
 

 

 

وند جان و خرد   هب انم خدا

 

 

 

 

  موضـوع:

 الزامات مالک عمل طراحی و ساخت

 انواع جعبه های آتش نشانی 



 الزامات مالک عمل طراحی و ساخت انواع جعبه های آتش نشانی 

 

1 

 

 مقدمه 

تجتار  و ... رر  ت ن شتتش تتتشان      ،رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تامین مسکن و گسترش  امتا ن ارار    

افزایش ساخت و ساز را بدنبال راشره است و رر صورت عدم آگاهی الزم از اصول ایمنی و عدم رعایت ضتواب   

موجب خسارت جانی و مالی فشاوان گشرر،  ه رر  و مقشرات مشبوطه می تواند حوارث ناگوار  را بدنبال آورره و

رسانی به مرقاضتیان ییتشب  متی توانتد بته عنتوان یت         اط ع این رابطه گشرآور  ضواب  و مقشرات مشتب  با 

 راهنما  مناسب تاثیش گذار باشد.

 انواع جعبه های آتش نشانی 

مسکونی ، تجتار  ، ارار  و ررمتانی بته     جعبه ها  آتش نشانی با توجه به  اربشر آنتا رر ساخرمان ها و اما ن

 اشکال مرفاوتی تولید و ساخره می شوند  ه بطور  لی به رو رسره بزرگ تقسیم می شوند :

 الف( جعبه ها  آتش نشانی جتت نگتدار  خامو   ننده ها 

 ب( جعبه آتش نشانی مجتز به قشقشه 

 پشلونی ) بدون سیسرم آب رسان راخلی (  ( جعبه ها  آتش نشانی مجتز به قشقشه با شیلنگ ها  نخ1-الف

( جعبه ها  آتش نشانی مجتز به قشقشه با شیلنگ ها  السریکی و پ سریکی )به همتشاه سیسترم آب    2-1-الف

 رسان راخلی (

( جعبه ها  آتش نشانی مجتز به قشقشه با شیلنگ ها  بشزنری و نخ پشلونی رر سه ستایز مرفتاوت از    1-1-الف

 تولید و ساخره می شوند . 2  2/1، و یا  1  2/1 و 1شیلنگ ها به قطش

شیلنگ ها  بشزنری با رو ش و یا بدون رو ش به رور قشقشه پیچیده شده و از طشیق  وپلینگ ها  مخصوص به 

)پار ینتگ  شیش زاویه رار آتش نشانی موجور رر جعبه مرصل می گشرند. این جعبه ها عموماً رر اما ن مسکونی 

، اما ن ارار  ، تجار  و ررمانی نصب شده و به همشاه شبکه لوله  شی ، مخزن یخیشه آب و بوسترش   ها و انبار (

 پمپ آتش نشانی جتت اطفاء حشیق ها  احرمالی مورر اسرفاره قشار می گیشند.

و  1"رر رو ستایز  ( جعبه ها  آتش نشانی مجتز به قشقشه با شتیلنگ هتا  الستریکی )پ ستریکی (      2-1-الف 

بار بوره و   15-45تولید و ساخره می شوند  ه شیلنگ ها  انتا از جنس السری  یا پ سری  فشار قو   4/3"

به رور قشقشه پیچیده شده از طشیق اتصاالت  وپلینگ ها و بست ها  مخصوص به شیش آتش نشانی و شیش تت   

 ن مسکونی به غیش از پار ینگ و رر اما  این جعبه ها عموماً ضشب آبی موجور رر جعبه مرصل می گشرند . از
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انبار  ، همچنین رر اما ن ارار  و مشاقبت ها  ررمانی و بتداشری به همشاه شبکه لوله  شی مخزن یخیشه آب 

 حشیق ها  احرمالی مورر اسرفاره قشار می گیشند. ءآتش نشانی و بوسرش پمپ جتت اطفا

 ه ــابعاد کلی جعب

بتشا  ستایز    75* 60* 17 ار و تو ار )بدون رر نظش گشفرن لبه هتا (  حداقل سایز اسراندارر رر هش رو مدل رو   

  2/1سانریمرش می باشد.( رر صورت اسرفاره از شتیش فلکته    5 و 3می باشد )لبه ها از هش طشف  2و  1  2/1ها  

( ستانریمرش   23سانری مرش به بتاال )تشجیاتا    20ستولت رر بسرن شیش فلکه و قشار رارن شیلنگ از عمق   بشا 2

سایز ها  خاص بش اساس سفار  مشرش  می تواند انجام شور مششوط بش رر نظش گتشفرن  لیته    اسرفاره گشرر.

