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 هـمقدم

 وسازافزایش ساخت ،هر تهرانشدر کالن اداری، تجاری و ... گسترش اماکن و همچنین رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن

از اصول ایمنی  عدم آگاهیسفانه متأبا استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان،  .را به دنبال داشته است

حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی  هرسالهافراد مسئول،  کوتاهی بعضاًها و ساختمان

 نماید. یمرا به شهروندان محترم تحمیل 

به رشد حریق و حوادث  با توجهچشم و متولی ایمنی شهر ،  عنوانبهو خدمات ایمنی شهرداری تهران  نشانیآتشسازمان 

جدید و موجود شهری  یهایکاربری تالش وسعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماری، ساختار و دسترسی همه

، سازمان ، مقررات ملی ساختمانیمهندسنظامسازمان  ازجمله ربطیذی نهادهای نموده و امیدوار است با همکاری همه

ی شهر یهاسازهدر بخش  ژهیوبهایمنی شهری  روزافزونهد توسعه ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شاشهرداری،استاندارد

 باشیم.

معماری، ضوابط ایمنی تأسیسات مکانیکی و ضوابط ضوابط ایمنی  بخش، در سه نشانیآتشمجموعه ضوابط و مقررات ایمنی 

 . است شده یگردآورسیسات الکتریکی ایمنی تأ

کشی های آب، لولهنشانی که مشتمل بر مخزن آب، پمپهای آتشاطفای حریق شامل ضوابط مرتبط با شبکه هایسامانه ضوابط

کی از ی عنوانبهکه  یا اسپرینکلر های بارندهها و طبقات و همچنین شبکهنشانی در پارکینگهای آب آتشو اتصاالت و جعبه

ه در کآن شرطبه. وجود شبکه بارنده شودمی، منتشر شودمیحفاظت ساختمان در مقابل حریق شناخته  یهامؤلفهترین مهم

است که در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی از جنگ جهانی دوم  مؤثر یقدربهی ایمنی در توسعه نگهداری آن دقت شود،

 .حتی برای یک مورد هم گزارش نشده است هاسوزی در این ساختمانناشی از وقوع آتش ریوممرگهیچ  تاکنون

ا تکیه بر پیشنهادات و گاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا بهایی هیچبدیهی است گردآوری چنین مجموعه 

تر کامل، در راستای هرچه بهتر و ضوابطاین اصالح و بازنویسی  ابمهندسین و مخاطبین گرامی، ا شمهای ارزشمند راهنمایی

 شدن این مجموعه گام بردارد.

نبی، نتبخت، بآقایان طاوسی، تفویضی، نیکمحترم سازمان و  رعاملیمد، زادهمهندس شریفجناب آقای  از پشتیبانی، ر پایاند

 قدردانی انددهیکوشحاضر  مجموعهگردآوری و تنظیم گروه تحقیق و مطالعات معاونت پیشگیری و سایر عزیزانی که در 

 .گرددیم

 10/01/0931ها بعد از تاریخ تورالعمل ایمنی آندسهایی که ، برای ساختماننامهآیینات این ضوابط و الزامکلیه 

 االجرا است. صادر شده است، الزم

 عاون پیشگیری و حفاظت از حریقم

 .ری               ـدیـمحمود ق

 .                    39 بهار
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 تعاریف  -0

 رایزر -0-0

، تر یا شکخ صورتبه( که ممکن است ، شبکه اسپرینکلر یا مشترکستادهلوله ای) نشانیآتشمودی مربوط به سیستم لوله ع

 . ترکیبی اجرا شود

به یک خروجی  هر طبقهاست به شکل عمودی که در حالت عادی خالی از آب بوده و در  یالولهرایزر خشک : رایزر خشک

توسط  واندتیم شدهینیبشیپهای ورودی لهیوسبهمتصل نبوده و آب  تأمینخشک به آب شهری یا منبع  ر. رایزگرددمیمتصل 

 عمودی از کشیلولهبدون اتالف وقت برای  دهدمیاجازه  هانشانآتشتغذیه شود. این رایزر به  نشانیآتشخودروی  یهاپمپ

 یسوزتشآ، نشانیآتشو با استفاده از یک بند لوله استاندارد  یراحتبهتا طبقات فوقانی ساختمان،  نشانیآتشمحل خودروی 

 را در هر طبقه ساختمان مهار نمایند.

آب سیستم اطفای حریق ساختمان متصل است. در این روش امکان  تأمینرایزر تر: رایزر تر همواره دارای آب بوده و به منبع 

 وجود ندارد.  نشانیآتشتغذیه سیستم توسط پمپ خودروی 

ل آب سیستم اطفاء حریق متص تأمیندر سیستم ترکیبی، لوله عمودی رایزر همواره دارای آب بوده و به منبع : کیبیرایزر تر

توسط پمپ  تواندمیبوده که در صورت نیاز  نشانیآتشاست. عالوه بر آن این سیستم دارای انشعاب مخصوص خودروهای 

 تغذیه گردد.  نشانیآتشخودروهای 

. شودمیفاده است آب سیستم اسپرینکلر و همچنین سیستم لوله ایستاده تأمینرایزر مشترک: در این روش تنها یک رایزر جهت 

مراجعه  1)به فصل استفاده از این روش مستلزم رعایت سایز مناسب و همچنین نکات طراحی مربوط به نحوه انشعاب گیری 

 . باشدمیشود( 

 (Standpipeسیستم لوله ایستاده ) -0-2

 یاگونههبدر ساختمان یا سازه با اتصاالت شیلنگ که  شدهنصبشیلنگ و سایر تجهیزات  اتصاالت کشی، شیرآالت،آرایشی از لوله

اطفای حریق، حفاظت از متصرفین و همچنین حفاظت از سازه و محتویات آن  منظوربهاند که توانایی تخلیه آب جانمایی شده

 را داشته باشند. 

 (Sprinkler System) سیستم شبکه بارنده خودکار -0-9

ها سپرینکلراهای متصل به شیر کنترل اصلی و چیدمان لوله ،اسپرینکلرک یا چند منطقه آب، ی تأمینمتشکل از منبع یا منابع 

در  نترلککه اساساً عمل  بودهحریق با عامل اطفایى آب  یا کنترل کشف و اطفاء منظوربهخودکار  اسپرینکلر. سیستم باشدمی

بعدى بسیار مؤثـر است و در جلوگیرى از بروز خسارات  جهتنیازاو  گرفتهانجامد حریق ـاولیه رش این سیستم در مرحله

 .رساندیمسوزى را به حداقل صدمات آتش

را  نکلراسپری. برخى اوقات مراجع ذیصالح اجراى سیستم دهدمیمعموالً کل ساختمان را تحت پوشش قرار  اسپرینکلرسیستم 

ى محدود یهاقسمتو ممکن است فقط  نمایندمیصیه حفظ جان افراد و خروج ایمن متصرفین از ساختمان تو منظوربهفقط 

 قرار گیرند. اسپرینکلرصالح است تحت پوشش سیستم مراجع ذی موردنظرکه 
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 غیر خودکار سیستم اطفای  -0-1

 . ردگیمیمورد استفاده قرار  نشانانآتشو یا  دهیدآموزش، نیروهای و توسط متصرفین خودکار ریغ صورتبهسیستمی که 

 سیستم اطفای خودکار  -0-9

ریق را و ح شده فعالمستقل یا توسط سیستم اعالم حریق  صورتبهسیستم اطفای حریقی که بدون دخالت عوامل انسانی و 

 . نمایدمیکنترل یا اطفاء 

 (Lay Flat) شیلنگ نواری -0-6

بتدا باید ا جهت استفاده. یردگمیاین شیلنگ در حالت بدون آب، به شکل یک نوار تخت دور قرقره یا روی رک مخصوص قرار 

ها مخصوص افراد استفاده از این شیلنگ .پر از آب شود شیر آب، نمودن بازکامل روی زمین پهن شده و سپس با  صورتبه

نیز  یا شیلنگ کنفیبه این نوع شیلنگ، شیلنگ فایرباکس  اشتباهاًدر حال حاضر در برخی از متون،  .باشدمی دیدهآموزش

 . شودمیگفته 

 سختشیلنگ الستیکی نیمه -0-7

ه از استفادحالت ظاهری آن در شرایط بدون آب و آبگیری شده، مشابه هم است.  الستیک بوده ومعموالً از جنس  این شیلنگ

ر حال د .شودمیدر نظر گرفته و جهت استفاده متصرفین در مراحل اولیه حریق  بوده ساده و بدون نیاز به آموزش این شیلنگ

  شود.، شیلنگ هوزریل نیز گفته میبه این نوع شیلنگ اشتباهبهحاضر در برخی از متون، 

 ایستگاه شیلنگ  -0-8

 نگ،شیل دارندهنگهقرقره ادواتی نظیر مجهز به تواند میو  جانمایی شدهنشانی های آتششیلنگ اتکه در آن انشعاب محلی

 باشد. دستی  یهاندهکنخاموشو همچنین و ادوات جانبی نازل  شیلنگ،

 رک مخصوص شیلنگ نواری -0-3

بیشتر  جهت حفاظت تواندمی. این محل شودمیتعبیه  نشانیآتشگ نواری قرارگیری یک یا چند بند شیلن منظوربهمحلی که 

 داخل کابینت مخصوص قرار گیرد. 

 های چرخشی سر لوله -0-01

از آن  ترها در پشت سرلوله و گرفتگی آن و مهمداخل لوله بندی صحیح، تجمع ذراتنوع خاصی از سرلوله که به دلیل عدم آب

 ها فاقد اهرم کنترل هستند.سرلولهگردد. این توصیه نمی هاآنبرای متصرفین، استفاده از  هاآنسختی کارکرد با 

 (Fire Department Connection)نشانی اتصال آتش -0-00

 پمپ و توسطکشی خشک یا ترکیبی داخل ساختمان مرتبط بوده نشانی که به شبکه لولهاتصال مخصوص نیروهای آتش

 .شودمینشانی، تغذیه خودروی آتش
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 نشانیانشعاب کمکی آتش -0-02

نشانی آب مصرفی و توسط سازمان آب، تحت عنوان انشعاب آب آتش انشعاب مستقل از طوربهکه  عابی از شبکه آب شهریانش

 .گرددمیبه ساختمان متصل 

 نشانیشبکه آب آتش -0-09

آب  أمینتنشانی، شیرهای کنترل و متعلقات، منبع های آتشرسانی، جعبههای آبنشانی، لولهاین شبکه شامل منبع آب آتش

 تفاوتماطفاء حریق بوده و هرگونه برداشت دیگری با مقاصد  منظوربهنشانی، باشد. تنها مصرف مجاز از شبکه آب آتشو ... می

 اشد.باز این شبکه مجاز نمی ب سیستم سرمایش یا گرمایش ساختمان، شستشوی محیط و ...(آ تأمین)آبیاری فضای سبز، 

 کلکتور ورودی پمپ -0-01

 ینشانآتشآب  تأمین مخزنارتباطی به  هایلولهرا داشته و توسط  هاپمپ یهایورودکلکتور ورودی وظیفه رساندن آب به 

 . گرددمیمتصل 

 کلکتور خروجی پمپ -0-09

هدایت  نشانیآتشصلی ا هایرا دارد که آن را به سمت رایزر هاپمپآب پمپاژ شده توسط  یآورجمعخروجی وظیفه کلکتور 

 .نمایدمی

 ( Manometer) فشارسنج -0-06

  . رودمیبه کار  شبکه بسته و نمایش آن یک یا مخزنجهت سنجش میزان فشار سیال داخل یک لوله یا  که ایوسیله

 (Presure Switch) سوئیچپرشر -0-07

ارسال فرمان به تجهیزات دیگر، که در صورت کاهش فشار از حدی مشخص و یا افزایش فشار  با امکانتنظیم  قابل یالهیوس

  .نمایدمیصادر  متناوبی یهافرمان، مشخصبه بیش از مقداری 

 (Test Valve) شیر تست -0-08

از خطوط شبکه بارنده نصب و استفاده  یاشاخهیا  هاپمپاز صحت عملکرد یک سیستم، نظیر  مینانشیری که جهت اط

 .شودمی

 ( OS & Y)ای با رزوه بلند شیر دروازه -0-03

آن  و قسمت رزوه رفته کاربه نشانیآتششبکه بارنده  هایسیستمای که معموالً جهت کنترل جریان آب در نوعی شیر دروازه

(Stemبیرون از بدنه شیر بوده و با باز شدن یا بسته شدن شیر )،  ی آن . ویژگرودمی یا داخل آن فرواز بدنه شیر بیرون زده

 . ز و بسته بودن آن اطالع پیدا کرداز با توانمیاین است که با نگاه کردن به آن 

 (Check valve) طرفهیکشیر  -0-21

 ورمنظبهدر مواردی که جهت عبور سیال مهم باشد از این تجهیز  .دهدمیبه سیال اجازه عبور  جهت کینوعی شیر که تنها در 

 .شودمیایجاد محدودیت در حرکت سیال، استفاده 



 
 1ی اطفای حریق                                                                                                         هاضوابط مالک عمل سامانه

  

 

 

 (Control Valve) شیر کنترل -0-20

 نیازمند استاندارد ملی .نمایدمیاطفاء حریق کنترل های یستمدر سرا آب شیری که جریان 

 (Ball valve) شیر توپکی ربع گرد -0-22

جهت کنترل جریان بوده و از یک قطعه توپی شکل جهت  درجه 12که دارای یک اهرم با قابلیت حرکت نوعی شیر توپکی 

 .گیردمیگسترده مورد استفاده قرار  طوربه نیز کشی گاز ساختمانلولهسیستم . این شیر در کندمیقطع جریان استفاده 

 (Gate valve) یادروازهشیر  -0-29

ه برای قطع جریان استفاده وِک گُای پیچشی جهت کنترل جریان بوده و از یفلکه نوعی شیر قطع و وصل جریان که دارای

 کشی آب بهداشتی آشامیدنی نیز عمدتاً از این نوع هستند. کند. شیرآالت قطع و وصل جریان آب در لولهمی

 (Wet Alarm Check Valve) اسپرینکلر هشداردهنده سیستم طرفهیکشیر  -0-21

 صورتبه اندتومی. این وسیله باشدمیج و دارای فشارسن رفته کاربههای اسپرینکلر والً در سیستمکه معم طرفهیکنوعی شیر 

 یکی بوده ومکانهشدار زنگ و  ، شیر تخلیهال سیگنال به سیستم اعالم حریقارس و مکانیزم تشخیص جریانپکیج متشکل از 

  شود.ایزرهای اسپرینکلر توصیه میدر ابتدای ر آناز استفاده 

 (Chamberمنبع انبساط ) -0-29

 . را دارد کشیلولههای ناشی از افزایش فشار سیستم که وظیفه کنترل و کاهش شوک فشارتحتنوعی مخزن 

 استاندارد -0-26

ده یا ش تائیدتجهیزات و مصالحی که دارای استاندارد مشخص مناسب برای تولید بوده و توسط سازمان ملی استاندارد ایران 

 المللی باشند. دارای استانداردهای معتبر بین

  (Listed) شدهفهرست -0-27

، مصالح و یا خدمات مشمول در فهرست منتشره شده توسط نهاد قانونی مسئول که مورد ارزیابی )شامل آزمون و تجهیزات

 و این فهرست بیانگر این موضوع است که رندیگیم( قرار یادوره صورتبهارزیابی مصالح و یا تولید تجهیزات و ارزیابی خدمات 

 هاآن، استانداردها و معیارهای فنی مصوب بوده و مناسب بودن هادستورالعملتجهیزات، مصالح و خدمات، مطابق با مقررات، 

 برای هدف مشخصی تائید شده باشند.

