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 مقدمه  •

صورت نگرفته براي این امر  هاي الزم  بینی هاي اعالم حریق در اماکنی که پیش اندازي سامانه هاي نصب و راه ترین چالش یکی از مهم 
 تواند راهگشا باشد.  سیم می بی اجزاي مرکزي سامانه است. در چنین اماکنی استفاده از  واحدو اجزاي سامانه کشی بین باشد، کابل 

یت  . آشکارسازها وضع طور مثال ؛ و بهارتباط دارندسامانه  مرکزي    واحدبا  شده،  با استفاده از تجهیزات رادیویی تعبیهسیم  بی  اجزاي 
 . کنند مرکزي را دریافت می صادره از واحد ، و آژیرها فرامین دهندزارش میگبه واحد مرکزي محیط محل نصب خود را 

پذیر بودن ذاتی آنهاست. لذا ترکیب تجهیزات رادیویی ساخت شرکت با تجهیزات سیم، آدرسیکی از مزایاي استفاده از اجزاي بی 
 . داده استکاهش پذیر را با اجزاي آدرس سیمبی  هاي تأمین سامانه هزینه(سیمی و بدون آدرس) موجود در بازار،  متعارف

شدار معرفی   •  سامانه پیوند ه

موجود در یید  أمورد ت   اجزاي از  در سامانه پیوند هشدار    هاي اعالم حریق،با نیاز مشتریان گوناگون سامانه   به منظور حداکثر تطابق
صدور و  اجزاي سامانه  نظارت بر  و  سازي  تصمیمچنین براي  آژیر اعالم حریق و شستی هشدار، استفاده شده است. هم   ،آشکارسازبازار،  

سیم  در ترکیب با یک واسط رادیویی براي ارتباط با اجزاي بی  واحد مرکزي موجود در بازارتجهیزات  هشدارهاي الزم از    فرامین و
 .  شده استاستفاده  

کابل   تساختجهیزات  درحقیقت   متعارف  این شرکت جایگزین  سامانه  اجزاي  و  مرکزي  واحد  بین  ارتباط  برقراري  براي  هاي الزم 
با  شوندمی  ارتباط.  روش  از  عسیمبی   استفاده  کاهش  ،  بر  کابل هزینه چشمگیر  الوه  سامانه  ي  پذیرآدرسقابلیت  کشی،  هاي  اجزاي 

ساختار محل نصب آنها در توجه توان با پذیر را می شود. اجزاي آدرسمی   فراهممتعارف موجود در بازار نیز بدون صرف هزینه اضافی 
 بندي کرد. پذیر دستهصورت کامالً انطباق ، به ها و دیگر اماکن موردنظرها و اتاقمحوطه

با   با فناوري،  در سامانه پیوند هشدار،  وح دسترسی  امکان دسترسی کاربران مختلف به سامانه (با سطاستفاده از تجهیزات همگام 
 تعریف،) براي اطالع از وضعیت سامانه و صدور فرامین الزم نیز فراهم شده است. قابل 

شدار  ياجزا •  سامانه پیوند ه

شود، واحد مشاهد می   گونه که در شکلهمان است.    در شکل صفحه بعد نشان داده شدهسیم پیوند  شمایی از سامانه اعالم حریق بی
 : تواند باشد ، یا می در ارتباط است و تجهیزات خارج سامانه سامانه به طرق مختلف با دیگر اجزاي سامانه  (Central Unit)مرکزي 
 ، شستی (Detector)آشکارساز تجهیزات محوطه مانند باشده توسط شرکت  سازي طراحی و پیاده از طریق بستر رادیویی  •

 باط است.  در ارت (Fire Alarm)آژیر اعالم حریق و  (Call Point) هشدار
 ارتباط دارد. (Local Panel)با پانل کنترل/نمایش محلی سیمی   بستریکی از از طریق  •

روي جعبه واحد مرکزي نصب شده است؛ ولی امکان اتصال به پنل نمایش در فاصله )  Local Panelپانل کنترل/نمایش (
 کوتاهی از واحد مرکزي نیز وجود دارد. 

 Remote)دور  به شبکه اینترنت متصل است، تا از طریق آن با پانل کنترل/نمایش راه سیم یا سیمی  از طریق یک بستر بی  •

Panel)   .در ارتباط باشد 
 باشد. نشانی در ارتباط شده در سازمان آتشهاي تعریفبا سامانه تواند می از طریق یک بستر مخابراتی  •
 در ارتباط باشد.  (Third Party Central Unit)واحد مرکزي شخص ثالث تواند با از طریق یک بستر سیمی می  •

 اند. در ادامه اجزاي سامانه پیوند هشدار تشریح شده
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 سیم پیوند هشدار بی شمایی از سامانه اعالم حریق

o مرکزي  واحد 
ي مختلف سامانه مانند اجزا  ي تعامل با اجزایفه  وظواحد مرکزي  

شخص ثالث و واحد مرکزي  هاي مختلف،  سیم منصوب در محلبی 
کاربري مختلف را    هاي واسطهطریق   همچنین تعامل با کاربران از

 بر عهده دارد.
به   توجه  سامانه،  قابلیتبا  براي دسترسی  مختلف  ح  وسطهاي 

اجزاي    تغییر پیکربندي تعریف و  انداز (با قابلیت  راهکاربران در نقش  
(سامانه نگهدار   ، آز)  قابلیت  عیببا  رفع  و  عملکرد    مایش صحت 

سامانه مشاهدهاجزاي  و  (ب)  (فقط)  گر  قابلیت  اطالعات ا  مشاهده 
 سامانه)، قابل تعریف است.

