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 فصل اول 
 ق ی کشف و اعالم حر  هایستمیس  یو نگهدار  یانداز راهنصب،  ،یطراح الزامات •
 کی اتومات قی کشف و اعالم حر  ستمیس فیتعر  •
 (Conventional) متعارف قیاعالم حر  ستمیس یبررس •
 (Addressable) ریآدرس پذ قیاعالم حر  ستمیس یبررس •
 (ARC) هشدار افتی مرکز در  فیتعر  •
 (Detection Zone) قیمنطقه کشف حر  فیتعر  •
 (Alarm Zone) منطقه هشدار فیتعر  •
 آشکارساز  ایدتکتور  فیتعر  •
 ق یاعالم حر  یشست فیتعر  •
 ق ی ادوات هشدار حر  فیتعر  •
 صدا  ییرسا فیتعر  •
 مدار  فیتعر  •
 انطباق فیتعر  •
 یانداز راه  فیتعر  •
 ستمیانواع رسته س فیتعر  •
و ارتباط آن با مناطق  (Manual Fire Alarm System) یدست ستمیس یو بررس فیتعر  •

 تحت حفاظت 
و ارتباط آن با   (Life Fire Alarm System) حفاظت از جان ستمیس یو بررس فیتعر  •

 مناطق تحت حفاظت 
و  (Properties Fire Alarm System) حفاظت از اموال ستمیس یو بررس فیتعر  •

 ارتباط آن با مناطق تحت حفاظت 
 مختلف یهاساختمان  یبرا  ستمیالزامات انتخاب رده س یبررس •
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 قی کشف و اعالم حر  ستمیس یکپارچگی یبررس •
 ق ی اعالم حر  ستمیس زاتیمربوط به تجه یخراب یبررس •
 و اتصال کوتاه  مدارباز هاییخراب یبررس •
 مدار  کیدر  زمانهم یدو خراب یبررس •
 مربوط به کنترل پنل هایاستاندارد یبررس •
 ی جداساز  تیدتکتور به منظور قابل یطراح الزامات •
 ی دتکتور در طراح یینظر گرفتن امکان جا به جا در •
 زات یتجه یساز  رفعالیغ یبرا ی الزامات طراح یبررس •
 ز یتجه کیبه منظور حذف  ینظر گرفتن الزامات طراح در •
 ابزار خاص  یبر مبنا زاتیتجه یطراح •
 کنترل پنل  یکیدر نزد یهشدار  زاتیالزامات تجه نییتع •
 ی عموم هایدر مکان یهشدار  زاتیالزامات تجه نییتع •
 ی هشدار  زاتیتجه یکشمیسالزامات  یبررس •
 (Remote Indication of Detector Operation) چراغ نشانگر یمعرف •
 (Remote Indication of Detector Operation) چراغ نشانگر یمعرف •
 چراغ نشانگر  تیمربوط به رو الزامات •
 چراغ نشانگر در کف و سقف کاذب ییمربوط به جانما الزامات •
 (Detection Zone) صیالزامات مناطق تشخ یو بررس یمعرف •
 ق یمنطقه حر  یبندمیتقس الزامات •
 ص یشناسه منطقه تشخ الزامات •
 ص یو مناطق تشخ یبندردهمربوط به  الزامات •
 ص ی دتکتورها در مناطق تشخ ییجانما  الزامات •
 ص ی ها در مناطق تشخیشست ییجانما  الزامات •
 بر اساس مساحت ساختمان  صیمنطقه تشخ نییتع نحوه •
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 یشست کیفقط  یدارا صیمناطق تشخ الزامات •
 ص یکاذب در مناطق تشخ هایسقف و کف الزامات •
 متعارف ستمیدر س صیالزامات مساحت هر منطقه تشخ یبررس •
 متعارف  ستمیدر س صیالزامات فاصله جستجو هر منطقه تشخ یبررس •
