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نشاني هاي آتشمه مجموعه پمپيين نا آ                   
 

 
 

   هاي  اين آيين نامه در بردارنده الزامات ساخت مجموعه كامل پمپ هاي آتش نشاني (شامل پمپ
اصلي، رزرو، جوكي، لوله كشي و اتصاالت، شاسي، كنترل آالت و تابلوهاي برق) و همچنين الزامات  

 ا است. هاي اين مجموعه  توليدكننده

 
 هايي كه تاريخ صدور دستورالعمل  رعايت تمامي مفاد اين آيين نامه، براي پمپ آتش نشاني ساختمان

 ست. مي باشد، الزامي ا ٠١/٠١/٩٩ها بعد از  آن

 
   اين آيين مربوط به پمپ آتش نشاني ساختمان هاي گروهS1    وS2    .در خصوص ساختمان هاي  است

ح  ال ذي صهاي  و از يكي از نهاد  بوده مجموعه كامل پمپ بايد فهرست شده  به صورت كلي    S3  گروه 
 .داخلي يا بين المللي داراي تاييديه باشد 

 
 هاي  داخلي، به كارگيري پمپ  كنندگانسازندگان و توليد ع ثانوي، در راستاي حمايت از  الستثنأ تا اطا

يا مسكوني  اداري    داراي كاربري   براي ساختمان هاي  ساخته شده بر اساس اين دستورالعمل صرفاً
 باشد:با مشخصات زير بالمانع مي  S3گروه 

 باشد (به همراه پاركينگ)  اداري يا  ساختمان فاقد هرگونه كاربري ديگر به جزء مسكوني. 

  متر باشد. ٤٥  كمتر از )تراز كف آخرين طبقه نسبت به معبر دسترسي(ارتفاع ساختمان 

 متر باشد. ٥٠  كمتر از  مصرف كننده آتش نشاني ترين الفاصله ايستگاه پمپاژ تا با 

 
 به  الز به منظور دستيابي  توضيح است كه سازمان آتش نشاني توصيه مي نمايد  به  ايمني    سطحم 

حتي در صورت  احراز  شرايط  فوق نيز  از  مجموعه  پمپ    S3هاي  گروه  التر،  تمامي  ساختمانبا
 شده استفاده نمايد.آتش نشاني فهرست هاي

 

 

  

  



نشاني هاي آتشمه مجموعه پمپيين نا آ                   
 

 
 

  شماره صفحه      فهرست مطالب 
  ٣.............................................................................................................................................................................. مقدمه -١
  ٦.................................................................................................................................. پمپمجموعه   مكانيكيالزامات  -٢
  ١٤...............................................................................................................................  پمپمجموعه    ي الكتريكالزامات    -٣
  ٣٢.....................................................  ها در شرايط حريق و خودسرويسالزامات مربوط به نحوه راه اندازي پمپ  -٤
  ٢٢........................... ...................................... الزامات شركت هاي توليد كننده مجموعه پمپ هاي آتش نشاني -٥

  ٣٣............................................................................. PLCو   هاسناريو عملكرد خودسرويس پمپنمونه  -١پيوست 

  ٣٩......................................... .............................................................................. آزمون عملكرد تابلو يند  آفر  -٢پيوست 
  ٣٣...............................................................................اطالعات مندرج در پالك شاسي پمپ و تابلو برق  -٣پيوست 
  ٣٣...................................................  مدارك و اطالعات الزامي مندرج در بايگاني فيزيكي و الكترونيكي  -٤پيوست  
  ١٢........................................................................................... چك ليست بازديد احراز صالحيت سازمان  -٥پيوست 
  ١٢................................................. ..ها و فرآيندهاي توليد ................................چك ليست ،هانمونه فرم - ٦پيوست 
  ٣٦.......................................................................... جزئيات اجراي فنداسيون محل نصب مجموعه پمپ -٧پيوست 
  ٣٥........................................................................................................................................ هامشخصات پمپ  -٨پيوست 
  ٣٧............................................................................................................................................... هاآزمون پمپ  -٩پيوست 
  ٣٣....................................................... ............................................... تصاوير شماتيك تجهيزات مكانيكي - ١٠پيوست 
  ٣٣................................................................................................................ نقشه مدارهاي قدرت و فرمان  - ١١پيوست 
  ٣٣  ..............................................................................................فهرست برندها و تجهيزات قابل استفاده    -١٢پيوست  

  
  

  ح مي شود شماره صفحات در نسخه پاياني اصال
  

  

  

  

  



مجموعه پمپ هاي آتش نشاني آيين نامه            
 

٣ 
 

  مقدمه -١
  تذكرات مهم  -١-١

صالح و عدم نظارت بر   پمپ هاي آتش نشاني ساختماني توسط مراجع ذيبا توجه به عدم نگارش استاندارد ملي 
صرفًا به عنوان يك راه حل موقت جهت رفع مشكالت خريداري و نصب  آيين نامه  فرآيند توليد اين محصول، اين  

مهندسان و در راستاي حمايت از توليد كنندگان داخلي، به    ،ش نشاني توسط شهروندان، سازندگانپمپ هاي آت
منظور ارتقاي ايمني و حفاظت از جان و مال شهروندان، تنظيم شده است. در صورت نشر استاندارد معادل اين  

آن استاندارد جايگزين اين آيين نامه   صالح مربوطه،و يا مراجع ذي نتوسط سازمان ملي استاندارد ايرا  آيين نامه،
 . خواهد گرديد 

  .الزامات اين آيين نامه شامل پمپ هاي داراي محرك ديزل نمي شود
 د.ل پمپ هاي نوع سانتريفيوژ بوده و شامل پمپ هاي توربين عمودي نمي باش مااين آيين نامه فقط ش الزامات 

دارد تا با تكيه بر  هايي هيچگاه خالي از اشكال نبوده و اين سازمان اميد    بديهي است گردآوري چنين مجموعه 
با    پيشنهادات و راهنمايي ارزشمند شما مهندسين و مخاطبين گرامي،  و بازنويسي اين ضوابط، در    اصالحهاي 

  .راستاي هرچه بهتر و كاملتر شدن اين مجموعه گام بردارد 
  

  اهميت پمپ آتش نشاني استاندارد  -٢-١

حائز اهميتي در    حريق ساختمان، نقش  اطفاي   سيستمترين بخش  حياتيبه عنوان  مجموعه پمپ آتش نشاني،  
عملكرد صحيح سيستم دارد. هر گونه نقص در عملكرد اين وسيله مي تواند منجر به كاهش كارايي سيستم اطفاي  
حريق ساختمان و خسارات جاني و مالي غير قابل جبران گردد. از اين جهت، استفاده از مجموعه پمپ آتش نشاني  

پمپ هاي مخصوص آتش  و توليد مجموعه مربوط به تهيه  آيين نامهاين است. معتبر، بسيار مهم  ي استاندارددارا
است تا در    سعي شدهو    براي مجموعه پمپ ها است  بخش هاي مكانيكي و الكتريكيشامل    مي باشد كه  نشاني

 . حد امكان ضريب ايمني عملكردي اين پمپ ها با تدابير در نظر گرفته شده افزايش پيدا كند 

 

  هدف  -٣-١

هاي حفاظت از حريق  سيستم  الزامات اين آيين نامه مربوط به پمپ هاي آتش نشاني سانتريفيوژ جهت استفاده در
  ست.آبي ا

بر اساس الزامات مندرج در ضوابط  مشخصات ظرفيت و ارتفاع آبدهي مجموعه پمپ،    انتخاب  : مسئوليت١تبصره 
   .استنشاني شركت مشاور ايمني و آتش عهده ر ب ) ٩٩نشاني تهران (ويرايش اطفاي حريق سازمان آتش

  عهده توليدكننده است. ر ساخت اصولي و راه اندازي مجموعه پس از نصب، ب: مسئوليت ٢تبصره 

  تحت نظارت عهده مالك    ر تخصيص فضاي كافي جهت نصب پمپ و آماده سازي فضاي نصب بمسئوليت  :  ٣تبصره  
  شركت مشاور ايمني و آتش نشاني است.
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 واژه نامه  -٤-١

 (corrosion resistance material)مواد مقاوم در برابر خوردگي  -١-٤-١

  ٣٠٠برابر خوردگي آنها معادل يا بيشتر از برنج، برنز، مونل و يا فوالد زنگ نزن سري  موادي كه ميزان مقاومت در  
  . باشد 

  

 (maximum net pressure) بيشينه فشار خالص -٢-٤-١

جريان يا نزديك به آن    بدونرعت اسمي، كه معموالً در فشار  بيشترين فشار خالص توليد شده توسط پمپ در س 
  . اتفاق مي افتد 

  

 (maximum working pressure) بيشينه فشار كاري -٣-٤-١

پمپ تحت    دهشبراي آزمون هاي عملكردي مشخص شده در اين آيين نامه، بيشينه فشار توليد شده در فلنج   
هر يك از شرايط كاري، از جمع بيشينه فشار خالص توليد شده توسط پمپ و فشار مكش مثبت مجاز، حاصل مي  
گردد. براي آزمون هاي توليد، اين مقدار ممكن است بسته به شرايط تحميلي ناشي از پروژه اي كه پمپ براي آن  

شار مكش مثبتي كه روي پمپ درج شده است،  ساخته شده است، كمتر باشد. بيشينه فشار خالص و بيشينه ف
  . همان مقاديري مي باشند كه معيار پذيرش يك پمپ در يك پروژه است

  

 )  End suction pump( انتهاپمپ مكش از   -١-٤-٤

نوعي پمپ سانتريفيوژ افقي كه نازل مكش آن در خط مركز پمپ و در سمت مخالف محفظه ورودي شفت روي  
  قرار گرفته است كه سطح نازل مكش به محور طولي شفت، عمود باشد.بدنه به گونه اي 

 
 ) In line pumpپمپ خطي ( -١-٤-٥

آن خط    دهش نوعي پمپ سانتريفيوژ كه بخش محرك آن تنها توسط پمپ پشتيباني شده و اتصاالت مكش و  
  مركز مشتركي دارند كه محور شفت را نصف مي كند.  

  

 ) Split case pump( دومكشه پمپ   -١-٤-٦

نوعي پمپ سانتريفيوژ كه محفظه آن به صورت شعاعي يا محوري نسبت به شفت، تقسيم شده و به صورت افقي  
  يا عمودي نصب مي گردد.  
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 (net (total head) pressure) فشار خالص (هد مجموع)   -١-٤-٧

  دهشاختالف جبري بين فشارهاي اندازه گيري شده در فلنج    ٣، يا خطي ٢انتها، مكش از  ١دومكشه براي پمپ هاي  
اين مقدار بايد با توجه به خط مركز پمپ و اختالف هاي موجود در هد سرعتي در  است.    kpaيا    psiبرحسب  

 د.قاط اتصال گيج ها، اصالح شده باش ن

  

 (shut off (churn) pressure)فشار در جريان صفر   -١-٤-٨

  دهش هد خالص توليد شده توسط پمپ در سرعت اسمي در شرايطي كه آبي از پمپ خارج نشود (شير قسمت  
  .)بسته باشد 

 
 (pump load) بار پمپ  -١-٤-٩

مورد نياز براي گرداندن پمپ در سرعت اسمي و ظرفيتي كه بيشترين توان را نياز    ورودي)   hp(   ٤توان حقيقي 
  . دارد

 
 (fire pump assembly) آتش نشانيمجموعه پمپ  -١-٤-١٠

مجموعه پمپ آتش نشاني، مجموعه اي است متشكل از يك دستگاه الكتروپمپ اصلي و يك دستگاه پمپ رزرو  
  تجهيزات كنترلي، ،  اتصاالت، به همراه كليه شيرآالت،  جوكيپمپ  الكترو(با موتور الكتريكي يا ديزلي) و يك دستگاه  

، به منظور تامين ظرفيت و فشار مورد نياز سيستم هاي آتش  استانداردو شاسي    مرتبط   فرمان تابلوهاي  تابلو يا  
  ، جموعه از پيش مهندسي شدهنشاني آبي ساختمان (نظير لوله هاي ايستاده و شبكه بارنده) كه به صورت يك م 

  . ساخته شده و مورد آزمون قرار مي گيرد
  

 (jockey pump) جوكيپمپ  -١-٤-١١

جهت نگهداري فشار سيستم هاي اطفاي حريق آبي در محدوده از پيش تعريف شده، در زماني كه جريان  پمپي كه  
  اصلي آب مصرفي در سيستم وجود ندارد، در نظر گرفته مي شود.  