ي مختلف سامانه و اعمال فرامین الزم براي هریک اجزااطالعات حق دسترسی به تعریف کاربران، امکان نظارت بر عملکرد به منظور 
 .کرد تعریفموردنظر و اتاق  محوطهبه توان فراهم شده است؛ و دسترسی کاربران را می

 : :استبه قرار زیر واحد مرکزي هاي قابلیت 
  قابلیتهاي عمومی )1

 به سامانه  یدسترس ي کاربر مجاز برا تیاحراز هو •
  يو نگهدار  ي انداز ورود به پنل راه  يکاربر مجاز برا  تیاحراز هو •

 سامانه 
 ییوی واسط راد  قیسامانه از طر ي هاتبادل داده با قطعه •
 گرشیصفحه نما ي اطالعات الزم بر رو شینما •
 ي کار تیکاربر مجاز در هر وضع نیفرام رشیپذ •
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  ي اندازراه تی در وضع قابلیتها )2

 هر محوطه ي هاه یها و ناحمحوطه ي کاربر برا فیثبت تعار •
فرد و ثبت نوع قطعه، آدرس منحصربه   دیجد  ي ها قطعه  ییشناسا •

 سامانه  دادهگاه یمحل نصب قطعه، در پا هیقطعه و محوطه و ناح
 سامانه  دادهگاه یدر پا شدهیی شناسا ي هاثبت اطالعات قطعه •

  ي نگهدار تی در وضع فیوظا )3
 هر قطعه دلخواه  تی وضع یبررس •
 هر قطعه دلخواه  ي ارسال فرمان موردنظر برا •
 کیدر هر  ب یع  ا یالزم درخصوص وجود نقص    ي هشدارها  شینما •

 سامانه ي هااز قطعه
 سامانه  دادهگاه یهر قطعه در پا شیآزما جیثبت نتا •

 اتیعمل تی در وضع فیوظا )4
 سامانه  ي هاتمام قطعه تیمستمر وضع یبررس •
 آن  ي عملکرد عاد  طیسامانه در شرا یکل  تیوضع شینما •
سامانه    اتیجزئ  شینما • در  بروز خطا  درصورت  به    ازی ن  ایالزم 

 قی اعالم هشدار حر 
فعال  نیفرام  افتیدر • انجام  و  م  ي هات یکاربر  هر  الزم  با  تناسب 

 فرمان کاربر 
 ر ی ) آژي هاقطعه  ای(  قطعه  ي برا  قیارسال خودکار فرمان اعالم حر •

 سامانه در زمان الزم 
 صادرشده  ي شده و هشدارهاگزارش ي بت خودکار خطاهاث •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برخی مشخصات فنی واحد مرکزي و پانل محلی 
 مقدار یا شرح  مشخصه 

 هرتز  ±3هرتز و تلرانس  60 ای 50ولت متناوب با فرکانس  240تا  100 (برق شهر) يورود هیولتاژ تغذ
 ساعت  2حداقل  ي ورود هی تداوم عملکرد پس از قطع ولتاژ تغذ

 شگر ینما
 نچ یا هفت  LCDصفحه 

 یخارج شگریاتصال به نما ي برا HDMIدرگاه  ي دارا

 ي رابط کاربر
 شگرینما يرو یصفحه لمس 

 و موشواره یخارج دیاتصال صفحه کل ي برا USBدرگاه  ي دارا



 سیم پیوند هشدارسامانه اعالم حریق بی
 1401خرداد        1.3ویرایش 

 
 
 

 
o  سیم تجهیزات محوطه بی 

سیم از دو بخش تشکیل یر اعالم حریق بیژسیم و آسیم، شستی هشدار بی سیم سامانه نظیر آشکارساز بی بی   تجهیزات محوطههر یک  
در این   محدودیتیانتخاب است و  با عملکرد موردنظر است که از بین قطعات متعارف موجود در بازار قابل  اي . بخش اول قطعه اندشده 

تنظیمات داخلی  برخی  آن براي تمام قطعات یکسان و    فنیخصوص وجود ندارد. بخش دوم یک واسط رادیویی است که مشخصات  
 آن براي قطعات مختلف، متفاوت است. 

