػؿ سػم كمف

اك القناة اك القناة الصندكقية قد ينتشر الحريػؽ خاللػه.  نبكباك اض القابمكترؾ فراغ حكؿ 
اك المكصالت فػي قنػكات صػندكقية  االنابيبك  القابمكاتد الى ذلؾ  كحيث تمد كباإلضافة

 كضػػ اك السػػقكؼ فانػػه يجػػب  القكاطػػ اك بئػػر إنػػارة تمػػر مػػف االرضػػيات اك الجػػدراف اك 
 حكاجز مناسبة مقاكمة لمحريؽ لمن  انتشار .
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 المراهجع
 الجزء  كالعشركف لثالثا دمالمج  اضردني الكطني البناء كدات"  ك الحريؽ مف اإلنذار أنظمة ككدة " [1]

 .2006  الخامس
 ككالة ف كاإلسكا العامة اضشغاؿ رةاكز   السعكدية العربية كةمالمم"   المباني لتنذيذ العامة المكاصذات " [2]

 .2002الكزارة لشؤكف اضشغاؿ العامة  
  الثاني الجزء  " الحريؽ مف المنشآت لحماية التنذيذ طاتاكاشتر  التصميـ ضسس المصرم الككد [3] "

 .2001  االكلى الطبعة  الحريؽ اخطار مف حدمل المباني خدمات انظمةمبات متط
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 دسالساالباب 
 المنظومة لتسمم والفحص التركيبجودة العمل و 

 
 جودة العمل   6-1

 يشمؿ. كما المستعممة كالمككنات المكاد جكدة لضمافالعامة  المتطمبات القسـ ىذا يصؼ
ت كاالختبارا فحكصال بأعماؿ لمقياـ المكمفيف االشخاص كلياتؤ كمس كالكاجبات المؤىالت
السيطرة  أعماؿ ككذلؾ الجكدة ضماف أعماؿ مف كجز اتالشياد كمنح التسمـألغراض 

 .المعتمدة غير التابعة لمدكلة اتمختبر ال كأ المؤسسات بيا قـكت التي ةخارجيال النكعية
 

 الخاصة بجودة العمل الفنية المصطمحات  6-1/1
 أكمعيف  لمنتج كالخصائص المميزة السمات (: مجمكعةQuality) / النوعية جودةال -1

 .كالضمنية المعمنة االحتياجات عمى تحقيؽ قدرتيا تثبت ةمقدم خدمة
 المستعممة كاألنشطة التشغيؿ تقنيات :(Quality Control) السيطرة النوعية -2

 .الجكدة لتحقيؽ متطمبات
 الخدمة أك المنتج أف تؤكد مؤىؿ طرؼ مف مكقعة كثيقة: Certificate)) شهادة -3

 .األعماؿ تمؾ تقييـ كقت كذلؾ المذككرة المتطمبات تحقؽ المقدمة
 المطابقة بتكثيؽ مختصة جية مف صادر رسمي إجراء :(Certification) المصادقة -4

 .المتطمبات مع
 لممشركع المنفذةالشركة  بو قـكت عمؿ (:Corrective Action) تصحيحي  إجراء -5

 مرغكب غير حالة أية أك العيكب كإلزالة المتطمبات، مع تطابؽ كجكد عدـ أسباب إلزالة
 كالمنتجات المكاد استبداؿ أك إصالح التصحيحية األعماؿ تشمؿ أف كيمكف ،افيي

 .كفؽ تكجييات الميندس المشرؼ عمى العمؿعمى  ةالمصنع كالمككنات
 طريؽ عفيتـ ذلؾ (: External Quality Control) الخارجية السيطرة النوعية -6

 .الشيادات لمنحكمرخصة  خبرة ذات محايدة متخصصة ىيئات
 إجراءات :(Internal Quality Control) (الذاتية) الداخمية النوعية السيطرة -7

 كىذها يبيستمن طريؽ عف لممشركع ةالشركة المنفذ جرييات التي الداخمية الجكدة مراقبة
 .كالكقائي التصحيحي كلإلجراء الفعالة اإلدارة لمراجعة معمكمات تقدـ

 المنيجية ألنشطةا جميع(: Quality Assurance) ضمان )تأكيد( الجودة -8
( تحقؽ) يحقؽ سكؼ ما خدمة أك ان منتج بأف كافية ثقة لتأميف الضركرية المخططة
 .لمجكدة مسبقنا محددة متطمبات
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 الجودة( تأكيد( ضمان  6-1/2
 نشأت أف لممشركع المنفذةالشركة  عمى ،ىذا الباب  في المذككرة الجكدة أىداؼ تتحقؽ لكي
 يتـ .المشركع مراحؿ جميع أثناء في الجكدة كتحسيف كتقييـ الفعالة لممراقبة لمجكدة انظام

 لتمخيص نشأالم كفي المكقع في الجكدة مراقبة برنامج عمى الميندس مكافقة عمى الحصكؿ
 البرنامج ىذا كيشمؿ. الغرض ليذا استعماليا المستيدؼ كالتقارير كالتكصيات اإلجراءات

 :عمى
ان عمى مصادقة عمى اف يككف حائز  لممشركع المنفذةالشركة تو أعد الذم الجكدة نظاـ -1

 .مف جية محايدة
 .لممشركع المنفذةالشركة  قبؿ مف الجكدة مراقبة ضبط عف كليفؤ المس مؤىالت -2
 .الجكدة مراقبة عف كؿؤ مس شخص كؿ ةكليؤ كمس صالحية حدكد -3
 .لغرض اجرائيا كاالختبارات كالتدقيؽ الفحص برنامج -4
 ةمعتمدة الديحاالم اتمختبر ال أكالمؤسسات  بؿالممكف تقديميا مف ق الخدمات برنامج -5

 .الجكدة لضبط
 .الجكدة ضبط كسجالت تقارير كتكثيؽ إعداد ؽائطر  -6
 مف التأكد عف الن ك ؤ مس لممشركع المنفذةالشركة  قبؿ مف المعيف المشركع مدير يككف -7

 .تحققت قد الجكدة متطمبات أف
 

 التأهيل  6-1/3
 عمى متدربيف لممشركع المنفذةالشركة  قبؿ مف الجكدة ضبط عف كلكفؤ المس يككف أف يجب
 لألجيزة السميـ التشغيؿ مثؿ ،بالشكؿ االمثؿ بكظائفيـ لمقياـ المطمكبة كالميارات ؽائالطر 

بالشكؿ  القراءاتاخذ ك  عمييا اإلشراؼ يتـ أك تستعمؿ سكؼ التي جيزةكاأل كاألدكات
 في كالسالمة الجكدة ضبط جاهت كاجبيـ بيف ما كالعالقة المقدمة الكثائؽ كفيـالصحيح 

   .المكقع
 

 المنتجات  6-1/4
 لـ ما التركيب كقت مستعممة كغير سميمة كتككف العقد لكثائؽ مطابقة منتجات تكريد يتـ

 تمؾ عدا فيما المشركع أرض مف إزالتيا سبؽ أجيزةك  مكاد تستعمؿ أال يجب .ذلؾ غير يذكر
 استبداليا، يجرم التي المككنات حالة في .عقدال بكثائؽفي  بالتحديد باستعماليا سمح التي
 .الخصائص نفس كليا ةالمصنع الشركة نفس إنتاج مف مككنات تكريد يتـ
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 التخزينالتوريد و   6-1/5
 يف المباشرة في تركيبيا. اال انواال ح اآلالتلتقميؿ خطر التمؼ كالتردم يجب عدـ تكريد 

 مكاف مالئـ لتخزينيا معد سمفا لذلؾ يسرتفي كقت مبكر بشرط  جيزةيمكف تكريد بعض األ
 :ذلؾ غير ذكري لـ ما يمي بما التقيد يجب

 .ةالمصنع الشركات لتعميمات طبقنا كحمايتيا المنتجات تخزيف يتـ -1
 .كاضح بشكؿ كمختكمة مغمفة المنتجات تخزيف يتـ -2
 جك كذات الغمؽ محكمة كتككف ليا مالئمة أماكف في الحساسة المنتجات تخزيف يتـ -3

 .عميو سيطرةال كفيم
 عمى مائمة دعامات فكؽ كضعيا فيتـ المصنعة، لممنتجات المكشكؼ التخزيف حالة في -4

 .األرضسطح 
 ظركؼ تسمح ال عندما المكقع عف بعيدنا كحمايتيا المنتجات لتخزيف أماكف تأميف يمكف -5

 .فيو كحمايتيا بتخزينيا المكقع
 ليذه تيكية تأميف يتـ كما ساميةم غير بأغطية لمتمؼ المعرضة المنتجات تغطية يمكف -6

 .كتمفيا عمييا االبخرة تكثؼ لمنع المنتجات
 .الغريبة بالمكاد المنتجات اختالط يمنع -7
 .تمفيا أك تشكيييا أك تمكثيا تمنع ؽائبطر  المنتجات لتخزيف أجيزةك  مكظفيف تأميف يتـ -8
 . لمفحص بالدخكؿ تسمح بطريقة المنتجات تخزيف يتـ -9

 جيدة حالة في محفكظة كأنيا تتمؼ لـ المنتجات أف مف تأكدلم دكرينا الفحص يتـ -10
 .كمقبكلة

 
 يةل الموقعاعماال  6-2

 -يشمؿ العمؿ في المكقع ما يمي:  
 منظكمةتحديد المكقع االنشائي لم. 
  كنقػػاط  الككاشػػؼ، االنػػذار المرئيػػة اجيػػزة، مكبػػرات الصػػكت، سػػيطرةال أجيػػزةتحديػػد مكقػػع

 .االستدعاء اليدكم
  كالتسميؾ مكاتالقابأعماؿ. 
 جيزةتركيب األ. 
  ـالتسماالختبار كالتشغيؿ لغرض الكشؼ ك. 
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 منظومةالموقع االنشائي لم تحديد 6-2/1
لتجنب التغييرات االنشائية بعد انتياء العمؿ فانو مف الميـ االنتباه في مرحمة التخطيط 

 .منظكمةحسب حاجة البكما شابييا  القابمكاتقنكات كفتحات لمركر  تييئةالقامة المنشأ الى 
 

 والتسميك القابمواتأعمال  6-2/2
 التأسيسات مدكنةفي  منصكص عميويجب تنفيذ التمديدات بشكؿ عاـ طبقا لما ىك 

 .(4-3) الفصؿفي  منصكص عميوكلما ىك  402/1ـ.ب.ع.  الكيربائية
 

 جهزةاألو يب كتر ال 6-2/3
 كااثناء تركيبيا في  جيزةة األيجب اتخاذ الخطكات المالئمة في جميع االكقات لكقاي -أ 

 .ئيةخالؿ االعماؿ االنشا
الصناديؽ الظاىرة مف النكع سابؽ التثقيب اك النكع الذم يحتكم عمى يجب اال تككف   -ب 

 لتالفي تعرضيا لمعبث.  طبعات لثقكب مداخؿ القابمكات
 .صنعةمال اتيجب اف تركب خاليا البطاريات الثانكية كتشحف طبقا لتعميمات الشرك  -ج 
الشخص الذم يقـك تحتكم عمى مكاد ذات نشاطات اشعاعية فعمى  الككاشؼاذا كانت   -د 

التخمص مف كذلؾ عند خزف ك النقؿ ك العند  اخذ االحتياطات الالزمة منظكمةال بتركيب
االنظمة كالتعميمات الصادرة  حسببف ذلؾ مالتالفة لتفادم أم ضرر قد ينتج  الككاشؼ

 عف الجيات المعنية بيذا الخصكص.
 