 ئین نامه به آن اشاره شده است.آموازینی  ه رر این 

 

 ش نشانی ـهای آته رـلزامات ساخت جعبه ها و قرقا

 .بکار گشفره شور مرش میلی 1ضخامت حداقل با هنی روغنی و ورق باید از نوع ورق آ نوع ورق :(  1

رنگ جعبه ها باید از نوع الکرشواسراتی   وره ایتی بتوره و  لیته مشاحتل شسرشتو از قبیتل        پوشش رنگ :(  2

 چشبیگیش  ، فسفاته آهن و آب  شی را قبل از رنگ طی  شره باشد.

 ررجه سانریگشار انجام شور. 215مشحله پخت رنگ نیز باید رر رما  

 میکشون باشد. 65داقل ضخامت رنگ پایه باید ح

 رر نتایت آزمون ها  زیش صات  یفیت رنگ را گواهی می نمایند:

 تست سالت اسپش   -الف

 تست مقاومت رر بشابش ضشبه  -ب

 تست  شاس  ات  -پ
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میلتی مرتش    3رر طشاحی پایه نگتدارنده قشقشه باید از ورق حتداقل   پایه نگهدارنده قرقره متصل به بدنه :( 3

شافت از مقاومت  افی جتت نگته  ظشر و ناوه اتصال این پایه به بدنه به گونه ا  باشد  ه ضمن حفظ اسرفاره  

  یلوگشم وزن را رارا باشد. 15رار  حداقل 

میلیمرش جتت نگه رار  نازل بمنظور رسرشسی  1طشاحی پایه با ضخامت ورق حداقل  پایه نگه دارنده نازل :( 4

 نباشد.آن گونه ایی  ه مانع باز شدن  آسان باید رر نظش گشفره شور به

مشحله خم  ار  انجام شور  ه این امش رر مقاوم ستاز  ررب   2رر خم  ار  ررب حرماً هش لبه باید  درب : (5

 ،تاثیش باالیی رارر و همچنین بمنظور جلوگیش  از اشغال فضا  راهشو ها و عدم ایجار ممانعتت رر رفتت و آمتد   

 طشاحی شور. ررب باید هم سطح فشیم اصلی

: السری  آب بند  باید رر راسرا  عمتور بشبتاز شتدن ررب رو  فتشیم      الستیک آب بندی )نوار درزگیر (( 6

 نشور.جدا اصلی قشار گیشر تا رر ششای  مخرلف جو  و علی الخصوص سشما و گشما از جا  خور 

ا رر هنگام اسرفاره  اربش  ستخری  : اسرفاره از قفل ها   لید رار خ ف اصول ایمنی حشیق می باشد زیشقفل (7

بشا  مصشف  ننده یا آتش نشان ایجار می نماید و همچنین نوع قفل باید تو ار باشد  ه فضا  اضتافه از ررب  

 را اشغال نکند .

اسرفاره از هش نوع قطعه پ سریکی رر این قفل ها ممنوع و آبکار  و پوشش سطح قفل ها باید از نوعی باشد  ته  

 عت تست سالت اسپش  را جوابگو باشد.سا 250حداقل 

 پیچ به بدنه و ررب مرصل گشرر. 4عدر لوال  نصب شده می بایست با  2حداقل  لوال :( 8

 عدر لوال مورر نیاز است . 3سانریمرش حداقل  75* تبصشه : رر صورت تغییش ارتفاع ررب بیش از 

ه طشاحی شور  ه هیچگونه جوشکار  رر آنتا به  تار  ی  تکبصورت  ورور  ها باید  : آب ورودی های لوله(9

نشتور . ایتن    وارر رر هنگام جدا شرن آنتا ضمن ستولت جدا شدن هیچگونه آسیبی به پوشش رنگ زرهو نشور 

 گوشه اجشا گشرر. 4ورور  ها باید رر 

ار خوررگی و با توجه به اینکه سوراخ  ار  قطعات فلز  بعد از رنگ باعث ایج پیش بینی فضای نصب :( 10

سوراخ رر ریواره پشری جعبه ها ایجتار   6پوسیدگی رر قطعات می شور به همین منظور قبل از رنگ باید حداقل 

 شور  ه ضمن نصب آسان ، عمش مفید جعبه ها باالتش رور .