 متعارف  ستمیدر س صیهر منطقه تشخ زاتیتجه ییالزامات جانما یبررس •
 ر یآدرس پذ ستمیدر س صیشناسه منطقه تشخ نییتع  لزوم •
 ر یآدرس پذ ستمیهر منطقه در س زاتی تجه ییجانما  الزامات •
 ر ی متعارف و آدرس پذ قی اعالم حر  هایستمیدر س صیمناطق تشخ سهیو مقا یبررس •
 استانداردها و الزامات مناطق هشدار  یبررس •
 دارمناطق هش ی الزامات مرزها یبررس •
 مناطق هشدار یالزامات همپوشان یبررس •
 مشترک در مناطق هشدار گنالیالزامات س یبررس •
 ص یمناطق هشدار و تشخ قیو نحوه تطب زانیم یبررس •
 ی هشدار صوت هایسیگنال یمعرف •
 ی هشدار صوت زاتیتجه یمعرف •
 ی هشدار صوت هایسیگنال ی الزامات طراح یبررس •
 ی هشدار صوت هایسیگنالافت  زانیم •
 افت زانیبر اساس م یهشدار صوت ز ی تجه ییجانما  الزامات •
 در مناطق مختلف  یهشدار صوت زاتیتجه ییالزامات جانما یبررس •
 ستمیبر اساس رسته س یهشدار صوت زاتیتجه ییالزامات جانما یبررس •
 یعموم هایطیدر مح یهشدار صوت زاتیتجه ییالزامات جانما یبررس •
 خاص  هایدر مکان یهشدار صوت  زاتی الزامات عملکرد تجه یبررس •
 یهشدار صوت زاتیعملکرد تجه تمیالگور  یبررس •
 بر اساس فاصله  یصوت گنالیافت س زانیمحاسبه م نحوه •
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 (Visual Alarm Signals) یدار یهشدار د هایسیگنال یمعرف •
 یدار یهشدار د هایسیگنال یکاربردها و الزامات طراح یبررس •
 (Visual Alarm Devices: VAD) یدار یهشدار د زاتیتجه یبررس •
 یدار یهشدار د زاتیتجه یطراح یو پارامترها بندیدسته •
 در سقف یدار یهشدار د زاتیالزامات نصب تجه یبررس •
 وار ید بر روی یدار یهشدار د زاتیالزامات نصب تجه یبررس •
 وار ید یمثال مربوط به نصب دتکتور بر رو حل •
 سقف یمثال مربوط به نصب دتکتور بر رو حل •
 با پوشش مشخص  VDA مثال مربوط به نصب دو حل •
 زات یبر انتخاب تجه یطیمح  ییروشنا ری تاث یبررس •
 VDA یطراح یپارامترها یبررس •
 یهشدار  زاتیالزامات تجه  بندیجمع  •
 (Manual Call Points) قیاعالم حر  هاییشست حیصح ییجانما یبررس •
 های ها در ورودیشست ییجانما  الزامات •
 هایشست تیرو  تیلزوم قابل یبررس •
 ی شست ییجانما یبرا هاتصرف  الزامات •
 در پلکان یشست ییجانما  الزامات •
 یتا شست شیمایمربوط به حداکثر پ الزامات •
 از کف  یمربوط به فاصله نصب شست الزامات •
 هاآن انواع دتکتورها و روش انتخاب  یمعرف •
 (Smoke Detector) یانواع دتکتور دود یمعرف •
 (Ionization Smoke Detector) ونیزاسیونی یدتکتور دود یبررس •
 (Optical Smoke Detector) کالیاپت یدتکتور دود یبررس •
 (Beam Smoke Detector) یخط یدتکتور دود یبررس •
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 (Air Sampling Detector) هوا گیرنمونه یدتکتور دود یبررس •
 (Multi Detector) یبیترک یدتکتور دود یبررس •
 (Duct Smoke Detector) یکانال یدتکتور دود یبررس •
 (Video Fire Detector) ییویدیو یدتکتور دود یبررس •