 مهاسمتل المنظومةالكشف واالختبار األولي وتشغيل   6-3
 االختبارات لجميع التحضيرية اإلجراءات  6-3/1

 :االختبارات في البدء قبؿ تمت قد التالية األعماؿ أف مف عف تمؾ االختبارات المسؤكؿ يتأكد
 لعمؿ الالزمة التراكيب في نقص أم كجكد كعدـ لالختبار األعماؿ جاىزية -1

 .صحيحال شكؿالب مةالمنظك 
 .التراكيبالمنظكمة اك  في عيبعدـ كجكد كسر خارجي اك  -2
 .المعتمدة كالمخططات التصميـ مستندات مف نسخ كجكد -3
 .الحريؽب نذاراإل منظكماتشيادات المصادقة عمى  مف نسخ كجكد -4
 .الحريؽب نذاراإل كمتطمبات الشتراطات المنفذة األعماؿ مطابقة -5
 .الفنية كالمكاصفات المعتمدة اليندسية لممخططات المنفذة األعماؿ مطابقة -6
 .معتمد مصدر مف المكاد تككف أف -7
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آلالت ا لجميع التيار الكيربائي إيصاؿ مثؿ لالختبارات التحضيرية األعماؿ اكتماؿ -8
 .كاألجيزة

 .القياسية المكاصفات حسبب باالختبارات لمقياـ الالزمة القياس أجيزة جميع تركيب -9
 .عالمية مرجعية ليا معايرتيا كأف القياس أجيزة معايرة صالحية -10
 .االختبارات إلجراء الالزمة الغيار كقطع االستيالكية المكاد جميع فراتك  -11
 .لالختبارات الالزمة النماذج جميع تييئة -12
 .االختبارات إلجراء الفنييف مف كاؼ عدد كجكد -13
 اآلالتألجيزة ك ا جميع عمى كالتكضيحية اإلرشادية كالالصقات المكحات تثبيت جميع -14

 .األسالؾ كتمديدات
 كتركيب لفؾ بعد، فيما العمؿ مف قبؿ صاحب عمالياالست الخاصة العدد تحضير -15

 .جيزةاأل
 القياسية. المكاصفاتكبحسب   عمييا المنصكص الغيار قطع اعداد -16

 
 والتسمم الفحص  6-3/2

 :مرحمتيف عمى اإلنذار منظكمة فحصت   
 جية قبؿ مف المعتمدة التصميـ لمخططات تيامطابق مف كالتأكد التجييزات فحص - أ

 .االختصاص
 .سيطرةال لكحة بيا تقـك التي العمميات جميع فحص - ب

 مناطؽ جميع بتشغيؿ كذلؾ الكيربائي التيار إيصاؿ بعد منظكمةال تشغيؿ -1
 .عمميا مف كالتأكد سيطرةال لكحة في المستعممة الحريؽ

 .بالمكقع فةالمشر  الجية قبؿ مف منظكمةال عناصر جميع فحصت   -2
 

 والمراقبة سيطرةال أجهزة واختبارات فحوص 6-3/3
جميع اجيزة لمتأكد مف اف  التالية االختباراتك  فحكصال كالمراقبة سيطرةال أجيزة عمى ت جرل 

 .بكظائفيا بشكؿ سميـتقـك كاجيزة االنذار  االشارات
 .التشغيؿ لتيار( الفيكزات) المصاىر مالءمة اختبار -1
 .بالمكحة الضكئية اتاالشار  عمؿ فحص -2
 .لمكيرباء كالمصدر االحتياطي الرئيس المصدر عمؿ اختبار -3
 .كاإلبالغ الكشؼ دكائر جميع تكصيالت فحص -4
 .كالضكئية الصكتية باإلشارات سيطرةال دكائر عمؿ اختبار -5
 .التشغيؿ عف منظكمةال إيقاؼ مفتاح عمؿ اختبار -6
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 .كاإلبالغ ؼالكش لدكائر كاألعطاؿ الخمؿ كشؼ أجيزة عمؿ اختبار -7
 اك الجية المسؤكلة عف المراقبة عف بعد. المدني بالدفاع االتصاؿ أجيزة عمؿ اختبار  -8

 
 االحتياطية الكهربائية التغذية منظومات واختبارات فحوص  6-3/4

 :التالية منظكماتال عمى االختبارات ت جرل  
 قدرة بقياس كذلؾ(Diesel Driven Generator)  الديزل() االحتياطي المولد -1

 كشدة المكلد الكيربائي قدرة قياس، ك كضغكطو حرارتو كدرجات دكرانو سرعة المحرؾ
 بعد بالسرعة المحددة المكلد مف الكيربائي التيار تغذيةك  ،الجيد كفرؽالقياسي  التيار
 .يالرئيس الكيربائي التيار انقطاع

ربائي الكي الجيد فرؽ بقياس كذلؾ  (UPS)اإلحتياطية غذية القدرةت وحدات  -2
 ،تماما مشحكنة كالبطاريات االختبار يتـ أف عمى لشاحنيا التيار شدة الفكلت( أك(
 مف البطارية المستيمكة كالطاقة )الفكلت (الجيد فرؽك  البطارية تفريغ مدة قياسك 

 .المفتكحة الدائرة يةفكلت قياسك  ،التفريغ فترة خالؿ
 

 االتصال وشبكة اإلبالغو  لمكشف الكهربائية الدوائر واختبارات فحوص  6-3/5
 :التالية كاالختبارات فحكصال عمييا ت جرل  

 حسببك  المصنع تكصيات حسبب المنظكمة كظائؼ جميع عمؿ مف التأكد -1
 .المعتمد كالتصميـ المخططات

 التغذية الرئيس مصدر بفصؿ االحتياطي التغذية لمصدر الصحيح العمؿ مف التأكد -2
الزمنية  بقياس المدة اإلبالغ لمنظكمات التمقائي العمؿ ثـ كمف كاشؼ كتشغيؿ

 .االشتراطات ىذه في عمييا المنصكص
 .خمؿ أم كجكد حيف الصحيح العمؿ مف التأكد -3

 
 والمرئية المسموعة واالشارات الكواشف واختبارات فحوص  6-3/6

 الككاشؼعمى  (3/1-6) الجدكؿ في عمييا المنصكص الدكرية كاالختبارات فحكصال ت جرل 
 . لمتأكد مف عمميا بالشكؿ الصحيح كالمرئية المسمكعة كاالشارات
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 والمرئية. المسموعة واالشارات الكواشف فحوصو  ( اختبارات3/1-6جدول )ال
 االختبار او الفحص المطموب الجهاز

االستجابة  كتجب المتحسس تعطيؿ بدكف العادم التسخيف استعمالو يعاد بمتحسس الحرارة ككاشؼ
 .عمى اكثر تقدير ةكاحد دقيقة خالؿ

بمعمكمات  النتائج كمقارنة الكيربائية المقاكمة قياس يستعمؿ مرة كاحدة خطي بمتحسس الحرارة ككاشؼ 
 .المصنع

 خمؿ يستبدؿ كباكتشاؼ المختبر، في ( منيا٢يفحص ) كاحدة لمرة مكضعي يستعمؿ بمتحسس حرارة ككاشؼ
 .ةالمصنعمنشأ الشركة  بآخر مف

 .الكحدة عمؿ مف التأكد كيتـ المتحسس يرفع مصير حسسبمت الككاشؼ جميع
 .بتشغيميا عمميا اختبار اليدكية النداء كحدات
 االستجابة مف كالتأكد دخاف مكلد باستعماؿيفحص  دخاف ككاشؼ

 .لالختبار ؽ المقبكلةائالطر  حدلا عماؿباست
ؽ ائالطر  إحدل عماؿكباست صنعالم لتعميمات تبعان  ت ختبر الحرارم( باإلشعاع)التحسس  الميب ككاشؼ

معايرة  غير إضاءة استعماؿ كيحظر عمييا المتعارؼ
 .لالختبار

 .المصنع تعميمات حسبب ت ختبر أخرل ككاشؼ
 .المحمي لممكاف متياءمال مف كالتأكد الصكت شدة قياس )سماعات( إذاعية ك صكتية اجيزة
 .لمصنعا تعميمات حسبب الجياز كعمؿ التركيب مكاف ضكئية اجيزة

 
 والتوصيالت التمديدات واختبارات فحوص  6-3/7

 تككف كبحيث عمييا التالية االختبارات بإجراء كالتمديدات األسالؾ شبكات جميع ت ختبر 
 كاإلبالغ الكشؼ كحدات إجمالي مف%( 10) مف المؤلفة الكبيرة الدائرة عمى االختبارات
 :منظكمةال في المكجكدة

 كبيف بينيا كفيما نفسيا المكصالت بيف فيو مرغكب غير دجي فرؽ أم كجكد مالحظة  .1
 .األرض

 .المصنع متطمبات حسبب التمديدات لجميع تأريض كجكد مف التأكد  .2
 .التمديدات في (Short Cut)قصر كجكد عدـ مف التأكد  .3
 .المصنع تعميمات حسبب قيمتيا أف مف كالتأكد الدائرة نياية مقاكمة قياس  .4
 عماؿباستالتمديدات  شبكة في القدرة في الفقداف يقاس البصرية، لياؼاأل لتمديدات بالنسبة  .5

 Optical Time)باستعماؿ أك (Optical Power Meter)الضكئية  القدرة مقياس
Domain Reflectometer) مستكل %( مف2) عف الفقداف مقدار زيادة حاؿ كفي 

 عة.المصنالشركة  تعميمات حسببك  الشبكة في الخمؿ فيصمح التغذية
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 والصيانة التشغيل كتيبات محتويات  6-3/8
 األخص كعمى الحريؽب إنذار منظكمة كؿ كصؼ كالصيانة التشغيؿ كتيبات ت ضمف 

 :التالية التفاصيؿ
  :اكمككناتي منظكمةال كصؼ -أ 

 .كالخاص العادم التشغيؿ ؽائطر ك  الكظيفة .1
 .االختباراتك  اليندسية كالبيانات األداء منحنيات .2
 .الغيار قطع لجميع كالتجارية االسمية األرقاـ .3

 :التشغيؿ خطكات  -ب 
 .المتكررةك  العادية التشغيؿ كتعميمات كالفصؿ البدء .1
 .الخاصة التشغيؿ كتعميمات الطكارئ كتعميمات سيطرةال ؽائطر  .2

 :الصيانة خطكات -ج 
 .متكررال التشغيؿ .1
صالحو الخمؿ تحرل إرشادات .2  .كا 
عادة كاإلصالح الفؾ .3  .التجميع كا 
 .المعايرة .4

العمر  تكضيح مع التفصيمية بالمخططات كمكضحة الالزمة الغيار بقطع قائمة  -د 
 .احتياطية كقطع بتخزينيا المكصى كالقطع لمتآكؿ المعرضة لمقطع االفتراضي

  .سيطرةال منظكمات مكرد قبؿ مف كتعد التنفيذ حسبب سيطرةال مخططات -ه 
  .كتنفيذية تخطيطية كرسـك مخططات -و 
 لكؿ كالكظيفة المكقع تبيف الرئيسة كالعناصر جيزةاأل بطاقات ألرقاـ بيانية جداكؿ -ز 

 .عنصر أك جياز
 .العالقة ذات الفنية المكاصفات أقساـ في المطمكبة األخرل البيانات -ح 

 
 اإلضافات والتغييرات  6-4

الحريؽ فانػػو بػػاالنػػذار  منظكمػػةب الخاصػػة اكيػػباضػػافات اك تغييػػرات عمػػى التر  اذا اريػػد عمػػؿ 
 بػالرغـ مػف اضػافةا لمتأكد مػف انيػا تػؤدم كظيفتيػا بشػكؿ صػحيح جيد المنظكمةاختبار  يجب
الحمػؿ اإلضػافي  لتجييػزاسػتطاعة كافيػة  اجديدة كالتأكد ايضا مف اف مصدر الطاقة ذ أجيزة

 بالتيار.
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 بعالباب السا
 والتفتيش الدوري صيانةالالمتبعة في  آليات العمل والمهام اإلدارية

 
 الصيانة واإلصالح   7-1

قبؿ الشركة الصانعة أك المكرد لضماف مكثكقية المنظكمة يجب تأميف الصيانة المنتظمة مف 
( ساعة يكميا مثؿ 24. كلممرافؽ التي تككف مشغكلة لمدة )ءمف قبؿ متعهد كؼأك 

لمستشفيات كالفنادؽ كدكر العجزة فانه يفضؿ أف تشمؿ اتفاقية الصيانة كجكد مهندس مقيـ ا
مخدمة ل كفالمختص ُيستدعىساعات العمؿ كخارجها، كاف  خالؿفي جميع األكقات 

( 24فر الخدمة عمى مدار الػ )ااالضطرارية حاال بالهاتؼ، كاف تشمؿ اتفاقية الصيانة تك 
 ساعة يكميا.