 

  ) ctionee ConnFail Safايمن در برابر خطا ( ارتباط -١٢-٤-١

ارتباطي كه به صورت پيوسته توسط سيستم در حال پايش بوده و قطع شدن اين ارتباط معادل عملكرد سيستم  
در همان حالتي است كه ارتباط براي آن ايجاد شده است. به عنوان مثال چنانچه ارتباط ايمن در مقابل خطايي  

ز پنل اعالم ايجاد شده باشد، قطع شدن  ميان سيستم اعالم حريق و تابلوي پمپ به منظور ارسال سيگنال حريق ا
      ) به منزله دريافت سيگنال حريق قلمداد مي شود.كابلجدا يا قطع شدن اين ارتباط (مثًال 

 
1 Split case 
2 End suction 
3 In line 
4 Brake horsepower 
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 پمپ  مجموعه  يمكانيك الزامات -٢

آلياژهاي  پمپ آتش نشاني بايد از نوع مقاوم در برابر خوردگي (برنز، فوالد زنگ نزن و  و پروانه هاي  شفت    -٢-١
  .مشابه) باشد 

تمامي قطعات داخلي پمپ نظير پروانه، رينگ پروانه، رينگ بدنه، بوش شفت، ساير رينگ ها، محفظه ورودي    -٢-٢
  . .. بايد از نوع مقاوم در برابر خوردگي انتخاب شوند .شفت، مهره هاي داخلي، آب بندها، سرپوش تخليه و

بندي ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگي، تعبيه شود. در  بايد واشر آب  ،هادر انتهاي داخلي ياتاقان  - ٣-٢
مواد  نفوذ    كه  در نظر گرفته شود  گونه اي  يد بهواشر و درپوش گردگير مناسب با  نيز  ياتاقان ها  انتهاي خارجي

  .خارجي به داخل ياتاقان تا حد امكان محدود شده باشد 

ها بايد از نوع مكانيكي با طول عمر باال باشد. استفاده از نخ گرافيتي  پمپ  هاي مورد استفاده در بنديآب  - ٢-٤
  بندي، مجاز نيست. جهت آب

  ٦٥حداقل    ي معادل فشارتوانايي تامين  درصد دبي نامي،    ١٥٠كه در    شودبايد به نحوي انتخاب    هاپمپ  -٥-٢
  . داشته باشد درصد فشار نامي را  

  .بيشتر شود ناميهد  %١٤٠نشاني نبايد از  بيشينه فشار خالص پمپ آتش  - ٦-٢

  پيشنهاد مي گردد.  معادل يكي از مقادير مندرج در جدول ذيل  مجموعه پمپ آتش نشاني،   ظرفيت آبدهي - ٧-٢

    اطالعات مربوط به ظرفيت پمپ -١جدول

  مترمكعب بر ساعت   ) GPMگالن بر دقيقه (  مترمكعب بر ساعت   ) GPMگالن بر دقيقه (
١٠٠  ٤٥٠  ١٢  ٥٠  
١١٥٠  ٥٠٠  ٢٥  ١٠٠  
١٧٠  ٧٥٠  ٣٥  ١٥٠  
٢٣٠  ١٠٠٠  ٤٥  ٢٠٠  
٢٨٥  ١٢٥٠  ٥٥  ٢٥٠  
٣٤٠  ١٥٠٠  ٧٠  ٣٠٠  
٤٥٥  ٢٠٠٠  ٩٠  ٤٠٠  

  

سيستم باشد،  توسط اجزاي  تحمل  قابل  فشار  بيشينه  باالتر از    ،سيستم صفر    جريان  در   فشاردر صورتي كه    - ٨-٢
شير اطمينان    ، الزامي است. سازوكاري مناسب جهت تخليه آببر روي كلكتور خروجي با  از شير اطمينان    استفاده 

بايد پيش از نصب، توسط شركت صاحب صالحيت و با توجه به مشخصات فشار مجموعه پمپ، كاليبره شده و  
   گواهي كاليبراسيون آن در آرشيو بايگاني شركت ثبت شود.



مجموعه پمپ هاي آتش نشاني آيين نامه            
 

٧ 
 

  psi و يا    psi٢٠٠   اركه تحمل حداقل فش  شوند انتخاب    يرآالت و اتصاالت بايد به نحوي ش   لوله ها،  تمامي   - ٢-٩
  .سيستم (هر كدام كه بزرگتر بود) را داشته باشند صفر  جريان در فشار بيشتر از   ٥٠

به كار رفته در لوله كشي مجموعه پمپ آتش نشاني بايد از نوع فوالدي بدون    كلكتورهايو    لوله ها   تمامي  -١٠-٢
    د. شونانتخاب  سيستم در  محتملفشار   بيشترينقابليت تحمل   و  ٤٠  حداقل ردهبا درز 

  سايز لوله هاي مختلف به كار رفته در لوله كشي مجموعه پمپ آتش نشاني بايد مطابق جدول ذيل باشد. -١١-٢
با ورودي و    دهشهنگام ساخت مجموعه پمپ بايد دقت شود كه در صورت يكسان نبودن سايز لوله هاي مكش و  

   خروجي پمپ ها، از تبديل مناسب استفاده شود. 

  نشاني گريز از مركز پمپ هاي آتش هاي مختلف سايز بخش  اطالعات - ١ جدول

  حداقل سايز لوله به اينچ   ظرفيت پمپ 
GPM /hr3m   وسيله سنجش دبي   تخليه شير اطمينان   شير اطمينان   دهش خط   خط مكش  

٢  ١ ٢/١  ١ ٤/١  ١ ٤/١  ١ ٢/١  ١٢  ٥٠  
٢ ٢/١  ٢  ١ ٢/١  ٢  ٢  ٢٥  ١٠٠  
٣  ٢ ٢/١  ٢  ٢ ٢/١  ٢ ٢/١  ٣٥  ١٥٠  
٣  ٢ ٢/١  ٢  ٣  ٣  ٤٥  ٢٠٠  
٤  ٢ ٢/١  ٢  ٣  ٤  ٥٥  ٢٥٠  
٤  ٤  ٢ ٢/١  ٤  ٤  ٧٠  ٣٠٠  
٤  ٥  ٣  ٤  ٤  ٩٠  ٤٠٠  
٤  ٥  ٣  ٥  ٥  ١٠٠  ٤٥٠  
٥  ٥  ٣  ٥  ٥  ١١٥٠  ٥٠٠  
٥  ٦  ٤  ٦  ٦  ١٧٠  ٧٥٠  
٦  ٨  ٤  ٦  ٨  ٢٣٠  ١٠٠٠  
٦  ٨  ٦  ٨  ٨  ٢٨٥  ١٢٥٠  
٨  ٨  ٦  ٨  ٨  ٣٤٠  ١٥٠٠  
٨  ١٠  ٦  ١٠  ١٠  ٤٥٥  ٢٠٠٠  

 

د كه توان تامين كل ظرفيت محاسبه  بايد به گونه اي انتخاب شده باش   هاي اصلي يا رزروهر يك از پمپ  -١٢-٢
  .داشته باشند. هد و دبي اين پمپ ها بايد كامالً يكسان در نظر گرفته شودشده مورد نياز سيستم را به تنهايي 

فشار خاموش شدن آن بايد    و  باشد   اسپرينكلر  كمتر از مقدار دبي مورد نياز يكبايد    جوكيدبي پمپ    -٢-١٣
نزديك صفر و حداقل  معاد باشد، همچنينل مجموع فشار حالت جريان  به كار  فشار  فشار استاتيك    آن   شروع 

پايين تر   ٥ psi بايد  فشار شروع به كار پمپ اصلي اول   .باشد  خاموش شدن آنفشار كمتر از   psi١٠  بايد  حداقل
تر از فشار  پايين ١٠ psi باشد، همچنين فشار شروع به كار پمپ اصلي دوم بايد  جوكياز فشار شروع به كار پمپ 

 شروع به كار پمپ اصلي اول باشد. 
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الكتروموتور به    .شوند انتخاب    الكتروپمپ از پيش كوپل شده،هاي گريز از مركز حتما بايد به صورت  پمپ  -٢-١٤
  كار رفته در الكتروپمپ بايد داراي استاندارد ملي يا بين المللي معتبر باشد.

 باشند. ن آيين نامه مطابق الزامات اي  سيستم خودسرويس پمپ ها بايد مجهز به  -٢-١٥

  خط باي پس مجهز به  هاي پايين، بايد ازدر دبيها پمپجلوگيري از افزايش دماي سيال داخل به منظور  -١٦-٢
بايد با در نظر    دار صفحه روزنهدر صورت استفاده از    .شوداستفاده  با قطر مناسب    ٥دار صفحه روزنهو يا  شير اطمينان  

    گرفتن تمهيدات مناسب، از تخليه مخزن به دليل فشار ثقل جلوگيري گردد.

  . باشد  كننده جريانخود داراي شيرهاي قطع  دهشهر پمپ بايد در قسمت مكش و   -١٧-٢

  .پمپ بايد داراي شير يكطرفه مناسب باشد هر  دهشبه منظور جلوگيري از برگشت جريان، بخش  -١٨-٢

استفاده از شير    .انتخاب گردد  ٩- ٢فشار كاري آن مطابق بند  شيرهاي يكطرفه بايد از نوع استاندارد بوده و    -١٩-٢
 .، مجاز نمي باشد در خطوط اصلي م پالستيكتما هاي يكطرفه با جنس زبانه 

صافي بايد به    .مناسب در جهت اصولي نصب گردد  و مش توري  در خط مكش هر پمپ بايد صافي با ابعاد  -٢٠-٢
 د.اي نصب شود كه فضاي مناسب جهت تعميرات و نگهداري آن، وجود داشته باش گونه

شود در امتداد عمودي و  پيشنهاد ميده و  المقدور، نزديك به قسمت مكش پمپ نصب ش صافي بايد حتي  -٢١-٢
درجه صافي    ٤٥باال به پايين نصب شود. در صورت نصب صافي در امتداد افقي، قسمت    ، از جهت جرياندر امتداد  

  د. بايد به طرف پايين قرار گير

 براي پمپ هاي اصلي بايد از صافي چدني استفاده شود. -٢٢-٢

قابل تحمل  حداقل فشار .  الزامي است   استاندارد گير  لرزهبه منظور حذف و يا كاهش ارتعاشات، استفاده از    -٢٣-٢
    انتخاب شود.  ٩- ٢تمامي لرزه گيرها بايد مطابق بند 

و  پمپ    دهش بين  بايد    دهشگير خط  لرزهقرار گيرد.  مكش پمپ و صافي  گير خط مكش بايد بين  لرزه   -٢٤-٢
  . قرار گيرد  يكطرفهشير 

جوكي بيشتر از مقادير  چنانچه بنا به داليلي، ظرفيت پمپ    .نيستالزامي    جوكي نصب لرزه گير براي پمپ    -٢٥-٢
  لرزه گير مناسب استفاده شود.   ،ذكر شده انتخاب شده باشد، ارتعاشات آن بايد بررسي شده و در صورت لزوم

  .برابر باشد  ، مرتبط آالت و اتصاالت بايد با قطر لوله سايز شير -٢-٢٦

، استفاده از شير كشويي  S1هاي گروه  در ساختمان  .باشد   OS&Y  نوع خط مكش پمپ بايد از  كن  شير قطع   -٢-٢٧
    شود. بپس از نصب و راه اندازي، اين شير بايد در حالت كامالً باز، پلم، بالمانع است. استاندارد
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ابليت  قاي داراي  و يا پروانهداراي قابليت ارسال سيگنال    OS&Y  نوع  پمپ بايد از   دهشخط  كن  شير قطع  -٢-٢٨
در صورت  ، بالمانع است.  استاندارد، استفاده از شير كشويي  S1هاي گروه  . در ساختمانباشد   نظارتارسال سيگنال  

   شود. باستفاده از شير كشويي استاندارد، اين شير بايد پس از نصب و راه اندازي در حالت كامالً باز، پلم

نشاني،  ها و ضوابط سازمان آتشمشخصات عملكردي پمپبر اساس  بايد    دهش كلكتورهاي مكش و    سايز   -٢٩-٢
    باشد. بزرگتر دهش كلكتور مكش بايد حداقل يك سايز از كلكتور   .انتخاب شود

پمپ بوده و به نحوي انتخاب شود كه سرعت سيال در  د دبي  درص  ١٥٠بر اساس بايد  دهش   كلكتورسايز  -٣٠-٢
  .تجاوز نكند  نيز ثانيه متر بر  ٦آن از 

نتخاب شود كه سرعت سيال در  پمپ بوده و به نحوي ادرصد دبي   ١٥٠بايد بر اساس  مكش  كلكتور سايز   -٣١-٢
  . تجاوز نكند نيز متر بر ثانيه   ٦.٤ آن از

غير  نوع  از  ، اين تبديل بايد  لوله مكش و فلنج مكش پمپ   اتصالجهت    ،در صورت نياز به استفاده از تبديل  -٣٢-٢
جهت تبديل غير هم مركز بايد متناسب    د.كه از حبس هوا ممانعت به عمل آي  نصب شوداي  گونهبه    بوده ومركز  هم

  د. مركز بايد به سمت باال باش تبديل غير هم  تختقسمت   و  شدهانتخاب  سيالبا جهت جريان 

    .بايد از تبديل هم مركز استفاده شود  پمپ دهشو فلنج  دهش لوله  اتصال ه منظورب در صورت نياز،  -٣٣-٢

اي انجام شود كه امكان هوا گرفتن و بروز پديده كاويتاسيون در آن  كشي بخش مكش بايد به گونهلوله  -٣٤-٢
   توصيه مي شود مكش فاقد زانويي و تغيير مسير باشد. د.وجود نداشته باش 

  اتصال يا  تجهيز    نزديك ترينتا    فلنج مكش پمپ ميانكه    انتخاب شود اي  گونهطول خط مكش بايد به    -٣٥-٢
اين طول از محل   د.باش قرار گرفته    ، برابر قطر لوله  ١٠ حداقلبا طول  و مستقيم يك لوله صاف    ،(معموالً لرزه گير)

 هاي دو سر لوله محاسبه مي شود. جوش فلنج

بايد به مانومتر مناسب هاي اصلي، رزرو و جوكي و كلكتور مجموعه پمپ  پمپ    دهشو  مكش    وطخط  -٣٦-٢
ها بايد مجهز  مانومترتمامي    .) را نيز داشته باشد خالءفشار منفي (  مجهز باشند. مانومتر مكش بايد توانايي نمايش 

  نمايش   جهتدر  مانومتر بايد    استفاده شود.لوپ    بايد از لوله  دهشبوده و براي مانومترهاي خط  شير قطع كن  به  
    .كه براي اپراتور به سادگي قابل رويت باشد نصب شود مناسب به گونه اي 

پمپ هاي   دهشخطوط مكش و سانتيمتري براي  ٦با صفحه حداقل  نوع روغنيبايد از ها مانومترتمامي  -٣٧-٢
قسمت   مانومترهاي  رنج سنجش انتخاب شوند.  دهشسانتيمتري براي كلكتور  ١٠و صفحه اصلي، رزرو و جوكي  

 .اشد ب پمپمجموعهحداقل دو برابر فشار بايد و كلكتور  دهش

كن  بين شير يكطرفه و شير قطع  ، دهشو در خط    شدهبايد متناسب با سيال آب انتخاب    ها سوييچپرشر  -٢-٣٨
پرشر    مسير   نصب شوند.فشار مناسب  تحمل  ي لوپ با  لوله   بر رويالزم به ذكر است اين تجهيز بايد    .د نقرار گير
 .باشد  قطع كنشير نبايد داراي سوييچ 
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  از نوع زين اسبي باشند.  بايد  هااتصال لوله ها به كلكتور -٢-٣٩

ها  برشكاريبه منظور جلوگيري از ايجاد تنش در لوله ها و وجود ضايعات و موانع در مسير سيال، تمامي    - ٤٠-٢
  . انجام شوند سرد  بايد به صورت و سوراخكاري ها 