 یشیثابت و نرخ افزا یدتکتور حرارت سهیو مقا یبررس •
 (Linear Heat Detector) یخط  یدتکتور حرارت یبررس •
 (Flame Detectors) شعله یدتکتورها یبررس •
 (Gas Detectors)  گاز یدتکتورها یبررس •
 نکات مهم در انتخاب دتکتور مناسب  یبررس •
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 دوم  صلف
 اصول انتخاب دتکتورها یبررس •
 مختلف یدر نواح یحرارت یاصول انتخاب دتکتورها یبررس •
 مختلف یدر نواح یدود یاصول انتخاب دتکتورها یبررس •
 دتکتورها در پلکان ییالزامات جانما یبررس •
 الزامات سطح نصب دتکتور متناسب با رسته یبررس •
 الزامات نصب دتکتور در مجاورت آسانسور  یبررس •
 الزامات فاصله نصب دتکتور از سقف و کف کاذب یبررس •
 کف کاذب الزامات نحوه نصب دتکتور در سقف و یبررس •
 موجود رد سقف و کف کاذب یدتکتورها یچراغ نشانگر برا نییلزوم تع یبررس •
 ی و حرارت یدود اینقطه یدتکتورها یپوشش ده زانیم یبررس •
 ی حرارت ای یمنطقه با استفاده از چند دتکتور دود کی ینحوه پوشش ده یبررس •
 اینقطه یمنطقه با دتکتورها هایگوشه ینحوه پوشش ده یبررس •
 اینقطه یبا عرض کم با دتکتورها هایسالن ینحوه پوشش ده یبررس •
 یبیکربن و ترک دیمونواکس ،یحرارت ،یدود اینقطه یدتکتورها ی الزامات طراح یبررس •
 دتکتور  ییمرده در جانما یفضا یمعرف •
 دتکتور در کف و سقف کاذب ییجانما یهنجارها یبررس •
 محدوده پوشش انواع دتکتورها یبررس •
 ق ی در برابر حر  هانحوه محافظت انواع درب یبررس •
 در خود بسته شو و الزامات آن یو بررس یمعرف •
 در خودکار بسته شو و الزامات آن یو بررس یمعرف •
 مختلف هایبا درب شدهمحافظت منطقه  یبررس •
 دارشیب های ا در سقفدتکتوره یینحوه جانما  یبررس •
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 دارشیب هایدتکتورها در راس سقف یینحوه جانما  یبررس •
 دار شیب هایسقف یدتکتورها در سطوح جانب یینحوه جانما  یبررس •
 نصب در سقف اینقطه  یمربوط به فاصله از سقف دتکتورها الزامات •
 وارینصب بر د اینقطه  یدتکتورها واریمربوط به فاصله از د الزامات •
 نگیتیوجود ف طیدتکتور در شرا ییالزامات جانما یبررس •
 ی وجود برآمدگ طیدتکتور در شرا ییالزامات جانما یبررس •
 شن یوجود پارت طیدتکتور در شرا ییالزامات جانما یبررس •
 و حدود ارتفاع مناسب نصب دتکتور (Stratification) دود بندیالیه دهیپد یبررس •
 دود بندیالیه  طیفاصله مناسب از سقف در شرا نییتع •
 دود  بندیالیه طیسقف در شرا یدتکتورها دمانیچ نحوه •
 در سقف  هیتهو هایچه یفاصله مناسب دتکتور از در  یبررس •
 وار ید یبر رو هیتهو هایچه یفاصله مناسب دتکتور از در  یبررس •
 زنبوریالنه هایدتکتور در سقف ییالزامات جانما یبررس •
 دار سوراخ هایدتکتور در سقف ییالزامات جانما یبررس •
 نحوه حرکت دود از کف تا سقف یبررس •
 رچه یو ت ریت یدارا طیدتکتور در مح ییالزامات جانما یبررس •