ان سازم تائیدهای معتبر و مورد توسط موسسه و مصالحی هستند که زاتیتجهدر این دستورالعمل، منظور از فهرست شده، 

از طریق بررسی  هاآنمورد آزمایش قرارگرفته و عملکرد صحیح و غیره  UL ،ULC ،Vds ،FM ،LPCBنشانی تهران نظیر آتش

ازمان و در پرتال اینترنتی س گرفته قرار تائیدمورد  ،نشانیآتشایمنی و  هایسیستم، جهت به کار بردن در اسناد فنی رسمی

 منتشر شده باشد. 
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 (Sprinkler، بارنده )اسپرینکلر -0-28

 صورتبه شود،میگرم دمای مشخصی آن تا حساس به حرارت  ایحباب شیشه کهیهنگام و استحریق یا کنترل اطفاء وسیله 

 ند.کتخلیه می تحت پوشش خودخودکار عمل کرده و آب را در منطقه 

 (Pendent Sprinkler) زنپاییناسپرینکلر  -0-23

 کند. می تخلیهجریان آب را به سمت پایین  که نوعی اسپرینکلر

 (Sidewall Sprinkler) اسپرینکلر دیواری -0-91

یوار دو در جهت مخالف  رهیدامین صورتبهبخش عمده آب خود را که توانایی تخلیه با دفلکتور خاص که نوعی اسپرینکلر 

 رد.دا ،خود مجاور

 (Upright Sprinkler) باال زناسپرینکلر  -0-90

پایین مت س و به دادهآب پس از برخورد به دفلکتور تغییر جهت  جریان آب را به سمت باال تخلیه کرده وکه اسپرینکلری است 

 .گرددیبرمزمین 

 اسپرینکلر پوشش گسترده  -0-92

  هد.تحت پوشش خود قرار د تواندمیکلرها را است که مساحتی بیشتر از انواع دیگر اسپرینکننده ینکلر اسپریرنوعی اسپ

 ( QRاسپرینکلر پاسخ سریع ) -0-99

 پاسخ استاندارد یالعمل بیشتری نسبت به اسپرینکلرهاای با سرعت عکسکننده که دارای حباب شیشهنوعی اسپرینکلر اسپری

 موردنظر مقاصدسریع برای اسپرینکلر پاسخ عنوانبهبوده و  و یا کمتر 2/1(ثانیه -)متر  12که نرخ این پاسخ زمانی  باشدمی

نبال ناحیه طراحی و به د توجهقابلدر بسیاری از موارد منجر به کاهش  تواندمیاستفاده از این نوع اسپرینکلر . شودمیفهرست 

 .ی پمپ و حجم مخزن ذخیره خواهد شدآن آبده

 (Residential)اسپرینکلر مسکونی  -0-91

و یا کمتر دارد و برای محافظت  2/1(ثانیه -)متر  12پاسخ زمانی  نرخ با ایحباب شیشهنوعی اسپرینکلر پاسخ سریع است که 

 شود.می فهرستاز واحدهای مسکونی 

 کنندهاسپرینکلر اسپری -0-99

  دارد.ها را سوزیآتش های مختلفگروه از یاگستردهطیف در کنترل قابل قبولی که توانایی  اسپرینکلری

 کننده استاندارداسپرینکلر اسپری -0-96

 باشد. شته دا الف، ب و ج-1-1-1 با جداول مطابق پوششیاسپرینکلری که منطقه تحت 

 اسپرینکلر( یاندازراه)برای نصب و  واحد مسکونی -0-97

اناتی شامل امک تواندمیو  شودمیواحد مسکونی به یک یا چند اتاق که برای زندگی یک یا چند نفر طراحی شده است گفته 

 . و غیره باشد خواباتاقبهداشتی و  سیسرو ،هال مثل آشپزخانه،
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 اتاق کوچک -0-98

 .است مترمربع 71برابر با کمتر یا آن مساحت داشته و  غیر مسدودکننده یاسازهکه  خطرکم اتاقی در محیط

 (Ceiling Height) ارتفاع سقف -0-93

 .باشدناحیه میم در یک یا باوجه زیرین سقف  تافاصله بین کف  

 سقف مسطح  -0-11

 سقفی پیوسته که در یک صفحه قرار داشته باشد.

 سقف افقی -0-10

 باشد. درصد( 1161) 1در  1سقفی که شیب آن برابر یا کمتر از 

 دارشیبسقف  -0-12

 باشد.درصد(  1161) 1در  1سقفی که شیب آن بیشتر از 

 سقف صاف -0-19

 نداشته باشد.وجود  یامالحظهقابل یتورفتگسقفی که در آن برجستگی یا 

 کشی اسپرینکلرسیستم لوله -0-11

 طراحی شده و شامل شـت در برابر آتاستانداردهای مهندسی محافظ مطابق با هـک کشیشبکه لولهمتشکل از  سیستمی

فعال  شحرارت آتتوسط  تواندمیباشد که تخلیه میشیر جریان آب و  هشداردهنده ،کنترل ریشآب،  تأمینمنبع اسپرینکلر، 

 کند. سوزی تخلیه و آب را روی منطقه آتششده 

 که در مجاورت حریق باشند اسپرینکلرهایییا  اسپرینکلرها، در صورت بروز حریق، تنها های متداول در ساختماندر سیستم

  ایند.نمشروع به تخلیه و پاشش آب نمی زمانهم طوربهها اسپرینکلرتمامی  وجهچیهبهور عامه افراد ـتص برخالففعال شده و 

چار کسی د ندرتبه، خودکار اسپرینکلرهای دارای سیستم های گذشته نشان داده که در ساختمانسوزیآتششود.  ررسیـب

  تگی شدید یا فوت شده است.سوخ

 (Hydraulically Designed System) یهیدرولیکبر اساس محاسبات  شدهیطراحسیستم  -0-19

ر اساس این . بشودمیکشی تعیین آب در شبکه لوله افت فشارمحاسبه بر اساس  هالوله سایزر آن ی که داسپرینکلرسیستم 

طراحی سیستم اسپرینکلر بر اساس  مقدار مشخصی از آب باید تخلیه شود.فضای طراحی  کفهر واحد سطح  یازاروش به 

 .ارجحیت داردسیستم شده و  کشیلوله یهانهیهزها و سایز لوله توجهقابلمحاسبات هیدرولیکی منجر به کاهش 

 (Pipe Schedule System) شدهنییتعکشی با جداول پیش لوله سیستم -0-16

بندی شود که در آن با توجه به طبقهانتخاب می شدهنییتعجداول پیش ها توسط لوله اندازهکه در آن  یسیستم اسپرینکلر

ها نجر به افزایش هزینهالزم به ذکر است طراحی با این روش عموماً م شودیممشخص ها لوله اندازهتصرف و تعداد اسپرینکلرها 

 .شودمی
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 (Wet Pipe Sprinkler Systemر )تسیستم اسپرینکلر لوله -0-17

که  یاگونههبمنبع آب متصل به کشی دارای آب به سیستم لولهمتصل اسپرینکلرهای خودکاری مجهز به  یسیستم اسپرینکلر

 شود.تخلیه می ،حرارت آتش در اثراسپرینکلرها  فعال شدنپس از  الفاصلهبدر سیستم آب موجود 

 (Dry Pipe Sprinkler Systemسیستم اسپرینکلر لوله خشک ) -0-18

 متصل بوده ارفشتحتکشی حاوی هوا یا نیتروژن که به یک سیستم لوله اسپرینکلرهای خودکاراسپرینکلری مجهز به سیستم 

تحت  ،، یک شیر مخصوص(نکلریاسپرعمل کردن یک نظیر سیستم ) یک خروجی کم شدن فشار، به سبب تخلیه از محضبهو 

رهای و از اسپرینکل کرده دایپجریان  کشیلولهو آب داخل شبکه  شدهباز  ، توسط فشار آب سیستم،عنوان شیر لوله خشک

 .شودمی خارج ،شدهفعال

 (Preaction Sprinker System) سیستم اسپرینکلر پیش عملگر -0-13

که  (فشارحتتیا غیر  فشارتحت) کشی حاوی هوابه سیستم لوله متصل خودکار هایمجهز به اسپرینکلر سیستم اسپرینکلری

 گردد.صادر می کمک سیستم اعالم حریقه ب آب شدن شیر اصلی فرمان بازدر آن 

 (Presure requlating valve) تنظیم فشار شیر -0-91

 تنظیم فشار آب طراحی شده است.محدود کردن و کاهش،  باهدفکه  ایوسیله

 (Branch Lines) هاشاخه -0-90

 د. کنمی تأمینمستقیم  طوربهرا اسپرینکلرها  آب کهی یهالوله

 (Cross Mains) اصلیهای لوله -0-92

 کند.می تأمینمستقیم  طوربه ها راشاخهآب هایی که لوله

 (Feed Mains) کنندههیتغذاصلی های لوله -0-99

 .دکنتغذیه میرایزرها  طریقمستقیم یا از  طوربهرا  های اصلیلوله هایی کهلوله

 (Supervisory Device) هشداردهندهی نظارت هایسیستم -0-91

 طراحی شده است.  نشانی و ...و آب آتش خودکار اسپرینکلر و وضعیت اجزاء شبکه که برای نظارت بر شرایط تجهیزاتی

 (Waterflow Alarm Deviceجریان آب )دهنده هشدار -0-99

نیداری هشداردهنده ش موردنظرتجهیزات مکانیکی یا الکتریکی  صورتبهکه حرکت آب در سیستم را تشخیص داده و ای وسیله

 .ندکرا فعال مییا دیداری 

 ( Obstructed Construction) کنندهساختارهای مسدود -0-96

 و ودشمیحرارت یا توزیع آب  انتقالمانع  نحوییا سایر ساختارها مانند تیرها، خرپاها و یا سایر اجزا که به  پانلیساختارهای 

 گذارند.تأثیر می اطفای حریق یابرای کنترل  هاتوانایی اسپرینکلرر عمده ب طوربه
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 (Un-Obstructed Construction) کنندهمسدود غیر ساختارهای -0-97

وانایی و بر روی ت نشدهو یا توزیع آب  جریان گرمامانع  هستند که یاگونهبهی که در آن تیرها، خرپاها و سایر قطعات یساختارها

دارند  خالیتوافقی  ایسازه عضای، اغیر مسدودکنندهساختارهای  باشند.نمی ثیرگذارأت کنترل یا اطفای حریق در هااسپرینکلر

 𝑚 بین اعضای سازه از یکدیگر بیشتر از فاصلهو  انددادهرا تشکیل درصد مساحت سطح مقطع  72 در آن، بازشوها حداقلکه 

263 (𝑓𝑡 1/7.باشد )  

 هاتصرف یبندگروه -0-98

در این دستورالعمل، سه گروه ساختمانی بر اساس نوع و ساختار تصرف مطابق ذیل تعریف شده است. الزم به ذکر است این 

. باشدیمو استانداردها ن هادستورالعملبه سایر  میتعمقابلتنها منحصر به برخی الزامات این دستورالعمل بوده و  هایبندگروه

 اشاره نشده است، باید طبق نظر مقام قانونی مسئول عمل شود. هاآندر خصوص سایر تصرفاتی که در این قسمت به 

 کلی ساختمان یربنایزاع و تصرفات بر اساس کاربری، ارتف یبندگروه -11-1جدول 

 *مساحت )مترمربع(

  **ارتفاع ساختمان )متر(
 کاربری مسکونی و اداری

 و بیشتر 12222 12222تا  1132 1132زیر 
 S1 S2 S3 متر 23زیر 

 S2 S3 S3 متر 32تا  23
 S3 S3 S3 متر و بیشتر 32

 تجاری 

 S2 S3 S3 ***متر  12زیر 
 S3 S3 S3 متر و بیشتر 12

 صنعتی و انبار 

 - و بیشتر 1222 1222زیر  نوع خطر تصرف

 - S2 S3 و خطر معمولی خطرکم
 - S3 S3 پرخطر و تصرفات خاص

 

 است.  هاقسمت* منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و 

 ** منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است. 

 در نظر گرفت. S1گروه تصرف را  توانمینفر باشد،  12کمتر از  هاآنطبقه که مجموع متصرفین  2برای تصرفات تجاری حداکثر  ***
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 مختلف یهایبندگروهالزامات حداقل  -0-93

در شکل  .باشدمی 11-1مطابق جدول  11-1در بند  ذکرشده گانهسه یهاگروهاطفای حریق  هایسیستمالزامات حداقل 

 است.  شده داده، نمای شماتیک یک سیستم اطفای حریق به همراه برخی متعلقات نمایش 11-1شماره 

 گانهسهاطفای حریق تصرفات  هایسیستمالزامات حداقل  -11-1جدول 

 S3تصرف  S2تصرف  S1تصرف  شرح ردیف

    پایش سطح مخزن آب و ارسال سیگنال خطا به سیستم اعالم 1

   -  ابتدای رایزر OS&Yشیر قطع کن از نوع  2

   - در خط مکش پمپ  OS&Yشیر قطع کن از نوع  3

شیر قطع کن مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت در  1

 متعلقات ابتدای خط اسپرینکلر
-   

  - - زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر 1

  - - طراحی سیستم به روش محاسبات هیدرولیکی 1

 شدهفهرست شدهفهرست شدهفهرست فلوسوئیچ 7

 شدهفهرست شدهفهرست استاندارد طرفه متعلقات اول خطشیرهای یک 1

 استاندارد استاندارد استاندارد طرفهیکسایر شیرهای  1

 شدهفهرست شدهفهرست استاندارد شیرهای قطع کن متعلقات اول خط 12

 شدهفهرست شدهفهرست - OS&Yشیر قطع کن  11

 فهرست شده استاندارد استاندارد پمپ و شیرآالت و متعلقات مربوطه 12

 شدهفهرست شدهفهرست استاندارد سوئیچ پمپپرشر 13

 استاندارد استاندارد استاندارد اینچ(  1/3اینچ و  1-2/1شیرآالت داخل جعبه ) 11

 استاندارد استاندارد استاندارد اتصال شیر به شیلنگ داخل جعبه 11

 شدهفهرست استاندارد استاندارد شیلنگ 11

 شدهفهرست شدهفهرست شدهفهرست اسپرینکلرها 17

 استاندارد استاندارد استاندارد مانومترها 11

 شدهفهرست - - نازل شیلنگ 11

 استاندارد استاندارد استاندارد دستی کنندهخاموش 22
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  نمای شماتیک یک سیستم اطفای حریق نمونه -11-1شکل 
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 کلیتذکرات  -2

با کاربری تجاری، مسکونی و اداری  هایساختمان، مربوط به دستورالعملدر این  شدهمطرحاطفای آبی  هایسیستم -2-0

. شودمییه نتوصو غیره  انبارها ،، مراکز تسلیحاتیهاروگاهین، هاشگاهیپاالحساس نظیر  هایو تصرف هابوده و تعمیم آن به کاربری

 در این شرایط باید از کدها و استانداردهای معتبر و مرتبط جهت تکمیل مطالب این دستورالعمل استفاده گردد.