  . شوداستفاده  ٦سيم دارر از واش  بايد  يكديگرها به جهت اتصال فلنج -١٤-٢

و كاهش   در راستاي تامين افت فشارهاي جزئي سيستم  جوكي به منظور جلوگيري از كاركرد مكرر پمپ    -٢٤-٢
فشار كاري منبع   .استفاده شود  ،منبع تحت فشار با ظرفيت مناسباز  بايد    ، پمپضربه هاي ناشي از كاركرد اوليه  

    انتخاب شود. ٩-٢بايد مطابق بند 

   بايد در نظر گرفته شود. شير تخليه در محلي مناسب يك ، تحت فشار جهت تخليه آب منبع -٣٤-٢

  . تمامي اجزاي تشكيل دهنده مجموعه پمپ آتش نشاني، بايد روي يك شاسي فوالدي نصب و تثبيت شوند   -٤٤-٢

  استفاده گردد.  ٨سايز  با حداقلناوداني  ازپمپ بايد  مجموعه  شاسيبراي  -٥٤-٢

به طور كامل  بايد  در طراحي و نصب شاسي، نيروها و تنش هاي حاصل از ارتعاشات پمپ هاي نصب شده،    -٤٦-٢
  . در نظر گرفته شود

بايد با در نظر گرفتن اصول اوليه جوشكاري شامل آماده سازي قطعه كار، محل جوش،  عمليات جوشكاري    -٧٤-٢
اي انتخاب    رجه جوشكاري و نوع الكترود بايد به گونهزاويه لبه ها، عمق نفوذ و چربي زدايي انجام شود. روش، د

   با دوام قطعات، كمترين تنش ثانويه را ايجاد نمايد.اتصال صحيح و  شود كه عالوه بر 

اي باشد كه فضا و دسترسي كافي جهت انجام تعميرات و  نحوه چيدمان و نصب تجهيزات بايد به گونه  -٤٨-٢
  .ها وجود داشته باشد المان تمامي نگهداري براي 

  ٣اصولي، بايد تعداد كافي قالب استاندارد با تحمل وزن معادل حداقل  حملبارگيري مناسب و منظور به   -٤٩-٢
  . برابر وزن مجموعه پمپ، روي شاسي اصلي نصب گردد

از  -٥٠-٢ از سايزهاي استاندارد   مهره  و  پيچ  بايد  بايد  هاي مورد استفاده در تمامي بخش هاي مجموعه پمپ 
  .باشند  گالوانيزه ع  تخت و فنري بوده و از نو   واشر انتخاب شده و مجهز به 

  .باشد  ٩-٢مطابق بند   بايد  )كور و  جوشي  اي، دنده( مورد استفاده  ي هافلنجتمامي حداقل فشار كاري  -٥١-٢

  نوع فوالدي   ازبايد  ...)    و  تبديل   راه  سه   و   راه  سه  چپقي،  زانو،  ماسوره،  مهره  مغزي،(  اي  دنده  اتصاالت  -٥٢-٢
  . شود انتخاب استاندارد و سنگين
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كلكتورهاي ورودي و خروجي بايد داراي برچسب هشداردهنده جهت عدم اعمال فشار (قدم گذاشتن روي    -٥٣-٢
  اجزا) و عدم بارگيري از اين قسمت، باشند. 

  كلكتور ورودي بايد داراي برچسب هشدار دهنده با مضمون ذيل باشد: -٥٤-٢

اتصال آب به اين كلكتور بايد توسط لوله هم سايز و يا بزرگتر انجام شود. سطح اتصال از مخزن آب    –« هشدار  
  بايد هم سطح يا باالتر از كلكتور باشد»

)  RAL3020قرمز از نوع اپوكسي (ترجيحاً كد  رنگ    انشاني بايد بمجموعه پمپ آتشاصلي    اجزاي شاسي و    -٥٥-٢
    رنگ آميزي شوند.

باشد. قبل از شير  بايد مجهز به خط تست با شير برقي    دهشر انجام عمليات خودسرويس، كلكتور  به منظو  -٥٦-٢
از آنجا كه هر دو وضعيت باز و بسته شيربرقي بايد  برقي بايد شير قطع كن و صافي با ابعاد مناسب نصب گردد.  

  .  پس از شير برقي نصب شودبايد يك فلوسوييچ پايش شود، 

و    ، شير اطمينانتست  از خط خروجي  برگشت آب  ،  مستقلدر صورت استفاده از مخزن آب آتش نشاني    -٥٧-٢
برگشت آب به  ،  با آب بهداشتي  در صورت استفاده از مخزن مشترك به داخل مخزن بالمانع است.  پس  خط باي

هاي سطحي  آب  سيستم جمع آوري و مناسب به فاضالب و يا  اين خروجي ها بايد به نحداخل مخزن مجاز نبوده و  
به مخزن مشترك اجتناب ناپذير باشد،  منتقل شوند.   اگر بنا به داليلي در شرايط خاص، بازگشت آب خروجي 

  تمامي لوله ها و كلكتورها بايد پس از جوشكاري، آبكاري گالوانيزه گرم شوند. 

روي شاسي و همچنين    ،ته هاي دائميبايد داراي يك پالك فلزي از جنس استيل با نوش   پمپمجموعه  هر    -٨٥-٢
و مشخصات فني مربوط به مجموعه پمپ و تابلو برق در آن ثبت شده باشد. اطالعات  تمامي  و    بوده روي تابلو برق  

  را در بر داشته باشد. ٣مندرجات پالك بايد تمامي موارد ذكر شده در پيوست  

ساعت تحت آزمون فشار قرار   ٢طور كامل و به مدت پس از تكميل مراحل ساخت، مجموعه پمپ بايد به  -٥٩-٢
باالتر از فشار كاري سيستم (هر كدام بزرگتر بود) باشد. در    ٥٠  psi  يا  ٢٠٠  psi  گيرد. فشار آزمون بايد حداقل

صورت مشاهده نشتي در اتصاالت، بايد اصالحات مربوطه اعمال شده و آزمون مجدداً تكرار شود. در حين آزمون  
تمهيدا گرفته شود.  بايد  نظر  در  احتمالي  آسيب ديدگي هاي  از  به منظور جلوگيري  مناسب  اسناد  ت حفاظتي 

  تهيه شده و بايگاني گردد.  ٦مشابه اسناد پيوست مربوط به انجام آزمون فشار بايد 

به منظور درك بهتر موارد فوق الذكر و نحوه اجراي لوله كشي و چيدمان اجزاي مختلف مكانيكي مجموعه    - ٦٠-٢
از اجزاي تصوير شماتيك  ١٠پمپ آتش نشاني، شماتيك تجهيزات در پيوست   نمايش داده شده است. برخي   ،
    ممكن است در تمامي موارد كاربرد نداشته باشند.

   



مجموعه پمپ هاي آتش نشاني آيين نامه            
 

١٢ 
 

  پمپ مجموعه  يالكتريكالزامات  -٣

  حداقل   از ورق فوالدي به ضخامت   بايد   داخلي جهت نصب تجهيزات)   ريل هاي (جعبه تابلو و  ي برق  تابلوها  - ٣-١
 . د نمتر ساخته شوميلي ٥/١

(در    جهت نصب گوشواره    روبند و )،  تابلو، لوال، صفحه مطالعه نقشه (جيب  مناسب  تابلو ها بايد شامل قفل  - ٢-٣
  د. نباش  روي شاسي اصلي پمپ)صورت عدم نصب تابلو 

 . انجام شودالكترواستاتيك رنگ كوره اي  توسط رنگ آميزي تابلو بايد  - ٣-٣

اطالعات  از جنس استيل با نوشته هاي دائمي  فلزي  به پالك  بايد    شاسي مجموعه پمپ نيز همانند  تابلو    - ٤-٣
   ، مجهز باشد.٣مندرج در پيوست 

و    بازرسي   داخلي به منظور انجامدسترسي به تجهيزات    كه  شود به گونه اي طراحي    داخل تابلو بايد   فضاي  - ٥-٣
  حداقل تابلو  امكان توسعه  مكان پذير باشد. اين فضا بايد به گونه اي در نظر گرفته شود كه  تعميرات، به سهولت ا

 . داشته باشد وجود  % ١٥  به ميزان

 . شودنصب باشد، حريق و انفجار خطر هر گونه عاري از  كه ، مناسبي تابلو بايد در محل  - ٦-٣

 .متصل شود  )ارت(  حفاظتي  زميناتصالشينه  به  مسيشينه  زا  استفاده  با  و  بوده  يالستيك  نوار  داراي  بايد  تابلو  درِ  - ٧-٣

 .د باش  54IPتابلو بايد داراي درجه حفاظت حداقل  - ٨-٣

 .شود صبن با ابعاد مناسب خطر برق گرفتگي عالمت احتياطبايد تابلو   بدرروي   - ٩-٣

   مجهز شود. با نور مناسب  از شدن در تابلو) فعالسازي هنگام بخودكار ( به روشنايي داخليبايد تابلو  -١٠-٣

و براي لوله هاي فوالدي    ٧گلند ، بايد از  محل ورود و خروج كابلدر  جلوگيري از صدمات احتمالي    منظور به    -١١-٣
  .  شوداستفاده  ٨برنجي  ش بواز 

 . شودشو انجام استفاده از سرسيم و كابل يد بابا الكتريكي اتصاالت تمامي  -١٢-٣

  لوله فكسي داراي محافظ مناسب (نظير تماي كابل هاي ارتباطي بين تابلو، پمپ و پنل اعالم حريق بايد    -٣١-٣
الزامًا  قرار گيرد،  ، برخورد و آسيب فيزيكيدر مسير ترددكابل ممكن است  در شرايطي كه باشند. يا لوله فوالدي)

 لوله فوالدي استفاده شود. بايد از 

 .(يك و سه دهم) باشد  ١/ ٣حداقل بايد نسبت قطر داخلي لوله به قطر دسته سيم و كابل ها  -٤١-٣

   .برقراركند  يمتر ميلي ٦  فاصله ،سقف  يار ديوا  ولوله  بين و بوده پيچه دواز نوع هاي روكار بايد لوله  بست -٣-١٥
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 مجاز نيست. تغيير نوع لوله از فوالدي به پالستيكي بدون جعبه تقسيم مناسب   -٣-١٦

  باشد.مجاز نمياستفاده از نوار چسب در اتصاالت  -٣-١٧

  ها بايد از جنس مس باشد.  كابل  ها وهادي مورد استفاده در سيم -٣-١٨

  .شوند به صورت يكپارچه اجرا بايد بدون انفصال و ها كابل -١٩-٣

سي  ويبا عايق بندي پيمفتولي  از نوع تك   ،متر ميلي  ١٠تا مقطع  ها  كشيشده در سيم  ههاي استفاد سيم  -٢٠-٣
    انتخاب شوند.از نوع چند مفتولي توانند ها مياين مقطع به باال سيمز بوده و ا

ها بايد  سيم  اتصال  ،ميليمتر  ١٠مقاطع كمتر از  براي    جاي مفتولههاي افشان بدر صورت استفاده از سيم  -١٢-٣
    .انجام شودي يكپارچه كارلحيم   يابا استفاده از سرسيم مخصوص 

به صورت ايمن در مقابل  و    نامهاين آيينهاي فني  به مطابق جزئيات و نقشهپمپ بايد  مجموعهتابلوي    -٢٢-٣
متصل شده و ارتباط هر دو سيستم    ١١و خطا  ١٠حريقبا قابليت ارسال فرامين     حريقاعالم به سيستم كشف و    ،٩خطا

، از تابلو به  تابلو برق  اين ارتباط بايد به نحوي باشد كه هر دو وضعيت خطا و حريقبه صورت كامل پايش گردد.  
ارتباط  پنل اعالم حريق مخابره شده و همچنين وضعيت حريق سيستم اعالم حريق نيز از پنل به تابلو ارسال گردد.  

  منجر به تشخيص وضعيت پيش فرض ،  هر قسمت  قطع شدن ارتباط  ايمن در مقابل خطا بايد به نحوي باشد كه
     (حريق يا خطا) توسط سيستم شود. 