 * رر جعبه ها  رو  ار می بایست حداقل رو حفشه به منظور خشوج آب پیش بینی شور .
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ایی آسیبی به رنتگ و قطعتات راخلتی    جبسره بند  باید به گونه ا  باشد  ه رر حمل و جاب بسته بنـدی : ( 11

 وارر نشور.

قشقشه شیلنگ بشزنری یا الستریکی بتا ابعتار    و  لیه الزامات فوق می بایست رر  لیه جعبه ها اعم از جا   پسول 

 خاص رعایت گشرر.

 

 نواع قرقره های داخل جعبه  ا

 نگ بشزنری ) بدون سیسرم انرقال آب راخلی ( الف ( قشقشه مخصوص شیل

 ب( قشقشه مخصوص شیلنگ السریکی و پ سریکی )با سیسرم انرقال آب راخلی ( 

 

 الف ( قرقره مخصوص شیلنگ برزنتی 

 38حتداقل    2"و  1   2/1"میلی مرش باشد . قطش صفاه بشا  شیلنگ ها    1(ضخامت صفاات باید حداقل 1

ش  نتد ) رر صتورتیکه عمتق    یمی تواند تغی 2و  1  2/1له صفاات بش اساس نوع شیلنگ  سانری مرش باشد . فاص

 11و فاصتله صتفاات    54باید حداقل  2  2/1 "جعبه ها مشکلی ایجار نکند ( ضمناً قطش صفاات بشا  شیلنگ

 سانریمرش باشد.

 اصول و الزامات ساخت جعبه ها باشد. 2(پوشش رنگی صفاات باید طبق بند 2

 میلی مرش باشد. 18ل صفاه ها به یکدیگش باید با شفت آهنی ی  تکه با حداقل قطش (اتصا3

عدر بلبشینگ رر رو سش شفت انجام گیشر  ه رر هنگام گتشر    2(گشر  شیلنگ بش رو  شفت اصلی باید با 4

 شیلنگ هیچگونه ررگیش  ایجار نشور .

  صی رر آن مشاهده نگشرر.(اتصال جعبه به قشقشه باید به گونه ا  باشد  ه هیچگونه خ5

 (تمامی شفت ها به رلیل مقاومت رر بشابش خورندگی باید آبکار  شور.6

 عدر باشد. 5(تعدار پین ها  راب  بین رو صفاه باید حداقل 7

 (بترش است جتت باال بشرن مقاومت صفاات از پشوسه خمکار  ورق آنتا اسرفاره  شر.8
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 پالستیکی )با سیستم آب رسانی داخلی ( –قرقره مخصوص شیلنگ های الستیکی  

(راب  بین شیش آبی و قشقشه : راب  از نوع شیلنگ با رو ش فلز  )اسرنلس اسریل ( و اتصاالت بشنجی پشسی رر 1

 و مشور زمان نرواند باعث نشری گشرر.آب فشار و  رو سش اسرفاره گشرر  ه ضمن جلوگیش  از تابیدگی 

میلی مرش باشد . قطش صفاه ها بشا  شیلنگ ها   1فاات قشقشه باید حداقل (صفاات قشقشه : ضخامت ورق ص2

 سانریمرش باشد. 11سانری مرش باشد و فاصله بین صفاات باید حداقل  45حداقل  4/3

می تواند تغییش  ند )رر صورتی  ه عمق جعبه هتا مشتکلی ایجتار     1و یا  4/3صفاات بشاساس سایز  ( فاصله3

 نکند (

میلیمرش جتت  25صفاه ها و سیسرم انرقال آب باید از شفت بشنجی ی  تکه با حداقل ضخامت ( جتت اتصال 4

 مقاومت و جلوگیش  از  اهش ربی آب رر نظش گشفره شور.