 رچهیو ت ریت یدر سقف دارا یر یقرارگ یبرا یدود یدتکتورها تمیالگور  •
 رچهیو ت ریت یدر سقف دارا یر یقرارگ یبرا یحرارت یدتکتورها تمیالگور  •
 رچه یو ت ریت یدارا هایدود در سقف یپراکندگ نحوه •
 رچه یو ت ریت یدتکتورها در سقف دارا دمانیچ نحوه •
 رچه یو ت ریت یدتکتورها در سقف دارا نیفاصله ب نییتع نحوه •
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 سوم  صلف
 دتکتور مینحوه عملکرد ب یبررس •
 دتکتور میدود و گرد و غبار بر عملکرد ب ریتاث •
 صاف هایدتکتور در سقف میب ییجانما  الزامات •
 دارشیب  هایدتکتور در سقف میب ییجانما  الزامات •
 صاف  های در سقف هادتکتور  میب نیفاصله ب نییتع •
 دارشیب های در سقف هادتکتور  میب نیفاصله ب نییتع •
 دار شیبسقف  هیدتکتورها بر اساس زاو میب دمانینحوه چ یبررس •
 دتکتور میالزامات مربوط به ارتفاع نصب ب یبررس •
 دود بندیالیه دهیپد یبررس •
 دود بندیالیهبا  طینصب دتکتور در شرا نحوه •
 دتکتور  میالزامات فاصله از شعله ب یبررس •
 دتکتور میب یالزامات فاصله از برآمدگ یبررس •
 دتکتور میب واریالزامات فاصله از د یبررس •
 اینقطه هایدتکتور با دتکتور میب سهیمقا •
 دتکتور  میب یو اجرا ی الزامات طراح یبررس •
 هوا  گیرنمونهدتکتور و دتکتور  میب سهیمقا •
 دتکتور لمیدتکتور و ف  میب سهیمقا •
 دتکتور میب یو اجرا  یطراح الزامات •
 دتکتور مناسب  میعوامل موثر بر انتخاب ب یدتکتور و بررس  میب انواع •
 دتکتور میب تراز بندیالزامات  یبررس •
 دتکتور  میب ریانسداد در مس جادیعوامل ا یبررس •
 دتکتور  میبر عملکرد ب طیمح راتیتاث •
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 ادیز  هایدتکتور در فاصله م یاستفاده از ب نحوه •
 دتکتورها میب یجانب زاتی تجه •
 دتکتور میو تست ب اندازیراهنصب،  یبررس •
 دتکتور میتحت پوشش ب یفاصله طول میتنظ یرفلکتور برا میتنظ •
 دتکتور  میب ییمناسب جانما  تیموقع یبررس •
 دتکتور م یب اندازیراهنحوه نصب و  یبررس •
 و نحوه عملکرد کنترلر  ماتیتنظ یبررس •
 دتکتور میب یتست خطا یبررس •
 دتکتور میب قی تست حر  یبررس •
 دتکتور  م یهد ب ی منو ماتیتنظ یبررس •
 دتکتور میب کشیکابل نحوه  یبررس •
 نحوه عملکرد کنترل پنل  یو بررس تست •
 ق یاعالم حر  ستمینحوه عملکرد س یو بررس تست •
 دتکتور میو کاتالوگ ب یساختار داخل یبررس •
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 چهارم صلف
 (ASD) هوا گیرنمونهدتکتور  ییو جانما یطراح الزامات •
 هوا گیرنمونهاستفاده از دتکتور  یایو مزا  کاربردها •
 هوا گیرنمونهعملکرد دتکتور  نحوه •
 اینقطه یهوا و دتکتور دود گیرنمونهدتکتور  تی حساس زانیم سهیمقا •
 دتکتورها بر اساس غلظت دود ریهوا با سا گیرنمونهزمان واکنش دتکتور  سهیمقا •
 هوا  بندیالیه دهیهوا در برابر پد گیرنمونهمناسب دتکتور  یطراح •
 هوا گیرنمونههوا بر عملکرد دتکتور  شدگیرقیق اثر  یبررس •