،  نصب شده روي بدنه تابلو يك آژير باديبه ايد ب اين رله مجهز باشند.  فازكنترل   رلهِها بايد به  تمامي تابلو -٢٣-٣
فقط به صورت  بايد نبايد به صورت خودكار قطع شده و قطع آن اين آژير ، تا زمان مرتفع نشدن خطا . شود متصل

به  بايد    خطا ل شدن تجهيز مذكور يك سيگنال  همچنين در صورت فعا  .امكان پذير باشد دستي و توسط اپراتور،  
  ارسال گردد.  PLCمركز كنترل اعالم حريق و فرماني مبني بر عدم فعال شدن سيستم خود سرويس به 

، وضعيت شيرهاي پروانه اي مجهز به سيگنال نظارت، بايد توسط تابلو  S3و    S2در مجموعه پمپ هاي    -٢٤-٢
پايش شده و در صورت تغيير وضعيت شير از وضعيت كامالً باز، يك سيگنال خطا به مركز كنترل اعالم حريق و  

    ارسال گردد.  PLCفرماني مبني بر عدم فعال شدن خود سرويس به ضمن فعالسازي آژير بادي،  

بلوها بايد يك ورودي از پايشگر سطح مخزن آب آتش نشاني دريافت نموده و در صورت كاهش  تمامي تا  -٢٥-٢
سطح مخزن به كمتر از مقدار مجاز، عالوه بر ارسال سيگنال خطا به مركز كنتزل اعالم حريق و فعالسازي آژير  

  ارسال گردد.  PLCبادي، فرماني مبني بر عدم فعال شدن خود سرويس به 

 . د نباش  برچسبكدگذاري شده و داراي بايد به نحو مناسب و خوانا ، تجهيزات تمامي  -٢٦-٣
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 .باشد بايد از جنس مقاوم در برابر خوردگي (گالوانيزه، استيل و ...) لوالي تابلو،  -٢٧-٣

 . ر باشند ب معت استاندارد ملي يا بين المللي  داراي بايد   ،تجهيزات مورد استفادهتمامي  -٢٨-٣

  بايد زمين حفاظتي  اتصالرشته سيم نول و يا    هر نه مجاز نبوده و  ياتصال سيم به تابلو بدون استفاده از ش   -٢٩-٣
 خود در تابلو متصل شود.   به به شينه مربوط مستقل به صورت 

 . متصل گرددزمين حفاظتي اتصالبدنه تابلو بايد به سيستم  -٣٠-٣

 .د نموتوري باش   Cتيپ از نوع  كليدهاي مينياتوري بايد  -٣١-٣

  .مسيرهاي جريان بايد از خروجي كليد اصلي تابلو باشد   تماميانشعابات  -٣٢-٣

  .سيم ها بايد مطابق جدول ذيل باشد رنگ  -٣٣-٣
  رنگ بندي سيم ها  - ٣ جدول

  رنگ  سيم

  قرمز  ١فاز 
  زرد   ٢فاز 

  مشكي   ٣فاز 

  آبي روشن   هادي خنثي 

  سبز/ زرد   هادي حفاظتي 

نقشه مدارهاي  ،  تنقشه مدارهاي قدر  ، ي تجهيزات الكتريكيينقشه جانماتابلو، شامل    ي ايهاي اجرنقشه  -٣-٣٤
  قرار گيرد.  درون محفظه تعبيه شده داخل تابلو حريق، بايد ماعال كشف و و نقشه هاي اتصال به سيستم   فرمان

 . شود) استفاده  فيوز  سيونرغير قابل قطع زير بار (سك   ها بايد از كليدهايورودي مدار قدرت پمپسمت  در    -٣-٣٥

  .مجاز نيست ورودي مدار قدرت پمپ هاي اصلي   دربيمتال و كنترل فاز  استفاده از     -٣-٣٦

در يك  الكتريكي  جانمايي تمامي تجهيزات    S1هاي گروه  ساختمان  شده برايساختههاي  در مجموعه پمپ  -٣٧-٣
جداگانه و مخصوص به    هايو مدار  لوتابداراي  بايد    پمپهر    ،S3و    S2گروه  هاي  ساختمانتابلو مجاز است. براي  

  تابلوهاي پمپ اصلي، بالمانع است. مرتبط با پمپ جوكي در يكي از  الكتريكي  جانمايي تجهيزات    .ته باشد خود داش 

فاز  -٣٨-٣ هر  در  موتور  كه حداكثر شدت جريان  شود  انتخاب  اي  گونه  به  بايد  الكتروموتورها  هر    ، توان  تحت 
ضرب در ضريب مجاز    ١٢، از شدت جريان بار كامل)بارگذاري آن تحت بار نامتعادل(شامل  شرايطي از كاركرد پمپ  

 . بيشتر نشود، ١٣اضافه بار 

  . كار انتخاب شودالكتروموتورها بايد از نوع دائم -٣٩-٣
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  .ورودي برق اصلي تابلوي پمپ آتش نشاني، بايد مستقل باشد   -٤٠-٣

سيم  نشاني نبايد به عنوان جعبه تقسيم جهت برق رساني به تجهيزات ديگر و اتصال  تابلوي برق پمپ آتش  -٤١-٣
  . هاي ورودي و خروجي، مورد استفاده قرار گيرد

نظر  مناسب بايد در  حفاظتياندازي پمپ، تمهيدات  جريان هجومي در لحظه راهبه منظور جلوگيري از شدت  -٤٢-٣
 . شودگرفته

 ها تاثير داشته باشد.عملكرد پمپبر اتصال زمين نبايد خطاي  -٤٣-٣

   مجاز نيست. پمپ هاي اصلي مدارهاي تغذيه ، در حفاظتي شدت جريانتمهيدات  استفاده از  -٤٤-٣

متر  سانتي  ٣٠  ، حداقلاز ديوار مشترك با فضاي غير ايمن  برق بايد   هاي تابلودر زمان نصب مجموعه پمپ،    -٣-٤٥
حذف و يا  جهت    مهيدات مناسبدر صورت نصب تابلو بر روي شاسي مشترك با پمپ بايد ت  .د نفاصله داشته باش 

  ارتعاشات در نظر گرفته شود.  كاهش

  ي هابراي توان  كيلوات به روش مستقيم، مجاز است.  ٧/ ٥براي پمپ هاي تا توان  الكتروموتور    اندازيراه  -٤٦-٣
 مثلث استفاده گردد.  - باالتر، بايد از روش ستاره

در داخل    متناسب با تعداد فيوزهاي اصلي  ها بايد فيوز رزرو شونده مدار قدرت پمپهاي ذوببراي كليدفيوز  -٣-٤٧
  شود. تابلو در نظر گرفته

،  هاي اصليپمپ  عملكردهاي مربوط به  تابلو بايد مجهز به تمهيدات مناسب جهت ثبت رويدادها و گزارش   -٤٨-٣
  د. باش راج استخقابل  PLC از logها به صورت  اين گزارش  بوده و خودسرويس و  مخزنپمپ جوكي، پايش سطح

به منظور سهولت عملكرد و رويت گزارش وقايع و انجام عمليات تعميرات و نگهداري، تابلوي مرتبط با    -٤٩-٣
بوده و وضعيت عملكرد  مجهز    صفحه نمايشگربايد به    S3و   S2پمپ هاي ساخته شده براي ساختمان هاي گروه 

    .تابلو و همچنين خطاهاي احتمالي سيستم خودسرويس را نمايش دهد 

شود به منظور سهولت تعميرات و نگهداري،  ستفاده از نمايشگر متني التين بالمانع بوده ليكن توصيه ميا -٥٠-٣
ي  و خطاها  عملكرد   قابليت نمايش وضعيت  و زبان فارسي    با پشتيباني از اينچ    ٧سايز حداقل    رنگي بارابط گرافيكي  

  .مورد استفاده قرار گيردصورت گرافيكي و واضح  به احتمالي

به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح تابلو، مجموعه پمپ بايد پس از تكميل مراحل ساخت به    -٥١-٣
. اسناد مربوط به انجام آزمون عملكرد  ردتابلوي مربوطه متصل شده و كاركرد آن به طور كامل مورد آزمون قرار گي

    تهيه شده و بايگاني گردد. ٦مطابق پيوست بايد 

قابل    ١١پمپ ها در پيوست  PLCنمونه نقشه مدارهاي الكتريكي و به منظور درك بهتر موارد فوق الذكر  -٥٢-٣
    رويت است. الزم به توضيح است اعمال تغيير در طراحي مدارها بدون هماهنگي و تاييد سازمان، مجاز نيست.
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   ودسرويسها در شرايط حريق و خنحوه راه اندازي پمپ الزامات مربوط به -٤

  شرايط عادي 

سيستم اطفاي حريق  ي هادر صورت بروز افت فشار در باالدست سيستم (فعال شدن يكي از مصرف كننده  -١-٤
عدم  در صورت  اندازي شده و  به منظور جبران افت فشار، راه  جوكي )، ابتدا بايد پمپ  تخليهشيرهاي    يا  ساختمان

كه  اندازي پمپ اصلي بايد صادر شود. در صورتي فرمان راه  ، )يمصرفدبي  افت فشار ايجاد شده (باال بودن  تامين  
طراحي    .گرددجايگزين آن    فوراً، پمپ رزرو بايد  شوددچار مشكل  بوده يا درحين عملكرد    پمپ اصلي فاقد عملكرد

  . شودنهاي ديگر مانع از كاركرد پمپ، جوكيعملكرد پمپ اي باشد كه مدارهاي كنترل و فرمان بايد به گونه

ها در  پمپاز    هر كدامافت فشار و روشن شدن    صورت  به گونه اي باشد كه در بايد    الكتريكي طراحي مدار    -٤-٢
  يابد.   دقيقه ادامه  ١٠ تا، قطع نشده و  ت افزايش فشار تا فشار تنظيم شده، عملكرد آن حتي در صورشرايط حريق

خاموش شدن خودكار مجموعه پمپ در شرايط حريق، تنها در صورت بازگشت عوامل اوليه منجر به راه    -٤-٣
  دقيقه، مجاز مي باشد.   ٠١ و سپري شدن زمان   (قطع شدن مصرف) يط نرمال اندازي پمپ، به شرا

  باشند.داشته تابلوهاي مجموعه پمپ آتش نشاني، بايد قابليت خاموش كردن دستي سيستم را   - ٤-٤

  م به سيستم اعالحريق  ر به ارسال سيگنال  ها بايد منجفعال شدن پمپ  (غير خودسرويس)در شرايط عادي    -٥-٤
     شود. حريق 

  

  شرايط خودسرويس 

بايد در بازه    و  به منظور اطمينان از تداوم قابليت عملكردي سيستم در نظر گرفته شده  سيستم خودسرويس  -٦-٤
  فعال شده و عملكرد بخش هاي مختلف     (حداقل يك مرتبه در ماه)، قابل تنظيم    هاي زماني از پيش مشخص شده

  . نمايد  آزمون پمپ را مجموعه 

رد صحيح پمپ هاي اصلي و رزرو به نوبت و  سيستم خودسرويس بايد به گونه اي طراحي شود كه عملك  - ٧-٤
طور كامل مورد ارزيابي قرار گيرد. اين سيستم بايد قابليت تشخيص خطاهاي باز نشدن شيربرقي، بسته نشدن  

  شيربرقي، عدم عملكرد پرشرسوييچ در تشخيص افت فشار و عدم عملكرد پمپ را داشته باشد.

چنانچه در حين انجام عمليات خودسرويس (به صورت ماهيانه خودكار يا به واسطه فشردن كليد تست)    -٤-٨
خطايي در عملكرد هر يك از تجهيزات تشخيص داده شود، بايد مكانيزم خودسرويس قطع شده و آژير بادي تابلو  

  تحريك و يك سيگنال خطا به پنل اعالم حريق ارسال گردد.  
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برقي سيستم خودسرو  -٩-٤ ابتدا فشار كلكتور خروجي  به نحوي كه  فعال شود،    ١٤يس بايد توسط شير تخليه 
  اندازي گردند.  راهها يچيها توسط فرمان پرشر سوپمپ، ايجاد شدهسپس به دليل افت فشار و  كاهش يافته 

يك    -٤-١٠ مكانيزم خودسرويس،  فعال شدن  در حالت  باشد كه  نحوي  به  بايد  فرمان  مدارهاي  چراغ  طراحي 
نمايد. راه اندازي خودسرويس نبايد منجر به    اعالم نمايشگر روي تابلو روشن شده و فعال شدن خودسرويس را  

  حريق و فعال شدن آژير تابلو شود.   اعالمهشدار 

بايد مطابق جدول ذيل نسبت به شرايط خطا و حريق، واكنش مناسب نشان داده و يا به    PLCتابلو و    -٤-١١
  شرايط عادي بازگرداني شوند.  

    نسبت به شرايط خطا و حريق PLCواكنش تابلو و  - ٤جدول 

  توضيحات  واكنش   كنش 
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دي   
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يا باز    فازخطاي كنترل 
  نبودن شيرپروانه اي 

در صورت رفع خطا، آژير بادي و سيگنال خطا به صورت    *  *  *  *
  شود.  خودكار قطع و خودسرويس مجددًا آماده به كار مي

دريافت سيگنال حريق از  
  پنل اعالم حريق 

در صورت مرتفع شدن شرايط حريق، خودسرويس مجدداً    *  -   -   *
  آماده به كار مي شود.  

  حين در هاي رخ داده  خطا
  خودسرويس

تا زمان مراجعه اپراتور، رفع مشكل و فشردن كليد ريست    *  *  *  *
PLC .آژير، سيگنال خطا و قطع خودسرويس ادامه دارد ،  

در صورت وصل شدن مجدد برق اصلي، سيگنال خطا قطع    *  *  -   -   اصلي تابلو ورودي قطع برق
  شود.مي

در صورت رفع خطا، آژير بادي و سيگنال خطا به صورت    *  *  *  -   قطع كليد اصلي تابلو
  شود.  خودكار قطع و خودسرويس مجدداً آماده به كار مي

  

قطع شده ولي وضعيت ارسال  در صورت بروز هر يك از خطاهاي فوق، با فشردن كليد ريست آژير، صداي آژير  
  سيگنال خطا تا زمان مرتفع شدن خطا، ادامه خواهد داشت.

آزمون  كنترل شده و اسناد    ، بايد توسط سازندهو عملكرد تابلو برق  صحت انجام تمامي مراحل خودسرويس    -١٢-٤
    تهيه و بايگاني شود. ٦مطابق پيوست   آن

   

 
14 Solenoid Valve 
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  مجموعه پمپ هاي آتش نشاني الزامات شركت هاي توليد كننده  -٥

نشاني تهران را  ي بايد مراحل تعيين صالحيت عمومي سازمان آتشنشانپمپ آتشمجموعه  فروشندهشركت    - ٥-١
  . شده باشد طي نموده و صالحيت وي براي فروش تجهيزات ايمني و آتش نشاني احراز 

  سه فاز و انشعاب آب شهري باشد.مترمربع فضاي كارگاهي، برق  ١٠٠محل توليد بايد داراي حداقل  - ٥-٢

حمل اشياي سنگين،  جوشكاري،    برشكاري و سوراخكاري سرد،  در محل توليد بايد ابزار مناسب و كافي جهت  -٥-٣
  كاري، باز و بسته كردن پيچ، مهره و لوله ها وجود داشته باشد.تست فشار هيدرواستاتيك، تست تابلو برق، رنگ 

تمامي رويه هاي ساخت و توليد مدل هاي مختلف مجموعه پمپ هاي آتش نشاني بايد به صورت مكتوب،    - ٥-٤
با درج مشخصات فني كامل شامل ابعاد، اندازه ها، سايزها، محل برش و سوراخكاري، نحوه جوشكاري و ... توسط  

تلف خط توليد، در دسترس  شركت توليدكننده تهيه شده و ضمن آموزش به پرسنل، در بايگاني و بخش هاي مخ
، بايد به صورت تابلو با ابعاد مناسب و خوانا تهيه شده  و نكات ايمني تجهيزات هر بخش   موارد مهم رويه ها باشد.  

  و در محل مرتبط نصب گردد. 