 
 الدوري الكشف   7-2

المنظكمة ضماف الحصكؿ عمى التعميمات الصحيحة مف  أجهزةمف مسؤكليات مستعمؿ  
الشركة الصانعة أك مكرد أك مركب المنظكمة كذلؾ فيما يتعمؽ بالكشؼ كاالختبارات  

 الدكرية.
 عددا ميي، نبيف فيما األجهزةتباع تكصيات صانع كمكرد كمركب اكباإلضافة إلى كجكب  

العامة المتعمقة باإلجراءات الكاجب أتباعها لضماف استمرارية األداء مف اإلرشادات 
الكاجب إتباعه في المرافؽ المنفردة  االجراء التكرارم. كقد يختمؼ منظكمةلم الجيد

المركبة في ظركؼ بيئية تآكمية أك غير نظيفة  جهزةالمرافؽ: فاأل باختالؼ استعماؿ تمؾ
المركبة في ظركؼ بيئية  جهزةبة أكثر مف األفترات متقار عمى  تحتاج إلى فحكص أدؽ
 بشكؿ صحيح بعد اختبارها. األجهزةالعناية بإعادة تركيب  نظيفة كجافة. هذا كيجب

 
 أثناء االختبار الدوريفي الحريق الكاذبة  إشاراتصدور  منع 7-2/1

ر اأصد إلىال تؤدم  منظكمةعمميات االختبار الدكرم لم أفمف الضركرم التأكد مف  
الدفاع  مع أكمع مركز مراقبة عف بعد  لةككف المنظكمة مكصك تكاذبة. كحيث  اراتإش

اتفاؽ االختبار، ما لـ يكف هناؾ  إجراءتمؾ الجهات بمكعد  إبالغالمدني فانه يجب 
اختبار  شاغمي المرفؽ بأم عالـااالختبارات. كما يجب  إجراءسابؽ يتضمف مكاعيد 

 .اإلنذار صفاراتيؿ تشغ إلىيجرم عمى المنظكمة قد يؤدم 
 
 اليومي من قبل مستعممي المنظومة الكشف الدوري 7-2/2

 -اختبار يكمي عمى المنظكمة لمتأكد مما يمي: إجراءيجب 
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ذاعمؿ بشكؿ طبيعي. تالمنظكمة  أف إلىتشير المكحة  أف .1 إلى المكحة  أشارت كا 
ذلؾ العناية  يمقىيسجؿ في سجؿ المتابعة كاف  كجكد أم عطؿ فيجب أف

 الهتماـ المستعجميف. كا
ذا كان إليه أشارتأم عطؿ  صالحا .2 المنظكمة  تالمكحة في اليكـ السابؽ. كا 

مع مركز مراقبة عف بعد ال يعمؿ  أكبخط مباشر مع الدفاع المدني  ةمتصم
 .الجهة المصنعةباستمرار فانه يجب اختبار ذلؾ الخط يكميا طبقا لتعميمات 

 
 ممي المنظومةمن قبل مستع األسبوعيالكشف  7-2/3

 عمى المنظكمة لمتأكد مف أنها قادرة عمى العمؿالتالية يجب إجراء االختبارات األسبكعية 
  -في ظػركؼ اإلنذار:

طالؽ كاحد أك مبدؿ نهاية خط مرة كاحدة عمى األقؿ في األسبكع اتشغيؿ جهاز  .1
صدار اإلنذار كت كالتأشير سيطرةال أجهزةالختبار قدرة  شغيؿ عمى تسمـ اإلشارة كا 

ذا. أخر أم جهاز مف منطقة كاحدة ذات تسميؾ  أكثرالمنظكمة عمى  اشتممت كا 
أكثر  إنذار إصداردكف بكلكف  أسبكعيايختبر  أفمنها يجب  غير مراقب، فاف كالن 
التي تحتكم عمى تسميؾ مراقب كيصؿ عدد  المنظكماتمف مرة كاحدة. أما 

بحيث  أسبكعيامنطقة كاحدة  مف أكثرمنطقة فانه يجب اختبار ( 13إلى )مناطقها 
( 13) ال تزيد الفترة الزمنية بيف أم اختبار كالذم يميه عمى المنطقة ذاتها عف

عند تكرار اختبار المنطقة الكاحدة  نفسه أسبكعا. كيفضؿ عدـ استعماؿ الجهاز
ذافي سجؿ المتابعة عند كؿ اختبار.  المستعمؿ ذكر الجهازي أفعمى  كاف عمؿ  كا 

، فاف دكائرهاقد تعطؿ بسبب فصؿ في  اإلنذار إشارة إرساؿ أك راإلنذا صفارات
 إذا) اإلنذار إرساؿ دكائرك  اإلنذار صفارات أف إلثبات ُيجرل أفيجب  خرآاختبارا 

 كضعها األصمي تماما.  إلىكاف ذلؾ مسمكحا( قد عادت 
في  أنهالمتأكد مف  أسبكعيايجب فحص البطاريات كالتكصيالت بالعيف المجردة  .2

أم عيب بما في ذلؾ  إلصالحالالزمة  اإلجراءاتة جيدة. كما يجب اتخاذ حال
المنخفض لممحمكؿ الكهربائي كتسجيؿ ذلؾ في سجؿ المتابعة. كما يجب  المستكل

 .إصالحه إجراءاتليتخذ  المسؤكؿيبمغ ذلؾ لمشخص  أف
 
 الختبار من قبل مستعممي المنظومةالتفتيش الفصمي وا 7-2/4

 تعمؿ المنظكمة التأكد مف تتابع الفحكص كاالختبارات مف قبؿتتضمف مسؤكلية مس 
مف قبؿ مكظؼ تمقى تدريبا خاصا عمى المنظكمة  أكالمتعهد  أكالمكرد  أكالصانع 

 -كذلؾ كما يمي:
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تدقيؽ ما دكف في سجؿ المتابعة منذ الفحص السابؽ كما اتخذ بشأنه مف  .1
 .إجراءات

رها لمتأكد مف أنها مصانة جيدا فحص كصيانة البطاريات كتكصيالتها، كاختبا .2
 ب(.3/2-3( مف البند الفرعي )1ة )في الفقر  مبيفكذات أداء صحيح، كما هك 

اختبار البطاريات الثانكية لمتأكد مف صحة الكزف النكعي لمسائؿ الكهربائي في كؿ  .3
 خمية منها، كاتخاذ اإلجراء الالـز لضبطه كتدكيف ذلؾ في سجؿ المتابعة.

في صيانة  مما يستعمؿمف أف مكازيف الكثافة كاألكعية كغيرها كما يجب التأكد  .4
الخاليا الثانكية القمكية ليست ممكثة بالحامض ألف تمكث السائؿ الكهربائي يؤدم 

 إلى عطب الخمية.
فحص البطاريات األكلية بما في ذلؾ البطاريات االحتياطية لمتحقؽ مف أنها  .5

ياسات مؤشرة لحالة كؿ خمية في صالحة لفترة استعماؿ إضافية، كذلؾ بأخذ ق
يتها عند مرحمة معينة كعند درجة عالية مف التفريغ. هذا فكلتالبطارية كقياس 

كتعتمد حالة االختبػار كأهمية القراءات عمى نكع الخمية كاستعمالها. كما يجب أف 
يحدد ذلؾ الفحص بكضكح مف قبؿ المكرد أك الشركة المشغمة لممنظكمة كأف يطبؽ 

كفي جميع األحكاؿ، يجب استبداؿ البطاريات خالؿ عمرها التشغيمي بعناية. 
 حسب تكصيات الصانع.ب

كالتأشير لكظائؼ اإلنذار كذلؾ بتشغيؿ جهاز  سيطرةال أجهزةالتحقؽ مف أداء  .6
 (.2/3-7في البند ) منصكص عميهإطالؽ في كؿ منطقة كما هك 

ز المراقبة المأهكؿ، كما يجب أف يختبر عمؿ صفارات اإلنذار كأم اتصاؿ مع مرك .7
. كيجب التحقؽ مف سيطرةكاف تختبر أيضا جميع الكظائؼ اإلضافية لمكحة ال

جميع مؤشرات العطؿ كدكائرها كيفضؿ أف يككف ذلؾ بتقميد ظركؼ العطؿ 
كالتأشير بالعيف المجردة لمتأكد مف  سيطرةال أجهزةالمتكقعة. كما يجب فحص 

 عكالؽ أخرل. خمكها مف الرطكبة كالمكاد الدخيمة كأم
إجراء تفتيش بالنظر لمتأكد مف إف التغييرات اإلنشائية أك االشغالية ال تؤثر عمى  .8

 ككاشؼالدخاف،  ككاشؼمكاضع أجهزة اإلطالؽ )نقاط االستدعاء اليدكية، 
دائرة نصؼ قطرها ال يقؿ  نطاؽلكؿ نقطة استدعاء عمى  فراغالحرارة(، كاف هناؾ 

 دكف معترض.ببحيث تبقى النقطة كاضحة لمعياف  ان ( مميمتر 750) عف
 اكمكرده المنظكمةكاالختبارات المكصكفة مف قبؿ مركب  جميع الفحكص إجراء .9

بالغ. كما يجب تدكيف أم عيب في سجؿ المتابعة، اكصانعه الشخص المسؤكؿ  كا 
 صالحه. إل
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 صداربإلجهة التي نفذت ذلؾ تقكـ ا أفبعد إنجاز أعماؿ التفتيش كالصيانة يجب  .10
 .المنظكمةتثبت صالحية شهادة 
 

 المنظومةالتفتيش واالختبار السنوي من قبل مستعمل   7-2/5
بعة عمميات التحقؽ كالفحص كتنفيذ ضماف متا المنظكمةتتضمف مسؤكلية مستعمؿ 

كمدرب ف قبؿ مكظؼ مختص م أكالمقاكؿ  أكالمكرد  أكاالختبارات التالية مف قبؿ الصانع 
 -: آنفان  عند أحد المذككريف

 (.2/2،3،4-7)البنكد في  المنصكص عميهالكشؼ كاالختبار الدكرم  .1
 مذككرطبقا لتكصيات الشركة الصانعة، ككما هك  كاشؼالصحيح لكؿ  األداءفحص  .2

في مكقعه بعد  كاشؼ(. كيجب أف يتـ االختبار النهائي لكؿ 5-7) الفصؿفي 
 التركيب.

أمينة كغير تالفة كمحمية  أنهاد مف لمتأك األجهزةك  القابمكاتفحص جميع تجهيزات  .3
 بطريقة مناسبة.

 التأسيسات مدكنةكؿ ثالث سنكات طبقا لمتطمبات ) األقؿاختبار التمديدات مرة عمى  .4
التفتيش  إجراء. كيتـ ذلؾ عند ةالعراقيالبناء  مدكنات( مف 402/1ـ.ب.ع.  الكهربائية

في  المستعممةيات كلتفالسنكم. كيجب تصحيح أم عيكب كاالحتراس حتى ال تسبب ال
أم عيب يتـ  إصالحاالختبار تمفا لألجزاء المربكطة مع نظاـ التسميؾ. كما يجب 

الفقرات االربعة  في المكصكؼبعد إتماـ العمؿ ك  اكتشافه كتسجيمه في سجؿ المتابعة. 
 .المنظكمةشهادة تثبت صالحية  بإصداريجب أف تقـك الجهة المنفذة المبينة آنفان 
 

 عد حدوث الحريقية مستعمل المنظومة بمسؤول 7-3
التأكد  شغاؿ المكاف نفسه ثانية، عمى مستعمؿ المنظكمةاعند حدكث حريؽ، كقبؿ أف يتـ 

 -مف أف االختبارات التالية ستنفذ بأسرع ما يمكف:
 ككف قد تأثريإطالؽ يمكف أف  كؿ جهاز عمى  (Simulated Test)تشبيهاختبار  .1

 بالحريؽ.
احف بالعيف المجردة لمتأكد مف أف كؿ التكصيالت سميمة كاف فحص البطارية كالش .2

المحمكؿ الكهربائي في خاليا البطارية مناسب. كما يجب فحص جهاز قياس  مستكل
ذا لـ يمكف  التيار )إذا كاف مركبا عمى البطارية( لمعرفة معدؿ سرعة الشحف. كا 

الالزمة لقياـ  كذلؾ فانه يجب بذؿ الجهد لضماف شحف البطارية كعمؿ الترتيبات
 شخص مؤهؿ بالتحقؽ مف أف الشحف مقبكؿ.
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بالغ الشخص المسؤكؿ  .3 يجب تسجيؿ أم خمؿ في المنظكمة في سجؿ المتابعة كا 
 بذلؾ كاتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحه.

إبالغ الجهة المسؤكلة عف الصيانة عند حدكث الحريؽ فكرا كتكجيهها لمكشؼ عف  .4
حقؽ مف أداء المنظكمة. كقد يستدعي حجـ الحريؽ التمؼ في القابمكات كالت مقدار

 القياـ بتفحص ككشؼ شامؿ عمى المنظكمة.
عماؿ تقكـ الجهة المنفذة لمصيانة بإصدار شهادة تثبت صالحية بعد إنجاز اال .5

 المنظكمة كذلؾ لغرض تحديد المسؤكلية.
 