 ADS دتکتور ییو جانما یطراح •
 ی طراح دیاز د یگیر نمونه هایروش  انواع •
 ه یاول یگیر نمونهروش  یبررس •
 هیثانو یگیر نمونهروش  یبررس •
 یموضع یگیر نمونهروش  یبررس •
 نت یکاب  ایدر رک، تابلو برق  یگیر نمونهروش  یبررس •
 هیتهو ستمیس هایدر کانال یگیر نمونهروش  یبررس •
 ADS دتکتور یبرا گذاریلوله  یاجرا الزامات •
 در سقف و کف کاذب ADS کاربرد یبررس •
 موثر کشیلولهشبکه   یمراحل طراح یبررس •
 ADS یطراح یقانون الزامات •
 هوا گیرنمونهدتکتور  اتصاالت •
 هادر سردخانه ASD از استفاده •
 ASD ستمیلوله و مواد آن در س انتخاب •
 ASD ستمیدر س شدهحفاظت   طیاز مح رونیساختار لوله داخل و ب یبررس •



 

 

www.namatek.com 
 12 

 Aspire2 افزارنرمهوا در  گیرنمونهدتکتور  سازیشبیه ندیفرآ •
 (Air Sampling Detector) هوا گیرنمونهدتکتور  یمعرف •
 هوا  گیرنمونهنحوه عملکرد دتکتور  یبررس •
 هوا گیرنمونهمختلف دتکتور  هایبخش  یمعرف •
 هوا گیرنمونهدتکتور  هایچراغ  یبررس •
 هوا  گیرنمونهدتکتور  یمدار داخل یبررس •
 هوا  گیرنمونهدتکتور  یو خروج یورود  هایپورت  یبررس •
 هوا گیرنمونهدتکتور  الی پورت سر  قیاطالعات از طر  افتیو در  میتنظ •
 هوا گیرنمونهدتکتور  هیو تغذ نگیر یوا •
 هوا  گیرنمونهدتکتور   قیحر  صیفالت و تست تشخ یبررس •
 ر یدر حالت فا pre-alarm و ری رله فا تست •
 ر یفا نیرله فالت در ح تست •
 هوا  گیرنمونهدتکتور  سازیپیادهو  یطراح یهاافزارنرم یمعرف •
 انواع خطاها  نییو تع تاپلپهوا به  گیرنمونهاتصال دتکتور  نحوه •
 افزار نرمبا استفاده از  ریتست فا شیپا •
 خطا   شیدتکتور و پا یکردن ورود مسدود •
 افزارنرمهوا با استفاده از  گیرنمونهدتکتور  ماتیتنظ یبررس •
 هوا  گیرنمونهدتکتور  ی طراح افزارنرم یمعرف •
 هوا گیرنمونهدتکتور  یمربوط به طراح ماتیتنظ •
 آن  یهاافزارنرمهوا و  گیرنمونهدتکتور  هایی ژگیو یبررس •
 و اجرا سازیپیاده یبرا موردنیاز یتایو استخراج د افزارنرم در  یطراح نحوه •
 هوا  گیرنمونهطرح با دتکتور  یاجرا برای موردنیازقطعات  یبررس •
 هوا  گیرنمونهبا دتکتور  ستمیس سازیپیادهو   یمراحل طراح یبررس •
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 پنجم  فصل
 معمول  یانتقال هوا هایستمیس یبررس •
 (DSD) داکت دتکتور هایستمیس یو بررس فیتعر  •
 داکت دتکتور های ستمیس یکاربردها •
 داکت دتکتور  هایستمیس یپوشش ده زانیم •
 HVAC ستمیدر س DSD ییجانما یبررس •
 انواع داک دتکتور  یبررس •
 هوا گیرنمونهداکت دتکتور و دتکتور  یینحوه عملکرد و جانما سهیمقا •
 DSD ستمیالزامات تبادل اطالعات در س یبررس •
 DSD هایستمیس ی الزامات طراح یبررس •
 DSD هایستمیو رفع آن در س عانیم دهیپد یبررس •
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 ششم صلف
 (LHD) یخط ی نحوه عملکرد دتکتور حرارت یو بررس فیتعر  •