به منظور سهولت نظارت بر فرآيند توليد، فرم و چك ليست هاي هر قسمت از خط توليد بايد تهيه شده و    - ٥-٥
هنگام توليد تكميل شود. اين فرم ها بايد شامل تاريخ، ساعت، تعداد و نام پرسنل انجام دهنده فرآيند بوده و به  

اي يكي از مجموعه پمپ ها در آينده، امكان  گونه اي تنظيم شود كه در صورت بروز مشكل ناشي از نحوه توليد بر
  بررسي علل بروز آن و رفع نقص فرآيند در صورت نياز، وجود داشته باشد.  

  نهايي عملكرد   تمامي محصوالت توليد شده توسط شركت، بايد پس از توليد به صورت كامل مورد آزمون  -٥-٦
  قرار گرفته و چك ليست هاي آزمون آنها تكميل شود. 

نصب و ارتباط واقعي ميان تابلوي پمپ و پنل به منظور انجام   بايد  در بخش آزمون نهايي، پنل اعالم حريق - ٥-٧
  آزمون، ايجاد شده باشد.

روال كنترل كيفيت در حين توليد، آزمون هيدرواستاتيك، عيب يابي و آزمون هاي عملكرد تابلو و سيستم   -٥-٨
ضمن آموزش به پرسنل، در بايگاني و بخش هاي مختلف خط  خودسرويس بايد به صورت مكتوب تهيه شده و  

  توليد در دسترس باشد.  

ضمن نظارت  شده و    مستقريك نفر بايد به عنوان مسئول كنترل كيفيت در محل توليد  در هر واحد توليدي،    -٥-٩
، تست و آزمون  كنترل كيفي  اسناد   مرتبط با فرآيند توليد،   هايفرم و چك ليست  ،بر بخش هاي مختلف توليد   دائم 

  نهايي را تكميل كرده و پس از مهر و امضا بايگاني نمايد. 

هشدار دهنده ايمني محيط كار بوده و وسايل حفاظت فردي    و پيام هاي  محل توليد بايد شامل عالئم   -٥-١٠
  مناسب تهيه و در اختيار پرسنل قرار گرفته و استفاده از اين وسايل نيز الزامي شده باشد. 
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شماره سريال   ، ٣خود مطابق رويه ذكر شده در پيوست   شركت بايد به تمامي مجموعه پمپ هاي توليدي -٥-١١
مربوط به هر مجموعه پمپ را بايد به صورت فيزيكي و الكترونيكي بايگاني  الزامي  يكتا اختصاص داده و مدارك  

  تشريح شده اند.   ٤مدارك الزامي در پيوست  نمايد.

ونيكي شركت بايد همواره به صورت آنالين در دسترس بوده و مدارك مشخص شده در آن  الكتربايگاني    -٥-١٢
  .  شده باشد بارگذاري 

مسئولين فني شركت بايد همواره آخرين ويرايش ضوابط اطفاي حريق را مالك كار قرار داده و تغييرات و    -٥-١٣
  به روزرساني هاي آتي را در فرآيندهاي توليد خود اعمال نمايند.

تخصيص فضاي كافي جهت نصب پمپ و آماده سازي فضاي نصب به عهده مالك و شركت مشاور ايمني    - ٥-١٤
و آتش نشاني است. ليكن شركت توليدكننده پمپ موظف است پيش از اقدام به ساخت پمپ، نسبت به بازديد از  

    نمايد.محل پروژه و بررسي ابعاد محل نصب اقدام 

پروژهوظيفه دارد  شركت    -٥-١٥   تهران   نشانيآتشهاي تحت نظارت سازمانبراي محصوالتي كه قرار است در 
    ايمني پروژه قرار دهد. نموده و آنرا در اختيار شركت مشاوركاال مطابق الزامات سازمان تهيهنصب شوند، برگه اصالت

ماه صادر    ٢٤، برگه ضمانت محصول با اعتبار حداقل  نشانيمجموعه پمپ آتششركت موظف است براي    - ٥-١٦
  براي محصول را مرتفع نمايد. نموده و در مدت زمان ضمانت، مشكالت احتمالي پيش آمده 

تبصره: رفع مشكالتي كه ناشي از نقص عملكرد و يا عيوب تجهيزات مورد استفاده يا نقص در فرآيند توليد بوده  
ساختار   در  خودسرانه  مشكالت ناشي از آسيب فيزيكي، تغيير رفع كننده است. به طور كامل به عهده شركت توليد 

ها پس از نصب نهايي، تغيير در تجهيزات، نوسانات برق و موارد نظير آن كه به كيفيت محصول  بنديسيم  محصول و 
  بايد با توافق طرفين صورت گيرد.شود، توليدي مرتبط نمي

نشاني، شركت تعميرات  شركت مجري ايمني و آتش  هايدرخواستها و  تماس نسبت به    بايد   توليدكننده   - ٥-١٧
و آتش نشاني و يا بهره بردار، پاسخگو بوده و در صورت بروز مشكل و نقص در عملكرد،    و نگهداري تجهيزات ايمني 

نياز  راهنمايي و در صورت  ارائه نموده  ايشان  به  را  يابيهاي الزم  بررسي مشكل و عيب  اعزام  ،  جهت  به  نسبت 
  اقدام نمايد.   محصولكارشناس به محل نصب 

به منظور حفظ كيفيت محصول و تداوم ارائه خدمات صحيح، سازمان آتش نشاني پس از احراز صالحيت    -٥-١٨
شركت هاي توليدكننده مجموعه پمپ آتش نشاني، عملكرد ايشان را به صورت مستمر تحت نظر خواهد داشت و  

با متخلف برخورد خواهد  مندرجات جدول ذيل،  آيين نامه انضباطي و  در صورت دريافت گزارش تخلف، مطابق با  
  شد. 

  شرح تخلف   نحوه برخورد  درجه تخلف 
    درج تذكر   ١درجه 
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  ) ١١(مطابق نقشه هاي پيوست    خودسرويس پمپ هاو    PLCورودي و خروجي هاي مربوط به    -١پيوست  

  شرح  نام  نماد
24VDC    جهت فعال شدن اصلي ورودي برق   تغذيهPLC  

I1  فعال گردد، رله  ساختمان  حريق  مسيستم اعال كه  در صورتي  ١وروديK6    منجر به غير فعال شدن سيستم
    خودسرويس مي گردد.

I2   شدن كنتاكتور فعال  ٢وروديC4  وC5  ) را پايش مي كند. ) ١پمپ  
I3   شدن كنتاكتور فعال  ٣وروديC1  وC2  )را پايش مي كند. ) ٢ پمپ  
I4   (كنترل فاز)، رله   هاي ورودياختالل در فازبروز  در صورت    ٤وروديK2   منجر به ارسال سيگنال خطا به

  شود.تحريك اين ورودي مي  حريق وتابلو اعالم
I5   فعال شدن    ٥ورودي غير  و  بروز خطا  صورت  زمان عملكرد سيستم خودسرويس،    PLCدر  از در  پس 

خودسرويس اين ورودي تحريك شده و    ، ريستبا فشردن كليد    ،خطا توسط اپراتور   شدنبرطرف  
  گردد. مهيا ميآن به حالت اوليه برگشته و امكان راه اندازي مجدد (دستي يا اتوماتيك) 

I6   الزم  فعال مي شود.    رآيند خودسرويس دستي، اين ورودي تحريك شده و ف   فشردن كليد تست با    ٦ورودي
در كنار آن به توضيح است كه اين عملكرد جهت كاركرد دستي سيستم خودسرويس بوده و  

  د.گردعمليات خودسرويس اتوماتيك به صورت ماهيانه نيز انجام مي 
I7   طريق رله   ازعملكرد پرشر سوييچ پمپ اول را   ٧وروديK10 نمايد. پايش مي  
I8   از طريق رله   عملكرد پرشر سوييچ پمپ دوم را  ٨وروديK11 نمايد. پايش مي  
I9   از طريق رله   عملكرد فلوسوييچ را   ٩وروديK13   كند. پايش مي  

I10 سطح مخزن را از طريق رله   ١٠ وروديK14  كند.پايش مي  
I11 شدن كنتاكتور فعال با  ١١ وروديC7 گردد.سيگنال مربوطه به اين ورودي ارسال مياندازي جوكي) (راه  
I12 پروانه  وضعيت  ١٢ ورودي اول    دهش  هايايشير  دوم  پمپ  رله  را و  طريق  پايش    K16و    K15هاي  از 

  ) S3و  S2( نمايد. مي
Q1   بعد از فعال شدن عمليات خودسرويس (دستي يا اتوماتيك) منجر به فعالسازي رله    ١خروجيK4   در   و

و مانع ارسال سيگنال حريق به تابلو شده  جوكي    و   ١غير فعال شدن پمپ اصلي شماره  نتيجه  
  دقيقه در نظر گرفته شود. ١١ گردد. زمان فعال بودن اين خروجي بايد حريق مي  ماعال

Q2   ز فعال شدن عمليات خودسرويس (دستي يا اتوماتيك) منجر به فعالسازي رله  بعد ا  ٢خروجيK5   در   و
و مانع ارسال سيگنال حريق به تابلو شده  جوكي    و   ٢غير فعال شدن پمپ اصلي شماره  نتيجه  

  دقيقه در نظر گرفته شود. ١١ گردد. زمان فعال بودن اين خروجي بايد حريق مي  ماعال
Q3  سازي شير برقي در نظر گرفته شده و هر مرتبه با خروجيفعالجهت    ٣خروجي  Q1    وQ2  گردد.فعال مي  
Q4  سازي آژير بادي نصب شده بر روي تابلو  حريق و فعالمبه تابلو اعال وظيفه ارسال سيگنال خطا  ٤خروجي

  را بر عهده دارد. 
Q4  جهت فعالسازي چراغ سيگنال تست (  ٥خروجيDuring Test  استفاده قرار گرفته و در زماني كه ) مورد

  كند. سيستم خودسرويس يا تست دستي فعال شده باشد، چراغ را روشن مي
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 PLCعملكرد تابلو و   آزمونفرآيند  -٢پيوست 

  ق مراحل ذيل انجام شود.  نحوه انجام آزمون عملكرد نهايي تابلو برق و سيستم خودسرويس بايد مطاب
  

  نرمالعملكرد آزمون 

  شود.  با فشردن كليد تست چراغ، سالم بودن تمامي چراغ هاي تابلو بررسي 
  .  گردد ارزيابي  و همچنين كليد ريست آژير  و عملكرد آژير  يكي از فازهاي برق اصلي ورودي توسط اپراتور قطع شده  

  شود.  سوييچ عملكرد دستي پمپ هاي اصلي، رزرو و جوكي ارزيابي 
، صحت عملكرد پمپ جوكي و سپس با از مدار خارج كردن پمپ جوكي صحت  دهشبا ايجاد افت فشار در قسمت  

شده و از حالت ستاره به حالت    راه اندازي بررسي شود. پمپ بايد به صورت خودكار    و رزرو   عملكرد پمپ اصلي
پ ها،  در حين عملكرد پممثلث تغيير وضعيت داده و عملكرد آن تا مدت زمان تنظيم شده روي تايمر ادامه يابد. 

  ها ارزيابي شود.  كليد قطع دستي پمپ
و عملكرد پمپ هاي اصلي، رزرو و جوكي در    S1پيام عملكرد پمپ هاي اصلي و رزرو در ساختمان هاي گروه  

  ، بايد توسط تابلو نمايش داده شود.  S3و  S2ساختمان هاي گروه  
  

  پمپ مجموعهبرق  ارتباط سيستم اعالم حريق و تابلو آزمون

    برق به تابلوحريق سيگنال حريق از پنل اعالم  -حالت اول
تابلوبرق   توسط  بايد  وضعيت  اين  و  شده  حريق  وضعيت  وارد  حريق  اعالم  پنل  حريق،  اعالم  شستي  فشردن  با 

در اين شرايط بايد پيام  شود.  شناسايي شود. با فشردن كليد تست دستي، عدم عملكرد خودسرويس بررسي مي
  تابلو نمايش داده شود. شرايط حريق توسط 

ارتباطي سيستم اعالم حريق با تابلو برق توسط اپراتور قطع مي شود. واكنش تابلو برق بايد مشابه    كابلسپس  
  شرايط دريافت سيگنال حريق باشد. 

  

  سيگنال حريق از تابلو برق به پنل اعالم حريق  -حالت دوم
ل حريق بايد در پنل  شود. يك سيگنابا تخليه فشار كلكتور خروجي، پمپ اصلي به صورت خودكار راه اندازي مي

  اعالم حريق رويت گردد. (اين مرحله مي تواند همزمان با آزمون عملكرد نرمال انجام شود) 
  اعالم شرايط خطا نمايد.پنل اعالم حريق بايد شود. ارتباطي مربوطه توسط اپراتور قطع ميكابل سپس 

  

  نل اعالم حريق سيگنال خطا از تابلو برق به پ -حالت سوم

شود. يك سيگنال خطا بايد در پنل اعالم حريق رويت گردد. (اين  برق ورودي به تابلو برق توسط اپراتور دو فاز مي
  مرحله مي تواند همزمان با آزمون عملكرد نرمال انجام شود) 

  دريافت سيگنال خطا باشد. شود. واكنش پنل اعالم حريق بايد مشابه شرايط  ارتباطي مربوطه قطع ميكابل  سپس  
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  آزمون راه اندازي خودكار خودسرويس 

توسط اپراتور به تاريخ و زمان انجام تست (چند دقيقه بعد از آن)    PLCتاريخ و ساعت راه اندازي ماهانه خودكار  
اندازي و   راه  به صورت خودكار  قبل مشخص شده، سيستم خودسرويس بايد  از  زمان  با فرا رسيدن  تغيير يابد. 

انجام شود. جهت درك بهتر، اين مراحل با جزئيات بيشتر مجدداً در ادامه ذكر    ٤مامي مراحل ذكر شده در فصل  ت
  شده است.