باید ی حریق اطفا هایسیستمدر  کاررفتهبه نشانیآتشاتصاالت تهران، کلیه  نشانیآتشهت تطابق با اتصاالت مرسوم ج -2-2

 .باشد Storzاز نوع 

اطفای حریق به  هایسیستمهای اجرا و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح سیستم، طراحی جهت کاهش هزینه  -2-9

 .گرددمیروش محاسبات هیدرولیکی توصیه 

 هایلولهدستی و  هایکنندهخاموشاطفای دستی، شامل  هایسیستمدر این دستورالعمل به ملزومات طراحی و اجرای  -2-1

لی ادوات و شیرآالت کنتر ،هاپمپارنده(، مخازن ذخیره آب، ، سیستم اطفای آبی خودکار )شبکه بنشانیآتش (هاجعبهایستاده )

  پرداخته خواهد شد.
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 یهای دستکنندهخاموش -9

 نکات عمومی -9-0

دستی با ماده  کنندهخاموشدر هر قسمتی از بنا، با توجه به نوع مواد سوختنی موجود و گروه حریق احتمالی، باید  -3-1-1

 انتخاب و نصب گردد.  (1-1-3)مطابق با جدول  اطفایی مناسب

 مناسب بر اساس گروه حریق کنندهخاموش -1-1-3جدول 

 مناسب کنندهخاموشنوع  گروه حریق

A 

 آب و گاز کنندهخاموش

 نوع هالوژنه کنندهخاموش

 (ABC) چندمنظورهماده شیمیایی خشک  کنندهخاموش

 ماده شیمیایی تر کنندهخاموش

B 

 (AFFFکف ) کنندهخاموش

 (AFFPکف ) کنندهخاموش

 2CO کنندهخاموش

 پودر خشک کنندهخاموش

 نوع هالوژنه کنندهخاموش

C 

 پودر خشک کنندهخاموش

 نوع هالوژنه کنندهخاموش

 2CO کنندهخاموش

D شده برای این گروه تائیدمناسب و  کنندهخاموش 

K شده برای این گروه تائیدمناسب و  کنندهخاموش 

 

 (NFPA)بر اساس  .باشدمیمطابق ذیل  هاقیحر بندیطبقه -3-1-2

  هاکیپالستناشی از مواد سوختنی معمولی، نظیر چوب، پارچه، کاغذ، الستیک و انواع  یهاقیحر: Aحریق گروه 

، پایه روغنی یهارنگنفتی، قیر، روغن،  یهاسیگرناشی از مایعات قابل اشتعال، مایعات سوختنی،  هایحریق: Bحریق گروه 

 ها و گازهای قابل اشتعالصنعتی، الکل یهاالک، هاحالل

 ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان هایحریق :Cحریق گروه 

 ، سدیم و لیتیومومیرکنیز م، تیتانیوم، پتاسیم،نظیر منیزیناشی از فلزات سوختنی  هایحریق :Dحریق گروه 

گیاهی و  یهایچربآشپزی )روغن و  یهاروغنای که حاوی اشی از وسایل و تجهیزات آشپزخانهن هایحریق :Kحریق گروه 

 ( هستند.حیوانی

مجزا در گروه  صورتبهو گازها نیز خود  باشدمیشامل مایعات قابل اشتعال  Bاستاندارد انگلستان، حریق گروه بندی در طبقه

C  ذیل، به شرح کنندیمتغییر  ی حریق نیزهاگروهو به طبع آن مابقی  رندیگیمقرار : 

 هاو انواع پالستیک کیالست ،کاغذ ،پارچه چوب، رینظ ناشی از مواد سوختنی معمولی، هایحریق :Aحریق گروه 
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 ی،روغنهای پایهرنگ روغن، قیر، های نفتی،گریس سوختنی، عاتیما های ناشی از مایعات قابل اشتعال،حریق :B حریق گروه

 ها، الکلهای صنعتیها، الکحالل

  گازهای قابل اشتعال :Cحریق گروه 

 ، سدیم و لیتیومومیرکنیز تیتانیوم، پتاسیم، فلزات سوختنی نظیر منیزیم،های ناشی از حریق :Dحریق گروه 

 ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان هایحریق :Eحریق گروه 

گیاهی و  یهایچربآشپزی )روغن و  یهاروغنای که حاوی ناشی از وسایل و تجهیزات آشپزخانه هایحریق :Fحریق گروه 

 حیوانی( هستند.

اطفای  هایسیستمبرای محافظت ساختمان و ساکنین بدون در نظر گرفتن دیگر  باید نشانیآتش هایکنندهخاموش -3-1-3

  ثابت، تهیه و نصب گردند.

 

  هاکنندهخاموش تعداد -9-2

باید دارای یک ، باشدمی هاآنیا هردوی  Cیا  Bبا بار حریق کالس ی یهاهر فضای ساختمانی که دارای تصرف -3-2-1

 هاآن یهردویا  Cیا  Bهای کالس کنندهخاموش عالوهبهجهت حفاظت از ساختمان  Aکننده مناسب کالس حریق خاموش

   باشد.

 مستقل با وزن مناسب نیز نصب شود. Aکننده نوع ، باید خاموشBCکننده نوع در صورت استفاده از خاموش -3-2-2

 کننده نصب شود.در هر طبقه از تصرف، باید حداقل یک خاموش -3-2-3

کیلوگرمی باید نصب شود و حداکثر فاصله  1کننده خاموش کی واحد، 2به ازای هر تصرفات مسکونی و اداری،  در -3-2-1

 متر نباشد.  23کننده از دورترین نقطه هر واحد، بیشتر از دسترسی تا هر خاموش

کننده خاموش کیلوگرمی باید نصب شود و حداکثر فاصله دسترسی تا هر 1کننده خاموش 2ها حداقل در پارکینگ -3-2-1

 متر نباشد. 11از دورترین نقطه پارکینگ، بیشتر از 

کیلوگرمی و در واحدهای تجاری  1کننده خاموش 1 مترمربع 122در تصرفات تجاری، به ازای هر واحد تجاری زیر  -3-2-1

ا هر تکیلوگرمی باید نصب شود و حداکثر فاصله دسترسی  1کننده خاموش 2و بیشتر حداقل  مترمربع 122با مساحت 

 .متر نباشد 11ین نقطه، بیشتر از کننده از دورترخاموش

ه کنندکیلوگرمی نصب شود. حداکثر فاصله دسترسی تا هر خاموش 1کننده خاموش 2در تصرفات صنعتی باید حداقل  -3-2-7

رای ب شدهانیبتعداد و اوزان متر باید باشد. ) 1صنعتی پرخطر  متر و در تصرفات 11در تصرفات صنعتی خطر معمولی 

 ها در تصرفات صنعتی حداقل بوده و در صورت نیاز این مقادیر باید افزایش یابد.(کنندهخاموش

حداقل یک عدد از های خروج باشد. مناسب از هم و ترجیحاً نزدیک درب بافاصلههای داخل واحد باید کنندهخاموش -3-2-1

 باشد. (متر 3درب خروج )حداکثر فاصله  ، باید در مجاورتشودمیهایی که داخل واحد نصب کنندهخاموش



 
 11ی اطفای حریق                                                                                                         هاضوابط مالک عمل سامانه

  

 

 

  هاکنندهخاموشجانمایی  -9-9

مان از هر نقطه ساخت هاآنکثر مسافت دسترسی به که حدا نشانی باید به نحوی جانمایی شوندهای آتشکنندهخاموش -3-3-1

 .متر نشود 23بیش از  گاهبوده و هیچ 2-3در بند  ذکرشدهمطابق مقادیر 

 هایی که مقام قانونی مسئول ضروری تشخیص دهد، الزامی است.در کلیه مکاننشانی کننده آتشنصب خاموش -3-3-2

  .لحاظ گردد مناسب دارچرخ نشانیآتشکننده خاموشهای ذیل، باید در محل -3-3-3

 اماکن پرخطر 

  که محدودیت حضور افراد وجود دارداماکنی 

 

بازدید از ساختمان و در نظر گرفتن تمام شرایط آن  تابع ر یک ساختمان،د هاکنندهخاموشتوزیع واقعی و صحیح  -3-3-1

ط ها باید دارای شرایکنندهمکان نصب خاموش حالنیدرعباشد. می غیرهدیوارها، مسیرهای دسترسی، موانع و ها،شامل پارتیشن

 ذیل باشد: 

 یکپارچگی در توزیع رعایت شده باشد 

  آسان باشد هاآندسترسی 

  گرفتن تجهیزات در مقابل آن در امان باشداز انبار مواد یا قرار 

 در مجاورت مسیرهای خروج باشد 

  ورود و خروج باشد یهادربدر مجاورت 

  به حداقل رسیده باشد هاآنامکان وارد آمدن صدمات فیزیکی به 

 در مقابل تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران و برف نباشد 

 باشد تیرؤقابل یسادگبه 

 

 و اجرا الزامات نصب -9-1

مطلوب و مطمئن بوده و همواره  ییکاراای دارای های دورهبایست با انجام سرویسنشانی میهای آتشکنندهخاموش -3-1-1

 نصب باشند. شدههیتعببا شارژ کامل در محل 

 ائیدتو مورد  المللیمعتبر بین تأییدیهباید دارای نشان استاندارد ملی ایران و یا دارای  مورداستفادهکننده خاموش -3-1-2

 باشد. نشانیسازمان آتش

خوانا و  صورتبه، کنندهخاموششناسنامه مربوط به تاریخ بازرسی و شارژ قبلی و تاریخ شارژ مجدد باید بر روی بدنه  -3-1-3

 باشد. شدهنصب تیرؤقابل

 باشد. تیرؤقابل وضوحبهو هنگام نصب،  شدهنصب، باید بر روی آن کنندهخاموشدستورالعمل استفاده از  -3-1-1

 محکم و پایدار نصب گردد. صورتبه کنندهخاموشبا نوع اسب باید با بست متن کنندهخاموش -3-1-1
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و مسیر دسترسی به آن کوتاه و عاری از وسایل  شده نصب هاخروجباید در طول مسیر خروج و نزدیک  کنندهخاموش -3-1-1

 مزاحم و دست و پاگیر باشد.

قرار گیرد، قفل کابینت باید از نوع  نشانیآتشیا جعبه  داخل کابینت کنندهخاموشجهت حفاظت،  کهیدرصورت -3-1-7

و استفاده از قفل جز در موارد خاص که احتمال استفاده  ، با تابلوی مناسب محل نصب آن نمایش داده شودبوده بازشوآسان

  وجود دارد، ممنوع است. کنندهخاموشاز  غیرمجاز

، کنندهخاموشبنا بسته به وزن  شدهتمامسمت باالی آن، از کف نصب شود که ارتفاع ق یاگونهبهباید  کنندهخاموش -3-1-1

 سانتیمتر باشد.  12تا زمین نباید کمتر از  کنندهخاموشحداقل فاصله زیر  باشد. 1-1-3مطابق شکل حداکثر 

 
 بنا شدهتمامدستی از کف  کنندهخاموشارتفاع نصب  -1-1-3 شکل

 

نیست،  ریپذامکان کنندهخاموشو فضاهای بزرگ )مانند سالن کنفرانس( که حذف تمامی موانع دیداری  هااتاقدر  -3-1-1

 استفاده گردد. کنندهخاموشمکان  دهندهنشانباید از عالئم راهنمای مناسب 

 در صورت استفاده از عالئم راهنما رعایت موارد ذیل الزامی است: -3-1-12

  نصب گردند.  کنندهخاموشدر نزدیکی و مجاورت 

  باشند. رؤیتقابلدر مسیر تردد و در شرایط عادی 

  باشدنورتاب . 
 

کیلوگرم باشد، باید به نحوی نصب گردند که ارتفاع نقطه باالیی  11کمتر از  هاآنی که وزن کل هایکنندهخاموش -3-1-11

 سانتیمتر نباشد. 112 از از کف زمین بیشتر کنندهخاموش

( باید به نحوی دارچرخ هایکنندهخاموشکیلوگرم باشد )غیر از  11بیش از  هاآنی که وزن کل هایکنندهخاموش -3-1-12

 سانتیمتر نباشد.  122از کف زمین بیشتر از  کنندهخاموشنصب گردند که ارتفاع نقطه باالیی 
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  اسپرینکلر -1

  نکات عمومی -1-0

تمان ک نقطه در ساخفقط از ی سوزیآتش فرض اینکهبا  (شبکه بارنده) اسپرینکلرکلیه بندهای مربوط به طراحی  -1-1-1

 شروع خواهد شد، نگارش شده است.

تن پیش ، در مشوندمی تائیدبا توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات سیستم اسپرینکلر بر اساس واحدهای آمریکایی  -1-1-2

 استفاده نمود. 2-1-1از جدول  توانمیاست. برای تبدیل واحدها  شده اشاره ،یریگاندازه مرسوم رو به هر دو واحد

 واحدهاتبدیل  -2-1-1جدول 

 واحد نماد ضریب تبدیل

1 𝑔𝑎𝑙 = 3.785 𝐿 𝐿 لیتر 

1 𝑝𝑠𝑖 = 0.0689 𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑟 بار 

1 𝑓𝑡 = 0.3048 𝑚 𝑚 متر 

 

 رد.قرار گی سیستم اسپرینکلرکامل تحت پوشش  طوربهباید  هاآنو محل پارک خودروها و مسیر تردد  هانگیپارک -1-1-3

 یهامحلاز خودروهای پارکینگ، اصولی نبوده و کلیه فضاهای پارکینگ، شامل  هرکدام، به ازای اسپرینکلراجرای یک یا دو 

 ، باید تحت پوشش کامل شبکه بارنده قرار گیرد. هارمپ مسیرهای تردد و، پارک خودرو

کامل تحت پوشش شبکه بارنده قرار  طوربهواحدها و راهروهای تجاری، باید تصرفات تجاری نظیر  یهاقسمتکلیه  -1-1-1

 گیرند.

 هاییساختمانکامل تحت پوشش شبکه بارنده قرار گیرند. در  طوربهمتر( باید  23)باالی  بلندمرتبه هایساختمان -1-1-1

و  انهو آشپزخ ینهارخورخواب، هال و پذیرایی،  یهااتاقفضاها نظیر  هیکل کامل تحت پوشش شبکه بارنده هستند، طوربهکه 

مسکونی  هایتصرفتحت پوشش کامل شبکه بارنده قرار بگیرند. کمدهای لباس در  بایستمیبهداشتی  یهاسیسرو جزبهغیره 

 . نیازی به نصب اسپرینکلر ندارند مترمربع 262 حداکثر تا مساحت

ماده قابل اشتعال  گونهچیهاگر اتاق فقط به تجهیزات برقی نوع خشک اختصاص داشته باشد و  های برق،در اتاق -1-1-1

 پوشی نمود.از نصب اسپرینکلر چشم توانمیدیگری در آنجا انبار نشود، 

 کامل تحت پوشش شبکه بارنده باشند. طوربهو فضاهای تجمعی، باید  تئاترهایآمفاجتماعات،  یهاسالن -1-1-7

 د.قرار گیرننوع مناسب  انبارهای اجناس و باراندازها، باید تحت پوشش کامل شبکه بارنده -1-1-1

 توسط افراد مجاز، مورد آزمایش و بازبینی قرار گیرد. هرسال، باید اسپرینکلرسیستم  -1-1-1
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 )جهت طراحی سیستم اسپرینکلر( هاستمیسو  هاساختمان بندیدسته -1-2

و نرخ حرارت  انبارشدهقابلیت سوختن مواد موجود، مقدار مواد قابل اشتعال، ارتفاع کاالی  بر اساسرا  هاساختمان -1-2-1

 کلراسپرین هایسیستمتنها برای طراحی  بندیدسته، الزم به ذکر است این شودمی یبندمیتقس دسته 1آزاده شده به 

 نیست.  هاستمیسو  هابخش به سایر میتعمقابلکاربرد داشته و 

 (Light Hazard) خطرکممحیط ( الف

 یهاساختمانساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار، قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاده شده مواد موجود در آن کم باشد. 

یاز تر بوده و به آب کمتری نساده هاکالسگیرند. اطفاء این کالس از سایر قرار می دستهدر این  هامارستانیباداری، مسکونی و 

 یهاهکتابخان، مؤسساتباشگاه و کلوپ، آموزشگاه، بیمارستان،  از: اماکن مذهبی، اندعبارت خطرکم هایمکاناز  ییهانمونهدارد. 