هش گونه بوره و از بشنجی  ( سیسرم اتصال از شفت بشنجی به شیلنگ باید به گونه ا  طشاحی شور  ه اوال تماما5ً

 ه رر بار فشار را راشره باشد  25تامل حداقل  ،. رر ضمن رر تست آب بند رار  گشررخور فلز آبکار  شده

 هیچ گونه  اهشی رر ربی آب مااسبه شده ایجار نشور.نتایت 

ا رو عدر بلبشینگ صورت گیتشر  ته ضتمن عتدم     یلنگ و صفاات رو  شفت اصلی باید ب( سیسرم گشر  ش6

 سشیع و آسان را ایجار نماید.ایجار فشار رو  سیسرم آب بند  راخلی گشر  

رر صورت هش گونه نشتری امکتان   و ( اسرفاره از تفلون یا نوار آب بند  رر این قطعه خ ف اصول ایمنی است 7

و سبب ایجار خسارت به ساخرمان و عدم  ارایی می شور. لذا بوره  سخت و غیش ممکنبسیار بشطشف  شرن آن 

 باشد. ب بند  ممنوع میآاسرفاره از تفلون جتت 

 

 دستور العمل مربوط به نصب جعبه و لوله کشی آب آتش نشانی 

مسکونی و ارار  و تجار  و  انبارها، واحدها  سیسرم لوله  شی آب آتش نشانی رر سالنتا  اجرماعات، -1

صنعری باید زیش نظش مرخصص صاحب ص حیت انجام شور. نصب جعبه ها  آتش نشانی نوع شلنگتا  

صنعری، ارار  و تجار  همچنین پار ینگتا و انباریتا  واحدها  مسکونی مجتاز   نخ پشلونی رر واحدها 

رر طبقات واحدها  مسکونی و بشخی از واحدها  ارار  و سالنتا  اجرماعات میروان با توجه بته   بوره و

نظش مقام صاحب ص حیت از نوع شلنگ السریکی فشار قو ) هوزریل( اسرفاره  شر. حدا ثش فاصله بین 

 مرش رر نظش گشفره شور.  30عبه باید رو ج
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لوله ها  اصلی ) رایز( باید از نقطه  لکرور بوسرش پمپ تا پشت بام ارامه یافرته و بتا توجته بته مختزن       -2

انجام مااسبات مشتب  با ظشفیت مخزن،سایز  ؛تغذیه گشرند ه آب آتش نشانی هش ی  از جعبه هایخیش

ار پشت هش ی  از مصشف  ننده ها همچنین تعیتین متدت   لوله و مقاریش جشیان  ل آبدهی و میزان فش

 زمان الزم جتت مبارزه با حشیقتا  احرمالی رر اما ن باید توس  افشار صاحب ص حیت صورت پذیشر. 

اژ مخزن یخیشه آب آتش نشانی ، ایسرگاه پمپت ه ب ها  مرفاوت می بایست مجتز   اربش   لیه اما ن با -3

 به جعبه ها  آتش نشانی از هش رو نوع باشند.  تیشبکه لوله  شی اسراندارر منر آب،

ارار  و تجتار  و   رر صورت نیاز و بش اساس طشاحی اسراندارر بشا  بشخی از مجرمتع هتا  مستکونی،    -4

( نیتز  PIVآتش نشتانی ماوطته و یتا شتیشها  نشتانگش )     باالخص صنعری میروان از شیشها  هیدارنت 

 اسرفاره نمور.

ثش رر ارتفاع ی  مرشو ره سانری مرش  از  ف تمام شده بصورت رو ار جعبه ها  آتش نشانی باید حدا  -5

 و یا تو ار نصب گشرند. 

جعبه ها  آتش نشانی باید رر معشض رید همگان قشار گشفره و از قشاررارن موانع رر مقابتل آن بایتد    -6

 خوررار  گشرر.

ستازه ستاخرمانی   از نصب  شرن جعبه ها  آتش نشانی رر راخل شکافتا و یتا پشتت ریوراهتا  یت       -7

 خوررار  گشرر و توصیه میشور  ه نصب جعبه ها رر مالتا  ورور  و خشوجی افشار صورت پذیشر.

ستالن هتا و ...    نصب جعبه ها  آتش نشانی جنب پله ها  فشار،پاگشرها  رربتتا  ورور  ستاخرمانتا،   -8

 میباشد.  زمجا

 هش جعبه باید ی  شعاع حداقل بیست مرش را پوشش رهد.  -9

 مرش تجاوز  ند.  30اصله بین جعبه ها  آتش نشانی نباید از فحدا ثش  -10

 شتش  وصل باشد.  ب آتش نشانی حرماً به شیش اصلی آبباید توجه گشرر  ه لوله انرقال رهنده آ -11

اینچ و فشتار الزم رر بتاالتشین    2رر صورت انجام مااسبات هیدرولیکی قطش لوله اصلی نباید  مرش از  -12

 ش باشد. بار  مر 2نقطه نباید از 
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