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1

نظریه طراح
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جداول
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سيستم اطفاء حريق

اسائِ دفتشجِ هحاسثات سیستن گشهایش









اسائِ دفتشجِ هحاسثات سیستن آتشٌشاًی









اسائِ دفتشجِ هحاسثات تجْیضات هَتَسخاًِ









دسج ًام هالک ٍ سایش هشخصات ،دس کلیِ صفحات ًقشِ









لیست ٍ ششح ػالئن ًقشِّا









پالى لَلِکشی آب سشد ٍ گشم هصشفی ٍ آب گشم تشگشتی ٍ
لَاصم تْذاشتی دس کلیِ طثقات ٍ قطش لَلِّا ٍ سایضتٌذي تشاي









تواهی گشُ ّا
سایضس دیاگشام لَلِکشی آب سشد ٍ گشم هصشفی ٍ آب گشم
تشگشتی ٍ قطش لَلِّا تا رکش شواسُ سایضس
هحل کٌتَس اصلی آب ،اًشؼاتات فشػی ٍ سایضسّاي ٍسٍدي آب
اصلی

























سیستن تاهیي فشاس ،پالى هَقؼیت کلکتَسّا ٍ هٌثغ رخیشُ
آب ،فلَدیاگشام هشتَطِ  ،ظشفیت هٌثغ ٍ هشخصات پوپْاي
تاهیي فشاس شاهل ّذ ٍ دتی
هشخصات فٌی لَلِکشی آب سشد ٍ گشم ٍ تجْیضات
پالى لَلِکشی فاضالب ٍ ًٍت کلیِ طثقات ٍ هَقؼیت ٍ شواسُ
تٌذي سایضسّا ٍ سایضتٌذي تشاي تواهی گشُ ّا
قطش لَلِ ّا ٍ اًشؼاتات لَاصم تْذاشتی ،آب تاساى ،فاضالب
تْذاشتی ٍ لَلِّاي ًٍت
تفکیک لَلِّاي آب تاساى اص لَلِّاي فاضالب
پالى پشت تام ،کف خَاتْا ،شیةتٌذي ،جاًوایی لَلِّاي ًٍت
ٍ دٍدکشْا ٍ سایش تجْیضات ًصة شذُ
لَلِّاي دسیي تشاسْا ٍ اًتقال آى تِ چاُ جزتی
سایضس دیاگشام لَلِّاي فاضالب ،آب تاساى ٍ ًٍت ٍ قطش لَلِّا تا
رکش شواسُ سایضسّا
هشخصات فٌی لَلِکشی فاضالب ٍ آب تاساى ٍ تَضیحات
هشتَطِ
پالى لَلِکشی سیستن آتش ًشاًی ٍ سایضس ٍ سایضگزاسي ٍ









































































هحل استقشاس جؼثِّاي آتش ًشاًی









هحل ٍ ًَع کپسَلْاي آتش ًشاًی









شواسُ گزاسي سایضسّا ٍ سایضتٌذي تشاي تواهی گشُ ّا

سیستن تاهیي فشاس ،پالى هَقؼیت کلکتَسّا ٍ هٌثغ رخیشُ
آب ،فلَدیاگشام هشتَطِ  ،ظشفیت هٌثغ ٍ هشخصات پوپْاي
تاهیي فشاس شاهل ّذ ٍ دتی
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سايس بٌذي کاًال ّا يا لَلِ ّا









ابؼاد دريچِّا ٍ  C.F.Mآًْا









هشخص ًوَدى شافت رايسر ٍ ابؼاد کاًالْا در کلیِ پالًْا









ظرفیت ٍ هَقؼیت َّاکشّاي سرٍيس ّا ٍ آشپسخاًِ

























پالى کاًالکشی يا لَلِ کشی طبقات
هسیر کاًالکشی يا لَلِ کشبی ٍ ًحَُ اًشؼابات (TAKE
)OFF

رػايت هقررات هربَط بِ فضاي درزبٌذ در ًَع ٍ تجْیسات هَلذ
ٍ هبذل سیستن حرارتی ٍ برٍدتی
پالى لَلِکشی سیستن حرارتی ٍ برٍدتی ٍ سايسبٌذي در کلیِ
طبقات ٍ براي تواهی گرُ ّا
هَقؼیت ًصب تجْیسات هَلذ ٍ هبذل حرارتی ٍ برٍدتی بِ

























پالى چیذهاى ( )LAYOUTتجْیسات









جذٍل هشخصات فٌی تجْیسات









ًقشِ فلَدياگرامً ،حَُ ارتباط تجْیسات ٍ سايس لَلِّا









سايس ٍهحل ػبَر دٍدکش ديگْا يا پكیج ّا در کلیِ پالًْا









سیستن ّاي کٌترل (ترهَستات ،آکَستات ،شیر هَتَري)

























ّوراُ هشخصات  ،ظرفیت ٍ تؼذاد آًْا
رايسر دياگرام لَلِکشی سیستن حرارتی با رکر شوارُ رايسر
تَضیحات ٍ هشخصات فٌی سیستن لَلِکشی ٍ هشخصات
ػايقكاري

هحل استقرار هٌبغ اًبساط باز يا بستِ ،برج خٌککي ٍ پالى
هربَطِ
هحل استقرار تاًک گازٍئیل ٍ لَلِکشیّاي هربَطِ

مالحظات

اشكاالت ًقشِ ّا:

ًام ٍ اهضاء کٌترل کٌٌذُ