صحنه نمایش، فضای  استثناءبهمسکونی، سالن تئاتر، کنفرانس  یهامحلکوچک، خانه سالمندان، موزه، دفاتر اداری، 

 زیرشیروانی. 
 

 (Ordinary Hazard – Group1) یک گروه محیط خطر معمولی،ب( 

ساختمان یا بخشی از ساختمان که قابلیت اشتعال مواد موجود در آن کم باشد، مقدار و نرخ حرارت آزاده شده مواد موجود در 

شامل این کالس  هانگیپارکو  هارستورانمثل  هایمکانمتر( کمتر باشد.  261فوت ) 1از  انبارشدهآن متوسط و ارتفاع مواد 

از: پارکینگ خودرو و نمایشگاه، نانوایی، تولید نوشیدنی،  اندعبارت یکخطر معمولی گروه  هایمکاناز  ییهانمونههستند. 

، یاشهیشتولید تجهیزات الکترونیکی، واحد پردازش الکترونیکی، تولید محصوالت  هاکارخانهتولید کنسرو، تولید لبنیات، 

 . ییشوو خشکلباسشویی 
 

 (Ordinary Hazard – Group 2) معمولی، گروه دومحیط خطر ج( 

ساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار و قابلیت اشتعال مواد موجود در آن باالتر از متوسط، نرخ حرارت آزاده شده مواد در 

از:  اندعبارت دووه خطر معمولی گر هایمکاناز  ییهانمونه( کمتر باشد. متر 261فوت ) 1از  انبارشدهآن متوسط و ارتفاع مواد 

، ، تولید منسوجات، چاپ و نشریپزینیریشو ساخت محصوالت چوبی، تولید الستیک خودرو،  یبرچوبآسیاب غالت، 

 بازرگانی. ،تولید کاغذ ،ماشینی یهاکارگاه ،تولید محصوالت چرمی ،ییشوخشک ،تعمیرگاه
 

 (Extra Hazard – Group 1) گروه یک، محیط پرخطرد( 

زیاد،  در آنساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار و قابلیت اشتعال مواد موجود بسیار باالست، نرخ حرارت آزاده شده 

-خانهگری و چاپریخته یهاکارگاهسرعت گسترش حریق در این گروه باالست ولی مقدار مایعات قابل اشتعال، بسیار کم است 

 هایینمونه. گیرندمیدر این کالس قرار  کنندمیدرجه فارنهایت استفاده  122تر از با نقطه اشتعال کم ییهامرکبهایی که از 

، هیندالچچوبی  یهاتختهپالستیکی، تولید  یهافوماز: آشیانه هواپیما، لوازم منزل با  اندعبارتپرخطر گروه یک  هایمحیطاز 

درجه  122کمتر از  هاآنکه نقطه اشتعال  ییهامرکباز ها، چاپ )استفاده الستیک کردنخشک، بازیافت، ترکیب و یگرختهیر

 باشد( و برشکاری.  گرادسانتیدرجه  31فارنهایت یا 
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 .شوندمیبه چهار نوع متفاوت تقسیم  یطورکلبه اسپرینکلر هایسیستم -1-2-2

 لوله تر اسپرینکلرالف( سیستم 

باشد و می رینکلراسپ هایسیستمسیستم در مقایسه با دیگر  نیتریاقتصاد، نیترجیرا، نیترسادهلوله تر،  اسپرینکلرسیستم 

ت پر بودن عل به باشد.ها میسیستم از سایر ترنییپاعالوه بر موارد مذکور، هزینه تعمیرات و نگهداری این سیستم نیز بسیار 

ودن کمتر ب لیبه دل، ابدییمسیستم کاهش  العملعکسو زمان  شده هیتخل، آب اسپرینکلرباز شدن  محضبهاز آب،  هالوله

ط در اگر دمای محی یطورکلبهبود،  خواهد ترنانیاطمقابلتجهیزات در این سیستم، احتمال خرابی نیز کمتر شده و سیستم 

 .شوندمیتر به کار گرفته  هایسیستمباشد، در اکثر موارد  گرادسانتیدرجه  1سردترین شرایط بیشتر از 
 

 لوله خشک  اسپرینکلرب( سیستم 

در شرایطی که نتوان دمای محیط را بیش از آن دما نگه داشت  یا و گرادسانتیدرجه  1دمای هوای محیط کمتر از  کهیهنگام

 شده ادهاستفاز نیتروژن با هوای فشرده  هالوله. درون شوندمیخشک به کار گرفته  اسپرینکلر هایسیستم( هاسردخانه)مانند 

( در Gridded) یاشبکه کشیلوله. ضمناً استفاده از روش شودمی( قرار داده گرادسانتی درجه 1یش از و آب در محیط گرم )ب

 کمک ،شودمیکارخانه سازنده شیرها تعیین  لهیوسبه. نسبت بین فشار هوا به فشار آب که باشدنمیخشک مجاز  هایسیستم

تا از  ودشمیرو به باال استفاده  اسپرینکلرهایخشک از  هایسیستمتا شیرها در حالت نرمال بسته بمانند. اغلب در  کندمی

 پرینکلراس، آویزان اسپرینکلرهایجلوگیری شود. در صورت استفاده از  هالولهدر زمان تخلیه آب از  اسپرینکلررسوب گرفتن 

 ( نصب شود.Return bend« )خم رو به پایین»باید روی 
 

 پیش عملگر هایسیستمج( 

 آینده( )تکمیل در
 

 سیالبی هایسیستمد( 

 )تکمیل در آینده(

 

 قوانین کلی نصب اسپرینکلرها -1-9

 .  باشندیم در سیستم مجاز به نصب نو و جدیدتنها اسپرینکلرهای  -1-3-1

 .آن مجاز نیستنصب مجدد  ،شود جدااز سیستم به هر دلیل  یاسپرینکلر اگر -1-3-2

جهیزات ت فهرست)تهران  نشانیآتشسازمان  تائیدو مورد  بودهمعتبر  تأییدیهدارای باید از نوع مرغوب و اسپرینکلرها  -1-3-3

 ( باشد.مندرج در سایت رسمی سازمانحریق اطفاء 

 گیرندیمکه در معرض آن قرار حداکثر فشار کاری سیستم  تحمل در سیستم باید توانایی شدهاستفادهاجزای کلیه  -1-3-1

برای psi112 (bar1261 ) زمین و روی شدهنصببرای اجزای psi171 (bar1261 ) کمتر از این فشار نباید ورا داشته باشند 

 .باشندزیر زمین  شدهنصباجزای 
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 شده باشند.، استاندارد یا فهرست11-1اسپرینکلر، باید مطابق با جدول  هایسیستمدر  مورداستفادهکلیه تجهیزات  -1-3-1

انتخاب  یاگونهبهحل نصب شیر باید یک شیر کنترل با دسترسی مناسب، مجهز شود. م ههر سیستم اسپرینکلر باید ب -1-3-1

  نماید.کنترل را آب  تأمین خودکارمنابع  یکه تمامشود 

اطمینان  هاآنباید تحت نظارت باشند تا از باز بودن  S3و  S2گروه  هایساختمانشیرهای کنترل سیستم اسپرینکلر  -1-3-7

 و در صورت بسته بودن، سیگنال خطای آن به سیستم اعالم حریق ساختمان ارسال گردد.  شده حاصل

ص و هشدار تشخی لهیوسبه، درون ساختمان از فعال شدن سیستم افراد یسازآگاه منظوربههر سیستم اسپرینکلر باید  -1-3-1

 م حریق()سیستم اعال( و الکتریکی موتورآبی)مانند زنگ مکانیکی هشدار . این تجهیزات به دو صورت جریان مناسب مجهز باشد

که عملکرد آن فقط به تغییرات فشار وابسته است، به صورت مستقیم جهت پرشرسوئیچ  استفاده از نمایند.عمل ند توانمی

تشخیص جریان و ارسال سیگنال به سیستم اعالم حریق، مجاز نیست.

ته باشد.را داش)شیر سیامی(  نشانیآتشاتصال توسط به نحو مناسب قابلیت تغذیه هر سیستم اسپرینکلر باید  -1-3-1

تم ، باید بر روی انشعاب سیسسیستم اسپرینکلر و سیستم لوله ایستاده(رایزر مشترک ) یاجرا ودر صورت طراحی  -1-3-12

 ب گردد.و شیر تست و تخلیه نص چیفلوسوئ، فشارسنج، درجه طرفهیکاسپرینکلر در هر طبقه به ترتیب شیر کنترل، شیر 

باید بر روی انشعاب سیستم مترمربع،  1132متر یا زیربنای کلی بیش از  23با ارتفاع بیش از  هاییساختماندر  -1-3-11

 غیر این صورتر د .و شیر تست و تخلیه نصب گردد فلوسوئیچ، فشارسنج، درجه هر طبقه به ترتیب شیر کنترلاسپرینکلر در 

اصلی کافی است.  ررایزدر ابتدای الذکر فوقت متعلقااز نصب تنها یک سری 

یک شیر کنترل، درجه فشارسنج، شیر تخلیه اصلی و وسیله تشخیص و باید در ابتدای رایزر سیستم اسپرینکلر،  -1-3-12

در  S3گروه  هایساختمانیص جریان توسط فشارسنج( نصب شود. در فلوسوئیچ یا مکانیزم خاص تشخهشدار جریان آب )

.دیرآدگنال هشدار به سیستم اعالم حریق، باید زنگ هشدار مکانیکی نیز به صدا زمان عملکرد سیستم، عالوه بر ارسال سی

 متعلقات ابتدای خط سیستم اسپرینکلر باید مجهز به نشانگر و شیر قطع کن، S3و  S2گروه  هایساختماندر  -1-3-13

باشد.  دارای قابلیت ارسال سیگنال نظارت

جهت عملکرد بهینه سیستم اسپرینکلر و همچنین ارسال پیغام هشدار به سیستم اعالم حریق ساختمان، استفاده  -1-3-11

 گردد.( در ابتدای رایزر اسپرینکلر هر زون، توصیه میwet alarm valveسیستم اسپرینکلر ) هشداردهندهتر  طرفهیکاز شیر 

پکیج شامل مکانیزم فشارسنج، شیر تخلیه و زنگ مکانیکی استفاده شود که در این صورت نیازی  صورتبه تواندمیاین وسیله 

 . باشدمین در ابتدای رایزر به نصب فشارسنج، فلوسوئیچ، شیر تخلیه و زنگ مکانیکی جداگانه

 جهتی دوتای طرفهیکنشانی مشترک باشد، باید از شیر با آب آتشمخزن آب مصرفی ساختمان  کهیدرصورت -1-3-11

استفاده شود. مکش،و لوله  مخزن، بین مخزنبه  نشانیآتشجلوگیری از برگشت آب شبکه 

 خود نصب شوند. مخصوص به با مشخصات فنی متناسبباید در موقعیت عمودی یا افقی  طرفهیکشیرهای  -1-3-11
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 ت)شیر تس انشعاب بازرسی باید از ،جریان آبهای ویژه نظیر پمپ و آالرم ،جهت آزمایش عملکرد تجهیزات سیستم -1-3-17

م اسپرینکلر سیستسایز  نیترکوچکمعادل  ریفیس آن بایدبوده و اُاینچ  1 حداقل . سایز لوله این انشعاباستفاده شود (و تخلیه

. باشد

و  هاشیآزمابازرسى و  آزمون عملکرد، منظوربهسیستم اسپرینکلر و متعلقات اول خط  فشارشکنمانومترها،  ،شیرها -1-3-11

 ره در دسترس باشند.نگهدارى سیستم باید هموا

نصب شوند که هر ساخته و ای گونهو به شده باشندعملکرد خاص خود فهرستوسایل هشدار جریان آب باید برای  -1-3-11

د کنمیسیستم عبور  یبر رو شدهنصب Kضریب  نیترکوچکخودکار با  یک اسپرینکلراز  ازآنچه یشترمساوی یا ب یجریان آب

 بد.یااز آغاز جریان شروع و تا متوقف شدن جریان ادامه پس  دقیقه 1 حداکثر زنگ هشدار طی تشخیص داده ورا 

بق سایز شیر تخلیه مطاروی سیستم تعبیه شود.  جهت تخلیه آب سیستم در مواقع ضروری باید شیر تخلیه بر -1-3-22

.شودمیتعیین  22-3-1جدول 

 سایز شیر تخلیه -22-3-1جدول 

 (.𝑖𝑛) ه شیر تخلیهزاندا (.𝑖𝑛)اصلی  یا لولهسایز رایزر 

3 2 تا

4
 تربزرگیا  

2
1

2
 ،3 ،3

1

2
 1

1

4
 تربزرگا ی 

 2فقط  تربزرگو  4
 

( است. در psi 175بار ) 1261( و حداکثر فشار مجاز سیستم psi 7بار ) 261حداقل فشار مجاز سیستم اسپرینکلر  -1-3-21

قرار دهد، باید ادوات تنظیم  تأثیراز سیستم که فشار بیش از مقدار مجاز شود و یا شرایط طراحی اولیه را تحت  ییهابخش

 فشار مناسب نصب شود. 

 نصب شوند.های فشارسنج درجهباید فشار،  تنظیمدو طرف ورودی و خروجی هر شیر  در هر -1-3-22

ته وجود داش یزدگخیهای باز عبور نمایند و احتمال بروز از فضا باشندمیکه دارای آب  اسپرینکلرهای چنانچه لوله -1-3-23

 1باشد که دمای آب همواره بین حداقل  ایگونهبهمحافظت گردند. این محافظت باید  یزدگخیباید در برابر  هالولهباشد، این 

 خشک اجرا شود. صورتبهیا سیستم  قرارگرفته گرادسانتی 1161و حداکثر  گرادسانتیدرجه 

 رزرو در صورتبه، نکلرهایاسپردر هر ساختمانی که تحت پوشش سیستم اسپرینکلر قرار دارد، باید تعداد کافی از  -1-3-21

ذخیره باید  هایاسپرینکلر بالفاصله تعویض گردند. هاآنو یا صدمه دیدن  اسپرینکلرهاتا هنگام عمل کردن  شدهانبار نگهداری 

باشد. تعداد  گرادسانتیدرجه  31رداری بوده و درجه حرارت آن محل کمتر از در محلی قرار گیرند که دارای شرایط انبا

 باشد. 21-3-1مطابق با جدول مختلف باید  های ذخیره در تصرفاتاسپرینکلر
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 در ساختمان کاررفتهبهحداقل تعداد اسپرینکلرهای ذخیره، با توجه به تعداد کل اسپرینکلرهای  -21-3-1جدول 

 ساختمانهای اسپرینکلرتعداد کل  های ذخیرهاسپرینکلرتعداد 

 عدد 322 عدد 1حداقل 

 عدد 1222الی  322 عدد 12حداقل 

 عدد 1222بیش از  عدد 11حداقل 
 

 کلی طراحی نکات  -1-1

ش از حداکثر مساحت قابل پوش مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر، که جانمایی شوند ایگونهبهاسپرینکلرها باید  -1-1-1

 .بیشتر نشودمجاز، 

ندرج موارد م جزبه شوند. کاربردهبهباید اسپرینکلرهایی با کالس دمای معمولی و متوسط  یطورکلبه هاساختماندر  -1-1-2

 .1-1-1الی  3-1-1در بندهای 

های دمایی مطابق با حداکثر باشد، اسپرینکلرها با نرخ( بیشتر می31 ℃) 122 ℉حداکثر دمای سقف از  کهیهنگام -1-1-3

 باید استفاده شوند. 1-1-1دماهای سقف جدول 

ند باید از نوع باشای یا پالستیکی که در معرض مستقیم اشعه خورشید میزیر نورگیر شیشه شدهنصباسپرینکلرهای  -1-1-1

 دما متوسط باشند.