 الدخان المتكاممة كواشفاالختبار والصيانة الدورية ل 7-4
كؿ  أفلمتأكد مف  أسبكعتعمؿ المنظكمة باالختبار الدكرم مرة كؿ يقكـ مس أفيجب  .1

كفؽ عمى تعمؿ بشكؿ سميـ  الصفاراتكاف كؿ  إنذارادخاف متكامؿ يعطي  كاشؼ
 تعميمات الشركة الصانعة.

 إجراءبسبب الغياب عف المكاف فانه يجب  األسبكعياالختبار  إجراءلـ يتـ  إذا .2
 حاال. ليهااالختبار بعد العكدة 

شارة اجب استبداؿ البطارية بنكع مكصى به مف قبؿ الشركة الصانعة حاؿ صدكر ي .3
 .تنبه الى استبدالهاتحذير 

مكصكلة بعضها مع بعض فانه يجب التحقؽ مف أف جميع  ككاشؼإذا كانت ال .4
 الصفارات تعمؿ عند اختبار كؿ كاشؼ.

 
 كواشفالاختبارات   7-5

 ككاشؼماف المحافظة عمى درجة الحساسية لممف الضركرم إجراء االختبارات الدكرية لض 
ذا كجد أف حساسية ال ككاشؼكبخاصة ال تتضرر  ككاشؼالمركبة مف اجؿ سالمة الحياة. كا 

 بالتجمع غير العادم لمغبار كاألكساخ عميها فانه يجب القياـ بعدد اكبر مف جكالت التفتيش.
 

 الحرارة ككاشؼ .1
شؼ عف أم تمؼ أك أمكر أخرل الحرارة بالعيف المجردة لمك ككاشؼيجب فحص 

داء الصحيح لمكاشؼ. كيجب أف مثؿ طبقات الدهاف الكثيفة التي قد تؤثر عمى األ
اختبارات التشغيؿ الدكرية كما هك مكصى به في تعميمات الشركة الصانعة  لتجر 

ال إذا لـ تكف هناؾ اختبارات دكرية مكصى بها، كعند ذلؾ يجب تشغيؿ ابالضبط، 
الحرارة عمى األقؿ مرة في السنة، كذلؾ بتسميط مصدر  ككاشؼف بالمائة م يفاثن

 حرارة عميها كاختبار لممكثكقية.
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 الحرارة( ككاشؼاألخرل )غير  ككاشؼال .2

الحرارة( لمتأكد مف صحة أدائها  ككاشؼاألخرل )غير  ككاشؼيجب فحص عمؿ ال
ذاكحساسيتها طبقا لتكصيات الشركة الصانعة.  تركيبها  كفأمامف  ككاشؼال أزيمت كا 

 تركيبها. إعادةاختبار التشغيؿ عميها بعد  إجراءلغرض ذلؾ الفحص فانه يجب 
 

 أثناء االختبارفي  منظكمةفصؿ ال .3
 اإلنذار صفاراتف تشغيؿ ماالرتباؾ الناتج  لتقميؿيجب اتخاذ االحتياطات الالزمة 

يستمر  أف اإلثناءالحد األدنى. كمف المفضؿ في تمؾ  إلى ككاشؼاختبار ال إثناءفي 
ذا أزيمت  المنظكمة في أداء كظيفتهأكبر جزء ممكف مف  بطريقة اعتيادية. كا 

المنظكمة  تجهيزمف المنظكمة لغرض االختبار كالصيانة فانه يجب  ككاشؼال
بديمة لإلبقاء عميها في حالة عمؿ عادم، أك اتخاذ اإلجراءات المناسبة  ككاشؼب

 لمراقبة المنطقة غير المحمية.
 
 طاريات الثانويةالب  7-6

( مف 1في الفقرة ) المنصكص عميهايجب إجراء االختبارات التي تحددها الشركة الصانعة ك  
 ب( كفي الفترات الزمنية المحددة مف قبؿ تمؾ الشركة.3/2-3الفرعي ) البند

 
 قطع الغيار  7-7

اليدكية  باستثناء أغطية نقاط االستدعاء منظكمةليس مف الضركرم االحتفاظ بقطع غيار لم 
اتفاقية صيانة بيف المالؾ كالجهات المختصة  كجكد، كذلؾ عند (Fuses)اهر كالمص

 حالة عدـ كجكد اتفاقية لمصيانة فانه يجب ضماف حد أدنى مف قطع الغيار. بالصيانة. كفي
 

 المراجع
عشركف، الجزء كال الثالث المجمد األردني، الكطني البناء "، ككدات الحريؽ مف اإلنذار أنظمة ككدة " [1]

 .2006الخامس، 
الثاني،  ، الجزء" الحريؽ مف المنشآت لحماية التنفيذ كاشتراطات التصميـ ألسس المصرم الككد " [2]

 .2001االكلى،  الحريؽ، الطبعة اخطار مف لمحد المباني خدمات متطمبات انظمة



 8/1 م2013ه/1434 405/3م.ب.ع. 

 الباب الثامن
 الحريقب نااراإل  منظومات اتاإلشراف عمى محط

 
 مقدمة 8-1

 الحريق فيب نذاراإل منظوماتأداء، وتشغيل االحتياجات الالزمة لتركيب، و  ىذا الباب غطيي 
عمما  اإلشراف. اتبين األماكن المحمية ومحط المتواصل اإلشراف وتحتباستمرار  المراقبة اتمحط

  :لتاليكا يى اقسام رئيسة ةنقسم الى ثالثان محطات المراقبة ت
 .الحريق عننذار اإل اتمنظوملالمركزية  اتالمحط - أ
 .الحريقب نذاراإل اتمنظومل محطات المراقبة االولية - ب
 .الحريقب نذاراإل اتمنظومل محطات المراقبة عن بعد - ت
 

 الحريقبناار اإل  اتمنظوملالمركزية  اتالمحط  8-2
نذار اإل اتمنظوملالمركزية  اتالمحط عمالشروط العامة الستوصف العمى ىذا القسم  يشتمل

 لتقديم خدمات المراقبة واالشراف. الحريقب
 اقبةالمر  محطة عمى بناء منشأ لالحريق بنذار اإل منظوماتان تشتمل المحطات المركزية ليجب  -أ 

 العمل الموجودة في أماكناإلشارة  أجيزةقنوات االتصال الخارجي، ومحطات فرعية، و و 
 .المحمية

 ، من العناصر التالية: يجب ان تتألف المحطة المركزية -ب 
 .عرض اشارات االنذارتركيب أجيزة  .1
  مشرفين ومراقبين لرصد المشاكل الحاصمة. .2
 .سمكي والسمكي محطة اتصال .3
 .كلاعن المشحفظ السجالت واإلبالغ لط ارتبموظف ا .4
  .وصيانة فحصموظف  .5
 .ونقل بريدخدمة موظف  .6
 حارس .7

 من ينمشتركال خدماتيا بموجب عقد مع لممراقبة واالشراف دم المحطة المركزيةتقيجب ان  -ج
:يميواحد مما خالل 
 رافقيا الخاصة واألفراد. من خالل م اتخدمالكافة  بتقديمالمركزية المسجمة تقوم محطة ال .1
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عادة اإلرسال، وتسجيل مراقبة االشارات، ، كحد أدنىالمحطة المركزية المسجمة وجود .2 ، وا 
مع السماح بالتعاقد من خالل عقد ، التسجيالت مع مرافقيا الخاصة والموظفينظ حفو 

 فرعي لمتركيب واالختبار والصيانة ونقل البريد.
يا تأجيز خدمات التركيب والفحص والصيانة ب تقدممحطات مكافحة الحريق المحمية التي  .3

تسجيل البيانات خدمات المراقبة واالرسال وحفظ و  ،بعقد فرعي ،وافرادىا وتقدم ايضا
 والتقارير لممحطة المركزية.

 
االماكن  الحريق التي تقدم خدماتيا فيب العقد االولي يجب ان يشير بوضوح ان منظومة االنذار -د 

طرف ثالث  تطمبات ىذه المدونة وذلك من خاللتوافق مع جميع متالمسموح بحمايتيا يجب ان 
 تأكيد االعتمادية. ألجل

 
 :ب ان تكون مصادقةالتراكيب والتجييزات يج -ه 

 الحريق التي تقدم خدمات تتوافق مع متطمبات ىذه المدونة يجب انب نذاراإل منظومات  .1
 تشيد بيذه المصداقية توضع بمسافة ال تزيد قةيمع وث مديرية الدفاع المدنيتصادق من قبل  

وان لم يكن ىناك وحدة سيطرة فتوضع ضمن  م( من وحدة السيطرة لمنظومة الحريق1) عن
 م( من مكونات منظومة االنذار.1مسافة ال تزيد عن )

السمطة  لمدخول من قبل  المستودع المركزي لوثائق المصادقة المتحققة يجب ان يكون قابالً   .2
من وثائق  المركزية من خالل اعالميا من قبل الدائرة المختصة بمحتويات المستودع

 .قضائي بأمرعمى ان يكون الدخول  المصادقة
 

  :والتجييزات يجب ان تكون معممة برموز التراكيب -و 
يجب ان  ت تتوافق مع متطمبات ىذه المدونةالحريق التي تقدم خدمابمنظومات االنذار  .1

تكون بواحدة او  لمحطة المركزية. العالمات يجب انتوضع ليا عالمات واضحة بواسطة ا
 .دنيمديرية الدفاع المالتي تتوافق مع متطمبات اكثر من الممصقات الخاصة 

بعد ال  ويجب ان تعمق عمى( 2سم 130الممصقات يجب ان تكون بمساحة ال تقل عن ) .2
المنظومة ان لم  م( عن مكونات1النذار الحريق او )م( عن الوحدة المركزية 1يزيد عن )

 يكن ىناك وحدة مركزية.
 ة.ال تعتبر محطة مركزي (2-8) الفصلمنظومات االنذار التي ال تتوافق مع كافة متطمبات  .3
بكتاب رسمي بواسطة السمطة  ةالرئيس الشركة المنفذةيجب ان يقوم المشترك بإخطار  .4

 .(2-8) الفصلالى اليدف المنشود من المختصة لموصول 
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 هجززةاأل  8-2/1
المحطة المركزية والمحطات الفرعية يجب ان تكون جاىزة لتمقي وتسجيل كافة  -أ 

 االشارات. 
العمل او تكون يدوية عندما  يجب ان تكون تمقائية الدوائر التي تعمل في حالة الطوارئ  -ب 

 لتمقي اشارة حدوث مشكمة. تربط
البرامج  تييئةمراقبة مسيطر عمييا بالحاسوب ان امكن  أجيزةيمكن التعامل مع   -ج 

 بذلك. صةالخا
انذار الحريق الى مركز اشارات  إلرسال ينمتمستق ينيجب ان يكون ىناك وسيمت -د 

 الحريق المحمية القريبة. في دائرة اطفاء االتصاالت
)تحدده  او غيره 101رقم طوارئ خاص من اجل السالمة العامة مثل  استعمال  .1

 .وزارة االتصاالت(
 وسائل االرسال يجب ان تفحص بشكل دوري.  .2
 من قبل السمطة المحمية االشراف عمى االشارات المرسمة والمستقبمة ان مطموباكاذا   .3

وسائل االرسال وليس كالىما لتجنب  احدى عن طريقفيجب ان يكون ذلك 
 حدوث أي خمل في منظومة االرسال بالكامل.

 يجب تدوين االشارات المرسمة ووقت وتاريخ ارساليا في المحطة المركزية.  .4
 
 الموظفون  8-2/2

لكل  كزية كافيا بحيث ال يقل عن شخصينيجب ان يكون عدد الموظفين في المحطة المر  - أ
 كيد التعامل مع االشارات الواصمةلتأ نوبة العملاثناء ي فوجبة عمل وبحضور متواصل 

 بجدية.
 الرئيسةلحريق يجب ان تكون الوظيفة باعممية المراقبة واالشراف عمى منظومات االنذار   - ب

 عمل او فعالية أليناك أي اسبقية والوحيدة لمموظف المتواجد في محطة المراقبة وليس ى
 .نوبة العمل اثناءفي اخرى 

 
 العمميات  8-2/3
 التصرف مع االشارات  8-2/3/1

او التي  ،كاشفات الحريق التمقائية ،الحريق اليدويةبن نقاط االنذار عاشارات االنذار الصادرة  
خمد النيران يجب ان تعالج وتعامل كإشارات انذار.  أجيزةاو  منظوماتتعمل بواسطة او مع 

 -لقيام باإلجراءات التالية:وحين وصول تمك االشارات يجب عمى المحطة الرئيسة ا
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ى مركز االتصاالت في دائرة ارسال اشارات االنذار الواردة ال بإعادةعمى الفور المباشرة  -أ 
 الحريق المحمية.اطفاء 

 المشتركين. بإبالغتباشر عمى الفور  -ب 
ارسال موظف او تقني مختص الى المنطقة المحمية ليصل خالل زمن ال يزيد عن  -ج 

في حالة كونيا  واآلالت ضبط االجيزة إلعادةاالشارة وذلك  تسمم( بعد واحدة )ساعة
 تحتاج الى اعادة ضبط يدوي.