 ق یکشف حر  یبرا LHD یانواع کاربردها  یبررس •
 کشش کابل و شعاع خمش یپارامترها یبررس •
 ی خط یانواع دتکتور حرارت یو بررس یمعرف •
 تالیجیآنالوگ و د یخط ی دتکتور حرارت سهیمقا •
 BOSCH برند یخط یدتکتور حرارت ییو جانما یطراح الزامات •
 یخط  یدتکتور حرارت یانواع کاربردها  یبررس •
 ق ی اعالم حر  هایستمیدر س LHD کارگیریبه یبررس •
 LHD  در قینقطه حر  نییتع •
 خط  یو المان انتها LHD میترم م،یجعبه تقس هایی ژگیو یبررس •
 LHD تست یبررس •
 LHD جاییجابه خمش و  هایمراقبت  یبررس •
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 هفتم  صلف
 ق ی اعالم حر  ستمیدر س مورداستفاده هایو کابل هیالزامات منابع تغذ یبررس •
 متعارف  قیاعالم حر  ستمیدر س ی باتر  تیظرف محاسبه •
 ر یاعالم آدرس پذ ستمیدر س ی باتر  تیظرف محاسبه •
 ق یاعالم حر  هایستمیس کشیکابل و  هاانتخاب کابل یاستانداردها یبررس •
 متعارف  قیکشف و اعالم حر  هایستمیس یمدار  لیتحل •
 متعارف در برابر بروز خطا  ستمیعملکرد س یبررس •
 ی با چند ورود هایدر تصرف  تکرارکنندهعملکرد  یبررس •
 یدتکتور انشعاب  حیصح ییجانما نحوه •
 یشست حیصح ییجانما یبررس •
 خط  یانتخاب المان انتها یچگونگ یبررس •
 متعارف  ق یاعالم حر  ستمیس حی صح کشیسیم یبررس •
 متعارف  قیاعالم حر  ستمینحوه عملکرد س یمدار  سازیشبیه •
 ر ی آدرس پذ قیکشف و اعالم حر  هایستمیس یمدار  لیتحل •
 ر ی آدرس پذ قیاعالم حر  هایستمی س هایپروتکل  یبررس •
 ر یآدرس پذ  قی اعالم حر   هایستمیدر س دهیآدرس هایروش  انواع •
 ر یآدرس پذ ستمیمجاز در س هایالمان تعداد •
 ر ی آدرس پذ قی اعالم حر  هایستمیدر س زمانیهم بی ضر  یمعرف •
 ر ی آدرس پذ قیاعالم حر  هایستمیدر س هیتغذ تیو ظرف دهیآدرس  تیظرف یبررس •
 یبرا (Loop Calculator) حلقه تیظرف گرمحاسبه  یهاافزارنرم  یو بررس یمعرف •

 ر ی آدرس پذ قی اعالم حر  هایستمیس
 ق یاعالم حر  هایستمیس یکل سهیمقا •
 ر یآدرس پذ ستمیدر س (Interface Module) واسط هایانواع ماژول  یو بررس یمعرف •
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 یورود هایعملکرد انواع ماژول  یبررس •
 ی خروج هایعملکرد انواع ماژول  یبررس •
 با درب خودکار بسته شو قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 برقیقفلبا در با  قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 فن فشار مثبت  ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 کنترل دود  ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 BMS ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 ق ی با پرده حر  قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 هواساز ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 خروج  میبا عال قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 و آسانسور  یبا پلکان برق قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 (Sprinkler) شبکه بارنده خودکار ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 قیاعالم حر  هایستمیدر س چی فلوسوئ ییعملکرد و اصول جانما یبررس •