وع دما نشده، باید از ننشده، یا شیروانی تهویهنشده و مخفی زیر سقف عایقویهدر فضای ته شدهنصباسپرینکلرهای  -1-1-1

 متوسط باشند.

 باید با توجه به محل نصب، خطر و بار اشتعال مواد موجود در محل، انتخاب شود.  اسپرینکلرکالس دمایی  -1-1-1

 بندی رنگطبقه و مادی بندکالس -1-1-1جدول 

 بندی دمادرجه حداکثر دمای سقف
 کد رنگ دما یبندکالس

حباب  رنگ

 ℃ ℉ ℃ ℉ ایشیشه

 قرمز یانارنجی  رنگ، یا مشکیبی معمولی 77-37 172-131 31 122

 زرد یا سبز سفید متوسط 127-71 221-171 11 112

 آبی آبی باال 111-121 322-212 127 221

 بنفش قرمز خیلی باال 111-113 371-321 111 322

 بنفش قرمز باال یلیخ یلیخ 211-221 171-122 111 371

 مشکی نارنجی باال العادهفوق 322-212 171-122 211 171

 مشکی نارنجی باالالعاده فوق 313 112 321 121
 

 نصب شوند. 7-1-1باید مطابق با شکل  یحرارته واحد اسپرینکلرهای نزدیک ب -1-1-7
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 متوسط در واحد حرارتیو دما دماباالمناطق  -7-1-1شکل 

 .شوندمیتعیین  1-1-1 مطابق با جدول یحرارتدیکی منابع در نز اسپرینکلرهانصب  فواصلهای مسکونی، در محیط -1-1-1
 

 در مجاورت منابع حرارت هااسپرینکلر فواصل نصب -1-1-1جدول 

 منبع گرما

حداقل فاصله از لبه منبع 

 تا اسپرینکلر دما معمولی

حداقل فاصله از لبه منبع 

 متوسط تا اسپرینکلر دما

𝑖𝑛. 𝑚𝑚. 𝑖𝑛. 𝑚𝑚. 

 321 12 111 31 کنار بخاری توکار

 111 31 1121 12 جلوی بخاری توکار

 321 12 1217 12 چوبی یا زغالیهای اجاق

 221 1 117 11 محدوده آشپزخانه

 221 1 117 11 آون یا گرمخانه دیواری

 221 1 117 11  های هوای داغلوله

 221 1 117 11 عایق حرارتیفاقد  کانال گرمایشی

 112 1 321 12 های آب داغ فاقد عایق حرارتیلوله

 321 12 127 21 های هوای داغ سقفی یا دیواریکنار دریچه

 117 11 111 31 های هوای داغ سقفی یا دیواریروبروی دریچه

 71 3 112 1 یا کوره  کنگرمآب

 71 3 112 1 وات  212تا  2روشنایی 

 112 1 321 12 وات  111وات تا  212روشنایی 
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 : انواع زیر باشندباید مطابق با یکی از  خطرکمهای در محیط مورداستفادهاسپرینکلرهای  -1-1-1

 واکنش سریع (Quick Response) 

 مسکونی (Residential ) 

  

در صورت افزایش مساحت هر طبقه از ساختمان به بیش از حداکثر مقادیر مجاز یک سیستم اسپرینکلر، باید تعداد  -1-1-12

 طورهبند همگی توانمیاسپرینکلر هر طبقه افزایش یافته و هر زون دارای رایزر مستقل و مربوط به خود باشد. رایزرها  یهازون

کلر در هر سیستم اسپرین هر حداکثر مساحت قابل پوششستم متصل شوند. سی نشانیآتشآب  تأمینمشترک به پمپ اصلی 

 طبقه عبارت است از: 

  خطرکممحیط، 𝑚2 1122 (𝑓𝑡2 12222) 

  ،محیط خطر معمولی𝑚2 1122 (𝑓𝑡2 12222) 

 ( شدهمحاسبه، )هیدرولیکی پرخطر𝑚2 3722 (𝑓𝑡2 12222)  

 

سپرینکلر ادر مواردی که دیوارها زاویه قائمه با یکدیگر ندارند باید عالوه بر رعایت قانون فاصله تا دیوار، حداکثر فاصله  -1-1-11

 .از یکدیگر باشد اسپرینکلرهابیشترین فاصله مجاز  %71 ،11-1-1مطابق شکل  از کنج دیوار،

 

 از کنج دیوار اسپرینکلرحداکثر فاصله  -11-1-1ل شک
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 زنباالزن و پایین ،کننده استاندارداسپرینکلرهای اسپریضوابط  -1-9

الف تا -1-1-1 با جداولبیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها مطابق  حداکثر مساحت قابل پوشش هر اسپرینکلر و -1-1-1

 .شوندمیج تعیین 

خطرتاندارد در محیط کمو حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی اس پوششمساحت  -الف-1-1-1جدول   

 نوع سیستم نوع سازه

بیشترین مساحت 

 پوشش

بیشترین فاصله مجاز 

 هااسپرینکلربین 

𝑓𝑡2 𝑚2 𝑓𝑡 𝑚 

، غیرمسدودکننده

 سوختنغیرقابل

 محاسبه

 هیدرولیکی
221 1/22 11 1/1 

 ،غیرمسدودکننده

 سوختنغیرقابل

جداول 

 هشدتعیینپیش
222 1/11 11 1/1 

 ،مسدودکننده

 غیرقابل سوختن

 محاسبه

 هیدرولیکی
221 1/22 11 1/1 

 ،مسدودکننده

 غیرقابل سوختن

جداول 

 هشدتعیینپیش
222 1/11 11 1/1 

 

 یمعمولخطرو حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی استاندارد در محیط  پوششمساحت  -ب-1-1-1جدول 

 نوع سازه
نوع 

 سیستم

 یبندبیشینه فاصله پوششبیشینه مساحت 

𝑓𝑡2 𝑚2 𝑓𝑡 𝑚 

 1/1 11 1/12 132 همه همه

 

 پرخطراسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی استاندارد در محیط  پوشش و حداکثر فاصلهمساحت  -ج-1-1-1جدول 

 نوع سیستم نوع سازه
 یبندفاصلهبیشینه  پوششبیشینه مساحت 

𝑓𝑡2 𝑚2 𝑓𝑡 𝑚 

 * 367 * 12 161 12 شدهنییتعجداول پیش  همه

 همه
محاسبه هیدرولیکی با 

 و بیشتر 2621چگالی 

122 163 12 * 367 * 

 همه
محاسبه هیدرولیکی با 

 2621چگالی کمتر از 

132 1261 11 161 

 

 بیشترین فاصله اسپرینکلر تا دیوار نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر شود. -1-1-2

 گیری شود. عمودی تا دیوار اندازه صورتبهفاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید  -1-1-3
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 بر دارد. وجودتحت عنوان قانون اتاق کوچک  ، یک استثناءخطرکماز دیوار در محیط  اسپرینکلرهادر خصوص فاصله  -1-1-1

شرایط قانون اتاق . افزایش داد فوت( 1) متر 2671ها را تا یکی از دیوارهای اتاق تا اسپرینکلرتوان فاصله این قانون می اساس

 کوچک مطابق ذیل است:

 باشد. خطرکممحیط الف( 

 .اشدمترمربع ب 71مساحت اتاق کمتر از ب( 

 باشد. مسدودکنندهسازه سقف غیر ج( 

 ازشوبفاصله باالی  کهیدرصورت در دیوارها )مانند در و محل عبور( بازشوباشد. وجود  شده احاطهفضا باید با دیوار و سقف د( 

 باشد، بالمانع است.  متریسانت 22تا سقف بیشتر از 

  افزایش داد. (فوت 1) متر 2671 فاصله اسپرینکلر را از یکی از دیوارهای اتاق به توانمیدر اتاق کوچک،  -1-1-1

 ( تا دیوار قرار بگیرند.اینچ 1) مترمیلی 122کمتر از  فاصله اسپرینکلرها نباید در -1-1-1

 دهشنصبای بین اسپرینکلرها ( نصب شوند مگر اینکه تیغهفوت 1) متر 161 کمتر از یافاصلهاسپرینکلرها نباید در  -1-1-7

 باشد. 

 322 ( و حداکثراینچ 1) مترمیلی 21 کتور اسپرینکلر و سقف باید حداقل، فاصله بین دفلمسدودکنندهدر سازه غیر  -1-1-1

 ( باشد.اینچ 12) مترمیلی

و یا با قابلیت اشتعال  اشتعال رقابلیغمتوسط با سقف خطر و خطرهای کممحیط، مسدودکنندهغیر  یهاسازهدر  -1-1-1

 محدود، اگر شرایط زیر حاکم باشد، جزئیات زیر در نصب باید رعایت شود:

 111 زابیشتر  ایفاصلهتغییر عمودی در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرینکلر سبب ایجاد  کهیدرصورتالف( 

 عنوانبهاید ب ناشی از تغییر ارتفاع فرضی شود، صفحه عمودی( بین سقف باالیی و دفلکتور اسپرینکلر میاینچ 31) مترلیمی

 (الف-1-1-1شکل )یک دیوار در نظر گرفته شود. 

 
 اینچ( 31) مترمیلی 111 یشتر ازتغییر عمودی در ارتفاع سقف ب - الف-1-1-1شکل 
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رعایت  شرطبه باشد، (اینچ 31) مترمیلی 111 اسپرینکلر کمتر و یا برابر با دفلکتورفاصله بین سقف باالیی و  کهدرصورتی ب(

 ب(-1-1-1)شکل  مسطح هستند. یهاسقفقوانین مربوط به موانع، اسپرینکلرها مجاز به قرارگیری مشابه با نمونه 

 

 (اینچ 31) مترمیلی 111 برابر باتغییر عمودی در ارتفاع سقف کمتر یا  -ب-1-1-1شکل 

 زیر نصب شود: یهاروشدفلکتور اسپرینکلر باید مطابق با یکی از  مسدودکننده یهاسازهر د -1-1-12

زیر اجزای سازه به شرطی که فاصله دفلکتور تا سقف بیشتر  (اینچ 1تا  1) مترمیلی 112تا  21 نصب دفلکتور در فاصلهالف( 

 .نباشد (اینچ 22) مترمیلی 112 از

 

 مسدودکنندهنصب اسپرینکلر در سازه  -1-الف-12-1-1شکل 

باشد بدون نگرانی  اینچ( 11تا  31) متر 262متر الی  261 شکل، وقتی فاصله اعضاء سازه از یکدیگر بین Tهای سیمانی در سازه

 متر از پایین اعضاء نصب نمود. سانتی 261را تا فاصله  هااسپرینکلرتوان از سقف اصلی، می اسپرینکلراز فاصله 

 

 شکل Tنصب اسپرینکلر در سازه سیمانی  -2-الف-12-1-1شکل 

مچنین ه نکردهاز اسپرینکلرها با سازه برخورد  شدههیتخلنصب دفلکتور در صفحه باالتر از اجزای سازه به شرطی که آب ب( 

 .باشد (اینچ 22متر )سانتی 11 فاصله دفلکتور تا سقف کمتر از
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 21 داقلح از سقف توسط سازه سقف به شرطی که فاصله دفلکتور شدهلیتشکهای نصب اسپرینکلر در هریک از محفظهج( 

 .باشد (اینچ 12) مترمیلی 322 و حداکثر (اینچ 1) مترمیلی

 

 توسط سازه سقف شدهلیتشکمحفظه نصب اسپرینکلر در  -ج-12-1-1شکل 

ط ذیل شرای کهدرصورتی، هاسقفدرون  یهایفرورفتگای روبه باال و آویزان از سقف در نورگیرها و نصب اسپرینکلره -1-1-11

 .محقق گردد ضرورتی ندارد

 باشد. فوت مکعب( 1222) مترمکعب 21حجم آن فرورفتگی کمتر از الف( 

 باشد. فوت( 3) مترسانتی 12عمق آن فرورفتگی کمتر از ب( 

 در زیر سقف پوشش داده شود.  شدهنصبهای اسپرینکلرکف اتاق با ج( 

 از یکدیگر واقع شده باشند. (فوت 12) متر 363ها به فاصله فرورفتگید( 

 باشند. شده ساختهاز سازه غیرقابل اشتعال یا با قابلیت اشتعال محدود  هایفرورفتگح( 

 برای آن فضا از نوع واکنش سریع باشند.  شدهگرفتهکار ه های باسپرینکلرو( 

 

 سقف یهایفرورفتگشرایط عدم نیاز به نصب اسپرینکلر در  -11-1-1 شکل

 .12-1-1و  11-1-1بندهای  موارد مندرج در یاستثنابه، دنصب شو ها باید موازی با سقفاسپرینکلردفلکتور  -1-1-12

 باید موازی با زمین نصب شود. آن ، دفلکتور دارشیبهای اسپرینکلر در تاج سقفصورت نصب در  -1-1-13

موازی با  تواندمیدرصد( باشد، دفلکتور اسپرینکلر  1167) 12در  2اگر شیب سقف کمتر از  دارشیبهای در سقف -1-1-11

 سقف نصب موازاتبه باید دفلکتور ،درجه 161واحد یا زاویه بیش از  12 در 2شیب بیشتر از با  یهاسقفدر زمین نصب شود. 

 د.شو
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 فوت( 3) مترسانتی 12باالترین نقطه سقف کمتر از  ، فاصله ازدارشیب یهاسقفدر  اسپرینکلرنصب باالترین  هنگام -1-1-11

 .باید باشد فوت( 2) مترسانتی 12از دیوارها کمتر از  و

 

 
 دارشیب هایسقفنصب اسپرینکلر  -11-1-1شکل 

 

 شده است. بندیجمع 11-1-1جهت درک بهتر، فواصل مجاز دفلکتور اسپرینکلر از سقف در جدول  -1-1-11

 فواصل مجاز اسپرینکلرها از سقف بندیجمع -11-1-1جدول 

 نوع سازه
حداقل فاصله 

 دفلکتور

حداکثر فاصله 

 دفلکتور
 توضیح

  مترسانتی 32 مترسانتی 1/2 سازه دارای سقف مسطح

 مسدودکنندهسازه 
زیر اعضاء  مترسانتی 1/2

 سازه

زیر  مترسانتی 11

 اعضاء سازه

مشروط بر اینکه فاصله با سقف اصلی 

 باشد. مترسانتی 11کمتر از 

شکل با  Tسازه سیمانی 

 فاصله اعضاء سازه

توان را می نکلرهایاسپر

متر سانتی 1/2در فاصله 

 زیر اعضا سازه نصب کرد

 
اصلی محدودیتی برای فاصله با سقف 

 وجود ندارد.

