King Faisal University

جامعة الملك فيصل

SAFETY MANAGEMENT

ادارة السالمة

خطة الصيانة لنظام انذار الحريق
Maintenance plan for the fire alarm system
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Follow the steps daily maintenance
اتباع خطوات الصيانة اليومية
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Ensure the validity and the work of all light bulbs of the Control
Panel
التأكد من صالحية وعمل جميع المصابيح الضوئية التابعة للوحة التحكم
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Check all of the panel operation that can be performed by
private keys that in the panel
فحص جميع عمليات اللوحة التي يمكن القيام بها عن طريق المفاتيح الخاصة بذلك
في اللوحة
See daily on the control panel and make sure the arrival of
electricity and the absence of failures
اإلطالع اليومي على لوحة التحكم والتأكد من وصول التيار الكهربائي وعدم وجود
أعطال بها
Test signal malfunction battery disconnect the battery from the
system
فحص إشارة عطل البطارية بفصل البطارية عن النظام
check for the signal cut off by the main disconnect the power
cord of the system
فحص إشارة قطع التيار الرئيسي بفصل التيار عن النظام
Ensure the stability of the motherboard and its focus with the
stability of electrical circuits within
التأكد من ثبات اللوحة الرئيسية وتركيزها مع ثبات الدوائر الكهربائية داخلها
Check the link with the fire station or other centers
الوصلة مع مركز اإلطفاء أو المراكز األخرى
check for component of the alarm system in each district at least
فحص عنصر من عناصر نظام اإلنذار في كل دائرة على األقل
Follow Preventive Maintenance specified by KFU Technical
Department
متابعة تعليمات الصيانة من اإلدارة الفنية بالجامعة
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