لسمطة التنفيذية او كالىما ان اقتضى امالحظات عن االنذار الى المشتركين او  تقديم -د 
 االمر ذلك.

( ب)أ( و) االجراءيناذا كانت االشارة المرسمة ىي نتيجة فحص واختبار فأن   -استثناء:
 .ينروريليسا ض

 
 حفظ السهجالت والتقارير  8-2/3/2

يجب حفظ سجالت كاممة لالشارات الواردة واالحتفاظ بيذه السجالت لفترة ال تقل عن  (1)
 سنة(. 1)

 االحتفاظ بسجالت االختبار والصيانة. (2)
الى  الييا الواردة االنذار اشارات عمى المحطة المركزية اتخاذ ترتيبات لتقديم تقارير (3)

 ة )دائرة اطفاء الحريق المحمية( بالطريقة التي تحددىا تمك السمطات.السمطة التنفيذي
 

 الصيانة واالختبار  8-2/3/3
االختبار والصيانة يجب ان يكون طبقا لمتطمبات وتوصيات ىذه المدونة. وفي حالة  .1

اخرى موصى بيا من قبل المنتج او المصمم او الجية ذات السمطة  طرائقوجود 
الدائرة المعنية باالمر )دائرة اطفاء من  طرائقاخذ موافقة بتمك ال التنفيذية فعندىا يجب

 .الحريق المحمية(
 عممينولممست الممثميي ةالرئيس الشركة المنفذةعطيو تيجب ان يكون ىناك رمز موحد  .2

 ليكون رمز تعريفي شخصي.
 وا ةالرئيس الشركة المنفذةمن اجل وضع منظومة انذار تحت االختبار فأن ممثل  .3

المنظومة يجب ان يقدم الى المحطة المركزية رقمو التعريفي الخاص قبل  ملستعم
 المباشرة باالختبار.

يجب ان يكون لكل موظف في المحطة المركزية او الفروع التابعة ليا ىوية اثبات  .4
 مع االمر االداري الخاص بأجراء الصيانة المطموبة او الفحص. يبرزىاشخصية 
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 الحريقب نااراإل  اتنظوممل محطات المراقبة االولية 8-3
 عام     8-3/1

. اذ نذكر ىنا االوليةالقسم خطوات عمل المراقبة واالشراف لمحطات انذار الحريق ىذا يقدم   
يمتاز العمل في  تشغيل وفحص وصيانة. ،اشخاص ،أجيزةفرىا من ااقل المتطمبات الواجب تو 

 محطات المراقبة االولية بالمواصفات التالية: 
في  موظف متدرب ومؤىل وبحضور متواصل يجب ان تدار من قبل االوليةراقبة محطة الم -أ 

عمى المنطقة المحمية الخاصة بو عمى ان يتحمل كامل المسؤولية  نوبة العملاثناء 
 بمحطتو.

 نطاقتقع ضمن الممتمكات المحمية ىنا يجب ان تكون اما متجاورة او غير متجاورة لكنيا   -ب 
 واحد.

العاممة  منظومات( يجب ان تكون مترابطة مع بقية ال3-8) الفصلفي المذكورة  منظوماتال -ج 
 حالة حدوث حريق او أي حالة طارئة وذلك لجعل منطقة العمل اكثر امانا. في

 
 :هجززةاأل  8-3/2 

والجناح  االشارة تحديدا لمبناية والطابق االحترازية يجب ان توضع لالبنية بحيث تعطي التدابير -أ 
 مباني المحمية.او أي تقسيم آخر لم

وسيمتين  ،االشارات الواردة تسجيلالى اجيزة  باإلضافة ،محطة المراقبة يجب ان تحوي -ب 
ممة تدل عمى حدوث تغيير سعندما تكون ىنالك اشارة مت والمراقبين غميناالش مختمفتين لتنبيو

شارة كون اتن يجب ا ىاتين الوسيمتينالتوصيل او اجيزة البدء. احدى  أي من دوائرفي حالة 
تستمر في العمل حتى يقوم المشغل باطفائيا يدويا بعد العمم بوجود مشكمة. االشارة صوتية 
الطفاء اليدوي )أي انيا يجب ان تنطمق مرة اخرى عند حدوث انذار جديد برغم ا الصوتية
 ىا يدويا(.ؤ وضعيا الطبيعي تمقائيا حتى ان تم اطفا تعود الى

 اشارات حدوث ،رات المراقبةاشا ،وسائل تمقي االشارة يجب ان تتضمن تمقي اشارات االنذار  -ج 
 وكذلك االشارات التي تدل عمى االعادة الى الوضع السابق. ،مشكمة

 لنوع االشارة اً تجيز وتعطي تحديد االوليةالموجودة في محطة المراقبة  جيزةاذا كانت األ  -د 
والمراقبة  ارفقط في حالة اشارات االنذ ستعمللمشتركة يجب ان تن االشارة الصوتية ااالواردة ف

 والمشكمة.
 لالسكات. عمما ان اسكات االشارة االشارة الصوتية لحدوث أي مشكمة يمكن ان تكون قابمة  -ه 

 الصوتية ال يمنع من انطالقيا مجددا عند ورود أي اشارة جديدة.
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بدء انذار الحريق الى وقت  جيزةألعن بعد  التحسسالحد االقصى لموقت المنقضي من   -و 
 ثانية(. 90يجب ان ال يتجاوز ) االوليةتسجيمو او عرضو في محطة المراقبة  

حالة  غيرا فيوالتي تظير ت االوليةمن قبل محطة المراقبة  تسممياكل االشارات التي يجب   -ز 
سجيل يجب ىذا الت معينة يجب تسجيميا فورا وبشكل تمقائي بما في ذلك وقت وتاريخ حدوثيا.

 من الفقرات التالية: عمى وفق أي  ر المشغل لمموضوع ان يكون بشكل واضح ويعجل تفسي
 العرض البصري الذي يقدم عرضا لممعمومات المتغيرة لالشارات الواردة استعملاذا  .1

ومكان الحدوث. العرض البصري يجب ان يوضح  والمطموبة بحيث يتضمن العرض نوع
المعمومات يجب ان تتغير مباشرة بعد عمم ومعرفة المشغل  معمومات الوضع الحالي. ىذه

يجب المبادرة الى تسجيل المعمومات  باإلشارةليا ولنوع االنذار ونوع االشارة. عند العمم 
 الخاصة باالشارة بما في ذلك وقت وتاريخ حصول العمم.

ويجب العرض البصري فأن االشارة المطموبة يجب ان تتضمن معمومات  يستعملاذا لم  .2
يجب ان  ازينجيال ينن لمتسجيل المرئي الثابت. احد ىذان تسجل تمقائيا بجيازين متطابقي

االخر لتسجيل  ستعملي في حينلتسجيل كافة االشارات الواردة الى المحطة  ستعملي
عدم العمم بوجود االشارة ال يمنع من تسجيميا إن اشارات االنذار والمراقبة والمشاكل فقط. 

 عادة ضبط االجيزة واالشارات الى وضعيا الطبيعي يجب ان يسجل ايضا.او تمقائيا. 
متتابع مع سجالت بشكل العرض البصري  استعمالجمع بين ت منظومةفي حالة وجود  .3

المطموبة يجب ان تعرض  العرض البصري الدائمة فان االشارات التي تتضمن المعمومات
حتى يتم التعرف عمييا لعرض وتسجل. المعمومات المرئية يجب ان تعاد في لوحة ا

ثانية( لكل  2ثانية( وبمعدل ) 5عمى ان تعاد بفترات ال تزيد عن ) والتعامل معيا يدويا
صوتية  بإشارةمعمومة. كل معمومة جديدة تعرض عمى لوحة العرض يجب ان تصحب 

 تبقى مستمرة حتى تعامل المعمومة يدويا.
 

 (.2/3-8( و)2/2-8) البندينفي  ميومنصوص عكما ىو  :والعممياتالموظفون   8-3/3
 
 الحريقب نااراإل  اتمنظومل محطات المراقبة عن بعد   8-4

المركزية غير مطموبة او  خدمات المحطة فيو كونالذي توضع المع الحالي  الفصليتعامل   
محطات  عمالواست ،الفحص ،الصيانة ،بشرح التركيب الفصلغير منتخبة. لذا سيقوم ىذا 

 الحريق التي تقدم خدماتيا تحت مجموعة مختمفة منب نذاراإلبعد لمنظومات  المراقبة عن
الحضور. كما سيقدم  يكون دائميجب أن حيث ان الموظف المؤىل المتدرب  ،المختصين
 قل المتطمبات لمحطات المراقبة عن بعد.أبإيضاح ىذا القسم 
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 تمقائية وكذلك ان كان تية ومرئيةانذار صو ة اشار  بإعطاءمراقبة عن بعد تقوم محطات ال -أ 
 عن المنطقة المحمية. ةقع بعيدامشاكل بمو المعالجة بتقوم  فإنيامطموبا 

عن  ر تمك الموجودة في محطة المراقبةصوتية ومرئية غي أجيزةوجود  الفصلىذا  يشترطال  -ب 
 بعد. اذا كان مطموبا فيمكن اضافة اجيزة انذار الخالء المباني المحمية.

 
 :هجززةاأل  8-4/1

 االشارات يجب ان تعطي استجابة لكل اشارة بشكل صوتي ومرئي. تسمم جيزةأ  -أ 
 االشارة الصوتية يجب ان تتوافق مع ما مطموب في ىذه المدونة. (1)
بشكل مرتب  ستعملوالمشاكل يمكن ان ت ،المراقبة ،وسائل اسكات اشارات االنذار (2)

 جيزة.اال بشرط ان االشارة الالحقة الواردة الى المحطة يجب ان تعيد تشغيل
المنظومة او أي جزء منيا  حتى ان كانتاشارات حدوث مشكمة يجب ان تستقبل  (3)

 االبنية المحمية في حالة اختبار او خارج العمل.في 
 أي اشارة. تسمماالشارات الصوتية والمرئية يجب اعادتيا الى العمل بعد  (4)

 
التالية وىي مرتبة  طرائقلا بإحدىيجب ان يتم  ،ان كان مطموبا ،اعادة ارسال اشارات االنذار -ب 

 -:االسبقيةحسب ب  
 عمالتخصيص دائرة ال تعتمد عمى أي شبكة ىاتفية. ىذه الدائرة تسمح باست (1)

 اتصاالت صوتية او بيانية.
( في محطة المراقبة عن بعد من one way telephoneفقط )ىاتف استقبال  (2)

ذار الى خط بشكل اولي لنقل الصوت الشارات االن ستعملخالل شبكة الياتف ي
 ىاتف ضمن مركز االتصاالت التابعة لدائرة اطفاء الحريق المحمية.

تردد دائرة اطفاء الحريق وذلك بعد اخذ الموافقة  باستعمالمنظومة راديوية خاصة  (3)
 من الدائرة المعنية.

اي طريقة غير التي ذكرت يوصى بيا من قبل المصمم او من قبل السمطة المحمية  (4)
 بعد اخذ الموافقات.فانيا تكون مسموحة 

 
 الموظفون     8-4/2

 (.2/2-8) البندفي  منصوص عميوكما ىو        
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 الحريقبناار اال  منظوماتلإلْشراف عمى  االتصال طرائق      8-5
بين المباني المحميِة ومحطِة المراقبة  االتصال طرائقاالساسية ل المتطمبات الفصلىذا يِصُف 

 تَتضّمُن التالي: المتطمبات. ىذه يقالحر ب االنذار اتعمى منظوم
 .المرسُل ويكون موقعو في المباني المحميةِ   (1)
 .بين المباني المحميِة ومحطة المراقبة َأو المحطِة الفرعية قناة اإلرسال  (2)
 فييا. تصالمع قناة اال الفرعيةمحطة ال ،ةستعممان كانت م  (3)
 .المراقبة في محطةِ  لتسجيلااجيزة ، و البيانات معالجة، عرضالاإلشارة،  تسمم أجيزة  (4)

 
 االتصال بمركز اإلطفاء      8-5/1

الكشف عن الحريق يفضل إرسال إشارة الحريق  منظومةلمحصول عمى أكبر فائدة من 
المؤكدة الدالة عمى وجود حريق لممبنى إلى اقرب مركز إطفاء، أو إلى الموقع الذي تحدده 

 الجية المختصة، في أقل وقت ممكن. 
 