شکل با  Tسازه سیمانی 

 11فاصله اعضاء سازه: بین 

 مترسانتی 221الی 

  مترسانتی 11 مترسانتی 1/2

دارای سقف  یهاسازه

 دارشیب

با باالترین نقطه سقف  اسپرینکلرباالترین 

ر حداکث هاکنارهفاصله و با  مترسانتی 12حداکثر 

 .فاصله رعایت شود مترسانتی 12

درجه  1/1با شیب کمتر از  هایسقفدر 

 یهابیدرششده و دفلکتورها افقی نصب

 .شوندمیسقف نصب  موازاتبهبیشتر 

 

طمینان جهت ایا  رسیدهتخلیه به حداقل موانع  کهباشد  ایگونهبهباید  ی باالزن و پایین زناسپرینکلرهاجانمایی  -1-1-17

 گرفته شوند.در نظر اسپرینکلرهای اضافی دهی کافی، از پوشش
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 باشد. اینچmm112 (11 ) باید بیشتر از و محتویات فضا انبارشده باالی موادبین دفلکتور و فاصله  -1-1-11

تعیین  11-1-1و شکل مطابق با جدول  موانعوجود موانع پیوسته در نزدیکی سقف، فاصله اسپرینکلر از  در صورت -1-1-11

 . شودمی

 

 نزدیک به سقففاصله اسپرینکلرها از موانع ممتد  -11-1-1شکل 

 

 وقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری از برخورد آب با موانع ممتد )باالزن و پایین زن(م -11-1-1جدول 

فاصله اسپرینکلرها تا 

 (Aکناره مانع )

حداکثر فاصله مجاز 

نی باالی لبه پاییتا دفلکتور 

 (.B( )inمانع )

فاصله اسپرینکلرها تا 

 (Aکناره مانع )

 حداکثر فاصله مجاز

ی باالی لبه پایین تا دفلکتور

 (.B( )inمانع )

 in.1 11و  ft1تا کمتر از  ft1 2 ft1کمتر از 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 21 2 ft1  وin.1  تا کمتر ازft1 21 11 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft2 21 3 ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 11 

ft2  تا کمتر ازft2  وin.1 21 1 ft1  وin.1  تا کمتر ازft1 22 

ft2  وin.1  تا کمتر ازft3 21 7 ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 21 

ft3  تا کمتر ازft3  وin.1 21 1 ft1  وin.1  تا کمتر ازft7 32 

ft3  وin.1  تا کمتر ازft1 12 ft7  تا کمتر ازft7  وin.1 31 
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 دیواری-استاندارد اسپرینکلرهای اسپری کننده -1-6

 .شودمیزیر تعیین  1-1-1 پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهای دیواری مطابق با جدول سطح -1-1-1

 دیواری استاندارد(اصل )اسپرینکلر پاششی فوسطح پوشش و حداکثر  -1-1-1جدول 

 فواصل

 (خطرکمکاری سقف )نازک (خطرکمکاری سقف )نازک

 سوختنی
محدود  سوختنی

 یا نسوختنی
 سوختنی

سوختنی محدود 

 یا نسوختنی

 11 11 12 12 (ft) حداکثر فاصله در طول دیوار

 12 11 12 12 (ftحداکثر پهنای اتاق )

 122 111 12 122 (2ft)حداکثر مساحت حفاظتی 

 

 اسپرینکلر تا دیوار مجاور نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد. فاصله -1-1-2

 از دیوار مجاور قرار گرفته باشند. (اینچ 1) متریمیلی 122 حداقل فاصله اسپرینکلرها باید در -1-1-3

 گیری شود.اندازه نسبت به دیوار عمود صورتبهباید دیوار تا  اسپرینکلربین فاصله  -1-1-1

  ود.نصب ش جداکننده تیغهمگر اینکه بین اسپرینکلرها  باشدمی فوت 1 متر 1/1 داقل فاصله مجاز بین اسپرینکلرهاح -1-1-1

 از سقف نصب شوند. (in. 1) مترمیلی 112 تا (in. 1) مترمیلی 122 اسپرینکلرهای دیواری باید در فاصله بین -1-1-1

 سقف نصب شود. موازاتبهدفلکتور اسپرینکلرهای دیواری باید  -1-1-7

دهی باشد که موانع تخلیه به حداقل رسیده یا جهت اطمینان از پوشش ایگونهبهباید  ی دیواریجانمایی اسپرینکلرها -1-1-1

 کافی، اسپرینکلرهای اضافی در نظر گرفته شوند.

 از موانع نصب شوند.( ft1) متر 2/1 اسپرینکلرهای دیواری نباید در فاصله کمتر از -1-1-1

 باشند. 12-1-1 و شکل اسپرینکلرها باید مطابق با جدول (ft1) متر 2/1 در فاصله بیش از -1-1-12
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 موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع -12-1-1شکل 

 موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع -12-1-1جدول 

فاصله اسپرینکلرها تا کناره 

 (Aمانع )

تا حداکثر فاصله مجاز دفلکتور 

 (.B( )inباالی لبه پایینی مانع )

 مجاز نیست ft1کمتر از 

ft1  تا کمتر ازft1 1 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 2 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft1 3 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 1 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft7 1 

ft7  تا کمتر ازft7  وin.1 7 

ft7  وin.1  تا کمتر ازft1 1 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 11 

ft7  وin.1  11 تربزرگیا 

 

 استفاده شود. 11-1-1بیرون زده از دیوار باید از جدول و شکل وجود موانع  در صورت -1-1-11

 

 در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای پاششی کنار دیواری استاندارد( موانعموقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری  -11-1-1شکل 
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 موانع بیرون زده از دیوار از یریجلوگموقعیت اسپرینکلرها برای  -11-1-1جدول 

فاصله از اسپرینکلرها به کناره 

 (Aانسداد )

حداکثر فاصله مجاز صفحه 

 (.B( )in) از لبه باالییکننده منحرف

in.1  تا کمتر ازin.1 1 

In.1  تا کمتر ازft1 2 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 3 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft2 21 1 

ft2  تا کمتر ازft2  وin.1 43 1 

ft2  وin.1  تا کمتر ازft3 7 

ft3  تا کمتر ازft3  وin.1 1 

ft3  وin.1  تا کمتر ازft1 41 1 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 12 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft1 21 11 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.1 43 12 

ft1  وin. 1  تا کمتر ازft1 11 

ft1 کمتر از  تاft1  وin.1 11 

ft1  وin.1  تا کمتر ازft7 41 11 

ft7  تا کمتر ازft7  وin.1 41 17 

 

خط ز ادر دو طرف مانع به شرطی که فاصله اسپرینکلر نصب اسپرینکلر  باشد (ft1متر ) 2/1 از اگر عرض مانع کمتر -1-1-12

 .باشدمیمجاز بین اسپرینکلرها تجاوز نکند، مجاز مرکزی مانع از نصف فاصله 

 

 سیستم اسپرینکلر هایلوله انتخاب سایز -1-7

 «یمحاسبه هیدرولیک»و روش  «شدهجداول پیش تعیین»های سیستم اسپرینکلر از دو روش جهت تعیین سایز لوله -1-7-1

 انجام محاسبات هیدرولیکی ارجحیت دارد.  ،های اجرادر هزینه ییجوصرفه منظوربهاستفاده نمود،  توانمی

3اینچ و لوله مسی  1 استفادهقابلحداقل سایز لوله فوالدی  -1-7-2

4
 .باشدمیاینچ  

باید  هاساختماناین  هایسیستممجاز نبوده و  شدهنییتعاستفاده از روش جداول پیش  S3گروه  هایساختماندر  -1-7-3

 به روش محاسبات هیدرولیکی طراحی شوند. 

و در محیط خطر متوسط  الف-1-7-1مطابق جدول  خطرکمسایز لوله در محیط ، شدهنییتعدر روش جداول پیش  -1-7-1

 .شودمیتعیین  ب-1-7-1مطابق جدول 
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 شدهنییتعبه روش جداول پیش  هالولهسایز  -1-7-1جدول 

 خطر معمولی هایمحیطدر  هالولهب( سایز   خطرکم هایمحیطدر  هالولهالف( سایز 

 سایز لوله
  اسپرینکلرتعداد حداکثر 

 سایز لوله
 اسپرینکلرتعداد حداکثر 

 لوله مسی لوله فوالدی  لوله مسی لوله فوالدی

1 𝑖𝑛. 2 1  عدد 2 عدد 𝑖𝑛. 2 عدد 2 عدد 

1
1

4
𝑖𝑛. 3 1  عدد 3 عدد

1

4
𝑖𝑛. 3 عدد 3 عدد 

1
1

2
𝑖𝑛. 1 1  عدد 1 عدد

1

2
𝑖𝑛. 1 عدد 1 عدد 

2 𝑖𝑛. 12 2  عدد 12 عدد 𝑖𝑛. 12 عدد 12 عدد 

2
1

2
𝑖𝑛. 32 2  عدد 12 عدد

1

2
𝑖𝑛. 22 عدد 21 عدد 

3 𝑖𝑛. 12 3  عدد 11 عدد 𝑖𝑛. 12 عدد 11 عدد 

4 𝑖𝑛. 122 4  عدد 111 عدد 𝑖𝑛. 122 عدد 111 عدد 

    5 𝑖𝑛. 112 عدد 112 عدد 

    6 𝑖𝑛. 271 عدد 322 عدد 

 

هر لوله اصلی، فقط با  یهاشاخه، تعداد اسپرینکلرهای هر شاخه، تعداد هالولهسایز  در روش محاسبات هیدرولیکی، -1-7-1

 شود.فشار و دبی منبع سیستم محدود می تأمینتوان 

تعیین  1-7-1و مساحت عملکرد اسپرینکلرها در روش محاسبات هیدرولیکی، مطابق با نمودار  ازیموردنمقدار چگالی  -1-7-1

 .شودمی

 
 منحنی چگالی/ مساحت  -1-7-1نمودار 
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 :شودمیویلیامز( محاسبه  -مطابق رابطه زیر )رابطه هیزن هالولهافت فشار در  -1-7-7

𝑃𝐿 =
4.52 ×  𝑄1.85

𝐶1.85 ×  𝑑4.87
 

𝑃𝐿  برحسبهر فوت طول لوله  یازاافت فشار ناشی از اصطکاک به psi 

𝑄  برحسبدبی gpm 

𝐶 ضریب متناسب با زبری درون لوله 

𝑑  اینچ برحسب هالولهقطر داخلی 
 

 هایشکلولهظرفیت آبدهی پمپ، حجم مخزن ذخیره، سایز  توانمیی واکنش سریع، اسپرینکلرهادر صورت استفاده از  -1-7-1

موجب کاهش مساحت ناحیه  3-1-1، مطابق بند اسپرینکلرهاو همچنین هزینه اجرای سیستم را کاهش داد. استفاده از این 

 . شودمیطراحی 

 و خطر متوسط خطرکم یهاطیمحاسپرینکلرهای واکنش سریع در  یریکارگبههای لوله تر و در صورت در سیستم -1-7-1

الزم به ذکر . ابدییماسپرینکلرها مطابق رابطه زیر کاهش  ناحیه طراحیمساحت  فوت(، 22تا  12متر ) 161تا  363 با ارتفاع

  گرفته شود. در نظر  (فوت 12متر ) 363 ، باید همان ارتفاع(فوت 12متر ) 363 برای ارتفاع سقف کمتر ازاست 

𝑌 = (
−3𝑥

2
) + 55 

𝑌 درصد کاهش مساحت مجاز 

𝑥  فوت برحسبارتفاع سقف 

 

-افزایش می %32اسپرینکلرها  ناحیه طراحیتایی، مساحت عملگر با همبندی دوپیش خشک وهای لولهدر سیستم -1-7-12

 یابد.

 .ابدییمافزایش  %32اسپرینکلرها  ناحیه طراحیواحد باشد، مساحت  1واحد در  1اگر شیب سقف بیش از  -1-7-11
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 و سیستم اطفای حریق دستی نشانیآتشلوله ایستاده  -9

 نکات کلی -9-0

در س مناسب با کالنشانی متصل به لوله ایستاده باید ایستگاه شیلنگ آتش ،در کلیه طبقات و فضاهای تحت تصرف -1-1-1

 نظر گرفته شود.

 سیستم لوله ایستاده یبندکالس -9-0-2

2با سایز  نشانیآتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ  سیستم کالس یک:
1

2
الزم به ذکر است اکثر  .شودمیاینچ، استفاده  

1در ایران، از اتصاالت  نشانیآتشنیروهای 
1

2
 استفاده کرده و طراحی این کالس، کارایی چندانی نخواهد داشت.جهت عملیات  

1با سایز  نشانیآتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ  سیستم کالس دو:
1

2
افراد  ازیموردنآب  تأمین منظوربهاینچ،  

 .شودمی استفاده ،نشانیآتش یا سازمان دیدهآموزش

1با سایز  نشانیآتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ  سیستم کالس سه:
1

2
 دیدهآموزشافراد  ازیموردنآب  تأمین، برای اینچ 

2سایز  و همچنین نشانیآتش سازمانو 
1

2
 یک و دو است. یهاکالساین سیستم، ترکیبی از . گرددمیاینچ، استفاده  

3با سایز  نشانیآتش الستیکی در این سیستم از اتصاالت شیلنگ سیستم کالس چهار:

4
جهت آب  تأمین منظوربهاینچ،  

1و سایز  استفاده متصرفین
1

2
 . گرددمیاستفاده  نشانیآتش سازمانو  دیدهآموزشافراد  ازیموردنآب  تأمیناینچ، جهت  

 انشعابیک لوله ایستاده کالس چهار باید شامل  نشانیآتشایستگاه شیلنگ  -1-1-3
3

4
مجهز به شیر، قرقره، شیلنگ  اینچ 

1انشعاب  و یکجهت استفاده ساکنین ساختمان و نازل پاشنده آب سخت الستیکی نیمه
1

2
و  نشانانآتشاستفاده جهت  

این اتصال باید دارای کوپلینگ مناسب جهت اتصال شیلنگ نواری  باشد.قطع کن مناسب مجهز به شیر ، نیروهای آموزش

 باشد. نشانیآتش

 نشانی باید عالوه بر قرقره و شیلنگ الستیکیایستگاه شیلنگ آتشدر  ،S3یا غیر اداری گروه  یرمسکونیغدر تصرفات  -1-1-1
3

4
1یک شیلنگ نواری سایز  ،اینچ 

1

2
اینچ به همراه اتصاالت و نازل مربوطه بر روی رک مخصوص جهت استفاده پرسنل  

در سایر مواردی که مقام قانونی مسئول تشخیص دهد، نصب تمهیدات فوق تعبیه شود.  نشانیآتشیا نیروهای  دیدهآموزش

 الزامی است.

 یزیآمگرنو با رنگ قرمز براق  شدهتوسط رنگ آستر پوشیده  بایستمی نشانیآتشایستاده لوله  یهاقسمتتمامی  -1-1-1

 متصل باشند. (ارتینگسیستم اتصال به زمین )به  بایستمیشود، رایزرهای اصلی 

قرار گیرد. جعبه  نشانیآتشداخل جعبه مخصوص  تواندمی نشانیآتشجهت حفاظت بیشتر، ایستگاه شیلنگ  -1-1-1

 اشد. ب تائیدباید دارای نشان استاندارد ملی بوده و مورد  نشانیآتش

تا  22ها، بین بسته به جانمایی جعبه هاآنقطر داشته باشند و طول  مترمیلی 31نواری نباید کمتر از  یهالنگیش -1-1-7

 متر باشد.  32
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اطفای تر یا ترکیبی باید به نحو مناسب در برابر  لوله ایستاده سیستموجود دارد،  یزدگخیکه امکان  ییهامحلدر  -1-1-1

 حفظ شود. گرادسانتیدرجه  1161لی ا 161محافظت شده و دمای آب همواره بین  یزدگخی

که در معرض  یهاقسمتقرار گیرد، باید  یزدگخیدر محوطه باز و در معرض  نشانیآتششیلنگ ایستگاه چنانچه  -1-1-1

 حفاظت شوند.  زدگییخدر مقابل هوای سرد قرار دارند، به نحوی مناسب 

 .باشدمیلوله ایستاده مجاز ن هایسیستماستفاده از محلول ضد یخ در  -1-1-12

 

 نشانیآتشاتصال مخصوص  -9-2

2انشعاب  دو)سیامی( با حداقل  نشانیآتشباید به اتصال مخصوص  لوله ایستاده -1-2-1
1

2
 هایلولهبرای  اینچ مجهز گردد. 

2 تکی انشعاب از یک توانمیاینچ و کمتر  3ایستاده با سایز 
1

2
 .استفاده نمود اینچ 

 و استفاده بوده و توسط عالئم مناسب مشاهدهقابل یراحتبه، باید در محلی قرار گیرد که نشانیآتشاتصال مخصوص  -1-2-2

 مشخص شود. 