باز    K7گردند و همزمان با آن شير برقي توسط رله از مدار خارج مي  K5ابتدا پمپ دوم و پمپ جوكي توسط رله  
  ١٠گردد. پمپ اول پس از مدت  شده و با ايجاد افت فشار و تشخيص آن توسط پرشر سوييچ، پمپ اول فعال مي 

دقيقه تنظيم شده    ١١ براي كاركرد  PLCشود. با توجه به اينكه تايمر  خاموش مي  T3دقيقه كاركرد توسط تايمر  
  K4دد شير برقي سناريوي فوق توسط رله  پس از يك دقيقه غيرفعال شده و سپس با باز شدن مج  K5است رله  
ها تحت بررسي قرار داشته و در  اجرا مي گردد. در حين انجام اين مراحل، وضعيت تك تك المان  T1و تايمر  

  گردد. صورت بروز خطا، خودسرويس قطع شده و سيگنال خطا به پنل اعالم حريق ارسال مي
  

  تست دستي آزمون 

اپراتور فشرده شود. تمامي مراحل ذكر شده در خصوص نحوه انجام فرآيند  تابلو برق  كليد تست دستي   توسط 
الزم به توضيح است چنانچه عمليات خودسرويس با موفقيت انجام شود، پيام  خودكار خودسرويس بايد تكرار شود.  

  .  هاي مربوط به صحت عملكرد تجهيزات مختلف بايد در تابلو مشاهده شده و در گزارش وقايع ثبت شود
  

  خودسرويس  فرآيندآزمون خطاهاي 

چنانچه در حين انجام خودسرويس، نقصي در عملكرد يكي از تجهيزات ايجاد شود، اين خطا بايد توسط سيستم  
حاالت مختلف خطاي تجهيزات  تشخيص داده شده و به صورت يك خطاي عمومي به پنل اعالم حريق مخابره شود.  

  به شرح ذيل است: 

  

  ) Solenoid Open Fault( شير برقي  باز نشدنخطاي  -١حالت 
شود. سپس با فشردن كليد تست دستي، سيستم خودسرويس  ارتباط شير برقي و تابلو برق توسط اپراتور قطع مي

گردد.  اندازي مي  زمان   راه  از طي شدن  ارسال    بايد   ، سيستم خودسرويسثانيه  ١٥  پس  و ضمن  متوقف شده 
  ريق، خطاي باز نشدن شيربرقي توسط تابلو نمايش داده شود.  سيگنال خطا به پنل اعالم ح 

  

  ) Solenoid Close Fault( خطاي بسته نشدن شير برقي -٢حالت 

ارتباط شيربرقي و تابلو برقرار شده و با فشردن كليد تست دستي، سيستم خودسرويس راه اندازي مي گردد. اپراتور  
دارد. پس از سپري شدن مدت  ممانعت كرده و شيربرقي را باز نگه ميبه صورت دستي از قطع جريان شيربرقي  
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ثانيه از زمان آغاز تست) بايد فرآيند خودسرويس متوقف شده   ٣٠ثانيه از ارسال فرمان قطع شيربرقي (  ١٥زمان  
  و ضمن ارسال سيگنال خطا به پنل اعالم حريق، خطاي بسته نشدن شيربرقي توسط تابلو نمايش داده شود. 

  

  ) Flowswitch Faultخطاي عدم عملكرد فلوسوييچ در هنگام خودسرويس ( -٣حالت 

اپراتور به نحو مناسب، به صورت مكانيكي از حركت تيغه فلوسوييچ جلوگيري كرده و سپس با فشردن كليد تست  
ه پنل  دستي و راه اندازي سيستم خودسرويس، بايد فرآيند خودسرويس متوقف شده و ضمن ارسال سيگنال خطا ب

  اعالم حريق، خطاي عدم عملكرد فلوسوييچ توسط تابلو نمايش داده شود.  
  

 ) Pressure Low Fault( در افت فشار عدم عملكرد پرشرسوييچ خطاي   -٤حالت 

هاي قطع شده در مراحل قبل، به شرايط عادي بازگرداني شده، سپس ارتباط پرشرسوييچ توسط اپراتور  ارتباط
ثانيه، بايد    ١٥شود. با فشردن كليد تست دستي و راه اندازي سيستم خودسرويس و سپري شدن زمان  قطع مي

  فرآيند خودسرويس متوقف شده و ضمن ارسال سيگنال خطا به پنل اعالم حريق، خطاي عملكرد پرشرسوييچ
  توسط تابلو نمايش داده شود.   (پايين)

  

  ) Pressure High/Pump Fault(  يا پمپ)  عملكرد پرشرسوييچ افزايش فشار (  عدمخطاي    -٥حالت  

شود. با فشردن كليد  توسط اپراتور قطع ميها  پمپمدار تغذيه  به شرايط عادي بازگرداني شده، سپس    سيستم
ثانيه، بايد فرآيند خودسرويس متوقف شده    ١٥تست دستي و راه اندازي سيستم خودسرويس و سپري شدن زمان  

توسط تابلو نمايش   پمپ مدار  /(باال) و ضمن ارسال سيگنال خطا به پنل اعالم حريق، خطاي عملكرد پرشرسوييچ
  داده شود.  

  

  ) Pump Circuit Fault( مدار فرمان پمپخطاي  -٦حالت  

شود. با فشردن  توسط اپراتور قطع مي  PLCنتاكتور پمپ با  رتباط كابه شرايط عادي بازگرداني شده، سپس    سيستم
ثانيه، بايد فرآيند خودسرويس متوقف    ١٥كليد تست دستي و راه اندازي سيستم خودسرويس و سپري شدن زمان  

  توسط تابلو نمايش داده شود. مدار فرمان پمپ  شده و ضمن ارسال سيگنال خطا به پنل اعالم حريق، خطاي 
  

  ) Pump Contactor Fault( اكتورنشدن كنت رهاخطاي  -٧حالت 

شده،    سيستم بازگرداني  عادي  شرايط  ازبه  راه  پس  و  دستي  تست  كليد  خودسرويس  فشردن  سيستم  اندازي 
س،  پس از پايان سيكل اول خودسرويشود.  كنتاكتور پمپ مربوطه توسط اپراتور در وضعيت بسته نگه داشته مي

  ارسال شود. نال خطا به پنل اعالم  مپ توسط تابلو نمايش داده شده و سيگ تاكتور پكنو خطاي  يد فرآيند متوقف  با
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  ) Flowswitch Fault( رمالدر شرايط ن خطاي فلوسوييچ  -٨حالت 

خودسرويس،   نبودن سيستم  فعال  شرايط  ميكابل  در  قطع  اپراتور  توسط  برق  تابلو  با  فلوسوييچ  شود.  ارتباطي 
اعالم حريق، خطاي عملكرد   به پنل  از مدار خارج شده و ضمن ارسال سيگنال خطا  بايد  سيستم خودسرويس 

  فلوسوييچ را نمايش دهد. 

  

  ) S3( )Discharge Valve Faultو  S2(ساختمان هاي  دهشخط  شير بودنخطاي بسته  -٩حالت 

سيستم خودسرويس بايد از مدار خارج شده و ضمن ارسال   شود.توسط اپراتور بسته مي دهش شير قطع كن خط 
شود.  ارتباطي شير قطع ميكابل  سپس    را نمايش دهد. بسته بودن شير سيگنال خطا به پنل اعالم حريق، خطاي  

  عملكرد سيستم بايد مشابه باشد. 

  

  )Fire Alarm Activation( وقوع حريق در زمان انجام خودسرويس  -١٠حالت 

وضعيت حريق    شود. سپس حالت نرمال بازگرداني شده و خودسرويس توسط كليد تست دستي فعال ميسيستم به  
گردد. عملكرد خودسرويس بايد بالفاصله قطع شده و سيستم آماده  توسط شستي اعالم حريق، شبيه سازي مي

 دهي به مصارف احتمالي ساختمان شود.  سرويس

  

  ) Phase Control Fault( خطاي كنترل فاز -١١حالت 

سيستم  در شرايطي كه پمپ ها فاقد عملكرد هستند، منبع تغذيه تابلو توسط اپراتور دوفاز شده و خارج شدن  
  شود.  بررسي ميخودسرويس از مدار 

شود  تذكر: دوفاز شدن تغديه اصلي در حين عملكرد پمپ، ممكن است به پمپ آسيب وارد نمايد. لذا توصيه مي
  ر زمان فعال بودن خودسرويس و عملكرد پمپ ها، بررسي نشود. خطاي كنترل فاز د 

  

  )Main Power Fault(  قطع برق تابلو -١٢حالت 

  ه سيستم اعالم حريق ارسال گردد.  بشود. پيام خطا بايد تغذيه اصلي تابلو توسط اپراتور قطع مي
  

شود.  بررسي ميتوسط اپراتور استخراج و  )  PLC LOG(در پايان پس از تكميل مراحل فوق، گزارش عملكرد سيستم  
  تمامي وقايع بايد در گزارش ثبت شده باشد. 
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  به منظور سهولت بررسي، چك ليست هاي آزمون هاي فوق الذكر در ادامه آورده شده است.
  

  نرمال تابلو چك ليست آزمون عملكرد  -١- ٢جدول 

  عملكرد    آزمون  رديف

    تست چراغ  ١
    خطاي كنترل فاز ارزيابي عملكرد آژير بادي و كليد ريست آژير در شرايط   ٢
    سوييچ عملكرد دستي پمپ هاي اصلي و رزرو   ٣
    سوييچ عملكرد خودكار، دستي و قطع پمپ جوكي   ٤
    كليد قطع دستي مثلث و   -، عملكرد ستاره ١راه اندازي خودكار پمپ   ٥
    مثلث و كليد قطع دستي  -، عملكرد ستاره ٢راه اندازي خودكار پمپ   ٦
    ها در تابلونمايش صحيح پيام فعال شدن پمپ  ٧
    دريافت سيگنال حريق از پنل اعالم و غير فعال شدن خودسرويس  ٨
    ٨ارتباط ايمن در برابر خطاي بند عملكرد صحيح   ٩
    سيگنال خطا از تابلو به پنل اعالم در شرايط خطاي تابلوارسال صحت   ١٠
    ١٠ارتباط ايمن در برابر خطاي بند عملكرد صحيح   ١١
    ارسال سيگنال حريق از تابلو به پنل اعالم در شرايط عملكرد پمپ ها   ١٢
    ١٢ارتباط ايمن در برابر خطاي بند عملكرد صحيح   ١٣
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  خودسرويس چك ليست آزمون عملكرد  -٢- ٢جدول 

قطع    آزمون  رديف
  خودسرويس

سيگنال  
  خطا 

نمايش در  
PLC 

عملكرد  
  نهايي 

          اندازي خودكار سيستم خودسرويس در زمان مشخص راه  ١
          آزمون تست دستي   ٢
          در خودسرويس   ١عملكرد صحيح و كامل پمپ   ٣
          خودسرويس در   ٢عملكرد صحيح و كامل پمپ   ٤
          خطاي باز نشدن شيربرقي   ٥
          ير برقي شخطاي بسته نشدن   ٦
          خطاي عدم عملكرد فلوسوييچ   ٧
          در افت فشار  خطاي عدم عملكرد پرشرسوييچ   ٨
          مپ) يا پچ ويي(پرشر سخطاي عدم افزايش فشار   ٩

          خطاي مدار فرمان پمپ    ١٠
          كنتاكتور پمپرها نشدن خطاي   ١١
          خطاي قطع ارتباط فلوسوييچ   ١٢
          پمپ  دهشقطع كن خط    هايخطاي بسته بودن شير  ١٣
            خودسرويس سيگنال حريق حين واكنش مناسب به  ١٤
          خطاي كنترل فاز   ١٥
          خطاي قطع برق تابلو  ١٦
          يات در پايان عمل  گزارش صحيح وقايع  ١٧
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  اطالعات مندرج در پالك شاسي پمپ و تابلو برق  –  ٣پيوست 

  الزامي، بر روي هر يك از تابلوهاي برق و شاسي مجموعه پمپ آتش نشاني بايد يك پالك دربردارنده اطالعات  
نصب شود. اين پالك به منزله شناسنامه محصول بوده و به صورت اختصاصي براي محصول و پروژه مربوطه ساخته  

د يكسان بوده و شامل تمامي اطالعات  شده باشد. تمامي پالك هاي ساخته و نصب شده روي تابلو يا شاسي باي
نوشته هاي پالك بايد به صورت دائمي حك شده و قابل تغيير يا پاك شدن نباشد. ارتفاع نوشته ها  الزامي باشند. 

سانتيمتري به سادگي قابل خواندن باشند. ابعاد پالك    ٦٠بايد به اندازه اي باشد كه مشخصات درج شده از فاصله  
ه چيدمان اصالعات و اندازه نوشته ها، انتخاب شده و داراي حاشيه مناسب به اندازه اي باشد  بايد متناسب با نحو

ترتيب نگارش اطالعات  كه در صورت استفاده از پرچ يا پيچ جهت نصب، نوشته هاي اصلي آن مخدوش نگردد.  
  پالك بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشد.. فاقد اهميت است

  

  مجموعه پمپ آتش نشاني اطالعات الزامي پالك 

  نام كامل شركت توليد كننده -١
  و آدرس پايگاه آنالين شركت جهت كنترل شماره سريال  اطالعات تماس شركت توليد كننده  -٢
  معرفي اختصاري محصول شامل تعداد خطوط و تعداد فاز و كالس ساختمان، مشابه نمونه ذيل:  -٣

 »   S1فاز كالس   ٣خط  ٣« مجموعه پمپ آتش نشاني  

  نام، آدرس و شماره پرونده شهرسازي پروژه  -٤
  سال ساخت   -٥
  ) psiهد بر حسب متر يا بار و   –   gpmمشخصات آبدهي پمپ (دبي بر حسب مترمكعب ساعت و   -٦
 درجه حفاظت تابلو برق   -٧

  مشخصات الكتريكي الكتروموتور اصلي شامل توان، شدت جريان، دور و فركانس -٨
  پمپاختصاصي شماره سريال  -٩

براي هر مجموعه پمپ آتش نشاني، بايد يك شماره سريال اختصاصي ايجاد شده و در اسناد مرتبط با پمپ و  
  ١٦نامه، ذكر شود. شماره سريال پمپ بايد شامل بايگاني توليد كننده و همچنين برگه هاي اصالت كاال و ضمانت

رقم بعدي    ١٤ول مخفف نام شركت توليد كننده بوده و  حرف ا   ٢كاراكتر بوده و مطابق جدول ذيل، ايجاد شود.  
  ٥نشان دهنده سال و ماه توليد، آبدهي پمپ، منطقه شهرداري پروژه، كالس ساختمان و نهايتاً شماره اختصاصي 

  رقمي مي باشد.  
  