 واسط رادیویی براي تمام اجزا مشخصات فنی مشترك 
 مقدار یا شرح  مشخصه 

 گیرد. توسط واحد مرکزي آدرس یکتا می پذیريآدرس
 رادیویی  با واحد مرکزي نحوه ارتباط

 هرتز  ±3هرتز و تلرانس  60 ای 50ولت متناوب با فرکانس  240تا  100 (برق شهر) يورود هیولتاژ تغذ
 یک روز حداقل  ي ورود هی تغذتداوم عملکرد پس از قطع ولتاژ 

 سیم آشکارساز بی  •
ارتباط برقرار کرده و    قیسامانه اعالم حر  ي در محوطه مورد نظر با واحد مرکز  یقبل  یکشم یبه وجود س  از یبدون ن  می سی ب  آشکارساز

 .  کند ی مطلع م قیرا از بروز حر ي واحد مرکز
  ن یب  DCموجود با ولتاژ    ي است که مطابق استاندارها  آشکارسازشده است. بخش اول    لیاز دو بخش مستقل تشک  می سی ب  آشکارساز

 :استرا دار  ریز هاي قابلیتاست که  ییوی. بخش دوم واسط رادشودی آن فعال م یجمواقع خطر خروشده و در  هیولت تغذ  24تا  8
 پذیربه آدرس   متعارفتبدیل آشکارساز   •
 شده ه یتعب ي باتر ایبرق شهر  ي از ورود  آشکارساز هیتغذ نیتأم •
 ) شرایط حریق( آشکارساز یخروج  تی وضع یبررس •
 ) .(که قابل جداشدن است آشکارسازوجود کالهک  یبررس •
 وجود برق شهر  یبررس •
 ي ولتاژ باتر ي ریگاندازه •
 ي تبادل داده با واحد مرکز •
خصوص   نیدر ا  محدودیتیموجود در بازار باشد و  متعارف    ي آشکارسازهااز انواع    کیهر  تواندی آشکارساز، م   یعنیاول،    بخش •

سقف نصب    ي آشکارساز رو  هیاست که به عنوان پا  شدهه یتعب  ي ادرون محفظه   ،ییویواسط راد  یعنیوجود ندارد. بخش دوم،  
 .شودی آن نصب م ي بر رومتعارف  شده، و آشکارساز 

 شستی هشدار  •
کشی قبلی در محوطه مورد نظر با واحد مرکزي سامانه اعالم حریق ارتباط برقرار کرده  جود سیم سیم بدون نیاز به وشستی هشدار بی

 کند.  و در زمانی که کاربري شستی را فشار دهد، وضعیت هشدار را به واحد مرکزي اعالم می 
دارهاي موجود با ولتاژ سیم از دو بخش مستقل تشکیل شده است. بخش اول شستی هشدار است که مطابق استانشستی هشدار بی

DC    گیرد. بخش دوم واسط رادیویی  ولت تغذیه شده و در صورت فشرده شدن توسط کاربر، در وضعیت هشدار قرار می  24تا    8بین
 است که وظایف زیر را برعهده دارد:

 پذیر به آدرس ارفمتعتبدیل شستی هشدار  •
 شده هتأمین تغذیه شستی هشدار از ورودي برق شهر یا باتري تعبی •
 بررسی وضعیت شستی (فشرده شده یا خیر)  •
 بررسی وجود برق شهر  •
 گیري ولتاژ باتري اندازه •
 تبادل داده با واحد مرکزي  •
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در این خصوص   محدودیتیموجود در بازار باشد و  متعارف  تواند هریک از انواع شستی هشدار  بخش اول، یعنی شستی هشدار، می 

 شود.وجود ندارد. بخش دوم، یعنی واسط رادیویی، درون محفظه شستی نصب می 

 حریق آژیر هشدار اعالم   •
کشی قبلی در محوطه مورد نظر با واحد مرکزي سامانه اعالم حریق ارتباط برقرار سیم بدون نیاز به وجود سیم آژیر اعالم حریق بی 

 گیرد. ق از واحد مرکزي فرمان می کرده و در زمان الزم براي اعالم حری
سیم از دو بخش مستقل تشکیل شده است. بخش آژیر اعالم حریق است که مطابق استاندارهاي موجود با ولتاژ  آژیر اعالم حریق بی 

DC    زیر هاي  آید. بخش دوم واسط رادیویی است که قابلیتولت تغذیه شده و در صورت دریافت فرمان به صدا در می  24تا    8بین
 را دارد:

 پذیر به آدرس متعارفتبدیل آژیر اعالم حریق  •
 شدهتأمین تغذیه آژیر اعالم حریق از ورودي برق شهر یا باتري تعبیه  •
 بررسی وجود کالهک آژیر (که قابل جداشدن است) •
 بررسی وجود برق شهر  •
 گیري ولتاژ باتري اندازه •
 تبادل داده با واحد مرکزي  •

در این خصوص   محدودیتیموجود در بازار باشد و  متعارف  تواند هریک از انواع آژیر اعالم حریق  حریق، می بخش اول، یعنی آژیر اعالم  
شده است که به عنوان پایه آژیر اعالم حریق روي سقف نصب  اي تعبیه وجود ندارد. بخش دوم، یعنی واسط رادیویی، درون محفظه

 شود.شده، و آژیر اعالم حریق بر روي آن نصب می 
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