 چ یبا فلو سوئ سهی و مقا چیعملکرد پرشر سوئ یبررس •
 کیاطفاء اتومات ستمیبا س قی کشف و اعالم حر   ستمیارتباط س یبررس •
 متعارف  کیاطفاء اتومات ستمیمدار در س یتوپولوژ  یبررس •
 ر ی آدرس پذ کیاطفاء اتومات ستمیمدار در س یتوپولوژ  یبررس •
 ق یاطفاء حر  ستمیدر س هاو نقش آن هایانواع شست یبررس •
 ق یاطفاء حر  ستمیپنل کنترل و الزامات س یبررس •
 اتاق سرور  کیدر  قی اعالم و اطفاء حر  ستمیس یبررس •
 اتاق سرور  کیدر  قی اعالم و اطفاء حر  ستمیس کیو اتومات یدو حالت دست یبررس •
 شگر ینما زاتی کنترل پنل و تجه ییو جانما ی الزامات طراح یبررس •
 هشدار کاذب هایت یو حوزه مسئول یر یشگیالزامات پ یبررس •
 هشدار کاذب قبولقابلنرخ  یبررس •
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 علل هشدار کاذب یبررس •
 هشدار کاذب یر یشگیبه منظور پ یشست حیصح ییجانما یبررس •
 هشدار کاذب ی ر یشگیدتکتور به منظور پ حی صح  ییاصول انتخاب و جانما یبررس •
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 هشتم  صلف
 متعارف قیاعالم حر  ستمی س یاستند عمل ینما •
 متعارف قیاعالم حر  ستمیبرق س هیتغذ یبررس •
 متعارف  ق یاعالم حر  ستمیدر س یاستفاده از باتر  نحوه •
 یباتر  هیپاور در صورت قطع تغذ یخطا یبررس •
 در پنل  یباتر  یپاور با جاگذار  یخطا رفع •
 برق شهر  هیپاور با قطع تغذ یخطا تست •
 فاز در کنترل پنل  ریدر مس وزیف یر یقرارگ لزوم •
 نشده استفاده هایzone یخط برا یالمان انتها یر یقرارگ لزوم •
 در کنترل پنل  ریفالت و فا هایرله  یبررس •
 ی هشدار صوت یمدارها یبررس •
 کنترل پنل  یاضاف هایرله  یبررس •
 در کنترل پنل  LED هایعملکرد چراغ  یبررس •
 کنترل پنل  هاید یعملکرد کل یبررس •
 ی هشدار  زاتیتجه کشیسیمنحوه  یبررس •
 یهشدار  زیتجه هیجدا شدن هد از پا یخطا یبررس •
 یهشدار  زیخط تجه  یالمان انتها ی و بررس مدارباز یخطا •
 مختلف هایZONE یبررس •
 توریکیاند موتی ر  زیتجه یبررس •
 آن در پنل  یخطا ت ی دتکتور و رو یبررس •
 چند واحد یبرا توریکیاند موت یچند ر  هیتعب لزوم •
 هاکردن آن  ستیو نحوه ر  قی اعالم حر  هاییشست یبررس •
 ق یاعالم حر  ستمی س هایدتکتور  تست •
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 رها یآژ   یدکمه قطع صدا  تست •
 ق یاعالم حر  ستمیکردن س ستیر  نحوه •
 ق ی اعالم حر  هاییشست تست •
 ق یاعالم حر  هاییکردن شست غیرفعال نحوه •
 هاستمیس ریو سا سیب ودید هایستمیس یایمزا •
 بعد از آن یدکتورها ازکارافتادن هد دتکتور و درآوردن •
 فالت کنترل پنل  یانواع خطاها در منو یبررس •