  كد شركت   سال  ماه gpmآبدهي   منطقه شهرداري  Sكالس   رقمي  ٥شماره اختصاصي 
٠٠  ٠١  ٠١٥٠  ٠١ *  ١  ٠٠١٢٥  AB 

 AB0001015001100125نمونه سريال اختصاص يافته به يك پمپ آتش نشاني:       
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گانه شهر تهران بوده و اين سازمان نظارتي بر   ٢٢* منطقه شهرداري ذكر شده در جدول فوق، مربوط به مناطق  
شود توليدكنندگان  پيشنهاد ميبه منظور انسجام بيشتر،  در ساير شهرها ندارد. ليكن    نصب شده مجموعه پمپ هاي  

به مجموعه پمپ از شهر تهران، استفاده  از جدول ذيل جهت تخصيص شماره سريال  هاي به كاررفته در خارج 
  نمايند. 

  

  شماره  نام استان   شماره  نام استان   شماره  نام استان 
  ٥٣  كردستان   ٤٢  بوشهر   ٣١  تهران (به جز شهر تهران) 

  ٥٤  سمنان    ٤٣  مازندران   ٣٢  البرز 
  ٥٥  يزد  ٤٤  گيالن   ٣٣  اصفهان 

  ٥٦  زنجان   ٤٥  كرمان   ٣٤  خراسان رضوي 
  ٥٧  لرستان   ٤٦  كرمانشاه   ٣٥  خراسان شمالي 
  ٥٨  سيستان و بلوچستان   ٤٧  گلستان   ٣٦  خراسان جنوبي 

  ٥٩  چهارمحال و بختياري   ٤٨  مركزي  ٣٧  آذربايجان شرقي 
  ٦٠  كهگيلوي و بوير احمد   ٤٩  قم   ٣٨  آذربايجان غربي 

  ٦١  ايالم  ٥٠  قزوين  ٣٩  هرمزگان
  ٩٨  خارج از ايران   ٥١  همدان   ٤٠  فارس 

      ٥٢  اردبيل  ٤١  خوزستان 
  

  بالمانع است.   و شماره سريال   به منظور سهولت كنترل اصالت كاالروي پالك  QRباركد يا كد درج 
  يل، نمونه اي از يك پالك مجموعه پمپ آتش نشاني قابل رويت است: در تصوير ذ

  
  اضافه شود   نيز بعداً قطر پروانه
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   الكترونيكي مندرج در بايگاني فيزيكي و الزامي  مدارك و اطالعات –  ٤پيوست 

براي هر يك از مجموعه پمپ هاي توليد شده، مدارك ذيل بايد به دو صورت فيزيكي و الكترونيكي تهيه شده و  
در بايگاني فيزيكي در محل شركت و همچنين در پايگاه داده آنالين شركت حفظ و نگهداري شود. شماره سريال  

  .  شده باشد مدارك درج پمپ بايد در تمامي صفحات  
يك  بايگاني فيزيكي بايد به صورت مرتب و كالسه بندي شده بوده و مدارك هر مجموعه پمپ به صورت يكجا در  

نحوه بايگاني مدارك بايد با ترتيب هاي خاصي (نظير تاريخ، منطقه، كالس ساختماني و ...)  قرار گيرد. مجزا پوشه  
  در كمترين زمان ممكن ميسر گردد.  به گونه اي باشد كه دستيابي به آنها 

در پايگاه داده آنالين، بايد براي هر مجموعه پمپ يك صفحه مجزا و اختصاصي طراحي شده و تمامي مدارك ذكر  
شده در ذيل، به گونه اي در آن بارگذاري گردد كه مالك، بهره بردار، مسئول تعميرات و نگهداري، مهندس ناظر  

  به آن مراجعه كرده و مدارك را مشاهده نمايند. ني بتوانند به سادگي و كارشناسان سازمان آتش نشا
  

  فهرست مدارك 

تعداد    -١ شماره شهرسازي،  آدرس،  تماس،  مالك، شماره  نام  پروژه،  نام  پروژه شامل  اطالعات كامل مشخصات 
طبقات و كاربري ساختمان، كالس ساختمان، تصوير درخواست فني ارسال شده توسط خريدار، نام و شماره تماس  

  مسئول تعميرات و نگهداري و ...  
شامل نام سازنده، مدل، دبي و هد، نمودار و جداول مربوطه،  صب شده  پمپ هاي نالكتروتمامي  مشخصات فني    -٢

  قطر پروانه، جنس شفت و پروانه، مشخصات فني الكتروموتورها
فني  -٣ توليدكننده، مدلفهرست، مشخصات  نام  و سايز تمامي تجهيزات مكانيكي شامل شيرهاي قطع كن،    ، 

  لوله ها و اتصاالت منبع تحت فشار، شرسوييچ، فلوسوييچ، يكطرفه، برقي، تخليه، لرزه گير، صافي، مانومتر، پر
ها و شاسي و مشخصات فني زيرسازي محل  نقشه و مشخصات فني شاسي پمپ، سايز و شماره پيچ هاي فلنج - ٤

  نصب در پروژه  
فهرست، مشخصات فني، نام توليدكننده و مدل تمامي تجهيزات الكتريكي به كار رفته در تابلوي برق شامل    -٥
  PLCخامت ورق و درجه حفاظتي تابلو، سايز سيم ها، كليدهاي مينياتوري، سكسيونر فيوز، تايمر، ض
 PLCشه هاي مدار فرمان، مدار قدرت و نق -٦

  گواهي ساخت و كنترل كيفي مجموعه پمپ  -٧
 PLCو  و آزمون عملكرد تابلو مجموعه پمپ  هيدرواستاتيك  گواهي آزمون  -٨

  گواهي اصالت كاال  -٩
  ضمانتنامه  -١٠
نياز به  خودسرويس (سيستم  كار با تابلو و  نحوه  و آموزش    ، نگهداريراهنماي نصب، راه اندازي، عيب يابي  -١١

  بايگاني فيزيكي ندارد) 
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  بازديد احراز صالحيت سازمانهاي چك ليست  -٥پيوست 

هنگام احراز  ها  ليستدر صورت تمايل شركت به تعيين صالحيت، موارد ذيل بايد كامالً رعايت شود. اين چك  
  صالحيت، توسط سازمان آتش نشاني تكميل شده و داخل پرونده بايگاني مي گردد.  

توليد  شركت موظف است پيش از درخواست تعيين صالحيت، يك دستگاه نمونه با رعايت مفاد اين آيين نامه،  
در زمان بازرسي اوليه كارشناسان سازمان، مالك ارزيابي توان شركت در توليد مجموعه  نمونه  نمايد. اين دستگاه  

  پمپ آتش نشاني مطابق با ضوابط اين سازمان، قرار خواهد گرفت. 
  چك ليست عمومي تعيين صالحيت  -١- ٥جدول 

  وضعيت  شرح مورد   رديف 
    مترمربع است.  ١٠٠مساحت حداقل شركت داراي محل توليد به   ١
    برق سه فاز و انشعاب آب شهري در مجموعه موجود است.   ٢
    ابزار و ميز كار جوشكاري مناسب ارزيابي مي شود.   ٣
    براي سالن توليد، خصوصاً بخش جوشكاري، تهويه مناسب در نظر گرفته شده است.   ٤
    دارد.ابزار مناسب جهت حمل اشياي سنگين وجود   ٥
    بار موجود است. ١٤ادوات و تجهيزات تست هيدرواستاتيك تا فشار   ٦
    ادوات سنجش مشخصات الكتريكي و تست تابلو برق مناسب ارزيابي مي شود.    ٧
    ابزار پاشش رنگ مناسب ارزيابي مي شود.    ٨
    محل رنگ آميزي از محوطه داخلي به نحو مناسب جداسازي شده است.  ٩

    ابزار عمومي مناسب در محل توليد موجود است.   ١٠
    لوازم و تجهيزات حفاظت فردي مناسب براي بخش هاي مختلف در نظر گرفته شده است.    ١١
    عالئم هشدار دهنده ايمني و محيط كار در محل توليد نصب شده است.   ١٢
    در محل موجود است. رويه مكتوب توليد شامل نقشه ها، ابعاد و اندازه ها تهيه شده و   ١٣
    رويه مكتوب مستندسازي عمليات توليد و كنترل كيفيت تهيه شده و در محل موجود است.    ١٤
    رويه مكتوب تست و آزمون نهايي تهيه شده و در محل موجود است.   ١٥
    ها تهيه شده است. هاي مناسب جهت نظارت بر توليد، كنترل كيفيت و انجام آزمونچك ليست  ١٦
    در هر بخش از خط توليد، تابلوي نكات مهم توليد و ايمني تجهيزات، نصب شده است.    ١٧
    محل تست عملكرد نهايي، و نحوه ارتباط با سيستم اعالم حريق مناسب ارزيابي مي شود.    ١٨
    رويه تخصيص شماره سريال براي محصوالت مشخص شده و رعايت مي گردد.    ١٩
    است. ٢اه پمپ نمونه مطابق الزامات بخش بخش هاي مكانيكي دستگ   ٢٠
    است.   ٣تابلو برق پمپ نمونه مطابق الزامات بخش   ٢١
    مناسب ارزيابي مي شود.   ٢مطابق چك ليست پيوست  PLCكاركرد سيستم خودسرويس و   ٢٢
    ، بر روي پمپ و تابلوها نصب شده است. ٣پالك مطابق با مندرجات پيوست   ٢٣
    در محل وجود دارد. ٤مناسب جهت بايگاني فيزيكي اسناد و مدارك مندرج در پيوست ساز و كار   ٢٤
    توسط شركت ايجاد شده است.  ٤ساز و كار مناسب جهت بايگاني الكترونيكي مطابق پيوست   ٢٥
    شماره سريال پمپ نمونه در سامانه آنالين قابل كنترل بوده و مدارك آن تكميل شده است.    ٢٦
    مسئول كنترل كيفي آموزش ديده و مسلط به فرآيندها در واحد توليد حاضر است.    ٢٧
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  چك ليست انطباق بخش مكانيكي  -٢- ٥جدول 
  وضعيت   شرح مورد   رديف

    انتخاب شده است.جنس شفت و پروانه به درستي   ١
    تحمل فشار اجزاي سيستم به درستي انتخاب شده است.  ٢
    پمپ مطابق جدول به درستي انتخاب شده است.   دهشحداقل سايز لوله هاي مكش و    ٣
    در صورت استفاده از تبديل ها، جهت نصب و نوع تبديل مناسب است.  ٤
    پمپ ها صحيح است.و نصب نحوه انتخاب   ٥
   نحوه تنظيم فشار پرشرسوييچ پمپ هاي اصلي، رزرو و جوكي به درستي انجام شده است.     ٦
    عملكرد خط باي پس مناسب ارزيابي مي شود.    ٧
    مطابق ضوابط انتخاب شده است.   دهش شيرآالت و اتصاالت خطوط مكش و نوع   ٨
    ترتيب نصب شيرآالت و اتصاالت صحيح است.    ٩
    فاصله ميان مكش پمپ تا نزديك ترين اتصال به درستي رعايت شده است.    ١٠
    تمامي مانومترها به شير قطع كن مجهز شده اند.  ١١
    و نحوه نصب آنها صحيح است.  اندازه صفحه مانومترها  ١٢
    متصل شده اند.  مانومتر و فشارسنج با استفاده از لوله لوپ   ١٣
    اتصال لوله ها به كلكتورها از نوع زين اسبي انجام شده است.  ١٤
    شيرهاي تخليه در محل هاي مورد نياز در نظر گرفته شده است.  ١٥
      ساخته شده است.  ٨شاسي مناسب به نحو مناسب از ناوداني حداقل سايز   ١٦
    برچسب هاي هشدار دهنده كلكلتورهاي ورودي و خروجي نصب شده است.    ١٧
    اجزاي اصلي به رنگ قرمز رنگ آميزي شده است.   ١٨
    شيرآالت و اتصاالت خط تست به درستي انتخاب و نصب شده است.   ١٩
    پالك مجموعه پمپ به صورت دائمي روي شاسي نصب شده است.   ٢٠
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  چك ليست انطباق بخش الكتريكي  -٣- ٥جدول 
  وضعيت   شرح مورد   رديف

    است. ميليمتر ساخته شده  ١.٥تابلو برق و ريل هاي داخلي آن از ورق فوالدي ضخامت   ١
    قفل، لوله، روبند، جيب، گوشواره و نوار الستيكي تابلو به صورت مناسب تعبيه شده است.    ٢
    رنگ آميزي تابلو صحيح و اصولي مي باشد.    ٣
    پالك تابلو به صورت دائمي روي بدنه آن نصب شده است.    ٤
    لحاظ شده است.  %١٥در فضاي داخلي تابلو امكان توسعه به ميزان   ٥
   عالئم هشدار دهنده روي تابلو نصب شده است.   ٦
    در محل ورود و خروج كابل به تابلو از گلند استفاده شده است.    ٧
    اتصاالت الكتريكي با استفاده از سرسيم و كابل شود انجام شده است.  ٨
    تابلو با پنل اعالم حريق به صورت ايمن در مقابل خطا مرتبط شده است.  ٩
    بادي تابلو در شرايط خطا عملكرد مناسب دارد. آژير   ١٠
    جزئيات و نقشه هاي فني داخل تابلو قرار گرفته است.    ١١
    كدگذاري شده و داراي برچسب مناسب است. و سرسيم ها  تجهيزات   ١٢
    كليدهاي مينياتوري، سكسيونري، تايمر و بي متال از نوع و ظرفيت مناسب انتخاب شده است.   ١٣
    رله ها و كنتاكتور ها از نوع و ظرفيت مناسب انتخاب شده است.  ١٤
      نموده و پمپ را در زمان صحيح خاموش مي نمايد.تايمر پمپ ها به درستي عمل   ١٥
    مناسب است.   اندازه و رنگ سيم ها و كابل ها   ١٦
    ها، كليدهاي فشاري، تست عملكرد و تست چراغ صحيح است.هاي سيگنال، سوييچعملكرد چراغ  ١٧
    ارزيابي مي شود.  مناسبراه اندازي پمپ در شرايط نياز به روش ستاره مثلث،   ١٨
    عملكرد مناسب دارد.   ٢سيستم خود سرويس مطابق شرايط و سناريوي پيوست   ١٩
    تابلو توانايي ثبت وقايع و ارائه گزارش به نحو مناسب را دارد.    ٢٠
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  ها و فرآيندهاي توليد ها، چك ليستنمونه فرم -٦پيوست  

  شود مي تكميل

  نمونه فرم فرآيند توليد 

  و آزمون   نمونه فرم فرآيند كنترل كيفيت

  (حين مونتاژ) بخش مكانيكي نمونه فرم و چك ليست نظارت بر توليد 

  نمونه فرم و چك ليست نظارت بر توليد بخش الكتريكي (حين مونتاژ) 

  جهت رهگيري بهتر محصوالت استفاده شده  نمونه فرم حواله انبار

  نمونه فرم و چك ليست آزمون هيدرواستاتيك 

  PLC عملكرد خودسرويس و تابلو و   عملكرد نرمالنمونه فرم و چك ليست آزمون 

  نمونه فرم اصالت كاال 
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  پمپ  جزئيات اجراي فنداسيون محل نصب مجموعه -٧پيوست 

محل نصب پمپ هاي آتش نشاني بايد داراي زيرسازي مناسب باشد. فنداسيون محل نصب بايد مطابق جزئيات  
مشاور ايمني و سازنده پروژه موظف اند پيش از نصب پمپ،  ، مش بندي و بتن ريزي شود.  ٧مندرج در تصوير  

  محل نصب را مطابق جزئيات ذيل آماده سازي نمايند.

