نظام انذار الحريق بمبانى الطالبات رقم ()03&82
اوال فى الحالة الطبيعية تكون لمبة الطاقة ) (POWERمضاءة باللون االخضر
وهذا يعنى ان الوضع طبيعى وال توجد اى مشاكل بشبكة انذار الحريق

لمبة الطاقة
)(POWER

ثانيا  -:فى حالة حدوث انذار حريق يتم عمل االتى
أ -التوجه الى لوحة انذار الحريق لمعرفة المنطقة الواقع بها االنذار والتى يتم تحديدها عن طريق لمبات مناطق الحريق
) (FIRE/ZONEوتكون المنطقة المضاءة باللون االحمر هى منطقة االنذار ويجب التوجه اليها فورا للوقوف على الحدث

لمبات مناطق
الحريق
)(FIRE/ZONE
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ب -التوجه الى منطقة االنذار والتأكد من حدوث حريق فعليا او ان هذا االنذار كاذب
ج -فى حالة الحريق يتم اتباع خطة الطوارئ للسيطرة على الحريق وإخالء المبنى اذا تتطلب االمر ذلك
د -فى حالة التاكد من ان هذا االنذار كاذب يتم عمل االتى -:
 -1معاينة كواشف الدخان فى موقع الحدث والبحث عن كاشف الدخان الذى يعطى ضوء احمر وفكه وتنظيفه واعادة تركيبه
مرة اخرى
 -8يتم الضغط على زر رقم ( )1بلوحة االنذار ) (STOPE/STARTإلسكات اجراس االنذار بالمبنى
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زر اسكات اجراس
االنذار
)(STOPE/START

 -3يتم الضغط على زر رقم ( )8بلوحة االنذار ) (SILENCEإلسكات صوت االنذار داخل اللوحة

زر اسكات صوت
انذار اللوحة
)(SILENCE

 -4يتم الضغط على زر رقم ( )0داخل اللوحة ) (RESETإلرجاع وضع شبكة االنذار الى الصورة الطبيعية لتكون لمبة الطاقة )(POWER
مضاءة باللون االخضر
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زر ارجاع شبكة
االنذار الى الصورة
الطبيعية
)(REST
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 -5فى حالة حدوث االنذار بسبب الضغط على احد الكواسر الزجاجية يتم ارجاع الكاسر الى وضعه الطبيعى عن طريق المفتاح الخاص به و
اتباع الخطوات رقم ( )4-0-8الرجاع النظام الى الوضع الطبيعى مرة اخرى

ال يتم الضغط على الكسر الزجاجى اال فى حالة الخطر فقط

الكاسر الزجاجى فى وضعه الطبيعى
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الكاسر الزجاجى بعد الضغط عليه وتظهر عالمة
مخططة باللون االصفر واالسود تدل على انه قد
تم الضغط على هذا الكاسر

يتم ارجاع الكاسر الى الحالة الطبيعية عن طريق
استخدام المفتاح الخاص به من خالل فتحة
موجودة اسفل الكاسر الزجاجى
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رابعا  -:ابواب الطوارئ
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ابواب الطوارئ في هذا المبنى ال تعمل مع شبكة االنذار وتفتح يدويا

ادارة السالمة