 مخصص  هاتفياإلبالغ بخط       8-5/2
 أن يتيسر، وفي ىذه الحالة يجب ىاتفيمكن إرسال إشارة بوجود حريق عن طريق خط  -أ 

خط منفصل ومباشر، عمى أن يراعى عند تركيب ىذا الخط تقميل إمكانية تعرضو 
 لمحريق قبل إرسال اإلشارة، وذلك بتركيبو في مسارات ال يحتمل حدوث الحريق فييا.

 يكون الخط متصال ىوائيا بالمبنى. ال يجوز أن  -ب 
في غير  ل المكالمات كما ال يجوز استعمالوىذا الخط في استقبا استعمالال يجوز   -ج 

 إرسال إشارات إنذار الحريق أو في حاالت الطوارئ. 

 
 إرسال اإلناار تمقائيا  8-5/3

ع الذي بأقرب مركز إطفاء أو الموق تتصل سيطرةيمكن تركيب جياز طمب آلي في لوحة ال
بالغو بمكان الحريق عن طريق رسالة صوتية مسجمة.  تحدده الجية المختصة وا 

 
 ول اإلطفاء بالمبنىؤ إرسال اإلناار عن طريق مس        8-5/4

، عمى أن يراعى أن ياتفاإلطفاء في المبنى باإلبالغ عن الحريق بواسطة ال مسؤوليقوم 
إلنذار بالحريق عمى صوت صوت ا يفي مكان مناسب بحيث ال يغط ياتفيكون ال

 المتحدث لكي يتمكن من اإلبالغ بوضوح.
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 إرسال اإلناار بالالسمكي أو الراديو      8-5/5
أجيزة إرسال واستقبال بالراديو منخفض الطاقة )الالسمكي( في نقل إشارات اإلنذار  ستعملت

زية لمراقبة واستقبال الفرعية الموجودة في المباني المحمية والموحة المرك سيطرةبين لوحات ال
جياز إرسال مع السمكية  سيطرةكل لوحة فرعية بوحدة اتصال و  تجيزإشارات اإلنذار حيث 

لنقل إشارات اإلنذار إلى لوحة المراقبة المركزية الموجودة في مبنى الجية المنوط بيا تشغيل 
 أو في مركز اإلطفاء العام. منظومةومراقبة وصيانة ال

في المناطق أو األحياء السكنية أو المدن الصناعية مترامية األطراف ىذه الطريقة  ستعملت
االتصال بالالسمكي أو الراديو أفضل من  منظومة استعمالوحيث تكون ىناك عوامل تجعل 
 ن االتصال بواسطة الشبكات السمكية.مالنواحي العممية أو االقتصادية 

بالطول الموجي والترددات كما يجب الحصول عمى تصريح مسبق من السمطات المختصة 
 التي سيتم نقل إشارات اإلنذار الالسمكية عمييا. 

 
 :هجززةألااآلالت و       8-5/6

االتصاالت  وزارةالحريق يجب ان تكون خاضعة لموائح وتعميمات بمنظومات االنذار  آالت - أ
 :ةالتالي االمور مع مراعةامكانية تطبيقيا  قدر العراقية
 اطيسي.االشعاع الكيرومغنمقدار  (1)
 في االرسال. ستعملالتردد الم (2)
 .اممة وكذلك اجيزة الحمايةالياتف المحمية وبداالتيا الع شبكاتالتوصيل مع  طرائق (3)

لضوابط ىيئة االتصاالت تخضع ة الستقبال االشارات يجب ان ستعمماالذاعة الراديوية الم  - ب
 .واالعالم العراقية

 
 المراهجع
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[3] J. I. Lataille, "Fire Protection Engineering in Building Design", Butterworth-
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 الباب التاسع
 الحريق لموحدات المنزليةب نذارال  أجهزة

 
 المهمة األساسية   9-1

كاشعار شاغمي الكحدات السكنية  بتنبيولحريؽ لمكحدات المنزلية تقكـ با نذاراإل أجيزة 
 تيديد بالحريؽ كالحاجة لمُيُركب إلى مكاف آمف.  بكجكد  

 
 القيود -أ 

عتمد بشكؿ أكلي عمى اإلخطاِر تدات السكنية منة ِمْف الحرائؽ لشاغمي الكحالحياة اآل .1
مُيُركب، َتمي ذلؾ اعماؿ الخركِج المالئمِة كالمنسقة ِمف لالمبّكِر لمشاغميف بالحاجِة 

الحريؽ لمكحدات السكنية عادة تككف قادرة ب نذاراإل منظكماتِقبؿ أكلئؾ الشاغميف. 
ككف يعالن. في أغمب األحياف عمى ِحماية حكالي ِنْصِؼ الشاغميف مف النيراِف القاتمِة ف

ضحايا الحريؽ ىـ مف الفئات كبيرة السف َأك صغيرة السف، َأك الضعاؼ مف ذكم 
ستطاعتيـ الُيُركب حتى عندما يككف ىنالؾ العاىات الجسدية أك العقمية لعدـ ا

تحذير مبكر بما فيو الكفاية لذا يجب اتخاذ استراتيجيات أخرل لإلنقاذ كالحمايِة َأك 
 عدة عمى اليركب ليذه الفئات مف الناِس.الُمسا

َيعتمُد بشكؿ  الفصؿفي ىذا  ُتذكرالحريؽ لمكحدات السكنية التي بأداء أجيزِة االنذار  .2
كامؿ عمى االختيار كالتركيب كالتنصيب الصحيح كالفحص كاالختبار الجيد  

االخذ  بنكد ىذه المدكنة كمع حسبكالتشغيؿ المالئـ كالمطابؽ لممكاصفات المذككرة ب
 بنظر االعتبار مالحظات التشغيؿ لمشركة المنتجة.

 
 األداءِ ِمعيار  -ب 

يمكف مف اعطاء تركيب أدكات الَبْدء باإلنذار الكافيِة ضمف الكحدات السكنية إف  .1
قبؿ حدكِث أم عرقمة عمى طكؿ طريؽ الخركج المحددة في  كقَت خركِج كاؼ  

 تصاميـ الحريؽ.
صدار صكت مسمكع في السكنية يجب اف تقـك بالحريؽ لمكحدات ابأجيزة االنذار  .2

ُكّؿ مناطِؽ المسكف المشغكلة. اما إذا كانت الكحدات السكنية مشغكلة ِمف ِقبؿ 
اشخاص لدييـ صعكبات في السمِع، فيجب اف تككف ىناؾ اشارات مرئية في ُكّؿ 

  .مناطؽ المسكف
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الحرارة العاليِة َأك  مكقع بادئات االنذار يعتبُر شرطان لمتركيب مف خالؿ تحديد درجةِ  .3
المنخفضِة كالرطكبة، َأك مصادر الدخاِف التي ُيْمِكُف َأْف ُتؤّدم إلى انطالؽ جرس 

 لإلزعاج. ان مصدر  يجعميااإلنذار مف دكف سبب حقيقي مما قد 
 

 التحّقق طرائق  -ج 
. (1-9) الفصؿفي  المذككرةالتالية الى َتحقيؽ اإللتزاـِ بمعاييِر األداَء  طرائؽتسمح ال   

اخرل قد ينصح بيا المنتج اذا كانت مالئمة بأخذ الرأم مف قبؿ  طرائؽكاف ىنالؾ  كما  
 المحمية متمثمة بدائرة اطفاء الحريؽ. السمطة  

 ع مف انكاع الحريؽ لبياف ككف كقُت التنبيو كافيان حساب أكقاِت تنشيِط الككاشؼ الم نك  .1
 ف.يلمَسماح باليركِب الناجِح لُكّؿ الشاغم

لكي ال  َأك مستكيات شدة االنارة َأك كمييما الصحيح لمصكت التكزيِع كاالنتشارحساب  .2
 .(1-9) الفصؿت معاييِر األداَء في تتعارض مع متطمبا

 .ير بأّنيا تعطي االماف ألدنى نمط مطمكبتكقيت اإلشارِة لَتْقر  .3
 

 الحمول المقبولة -د 
 طرائؽاف تعتبر كاحدة ِمْف ال يجب (ق) كالفقرة ىذه الفقرةالتي تتكافؽ مِع  األجيزة كالتراكيب

السمطات  الكسائؿ األخرل التي يكصى بيا مف .(1-9الفصؿ )مطمكبة لتحقيؽ معاييِر أداَء ال
 فال بأس بالعمؿ بيا. المخكلة 

كالتحديدات التي ذكرت في كانذار الحريؽ يجب اف تركب طبقا لممكاصفات  اف ككاشؼ الدخاف
 ي بالنسبة الى تصنيفات اشغاؿ االبنية:الباب الثاني مع  مراعات التال

 
 فنادق واالقسام الداخمية الجديدةال -1

االنذار  أجيزةف ايان( فتمقائالدخاف المنفصمة )التي تعمؿ  ككاشؼ ستعماؿفي حالة ا
الدخاف يجب اف ُترّكُب في ُكّؿ غرفة ضيكؼ كُكّؿ منطقة معيشة كغرفة نكـ ضمف جناح ب

 الضيكِؼ.
 
 داخمية الحاليةدق واالقسام الاالفن -2

يان( فأف جياز االنذار تمقائالدخاف المنفصمة )التي تعمؿ  ككاشؼ ستعماؿفي حالة ا
رّكُب في ُكّؿ غرفة ضيكؼ كُكّؿ منطقة معيشة كغرفة نكـ ضمف جناح يُ الدخاف يجب اف ب

 الضيكِؼ.
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 .اجيزة االنذار ىذه ال يجب اف تككف مربكطة مع بعضيا االستثناء األول:
يمكف عمؿ اجيزة االنذار المذككرة ىنا بدكف مصدر بديؿ لمطاقة  الثاني:االستثناء  
 الكيربائية. 

 
 مارَات والشقق الَسكنية الجديدةالعِ  -3
يان( يجب اف ُترّكُب خارج ُكّؿ منطقة نكـ في تمقائالدخاف المنفصمة )التي تعمؿ  ككاشؼ -أ 

 ف ذلؾ السراديِب. الجكاِر المالصؽ لغرِؼ النكـ كفي كؿ طبقات الكحدِة السكنية بضم
 يان( يجب اف ُترّكُب في ُكّؿ غرفة نكـ. تمقائالدخاف المنفصمة )التي تعمؿ  ككاشؼ -ب 

 
 مارَات والشقق الَسكنية الحاليةالعِ  -4

 ( يجب اف ُترّكُب خارج ُكّؿ منطقة نكـ فيتمقائيان الدخاف المنفصمة )التي تعمؿ  ككاشؼ
 حدِة السكنية بضمف ذلؾ السراديِب.الجكاِر المالصؽ لغرِؼ النكـ كفي كؿ طبقات الك 

 الكيربائية.ككرة ىنا بدكف مصدر بديؿ لمطاقة يمكف عمؿ اجيزة االنذار المذ االستثناء:
 

 دور االيواء)دور االيتام والعجزة( -5
 ككاشؼ الدخاف المنفصمة يجب اف ُترّكُب في كؿ غرفة نكـ.