 

  دي و بتن ريزي فنداسيون مجموعه پمپ جزئيات مش بن -١-٧شكل 
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  (اطالعاتي)  مشخصات پمپ  -٨پيوست 

    نشاني، بايد موارد ذكر شده در اين پيوست را رعايت نمايند.سازندگان پمپ آتش

بدنه پمپ بايد به گونه اي ساخته شود كه اجازه بازرسي پروانه ها و ساير قطعات داخلي را بدون ايجاد مزاحمت  
فراهم نمايد. بدنه بايد شامل تمهيداتي جهت تسهيل دمونتاژ كردن آن بدون نياز    دهشبراي لوله كشي مكش و  

  .باشد  ه استفاده از گوه يا ابزار مشابهب

پمپ بايد داراي پايه بوده يا تهميدات الزم جهت الحاق پايه را داشته باشد و يا داراي يك ساپورت (نظير سوراخ  
  .د پيچ و صفحه اي جهت اتصال پايه به پمپ) باش 

يك مجراي تخليه بايد به گونه اي تعبيه شده باشد كه تمامي قطعات بدنه پمپ بتواند از طريق آن، از آب تخليه  
  :شود. اين مجرا بايد به گونه اي رزوه شده باشد كه امكان نصب سرپوش با مشخصات ذيل بر آن وجود داشته باشد 

  اينچ كوچكتر نباشد  ½از لوله با سايز 

  برابر خوردگي ساخته شده باشد  از مواد مقاوم در 

ن و  د ريخته گري پمپ بايد داراي سطح هموار و عاري از پوسته پوسته شدگي، برآمدگي، ترك، تاول، سوراخ ش 
 .هر نوع عيب و نقصي كه بر كارايي مورد انتظار آن تاثيرگذار است، باشد 

.  اشد كه دچار ساييدگي و خراش نشوداين رينگ بايد از موادي ساخته شده ب  ،پمپ بايد داراي رينگ بدنه باشد 
رينگ ها بايد به گونه در بدنه تحكيم شده باشند كه اجازه حركت محوري يا دوراني را نداشته باشند. الزامي به در  

  .رينگ پروانه نيست ننظر گرفت

  .استفاده از پروانه چدني در پمپ هاي آتش نشاني مجاز نمي باشد 

محوري به گونه اي تحكيم شده باشند كه امكان تماس با بدنه در شرايط عملكردي  پروانه ها بايد در يك جهت  
  .را نداشته باشند 

پروانه ها بايد از نوع بسته باشد. بدين ترتيب كه با استفاده از ديواره هاي جانبي يا پوشش هاي مناسب، مسير آب  
  .اشد پروانه، از مكش به محيط پيراموني به طور كامل محصور و بسته شده ب

الزامات محل نصب پمپ آتش نشاني (از نظر استحكام و تحمل وزن و ارتعاشات) بايد توسط سازنده پمپ مشخص  
  .شده و جزئيات كامل اجرايي آن به منظور آگاهي مهندسين معمار، سازه و مالك پروژه منتشر شود 

ها به نحو مناسب و دائمي با عمق  جنس پالك هاي پمپ بايد از نوع مقاوم در برابر خوردگي بوده و كليه نوشته  
  .ميليمتر روي آن حك شده باشد   ١.٠حداقل 

  . جهت دوران پمپ بايد توسط پيكاني جهت دار، روي هر يك از پمپ ها مشخص شده باشد 
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  (اطالعاتي)   آزمون پمپ ها -٩پيوست

  آزمون عملكرد 

عملكردي بايد به گونه اي ترسيم شوند  پمپ بايد در سرعت اسمي تحت آزمون عملكرد قرار بگيرد. منحني هاي 
  ١٥٠در ظرفيت اسمي و  ، و هد مجموع توليد شده در حالت بدون جريان) KW( كه بازدهي، توان حقيقي 

در ظرفيت هاي مياني انتخابي بين ظرفيت حالت بدون جريان و بيشينه ظرفيت   همچنين  %ظرفيت اسمي و
  شده انجام اسمي، سرعت± ١٠آزمون عملكرد مجاز است در %ظرفيت اسمي را نمايش دهد.   ١٥٠هاي باالتر از  

دقيق، به كمك روابط رياضي، استخراج گردند. در تصوير ذيل نمونه    اسمي سرعت براي عملكردي هاي منحني و
 .اي از يك منحني عملكرد نمايش داده شده است

  
  منحني عملكرد  -١-٩شكل 

  آزمون دوام 

ساعت در بيشينه سرعت و ظرفيت اسمي و با استفاده از بزرگترين    ٢٤عمودي، بايد  پمپ هاي بدنه مجزا با شفت  
قطر پروانه، مورد آزمون دوام قرار بگيرند. در حين اين آزمون، نبايد اثري از سايش در ياتاقان ها با افزايش توان  

ي و در حين آزمون دوام،  مورد نياز پمپ، مشاهده شود. همچنين ياتاقان هاي پاييني بايد در شرايط غيرعملكرد 
  .عاري از آب باقي بمانند 

  آزمون استحكام هيدرو استاتيك 

دقيقه به طور ممتد، فشار    ١پمپ هاي بدنه مجزا، مكش از انتها و خطي، بايد  دهشبدنه و قسمت  
  .نمايند هر كدام بزرگتر بود، را تحمل  psi 400برابر بيشينه فشار كاري يا  ٢هيدرواستاتيكي معادل 

هر كدام كه    psi  ٢٥٠برابر بيشينه فشار كاري يا  ١.٥دقيقه در فشاري معادل   ٥ر پمپ بايد به مدت حداقل ه
  د. شو ندر آزمون فشار، هيچ گونه نشتي و گسيختگي مشاهده به طوريكه    بزرگتر باشد، تحت آزمون قرار گيرد
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    نماي شماتيك تجهيزات مكانيكي –  ١٠پيوست 
 

 
  (مخزن مستقل)  نماي شماتيك مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات  -١-١٠ شكل

 
  (مخزن مشترك)  نماي شماتيك مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات  -٢-١٠ شكل
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فشار بي باري از بيشترين فشار  در شرايطي كه   تنها  است،بخشي كه به صورت ستاره دار مشخص شده اجراي 
  الزامي است.  سيستم بيشتر باشد، ابل تحمل ق

 

 

 راهنماي نمادهاي مكانيكي  - ١-١٠جدول 
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 نقشه مدارهاي قدرت و فرمان -١١ پيوست

 

  ) S1(مدار قدرت  - ١-١١شكل
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  ) PLC )S1 مدار كنترل فاز و تغذيه -٢-١١شكل 
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  ) S1( ١بخش مدار فرمان  -٣-١١شكل 
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  ) S1( ٢بخش مدار فرمان  -٤-١١شكل 
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  ) S1( با سيستم اعالن حريقو ارتباط تابلو   PLCمدار تك خطي -٥-١١شكل 
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  ) S2,S3مدار قدرت تابلو شماره يك ( -٦-١١شكل 
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  )S2,S3(  تابلو شماره يك  PLCذيهمدار كنترل فاز و تغ -٧-١١شكل 
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  ) S2,S3مدار فرمان تابلو شماره يك ( -٨-١١شكل 
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  )S2,S3(  حريق مشماره يك با سيستم اعال  و ارتباط تابلو  PLCمدار تك خطي ٩-١١شكل 
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  ) S2,S3مدار قدرت تابلو شماره دو ( - ١٠-١١شكل 
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  ) S2,S3مدار فرمان تابلو شماره دو ( - ١١-١١شكل 
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    فهرست پمپ هاي قابل استفاده  -١٢پيوست 
، فهرست پمپ هاي قابل استفاده در مجموعه پمپ هاي آتش نشاني مورد پذيرش  هاي آتي اين ضوابط ويرايشدر  

تاريخ  سازمان، منتشر  اين   و از  توليدكنندگان مورد    انتشار،شده  توسط  تنها پمپ هاي مندرج در فهرست بايد 
گريز از مركز افقي سري اتابلوك، مطابق  هاي  استفاده قرار گيرد. تا زمان تهيه و انتشار فهرست، تنها الكتروپمپ

    جدول پيشنهادي اين پيوست، مورد پذيرش قرار خواهند گرفت.
  مطابق ذيل است:   پمپ آتش نشاني و درج در فهرست آتي،معيار اين سازمان جهت پذيرش محصول 

   خاص خود باشد.   دسته براي    گواهينامه فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيمحصول بايد داراي 
 بايد نمودارها و منحني هاي مدل هايي كه به عنوان پمپ آتش نشاني به فروش مي رساند را تهيه    سازنده

كرده و در سايت رسمي خود منتشر نمايد. اين منحي ها بايد توسط يك آزمايشگاه مورد تاييد سازمان  
 ملي استاندارد تهيه و صحه گذاري شده باشد.  

 هد شود تمامي محصوالتي كه به عنوان پمپ آتش نشاني فروخته مي شود را به رنگ قرمز  بايد متع  سازنده
 رنگ آميزي كرده و جنس شفت و پروانه آنها را مطابق الزامات اين آيين نامه انتخاب نمايد. 

 و خدمات پس از فروش باشد. ضمانت  حداقل دو سال محصوالت توليدكننده بايد داراي 
 ماينده رسمي و فعال در شهر تهران باشد. سازنده بايد داراي ن 

  
در اكثر پروژه  شود.  قرار گرفته  مورد نياز پمپ مدنظر    NPSHايد  بحتما    نگام انتخاب پمپ از نمودار، ه  نكته مهم:

  د. متر تجاور نمي نماي ٢الي  ١ستون آب مخزن آتش نشاني از   ميانگين ها ميزان ارتفاع 
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 يل دارد) ه اصالح و تكم(اين قسمت نياز ب  مدل پمپ و الكتروموتورهاي پيشنهادي  - ١-١٢جدول 
  ارتفاع آبدهي  ظرفيت آبدهي

  (متر)
  مدل پمپ

  (سانتريفيوژ) 
  الكتروموتور
  (كيلووات) 

قطر پروانه  
  (ميليمتر) 

hr/3m ٥٣ 

 gpm ١٥٠  

٢٠٠-٣٢  ٣٥  
٢٠٠-٥٠  

٤  
٧.٥  

١٨٠  
١٧٠  

٢٥٠-٣٢  ٥٥  
٢٠٠-٥٠  

٧.٥  
١١  

٢٣٠  
١٩٥  

٢٣٥  ١٥  ٢٥٠-٥٠  ٧٠  
٢٤٥  ١٨.٥  ٢٥٠-٥٠  ٨٠  
٢٥٩  ٢٢  ٢٥٠-٥٠  ٩٠  

hr/3m ٥٤ 

 gpm ٢٠٠  

١٧٥  ١١  ٢٠٠-٦٥  ٣٥  
٢٠٥  ١٥  ٢٠٠-٦٥  ٥٥  
٢٣٠  ٢٢  ٢٠٠-٦٥  ٧٠  
٢٤٥  ٣٠ ٢٠٠-٦٥  ٨٠  
٢٥٩  ٣٠  ٢٠٠-٦٥  ٩٠  

  
hr/3m ٥٥ 

 gpm ٢٥٠  

٢٢٠  ٢٢  ٢٠٠-٦٥  ٦٠  
٢٣٠  ٣٠  ٢٠٠-٦٥  ٧٠  
٢٤٥  ٣٠  ٢٠٠-٦٥  ٨٠  
٢٥٩  ٣٧  ٢٠٠-٦٥  ٩٠  
٢٧٠  ٣٧  ٣١٥-٦٥  ١٠٠  
٢٨٥  ٤٥  ٣١٥-٦٥  ١١٠  

hr/3m ٩٠ 

 gpm ٣٠٠  

٢١٥  ٣٠ ٢٥٠-٨٠  ٦٠  
٢٣٠  ٣٠  ٢٥٠-٨٠  ٧٠  
٢٥٥  ٣٧  ٢٥٠-٨٠  ٨٠  
٢٦٥  ٤٥  ٣١٥-٨٠  ٩٠  
٢٨٠  ٥٥  ٣١٥-٨٠  ١٠٠  
٢٩٠  ٥٥  ٣١٥-٨٠  ١١٠  

hr/3m ٩٠ 

 gpm ٤٠٠  

٢٣٠  ٣٧  ٢٥٠-٨٠  ٦٠  
٢٤٠  ٤٥  ٢٥٠-٨٠  ٧٠  
٢٥٥  ٤٥  ٢٥٠-٨٠  ٨٠  
٢٦٥  ٥٥  ٣١٥-٨٠  ٩٠  
٢٨٠  ٧٥  ٣١٥-٨٠  ١٠٠  
٢٩٠  ٧٥  ٣١٥-٨٠  ١١٠  

  