 رجی به داخل سیستم جلوگیری گردد.حتماً باید به درپوش مجهز باشد تا از ورود اجسام خا نشانیاتصال آتش -1-2-3

را در داخل حیاط یا البی اصلی ساختمان نیز نصب  نشانیآتشاتصال مخصوص  توانمیجهت جلوگیری از سرقت،  -1-2-1

محل امن ممکن نسبت به ورودی اصلی ساختمان جانمایی شده و امکان دسترسی آن  نیترکینزدنمود. این اتصال باید در 

 . ایمن و بدون مخاطره باشد نینشاآتشمحیا باشد. محل نصب باید برای نیروهای  یسادگبه نشانیآتشهمواره برای نیروهای 

نصب  رفهطیکو رایزر اصلی، باید دو عدد شیر  نشانیآتشجلوگیری از تخلیه آب رایزر، بین اتصال مخصوص  منظوربه -1-2-1

 کافی است. طرفهیکشده، نصب یک شیر فهرست طرفهیکالزم به ذکر است در صورت استفاده از شیر شود. 

و سیستم داخلی مجاز  نشانیآتشده جریان، در مسیر بین اتصال مخصوص استفاده از شیر کنترل یا قطع کنن -1-2-1

 باشد. نمی

 

 جانمایی و طراحی -9-9

 اینچ در نظر گرفته شود. 1سایز لوله ایستاده کالس یک و سه باید حداقل  -1-3-1

2سایز لوله ایستاده کالس چهار باید حداقل  -1-3-2
1

2
 اینچ در نظر گرفته شود. 

 اینچ در نظر گرفته شود.  1باید حداقل  اسپرینکلرها(و  کالس چهار لوله ایستادهمشترک ) رایزرسایز  -1-3-3

2 تا راتوان حداقل سایز لوله ایستاده مشترک در صورت انجام محاسبات هیدرولیکی، می -1-3-1
1

2
 .کاهش داداینچ  
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جداسازی یک خط لوله ایستاده، بدون مختل شدن سایر خطوط متصل به منبع، ابتدای تمامی خطوط  منظوربه -1-3-1

 ایستاده خشک دستی(، باید شیر کنترل جریان مناسب نصب شود.  هایلولهایستاده )شامل  هایلوله

 خودکار، در انتهای رایزر و در باالترین قسمت، باید شیر لوله ایستاده خشکشده داخل جهت خروج هوای محبوس -1-3-1

 .شودتخلیه هوا تعبیه 

 نشانیآتششیلنگ دورترین خروجی  ازیموردنحداقل فشار  -1-3-7
3

4
بار باید در نظر گرفته شود.  2 هیدرولیکی( نظر ازاینچ ) 

  باشد.بار  7ها نباید بیشتر از فشار خروجی

خروجی دورترین اتصال شیلنگ  درطراحی شود که فشار  ایگونهبه، سیستم باید S3گروه  هایساختماندر  -1-3-1

 بار باشد.  1)از نظر هیدرولیکی(، حداقل  نشانیآتش

د تنظیم فشار، فشار در محدوده استاندارمناسب ت افزایش فشار به بیش از فشار استاندارد، باید به کمک ادوات در صور -1-3-1

 حفظ شود.

 توانیمفشار باال و فشار پایین باشد،  یهازونبه علت ارتفاع باالی ساختمان، نیاز به در نظر گرفتن  کهدرصورتی -1-3-12

 ازیردنمورایزرهای مجزا با پمپ مشترک در نظر گرفت و در ابتدای هر رایزر، با استفاده از شیر تنظیم فشار، فشار را در محدوده 

 زون مربوطه، تنظیم نمود.

 شده باشند. ادوات تنظیم فشار، باید فهرست -1-3-11

با سایز مناسب جهت تست عملکرد  های ایستاده مجهز به سامانه تنظیم فشار، باید یک رایزر دریندر مجاورت لوله -1-3-12

انتخاب شود که توانایی هدایت جریان کامل خروجی از  ایگونهبهاجرا شود. سایز رایزر درین باید  فشار تنظیم هر دستگاه

 دستگاه تنظیم فشار را داشته و از مقادیر ذیل کمتر نباشد. نیتربزرگ

2با سایز بیش از  یهادستگاهدستگاه تنظیم فشار، برای  نیتربزرگالف( سایز خروجی 
1

2
 

2تنظیم فشار سایز  یهادستگاهاینچ برای تست  3ب( حداقل 
1

2
 

1تنظیم فشار سایز  یهادستگاهاینچ برای تست  2ج( حداقل 
1

2
 

 ادوات تنظیم فشار باید در محلی قرار گرفته باشد که جهت تعمیر و نگهداری دارای دسترسی مناسب باشند. -1-3-13

 راه خروج در ساختمان، حداقل یک لوله ایستاده کالس چهار باید در نظر گرفته شود.  2به ازای هر  -1-3-11

جانمایی شوند که احتمال نفوذ دود و  ییهامکانباید در  هاآنو اتصاالت مربوط به  نشانیآتشایستاده  هایلوله -1-3-11

اتصاالت مربوطه معموالً قرار داشته باشند.  هاآن حداقل بوده و تمامی فضاهای طبقات در دسترسی مناسب هاآنحرارت به 

ب نص هاپلکانخروج یا پیش ورودی  یهادربیا جنب در هر طبقه و در امتداد مسیرهای فرار ( نشانیآتش)ایستگاه شیلنگ 

 .شودمی
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متر( در نظر گرفته  32)حداکثر  بکار رفته باید متناسب با طول شیلنگ نشانیآتششعاع پوشش دهی هر شیلنگ  -1-3-11

 شود.

جهت سهولت استفاده توسط متصرفین، انشعاب  -1-3-17
3

4
باید مجهز به شیر توپکی ربع گرد )اهرمی( شیلنگ نیمه سخت،  

 بوده و باز کردن آن نیازمند مهارت خاصی نباشد.

1شیر کنترل انشعاب  -1-3-11
1

2
  و بسته شدن باشد. قابل باز یسادگبهنصب گردد که  ایگونهبهباید شیلنگ نواری،  

 گالن در دقیقه باید در نظر گرفته شود.  122کالس چهار،  نشانیآتشهای ایستاده ظرفیت آبدهی لوله -1-3-11

 داشته و نازل آن باید از نوع آبدهیگالن در دقیقه  1باید حداقل  نیمه سخت نشانیآتششیلنگ هر خروجی  -1-3-22

 اسپری باشد.نظیم برای حاالت جت و ت با قابلیتشیردار  حالتهسه

 

 نشانیهای آتشجعبه -9-1

ن کلیه بیو مناسب داخل آن جانمایی شده  طوربهباشد که کلیه تجهیزات و متعلقات الزم  ایگونهبهابعاد جعبه باید  -1-1-1

سانتیمتر فاصله وجود  261حداقل  (، شیلنگ، قرقره و غیرهرآالتیشها، و متعلقات داخل جعبه )از قبیل کوپلینگ هاقسمت

باشند. حداقل ابعاد برای جعبه با قرقره و شیلنگ  استفادهقابلبه سهولت و بدون درگیری  باید تمامی متعلقات .داشته باشد

 .باید باشد مترسانتی 11*71 ،متر 22به طول  1/3

 م ذیلئعالشده باشند.  یگذارعالمتآن باید نشان دادن اقالم داخل  منظوربه ینشانآتششیلنگ  یهاجعبهبدنه  -1-31

 شود.نصب  نشانیآتش یهاجعبهشبرنگ و با ابعاد مناسب بر روی درب  صورتبه بایستمی

 
 

سانتیمتر در نظر گرفته  112تا  112بنا باید  شدهتمامتا کف  نشانیآتشجعبه  مرکز قرقره شیلنگفاصله عمودی  -1-1-2

 شود.



 
 11ی اطفای حریق                                                                                                         هاضوابط مالک عمل سامانه

  

 

 

باشد و در صورت کاهش میزان ضخامت به  مترمیلی 1 بایستمی نشانیآتش یهاجعبهضخامت ورق بدنه حداقل  -1-1-3

آن  و عملکرد فتهدر استاندارد بر روی آن صورت پذیر شدهعنوان یهاتست بایدمقاومت بدنه  تائیدجهت  ،مترمیلی 1کمتر از 

 .و به تأئید رسیده باشد بررسی

 بوده و فاقد هرگونه کلید باشد. بازشوآسان صورتبه بایستمی نشانیآتش یهاجعبهقفل  -1-1-1

نشتی  و مقاوم در مورد (پکیجی) پرسی صورتبه، باید مربوطهانشعاب  شیر به نیمه سخت اتصال شیلنگ الستیکی -1-1-1

 بوده و هم سایز با شیلنگ انتخاب شود. آب 

   اشد.نشتی مقاوم بباید در برابر  نشانیآتشکلیه اتصاالت شیلنگ  -1-1-1

انتخاب  ایگونهبهدیگر، رنگ باید  یهارنگباید به رنگ قرمز باشد. در صورت استفاده از  المقدوریحت نشانیآتشجعبه  -1-1-7

 باشد.  صیتشخقابل یسادگبه کهینحوبهکه با رنگ دیوار پیرامون آن متفاوت بوده، شود 

ز حفاظت ا منظوربه، ینشانآتشدر مجاورت جعبه  حملقابل کنندهخاموشدر صورت نیاز به نصب  شودمیپیشنهاد  -1-1-1

 استفاده شود. کنندهدارای محل مخصوص نصب خاموش نیدو کابهای از جعبه ،کنندهخاموش
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 نشانیپمپ تأمین آب آتش -6

 طراحی و محاسبات -6-0

از  نندهکمصرفدورترین  ازیموردنسیستم در شرایط حریق و فشار  ازیموردنباید بر اساس دبی نشانی آتش آب پمپ -1-1-1

 . انتخاب شودنظر هیدرولیکی 

سیستم  ازیموردنبرابر با دبی باید  S2و  S1کالس  هایساختمانبرای  نشانیپمپ آب آتشظرفیت آبدهی حداقل  -1-1-2

ر د سیستم لوله ایستاده کالس چهار بارابر با جمع دبی سیستم اسپرینکلر باید ب S3کالس  هایساختمانپرینکلر و برای اس

 باشد. 2-1-1 مطابق با یکی از اعداد جدول باید هاپمپنظر گرفته شود. آبدهی این 

 نشانیآتشی هاپمپمیزان آبدهی  -2-1-1 جدول

 میزان آبدهی

 گالن در دقیقه

(𝑔𝑝𝑚) 

 مترمکعب در ساعت

(𝑚3 ℎ⁄) 

 گالن در دقیقه

(𝑔𝑝𝑚) 

 مترمکعب در ساعت

(𝑚3 ℎ⁄) 

21 167 1222 22161 

12 1161 1212 21361 

122 2261 1122 31262 

112 31 2222 11361 

222 1161 2122 117 

212 1167 3222 11261 

322 11 3122 71361 

122 1267 1222 12762 

112 122 1122 122261 

122 11361 1222 1131 

712 17261   
 

 صولی است.ابخار و غیره( غیرالکتروموتور )کیلووات، اسببر اساس توان الکتریکی نشانی آب آتشپمپ  و انتخاب تذکر: سنجش

 

رفیت ظ تأمیناز دو پمپ باید توان  هرکدامآبی، باید دو پمپ اصلی در نظر گرفته شود.  نشانیآتشبرای هر سیستم  -1-1-3

 رزرو دیگری است.  هاپمپکامل داشته و یکی از  طوربهسیستم را 

 شود.  وارد مدار خودکار صورتبهباید بنا به دالیلی، پمپ اول از کار بیفتد، پمپ دوم  کهدرصورتی -1-1-1

  در نظر گرفتن یک پمپ کافی است. شده، فهرست نشانیآتشدر صورت استفاده از پمپ آب  -1-1-1

 یئزجافت فشارهای  تأمینآبی، عالوه بر دو پمپ اصلی، باید مجهز به یک پمپ جوکی جهت  نشانیآتشهر سیستم  -1-1-1

 باشد.  کشیلولهشبکه 
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خروجی از یک اسپرینکلر در سیستم،  جریانباید کمتر از ی اصلی و دبی آن هاپمپ اندازههمفشار پمپ جوکی باید  -1-1-7

 در نظر گرفته شود. 

 باشد.  نشانیآتشسازمان  تائیدپکیج مورد  صورتبهباید  نشانیآتشپمپ ، S3گروه  هایساختماندر  -1-1-1

توان اضطراری )دیزل ژنراتور( هستند، باید  تأمینکه مطابق دستورالعمل ملزم به اجرای سیستم  هاییساختماندر  -1-1-1

 در انتخاب و طراحی دیزل ژنراتور لحاظ شود.  هاپمپحداقل یکی از  ازیموردنتوان 

باید هم توسط سیستم برق شهری و هم توسط سیستم برق اضطراری  نشانیآتشهای در کلیه شرایط، پمپ/پمپ -1-1-12

 . ، موتور دیزل باشدهاپمپباید محرک یکی از غذیه شوند. در غیر این صورت ت

 باید از یکدیگر هاپمپاز دیزل ژنراتور، مسیر تغذیه و تابلوی فرمان  نشانیآتشهای در صورت تغذیه پمپ/پمپ -1-1-11

خودکار هم از  صورتبهاید ها، بمستقل بوده و از مسیر امن عبور داده شود. در این شرایط هر دو تابلوی فرمان پمپ/پمپ

ق با رایط باید مطابـــرسانی در این شرای سیستم برقـراتور تغذیه شود. نحوه اجـزل ژنـسیستم برق اصلی و هم از طریق دی

 باشد.  11-1-1 شکل

 

 پمپ از دیزل ژنراتور یرسانبرقنحوه اجرای سیستم  -11-1-1شکل 

و برای  شده گرفتهلیتر در نظر  1به ازای هر کیلووات توان پمپ، پمپ یا ژنراتور دیزل باید سوخت حجم مخزن  -1-1-12

 ضریب اطمینان نیز لحاظ شود.  %12 شدهمحاسبهمقدار نهایی 
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باید از  های موتور دیزلباشند. باتری MICCنوع مقاوم حریق یا از  بایدو مولد نیرو  هاپمپارتباطی بین  یهاکابل -1-1-13

 باشند. (Maintenance Freeبه نگهداری ) ازینیبنوع 

 سایز خطوط مکش و دهش پمپ باید بر اساس کاتالوگ و مشخصات فنی سازنده پمپ انتخاب شود. -1-1-11

بیشتر  رایزر نیتربزرگسایز کلکلتور خروجی پمپ باید بر اساس رایزرهای متصل به آن انتخاب شده و یک سایز از  -1-1-11

عدد باشد  3تعداد رایزرهای متصل به کلکتور خروجی بیش از  کهرتیدرصواینچ در نظر گرفته شود.  1انتخاب شده و حداقل 

 از رابطه ذیل استفاده نمود.  توانمی

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = (𝐷1
2 + 𝐷2

2 + 𝐷3
2 + ⋯ )

1
2⁄  

 اینچ باشد. 1در نظر گرفته شده و حداقل  خروجیسایز بیشتر از کلکتور  یک سایز کلکلتورهای ورودی پمپ باید -1-1-11

 . انشعاب میان مخزن و کلکتور ورودی پمپ باید هم سایز با کلکتور لحاظ شود

قطعی  اختالل یا هرگونه ، باید تمهیداتی در نظر گرفته شودنشانیآتشبودن پمپ  کاربهآمادهجهت اطالع از وضعیت  -1-1-17

 نل اعالم حریق شود. اهشدار خطا بر روی پنمایش منجر به  ،هاپمپدر سیستم مدار تغذیه برق شهر 

مپ مگر آنکه پمخزن ذخیره آب قرار گیرد. مرکز نسبت به  ترنییپاارتفاعی ، همواره باید در تراز نشانیآتشپمپ  -1-1-11

 (. Vertical Shaft Turbineهای شده باشد )نظیر پمپنسبت به مخزن، فهرست ترنییپامکش آب از تراز  منظوربهمذکور، 

انتخاب شود که دارای ابعاد مناسب بوده و دسترسی به آن آسان و امکان  ایگونهبهید با نشانیآتشمحل نصب پمپ  -1-1-11

 تعمیرات و نگهداری آن فراهم باشد. 