 ف تككف مربكطة مع بعضيا.ليس شرطا ا الفصؿ ااجيزة االنذار في ىذ االستثناء األّول:
رية بدال مف الطاقة الكيربائية الدخاف التي تعمؿ بالبطا ككاشؼ :ياالستثناء الثان

المصمـ الذم يضع  إال اذا سمح بذلؾيمكف اف يسمح بيا ال  لمدارالمستمرة المشغمة 
مبطاريات لضماف كصكؿ طاقة جيدة جدكال لمصيانة كاالختبار كالفحص كالتبديؿ الدائـ ل

 جياز االنذار.ل
 

 الوحدات السكنية ذات العائمة والعائمتين -6
 ككاشؼ الدخاف المنفصمة يجب اف ُترّكُب في المكاقِع التاليِة:

 ُكّؿ غرؼ النـك  -أ 
ِؼ النكـ اف لـ تكف مكجكدة الدخاِف َلْف َتُككَف مطمكبة في ُغرَ بنذار اإل: اجيزة االستثناء

 التصميـ.في 
 مة، في الجكاِر المالصؽ لمُغَرِؼ النكـ.خارج ُكّؿ مناطؽ النكـ المنفص -ب 
  .عمى ُكّؿ طبقة إضافية ِمْف كحدِة المسكف بضمف ذلؾ السراديبِ  -ج 
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 مالحظات اخرى -ه 
ضمف الحدكِد المكصى بيا مف ِقبؿ اجيزة البدء َسَتُككُف كاقعة في المناطِؽ بشركِط بيئيِة   -1

َأك ِمْف باِب الحّماـ  متر كاحد الدخاِف يجب اف ال َتُككَف أقرب ِمفْ  ككاشؼالمنتِج، كما اف 
 المطبخ.

الَطِبخ يجب  أجيزةـ( مف 6.1)ع ضمف الدخاِف التي تق ككاشؼالدخاف َأك باجيزة االنذار  -2
 اف تككف ُمجّيزة بإنذار مف النكع الصامت َأك ِمْف النكِع الكيركضكئِي.

كستعطي  دخاِف يجب اف تككف قادرة عمى اكتشاؼ الكمياِت الشاّذِة لمدخافِ ال ككاشؼ -3
ديسيبؿ/ـ  0.58) سـ30بالمائة لكّؿ  4قبؿ كصكؿ مستكل الدخاِف الرمادِم الى ر االنذا

 الذم ُيْمِكُف َأْف َيْحدَث في الكحدِة السكنية. كثافة بصرية( 
مف  متر 4.5تكضع كحدات االنذار المرئية في مكاف عمى السقِؼ اعمى السريِر كضمف  -4

. شمعة 177اقؿ مف  االضكء الناتج مني شدة انارة الشاغؿ النائـ كما يجب اف ال تككف
االنذار المرئي في غرفة النكـ يجب اف تعمؽ تحت السقؼ بارتفاع  ال يقؿ عف  كحدة ف  إ
 110مف  لشدة انارة اقؿعمى اف ال يسمح  ،ِمْف الكسادةِ متر  4.5مميمتر( كضمف  610)

 .شمعة
الكيربائية،  الدخاف الى غرفة سيطرة مركزية ألغراض تجييز القدرة ككاشؼتكصؿ  -5

َف َمْرُبكطة الدخاِف َلْف َتُكك بإشارة االنذار، كتنشيط اجيزة االنذار. اجيزة إنذار معالجة ك 
شراؼ ائؿ الَرْبط يجب اف تككف تحت االأف  كسكما  الُمَصنِّع.تكصياَت بأعداِد تَتجاكُز 

 المباشر.
 
  اختيارية وظائف   9-2

 :أف تؤدم الكظائؼ التاليةالسكنية  الحريؽ لمكحداتبألجيزِة االنذار  يمكف  
 .إخطار قسـِ الحريؽ، أّما مباشرة َأك مف خالؿ خدمِة مراقبة اجيزة إنذار -أ 
 .األماِف األخرل، مثؿ رشاشاِت الحريؽ لحالِة التشغيؿ الصحيحةِ  منظكماتمراقبة  -ب 
د الكقكِد الغازم َأك كجكد غازات  ية المكجكدة، مثؿ كجك إخطار الشاغميف بالمخاطر الفعم -ج 

 .كسيد الكاربكفِ ك أ أحادمساّمِة مثؿ 
خر مثؿ اقتحاـ آإخطار الشاغميف باف االنذار ىك نتيجة الحريؽ اك نتيجة خطر  -د 

 الِمصكص.كالتنبيو لكجكد المصكص الذم يؤدم الى انطالؽ جرس اإلنذار 
ماُف اك عدمو، التي َقْد تككف مشتركة بالمككنات اك أّم كظيفة أخرل، تتعّمَؽ بكجكد األ -ق 

 االجيزة.
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 معايير األداءِ  -أ 
الكظائؼ االضافية  ألداءلسكنية لحريؽ لمكحدات اباإذا صممت كركبت اجيزة االنذار   -1

 في كظائفيا األساسيِة. تحذؼفإنيا يجب اف تعمؿ بشكؿ مكثكؽ 
ة أخرل، حتى كاف لـ تنشط إشارة فيك كظإشارات الحريؽ َسَتْأخُذ األسبقية عمى أّم إشارة أَ  -2

 الحريؽ أكالن.
ث اف اشارة الحريؽ تككف يجب اف تككف االشارات المشتركة متميزة عف بعضيا بحي  -3

 كاالكثر تمييزا مف قبؿ الشاغميف.االسيؿ 
عمى عمؿ  يؤثرال َأك المكّكناِت األخرل يجب اف  منظكماتحدكث أم عيكب في ال  -4

 .الحريؽب نذاراإل منظكمة
 

 التحّققِ  طرائق -ب 
 (2-9) الفصؿاألداَء المذككرة في بمعاييِر  االلتزاـالتالية لَتحقيؽ  طرائؽتسمح ال -1

 المكصى بيا مف قبؿ المنتج.  طرائؽالى ال باإلضافة
 .ان األجيزة المصممْة كالمرّكبة تعد مقبكلة في حالة ككف العمؿ المطمكب منيا متحقق -2

 
 حمول مقبولة -ج 

 تحقؽالتي  طرائؽالتي تتكافؽ مع المالحظات التالية تعتبر كاحدة مف الاالجيزة كالتراكيب   
اخرل يقدميا المنتج اذا كانت مقبكلة مف  إف أية بدائؿ. (2-9) الفصؿمعايير االداء في   
 . (2-9تعد محققةن لمعايير أداء الفصؿ ) االجية ذات السمطة )دائرة اطفاء الحريؽ( فأني قبؿ  

مقبكلة  لمجمكعة مف الكظائؼ تعتبر تستعمؿيؽ لمكحدات السكنية التي الحر باجيزة االنذار 
 عندما تككف ضمف الشركط العامة لمجية ذات السمطة )دائرة اطفاء الحريؽ(.

 
 الموثوقية  9-3

ت التالية يجب اف الحريؽ لمكحدات السكنية التي تمتمؾ المكاصفاب نذاراإل منظكمات -أ 
 :مف حيث أنيا مائةبال 95 قدرىاكظيفية  مكثكقيةتمتمؾ 

 .تحتكم عمى لكحة سيطرة (1)
 لتجييز الطاقة الكيربائية. فَليا عمى األقؿ مصدراف مستقال (2)
 .تقكـ بمراقبة ُكّؿ دكائر اإلنذاَر كالَبْدء لمسالمةِ  (3)
 تقكـ بإرساؿ إشاراَت اإلنذار إلى مكقع المراقبة عف بعد كبشكؿ مستمر. (4)
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كما تفحص عمى  بانتظاـ،كمة يقـك صاحب الكحدة السكنية بفحص كتجربة المنظ (5)
 َسَنكاِت ِمف ِقبؿ تقني مؤىؿ ليذه الخدمة. 3األقؿ ُكّؿ 

 (أ/3-9) البند ذككرة فيالحريؽ لمكحدات السكنية ذات المميزات المب نذاراإل منظكمات  -ب 
كيربائية ِمْف التي َتستعمُؿ إرساَؿ الالسمكي منخفِض القدرة ال منظكماتال( َأك 4) ماعدا

 بالمائة. 90 قدرىاكظيفية  مكثكقية تمتمؾكحداِت المسكف يجب َأْف ضمف اجيزة َبْدء 
إنذار الحريؽ الحريؽ لمكحدات السكنية المشتممة عمى أجيزة ب نذاراإل منظكمات -ج 

َأْف  بعضيا البعض بحيث أف  كسائؿ الَرْبط قد ركقبْت لمسالمِة يجبالَمْرُبكطِة  مع 
َأك كانت  مراقبة. إذا كانت كسائِؿ الَرْبط غير بالمائة 88 قدرىاكظيفية  مكثكقية تمتمؾ

 مكثكقية تمتمؾيجُب َأْف  منظكماتغير مربكطة معا فأف مثؿ ىذه الأجيزة اإلنذار 
 بالمائة. 85 قدرىاكظيفية 

الحريؽ لمكحدات السكنية يجب اف تككف مجيزة بكسائؿ سيمة ب نذاراإل منظكمات -د 
 ت.اجرائيا ِمف ِقبؿ صاحِب البييمكف إلختبار 

كما يجب  ي استجابتيا لمفحكصيجب استبداؿ اجيزة التحذير مف الدخاف التي اخفقت ف -ق 
 . ياسنكات مف تاريخ تركيب 10بقى اكثر مف تاف ال 

 
 معايير أداءِ    9-4

َيْشمُؿ  ، كاألخيرمصدر أساسي كمصدر ثانكم ىماالمصدراف الكيربائياف المستقالف  -أ 
ساعة(  24لػ) منظكمةشّغال الُيْمِكُنيما َأْف يُ ان احتياطي ان بطارية قابمة لمشحف َأك مكّلدبدكره 
 دقائؽ(. 4َتمى جرِس اإلنذار بػ)الظركؼ الطبيعية لمدة األقؿ في عمى 

ب ك كؿ اك عيازة لحدكِث مششارة ممياُكّؿ الدكائر التي تحت الُمَراَقبة يجب اف تؤشر ب -ب 
ؤثر عمى عمِؿ تاك ال ؤّثُر كِب تُ العي هىذ تسكاء كانك ، َأك غير مقصكدةمقصكدة 

 .منظكمةال
 حطاِت االشرافم -ج 

تحقؽ المتطمبات ب عد يجكسائؿ إْرساؿ إشاراِت اإلنذار إلى مكقع مراقبة عف ب -1
 الباب الثامف.المنصكص عمييا في 

ذار لممساكف قبؿ مَتحقؽ مف إشاراِت اإلنلمكاقع المراقبة عف بعد يجب اف تْسَمح  -2
بشرط أف عممية التحّقَؽ ال ُتؤّخُر التقرير بأكثر لمحطات اطفاء الحريؽ اإلْبالغ عنيا 

 ثانية. 90ِمْف 
مصدر  باإلضافة الىلمكيرباء  سِمْف المصدِر الرئي تغذلاجيزة انذار الدخاف يجب اف  -د 

( عمى األقؿ في  7)الثانكِم الذم يجب اف يككف قادرا عمى تشغيؿ الجياز لػالبطاريِة  أياـِ
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لؾ فأف أجيزة دقائؽ(. باالضافة الى ذ 4اإلنذار بػ)َتمى جرِس  الظركؼ الطبيعية لمدة
أساسية قادرة بالطاقة مف ِقبؿ بطارية غير قابمة لإلستبداؿ  تجيزاف إنذار الدخاف يجب 
  .دقائؽ( 4لمدة َتمى جرِس اإلنذار بػ)َسَنكاِت( عمى األقؿ  10لػ)عمى تشغيؿ الجياز 

تشغيؿ الجياز لَسَنة كاحدة ادرة عمى اجيزة إنذار الدخاِف العاممة عمى بطارية أساسية ق -ق 
استعماليا دقائؽ(، يمكف  4َتمى جرِس اإلنذار بػ) الظركؼ الطبيعية لمدةاألقؿ في عمى 

 بذلؾ. فقط إذا كاف مسمكحان 
 التحّققِ  طرائق -ك 

 طرائؽالى ال باإلضافةقسـِ يجب العمؿ بيا ىذا البمعاييِر أداَء  االلتزاـالتالية لَتحقيؽ  طرائؽال  
 اك المصمـ اك الجية ذات السمطة )دائرة اطفاء الحريؽ(. َصنِّعمكصى بيا مف قبؿ المُ ال  

تحميِؿ شجرِة االخطاء َأك برنامج ل (FTA)برامج اليندسة التحميمية مثؿ برنامج  -1
(FMECA) األجيزِة. مكثكقية مقبكليف لتقريرأنماط الفشِؿ كتأثيراِتو َسَيُككناِف  لتحميؿ 

مكبِة منيا مستحصمة َسُتعَتبُر صّممْت كرّكبْت بحيث تككف العمميِة المطأجيزة االنذار التي  -2
 مقبكلة.
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 (أممحق )ال
 (لحريقبامثال توضيحي في تصميم منظومة االنذار )

 
 المثال:

 ا  تر م 754تقدر   كميةطابق بمساحة شقق   عمى اربع يحوي بناية سكنية مكونة من اربعة طوابق وكل طابق
 (. 1-مكما مبين في الشكل )و  ا  مربع