 باید به شبکه بارنده مناسب مجهز باشد.  نشانیآتشپمپ  محل نصب -1-1-22

کنترلی آن و قسمت تغذیه برق، باید در برابر آسیب  پانلو سایر ادوات مربوطه نظیر  نشانیآتشی هاپمپمحل نصب  -1-1-21

فظت مناسب محا طوربه، آتش، حرارت زیاد، وزش شدید باد، یخ بستگی و سایر شرایط مخرب محیطی، یگرفتگآبفیزیکی، 

  شود.

ا باین فضا باید در آن وجود دارد،  سوزیآتشپمپ در قسمتی از ساختمان واقع شود که احتمال وقوع  کهدرصورتی -1-1-22

 ساختمان تفکیک شود. یهاقسمتمناسب، از سایر  طوربهمصالح مقاوم در برابر حریق 

داخل فضای موتورخانه و در مجاورت تجهیزات قابل اشتعال دیگر، محل نصب  نشانیآتشی هاپمپدر صورت نصب  -1-1-23

 شود. یبندحوزهو  کامل جدا طوربهموتورخانه  یهاقسمتآن باید توسط مصالح بنایی مناسب، از سایر 

 ، مجاز است.نشانیآتشی هاپمپار نصب تجهیزات توزیع آب بهداشتی ساختمان، در کن -1-1-21

نصب و اجرا شود که از انتقال این  ایگونهبهباید مستحکم بوده و ضمن تحمل وزن و ارتعاشات پمپ،  هاپمپشاسی  -1-1-21

 ارتعاشات به سازه ساختمان تا حد ممکن اجتناب شود.
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باید دارای برچسب مشخصات باشند. این برچسب باید خوانا بوده و در برابر خوردگی و آسیب  نینشاآتشی هاپمپ -1-1-21

  فیزیکی مقاوم باشد.

 یادگسبهی ساختمانی مجزا شده و هاپمپمناسب از سایر  یهانشانهباید توسط رنگ، عالئم و یا  نشانیآتشپمپ  -1-1-27

 باشد. صیتشخقابل

 

 نصب و اجرا -6-2

 دیزل باید به تهویه مناسب مجهز باشد.اتاق پمپ یا ژنراتور  -1-2-1

صورت  انینشآتشجداگانه و توسط فیوز مخصوص  صورتبه، باید بعد از کنتور برق نشانیآتشی هاپمپبه  یرسانبرق -1-2-2

 پذیرد.

 

 نشانیآتشایمنی و  یهاسامانه یرسانبرق -2-2-1 شکل

ه و سوئیچ، مانومتر فشار، شیر تست و تخلیپرشرت کنترل و پایش مناسب، نظیر بر روی کلکتور خروجی باید متعلقا -1-2-3

 اتصال مخزن دیافراگمی در نظر گرفته شود. 

 باشد. 22-3-1بند  ، باید مطابق باپمپ سایز شیر تست و تخلیه -1-2-1

 روی کلکتور خروجی، باید متناسب با فشار نامی پمپ انتخاب شود.  شدهنصبمحدوده فشار مانومتر  -1-2-1

 اینچ در نظر گرفته شود. 1د یک انشعاب آب شهر با سایز حداقل بر روی کلکتور خروجی پمپ، بای -1-2-1

به نحوی با آب مصرفی در ارتباط است، نظیر انشعاب آب شهر و اتصال  نشانیآتشکه شبکه آب  ییهاقسمتدر کلیه  -1-2-7

 دوتایی استفاده شود. طرفهیکمخزن مشترک به کلکتور ورودی پمپ، باید از شیر 
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 هایساختماندر و یک صافی مناسب نصب شود.  یادروازهاز نوع  شیر قطع کن جریاندر قسمت مکش پمپ، باید یک  -1-2-1

 باشد.  OS&Yشیر قطع کن خط مکش باید از نوع  S3و  S2کالس 

 و یک شیر قطع کن جریان نصب شود.  طرفهیکدر قسمت دهش پمپ، باید یک شیر  -1-2-1

اینچ باید در نظر گرفته شود. لوله خروجی شیر تست باید  2جهت تست و تخلیه سیستم، شیر تست با سایز حداقل  -1-2-12

 به نحو مناسب به شبکه درین سیستم اطفای حریق متصل شود. 

، باید یک منبع دیافراگمی با ظرفیت مناسب، متصل هاپمپشارهای ناشی از عملکرد جهت جلوگیری از ضربات و ف -1-2-11

 کتور خروجی در نظر گرفته شود. به کل

 باشد. 11حداقل  IPباید دارای  هاپمپتابلوی برق  -1-2-12

و  تادنازکارافوارد مدارد شوند.  یدرستبه هاپمپباشد که  ایگونهبهباید  نشانیآتشپمپ  هایچیپرشرسوئتنظیم  -1-2-13

 د. بعدی شو یهاچییسواحتمالی  ازکارافتادنقطع شدن سوییچ پمپ اصلی نباید منجر به 

گروه  هایساختمانباید از نوع استاندارد و برای  S2و  S1های گروه برای ساختمان نشانیآتشی هاپمپ چیپرشرسوئ -1-2-11

S3 .از نوع فهرست شده باشد 

 و در انتخاب پمپ لحاظ شود. شده محاسبهقسمت مکش پمپ، باید ارتفاع مکش پمپ  کشیلولهدر هنگام  -1-2-11
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 مخازن -7

بوده و محل قرارگیری آن بسته به شرایط  هیچندال یلنیاتیپلاز نوع فلزی یا  تواندمی نشانیآتشذخیره آب  مخزن -7-1

 متفاوت باشد. استفاده از منابع بتنی مدفون در زمین، بالمانع است. تواندمیمحیطی 

کی صدمات فیزیبه شکل مناسب در برابر  بایدباشد،  قرار داشتهدر معرض عوامل جوی  نشانیآتشاگر منابع ذخیره آب  -7-2

 محافظت گردد. زدگییخو 

رعایت  شرطبهساختمان  یهاقسمتروی بام، داخل موتورخانه، پمپ خانه و سایر  نشانیآتشذخیره آب  مخزننصب  -7-3

ب محل نصاصول مهندسی مرتبط از قبیل قابلیت تحمل وزن توسط سازه در شرایط عادی و یا زلزله و حریق، بالمانع است. 

مناسب در برابر آتش محافظت گردد. همچنین باید تمهیدات مناسب،  ایگونهبهاین منابع باید عاری از مواد قابل اشتعال بوده یا 

 در ساختمان لحاظ گردد. مخزندر سازه محل نصب 

 .باشدمیمجاز ن نشانیآتشذخیره آب  مخزنتنها  عنوانبه، منابع روباز و یا چاه استخرهااستفاده از  -7-1

ابعاد با  روآدم، باید یک دریچه مخزن، آگاهی از میزان ذخیره آب و انجام تعمیرات مخزنبررسی وضعیت  منظوربه -7-1

 . باشد دسترسقابل یراحتبهایجاد شده و  روی بدنه مخزن مناسب

کامالً  هاکرممخزن باید در زمان بسته بودن کامالً هوابند بوده و در برابر نفوذ مواد آلوده، حشرات و  یروآدمدریچه  -7-1

 حفاظت شود.

و در صورت کاهش سطح آب مخزن به کمتر از  شده گرفتهباید در نظر ، مخزنمیزان آب  پایش تمهیدات مناسب جهت -7-7

 ه سیستم اعالم حریق ارسال شود. ، سیگنال خطا بنشانیآتشسیستم  ازیموردنحد مجاز و 

ب بتوان باشد که با باز کردن شیر آ ایگونهبهنقطه، لوله تخلیه آب داشته باشد. این لوله باید  نیترنییپامخزن باید در  -7-1

 گرسانتیمتر باالتر و دورتر از کفشوی یا هر نقطه تخلیه دی 11 کمدستکل آب مخزن را تخلیه نمود. انتهای لوله تخلیه باید 

 انتهای لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شیلنگ بوده و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت شود. باشد.

ساختمان، مجاز است. در این شرایط باید حجم  نشانیآتشآب بهداشتی و آب  تأمینمشترک جهت  مخزناستفاده از  -7-1

 جمع شود. باهممحاسبه شده و  مخزنهر دو  ازیموردن

شانزدهم  ه مخازن آب بهداشتی مندرج در مباحث چهاردهم واجرای مخزن ذخیره مشترک، کلیه نکات مربوط بدر  -7-12

 مقررات ملی ساختمان باید رعایت گردد.

ح آب سط کنندهکنترلشیرهای برقی،  یریکارگبهورودی مخزن باید مجهز به شیر شناور مکانیکی باشد. انشعاب  -7-11

(Level Controlو غیره که امک ) نیست، مجاز مخزنکنترل پر شدن  جهت وجود دارد هاآنان خرابی یا عملکرد نامناسب. 

ترک به داخل مخزن مش نشانیآتشکلیه اتصاالت و انشعاباتی که ممکن است منجر به ورود احتمالی آلودگی شبکه آب  -7-12

 باشد.  دوتایی طرفهیکشود، باید مجهز به شیر 
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طراحی و اجرا شود که در قسمت  ایگونهبه، لوله مکش از مخزن باید نشانیآتشجهت حفظ کارایی و راندمان پمپ آب  -7-13

 ای بوده و از پدید آمدن گردابه )مغشوش شدن جریان( جلوگیری به عمل آید.لی مخزن دارای مکانیزم ضد گردابهداخ

ریق آبی ساختمان را سیستم اطفای ح ازیموردنآب  دبی انتخاب شود که ایگونهبهباید  نشانیآتشآب  مخزنحجم  -7-11

 نماید. تأمین، نشانیآتشنیروهای تا زمان رسیدن ( 2-1-1)مطابق بند 

بسته به سایز  توانمیاز سازمان آب و فاضالب تهران،  نشانیآتشآب  تأمیندر صورت اخذ انشعاب کمکی مخصوص  -7-11

 ، حجم مخزن را کاهش داد.اخذشدهانشعاب 

، مطابق شرایط نشانیآتشدر حجم مخزن ذخیره آب  توانمیدر صورت استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع،  -7-11

 نمود.  ییجوصرفهاین ضوابط  1-7-1 قسمتمندرج در 

به  ولادر این جدمقادیر مذکور  باشد.الف و ب -17-7ول شماره اذخیره آب، باید مطابق با جد مخزنحداقل حجم  -7-17

گروه  ،ماندر ساخت شدهاستفاده اسپرینکلر، نوع نشانیآتش، سایز انشعاب کمکی موردنظررداری ساختمان تفکیک منطقه شه

 گروه خطر تصرف محاسبه شده است. ساختمان و همچنین 

 S2و  S1گروه  هایساختمانبرای  نشانیآتشظرفیت مخزن ذخیره آب  -الف-17-7جدول شماره 

 منطقه شهرداری

سایز لوله 

 پرکن کمکی

 نشانیآتش

 و نوع اسپرینکلر خطر گروهاساس  لیتر بر برحسبظرفیت مخزن 

 2خطر معمولی گروه  0خطر معمولی گروه  خطرکم

 سریعواکنش استاندارد سریعواکنش استاندارد سریعواکنش استاندارد

، 1، 7، 1، 1مناطق 

1 ،12 ،11 ،12 ،

 17و  11، 11

 12222 17222 7722 12122 1122 1122 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 1322 1122 12122 7122 11122 12222 

3
4⁄  𝑖𝑛. 7122 1122 12222 1122 11322 1122 

1 𝑖𝑛. 7122 1222 11722 1122 11122 1122 

11
2⁄  𝑖𝑛. 1222 2122 12122 1122 11722 7122 

2 𝑖𝑛. 1122 3222 1322 3222 12122 1122 

، 1، 3، 2، 1مناطق 

 11 و 11

 11122 11322 1722 11122 1122 1122 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 1122 1122 11222 1122 11222 11322 

3
4⁄  𝑖𝑛. 1122 1222 13122 7122 11122 12122 

1 𝑖𝑛. 1122 1122 13222 7122 11122 12322 

11
2⁄  𝑖𝑛. 7222 3222 11122 1122 11722 1222 

2 𝑖𝑛. 1122 3222 1122 3722 11322 1122 

، 22، 11، 13مناطق 

 22و  21

 13122 22722 12222 17222 1122 11322 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 11222 1122 11722 1122 22322 13322 

3
4⁄  𝑖𝑛. 12122 1122 11122 1322 21722 12722 

1 𝑖𝑛. 1122 1122 11122 1122 21222 12222 

11
2⁄  𝑖𝑛. 1322 3122 11222 7222 11122 12122 

2 𝑖𝑛. 1122 3222 11122 1322 11122 7722 
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 S3گروه  هایساختمانبرای  نشانیآتشظرفیت مخزن ذخیره آب  -ب-17-7جدول شماره 

 منطقه شهرداری

سایز لوله 

 پرکن کمکی

 نشانیآتش

 و نوع اسپرینکلرگروه خطر لیتر بر اساس  برحسبظرفیت مخزن 

 2خطر معمولی گروه  0خطر معمولی گروه  خطرکم

 سریعواکنش استاندارد سریعواکنش استاندارد سریعواکنش استاندارد

، 1، 7، 1، 1مناطق 

1 ،12 ،11 ،12 ،

 17و  11، 11

 11122 22722 13322 11122 12122 11222 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 13122 12122 11222 13122 22122 11122 

3
4⁄  𝑖𝑛. 13122 12122 17722 12122 22222 11222 

1 𝑖𝑛. 13122 1722 17322 12222 21122 11122 

11
2⁄  𝑖𝑛. 11122 1122 11122 11222 22122 13122 

2 𝑖𝑛. 1122 1122 11222 1122 11322 11122 

، 1، 3، 2، 1مناطق 

 11 و 11

 11222 21722 11122 22122 12222 11122 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 11122 11122 22122 11122 21122 17722 

3
4⁄  𝑖𝑛. 11322 11122 22122 11322 21122 17222 

1 𝑖𝑛. 11122 11222 11722 13122 21122 11122 

11
2⁄  𝑖𝑛. 13122 1122 11322 12122 23122 11122 

2 𝑖𝑛. 11122 7222 11122 12122 22722 13222 

، 22، 11، 13مناطق 

 22و  21

 21222 32222 17122 21122 11122 11122 فاقد لوله کمکی

1
2⁄  𝑖𝑛. 11122 11222 21222 17122 21122 22122 

3
4⁄  𝑖𝑛. 11222 13122 23122 11122 21322 22222 

1 𝑖𝑛. 17122 12122 23122 11322 21122 11722 

11
2⁄  𝑖𝑛. 11122 11322 21122 11722 27222 11122 

2 𝑖𝑛. 13222 1122 11722 11122 21122 11322 

 

الف و ب با فرض ارتفاع سقف -17-7سریع در جداول های مربوط به اسپرینکلر واکنشکلیه اعداد مندرج در ستون تذکر مهم:

، محاسبات این دستورالعمل 1-7-1، باید بر اساس بند متر 3های با ارتفاع غیر از برای سقفاند، متر محاسبه و نگارش شده 3

 . شوداصالح آب مورد نیاز سیستم و حجم مخزن ذخیره، 

 