 الحريق ليذه البناية.بنذار كشف وا  مطموب تصميم منظومة 
 

 :تصميم خطوات ال 
  (Zones) اختيار المناطق اوال :

قة منفصمة رغم ان المساحة الكمية منط شقةكل  تعتبر( 3-0)الفصل في  المذكورةصيات حسب التو ب
 .يفضل ان تكون كمنطقة منفصمة شقة خصوصيتيا لذلكلكل متر مربع حيث ان  0444تزيد عن  ال

 .كواشفالثانيا  : اختيار 
ذات غرفة الدخان  كواشفالحيث يتم اختيار  البناية السكنية، في اشفكو من التم اختيار نوعين ي

وذلك لسرعة استجابتيا وقمة االنذارات الكاذبة بسبب التدخين وكثرتو في العوائل في كل البناية  التأينية
وكما موضح في ، الحرارة كواشففتستعمل فييا خ فييا دخان الطبيكثر  التيمطابخ عدا ال ،العراقية

تيوية عمى ان وال القابموات مناور في اعمى بئر المصعد وفييتم اختيار كاشف دخان  ،(0/1-0) البند
 .تكون بمناطق منفصمة

  كواشفمواقع ال ثالثا  :
 .التحديدات الواجب اتباعياوارتفاعاتيا و  كواشف( بالنسبة الى مواقع ال6-0) الفصليجب االلتزام ب

 ية.دو رابعا  : اختيار نقاط االستدعاء الي
 ( بالنسبة لمواقع وتحديدات نقاط االستدعاء اليدوية.14-0) الفصلااللتزام ب

 .االنذارات المسموعة والمرئيةخامسا :
 والمرئية. ( بالنسبة لعدد ومواقع ومحددات اجيزة االنذار المسموعة4-0) الفصلااللتزام ب

 لوحة السيطرة. سادسا :
شقة وكل شقة ضمن منطقة  16ىنالك  حيثمنطقة  00منظومة تقميدية تمقائية ذات  يتم اختيار

في  المذكورةلتوصيات مع االلتزام با ،منفصمة مع عدد من المناطق  لبئر المصعد ومناور التيوية
 ( بالنسبة الى مصادر الطاقة حيث تفي الطاقة االحتياطية لمدة3-4) الفصلوكذلك ( 2-4) الفصل

مع  ائقدق 5مدة تستطيع المنظومة العمل وعندىا دون تحفيز بعمل لممنظومة  ةساع 70التقل عن 
 وتشغيل صفارات االنذار.التحفيز 

 اسالك التوصيل. سابعا :
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 كونقاط االستدعاء اليدوية واسال كواشفلم ممم مربع بالنسبة 1اسالك توصيل بمساحة مقطع  تستعمل
 حسب المواصفاتب ت االنذار المرئية والمسموعة.لصفارا بالنسبة ممم مربع 0.5بمساحة مقطع 
 .(0-3) الفصلفي  المنصوص عمييا

 
 

 1-مشكل ال
 .الحريق لبناية سكنيةب الكشف واإلنذارمنظومة مخطط 
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 1-مفتاح رموز الشكل م
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 (ب)الملحق 
 المصطلحات الفنيةمعجم 

 
 )أ(

  Service  Contract اتفاقية صيانة

       Chimes أجراس إيقاعية
   Components أجزاء 

             Equipment ت(آالأجهزة )

     Control and Indicating التحكم والتأشير أجهزة

       Indicating Devices تبيان أجهزة

  Atmospheres أجواء

 Combustion احتراق

 Smoldering احتراق بطيء

 Standby احتياطي 

 Commissioning Testing التسمماختبار التشغيل من اجل 

 Simulated Test تشبيهاختبار 

 Sitting اختيار الموقع    

 Chase أخدود

 Failure إخفاق

 Liaison ارتباط 

 Disruption ارتباك

 Slow Response  استجابة بطيئة

  Point – Like Response استجابة نقطية

 Interrogation استجواب  

 Paging استدعاء

    Sound Continuity استمرارية الصوت

                  Signals إشارات

            Alarm Signal إشارة إنذار

             Supervision إشراف

          Surveillance أو مراقبة إشراف عام
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               Radiation إشعاع

               Certification إصدار شهادة تنفيذ

              Less Prone اقل عرضة

    Circulation Areas والتداول أماكن الحركة

            Noisy Areas أماكن صاخبة

         Susceptibility إمكانية التضرر

        Spread of Fire ار الحريقانتش

  Automatic Alarm إنذار تمقائي

                Fire Alarm إنذار حريق

    Two Stage Alarm إنذار ذو مرحمتين

      General Alarm إنذار عام

          False Alarm إنذار كاذب 

             Staff Alarms ولةؤ إنذارات الهيئة المس

           Visual Alarms ارات مرئيةإنذ

       Audible Alarms إنذارات مسموعة

 Automatic Systems أنظمة تمقائية

 Combined Systems أنظمة مشتركة

                      Targets أهداف

                Coalesced التأم

 ب
    Lightning برق

            Primary Batteries بطاريات أولية

                Batteries بطارية

   Horn بوق
             Staircase درجالت بي

  Chute مغمقةبئر 
 ت

       Earthing تأريض
                         Corrosive تآكمي

                 Spacing تباعد
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          Insect Infestation تجمع الحشرات 

              Infra – red حمراءتحت ال

       Fault Warning تحذير من العطل

      Packing تحزيـم

           Interference تداخل 

       Flame Flicker ترجرج المهب

             Frequency تردد

         Deterioration تردي

                               Wiring تسميك 

      Surface Wiring ميك سطحيتس

                         Poisoning تسمم

                          Sampling تصنيف

                        Irradiation تعرض لإلشعاع

 Commissioning تفويض

                          Grouping تقسيم إلى مجموعات 

                     Stratification تكوين طبقات

                   Self – cleaning بنفسهاتنظف نفسها 

       Rounding of Plaster الجصتنعيم حافات 

                      Delivery and Storage التوريد والتخزين

          Recommendations توصيات 

                      Attenuation توهين 

          Transient Currents تيارات زائمة

 ج

                                                                        Outside Walls جدران خارجية

    Internal Walls  جدران داخمية

      Bell جرس

 Subdivision جزء فرعي

             Bushings جمب

           Trigger Device طالقا جهاز

         Alarm Initiating Device بدء اإلنذار جهاز
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           Alarm Indicating Device تبيان اإلنذار جهاز

             Scanning Device مسح جهاز

 ح

                                                              Non–Fire Condition حالة الالحريق

                                                               Optical Obstruction حجب بصري

                   Compartment رةيحج

            Heat حرارة

  Waste  Heat ضائعةحرارة 

                                                                        Burning حرق

              Point Smoke Sensor دخان نقطي حساس

                                                                         Vermin حشرات ضارة

 خ

  Ancillary Services خدمات إضافية

        Apex خط القمة

      Overhead Lines خطوط هوائية

                        Cells خاليا

    Trench خندق

             Asphyxiation خنق بالغاز

 د

          A-Weighting Network دائرة التوزين )أ(

    Integrating Circuit رة تكامميةئدا

                       Short Circuit دائرة قصر

                                                                          Open Circuit دائرة مفتوحة

                                                              Smoke دخان

                                                Ambient Temperature درجة الحرارة المحيطة 

                                                              Thermal Turbulence دوامة حرارية

  Air Turbulence دوامة هوائية

             Decibel ديسيبل

 ر

              Damp رطب

          Storage Racks رفوف تخزين
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 س

                                             Aerosol سائمة

                               Logbook سجل المتابعة

    Records سجالت

                         Blower Heaters سخانات نافخة

                                                            Roof حسط

  Amplitude سعة

                                                                   Ceiling فسق

                                                                             False Ceiling ف كاذبسق

                                         Pitched Roof سقف متدرج

                                        Escalators ساللم كهربائية

          Life Safety األشخاصسالمة حياة 

                 Access سهولة المنال

 ص

                           Break Glass Box صندوق كسر الزجاج

                     Grade صنف

                                Servicing صيانة وتصميح

 ض

               Background Noise ضجيج الخمفية

                    Rotating Beacon ضوء دوار

 ط

                      Knock Outs طبعات

                   Buzzer طنان

 ظ

                     Conspicuous ظاهرة لمعيان

 ع

                      Beams عتبة

   Isolation لعز 
  Boxes Surface عمب ظاهرة

               High Rise Buildings ارات شاهقةعم

                Work Off Site عمل خارج الموقع

                         Work On Site عمل في الموقع 
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                Industrial Process عممية صناعية

         Elements عناصر

 Fixed – Temperature Elements  عناصر تستجيب لدرجة حرارة ثابتة

    Rate – of – Rise of Temperature عناصر تستجيب لسرعة ارتفاع

 غ

                                         Boilers غاليات

                       Non-Hygroscopic غير ماصة لمرطوبة

                      Unobstructed غير معترضة

 ف

               Cable Holes القابمورور فتحات م

  Voids and Walls Cavities فراغات وتجاويف الجدران

                 Boundaries فواصل

                         Ultra – Violet فوق بنفسجية

          Final Voltage of Battery مبطاريةلالفولتية النهائية 

 ق

            Frangible قابل لمكسر 

                  Flammable قابمة لالشتعال

                     Explosive قابمة لالنفجار

                    Generated Power قدرة المولدة

                       Sector قطاع

       Rupture قطع عالقة

             Spare Parts قطع غيار

                        Trenching صندوقيةقنوات 

 ك

      Ionization Smoke Detector كاشف دخان تأيني

     Optical Detector كاشف بصري

    Fire Detector كاشف حريق

   Automatic Fire كاشف حريق تمقائي

     Self-Contained Detectors كاشف متكاممة

        Automatic Detection كشف تمقائي

                   Routine Detection كشف دوري
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          Smooth – Bore Sleeve كم ذي جوف ناعم

 ل

        To Initiate an Alarm لبدء اإلنذار

                   Flame لهب

        Diffusion Flame لهب االنتشار

            Open Flame لهب طميق

             Card Board ونيلوح كرت

                  Repeater Panel لوحة إعادة

               Indicator Panel لوحة تأشير

 م

          Elastomer مادة مطاطية

        Sprinkler Buildings لمقاومة الحريق  ذات رشاشات ماء مبان  

                          Silencing Switch مبدل إسكات

                          Pressure Switch مبدل ضغط

            Isolating Switch – Fuse مصهري عزلمبدل 

             Intermittent متقطع

 Probes مجسات

                                   Simulating ، تشبيهمحاكاة

          Electrolyte محمول كهربائي

                Fire  Risk مخاطر الحريق  

       Lay out of Premises المبنىمخطط تقسيمات 

          Graphic Diagram مخطط تمثيمي

              Mimic  Diagram شكمي توضيحيمخطط 

           Concealed مخفية

         Flue – Like Openings مداخن لتسرب الغاز

          Duration مدة بقاء

         Hoists مرافع

         Relay مرحل

    Transmitter مرسل

        Search Distance مسافة االستكشاف

              Audibility مسموعة
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            Discharge Lamps مصابيح تفريغ

                 Indicator Lamps داللةمصابيح 

                      Quartz Halogen Lamps ية كوارتزية مصابيح هالوجين

 Lifts مصاعد

 Elevators مصاعد أشخاص

        Terminology مصطمحات

 Workmanship مصنعية

         Amplifier مضخم

       Textile Braided بالقماش ةمضفور 
          Enunciator معمنة

          Labelled ةمعنون

       Mains Operated غذاة من المصدر الرئيسم

       End-of-Line Resistor مقاوم في نهاية الخط

     End-of-Line Rectifier مقوم في نهاية الخط

         Properties ممتمكات      

                 Corridors ممرات

     Escape Paths الهربممرات 

            Zone منطقة

           Alarm System اإلنذار ةمو نظم

     Auxiliarized Local Fire الحريقبمنظومة مساعدة لإلنذار 

          Indicators مؤشرات

            Visual Indicators مؤشرات مرئية

      Central Conductor موصل مركزي

       Structural Accommodation موقع إنشائي 

 ن

         Automatic Changeover قل تمقائينا

             Radioactivity نشاط إشعاعي

          Tone نغمة

          Warble Tone نغمة متأرجحة

      Manual Call Point نقطة تنبيه يدوية
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      Particulate Particles نواتج دقائقية

             Line Type نوع خطي

       Point Type نوع نقطي

 و

      Control Units حكمالتوحدات 

    Magnetic Door Release Unit وحدة إغالق الباب المغناطيسية
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