 کنترل پنل  یسطح دسترس یمنو یبررس •
 در کنترل پنل  یو خروج یورود  هایZONE کردن  غیرفعال یمنو یبررس •
 کنترل پنل  نی تست ال یمنو یبررس •
 در کنترل پنل  ریو فا یخط در حالت عاد  انیجر  یمنو یبررس •
 فانکشن کنترل پنل  ستمیس یمنو یبررس •
 فانکشن  ستمیس یدر منو توریکیندیدر تست ا هاتست چراغ  نحوه •
 متعارف  ستمیدر مدار س ودیاتصال خازن و د  نحوه •
 و خازن  ودیمنو پس از اضافه کردن د ماتیتنظ •
 س یب ودید هایستمیبعد از آن در س یدتکتورهافعال ماندن   هد دتکتور و درآوردن •
 هاZONE فعال شدن رله بر اساس فعال شدن  ماتیتنظ •
 در هشدار ری تاخ یمنو یبررس •
 کنترل پنل  یدر منو هاZONE نام رییتغ نهی گز  یبررس •
 در هشدار آالرم ریتاخ میتنظ •
 فرضپیش  یپارامترها هاینهی گز  یبررس •
 کنترل پنل  ویآرش حذف •
 کنترل پنل  یرمز عبور در منو  رییتغ •
 کنترل پنل  یراهنما برا نییتع  لزوم •
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 کنترل پنل  یبرا الرید  ستمینصب س امکان •
 الر ید ستمیس کی یبررس •
 عملکرد انواع رگوالتور ولتاژ  نحوه •
 اتصال رگوالتور ولتاژ به کنترل پنل نحوه •
 به رگوالتور ولتاژ  الریاتصال د نحوه •
 دتکتور به کنترل پنل  میاتصال ب نحوه •
 دتکتور میپنل ب میتنظ •
 زمان واکنش و ارتفاع نصب  رییتغ یدتکتور برا میپنل ب یمنو میتنظ •
 دتکتور  میزمان فالت در پنل ب میتنظ •
 دتکتور  میب هایمربوط به چراغ ماتیتنظ •
 ک یو اتومات  یدتکتور به صورت دست میب تیموقع میتنظ •
 متعارف  قیاعالم حر  ستمیس یبررس •
 متعارف  قیاعالم حر  ستمیدر س مدارباز یخطا هایانواع حالت  یبررس •
 متعارف  قی اعالم حر  ستمیدر س هیدتکتور و پا حیعدم اتصال صح یخطا یبررس •
 متعارف  قیاعالم حر  ستمیخط در س یالمان انتها هیعدم تعب  یخطا یبررس •
 متعارف  قیاعالم حر  ستم یدر س ریدر مس میس  یپارگ یخطا یبررس •
 ولتاژ گیریاندازهبه روش  میس یپارگ صیتشخ •
 متر یو تست بازر مولت یمثبت و منف هایمیبا اتصال س میس یپارگ صیتشخ •
 خط یبه کمک المان انتها میس یپارگ صیتشخ •
 متعارف  قی اعالم حر  ستمیس یانواع خطاها بندیجمع  •
 متعارف  ق یاعالم حر  ستمیاتصال کوتاه در س یخطا هایانواع حالت  یبررس •
 اتصال کوتاه در مدار  یخطا صیتشخ نحوه •
 ستم یاتصال کوتاه در س یو رفع خطا یر یشگیپ نحوه •
 پاور  یو رفع خطا ص ینحوه تشخ یبررس •
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 نفره  کیبه صورت  زاتینحوه تست تجه یبررس •
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 نهم صلف
 ر یآدرس پذ قیاعالم حر  ستمی س یاستند عمل ینما •
 ر یآدرس پذ قیاعالم حر  ستمیبرق س هیتغذ یبررس •
 فاز  ریدر مس وزیف یر یقرارگ نحوه •
 ر یآدرس پذ ق یاعالم حر  ستمیس یباتر  هیپاور در صورت قطع تغذ یخطا یبررس •
 ر یآدرس پذ ق یاعالم حر  ستمیدر س یاستفاده از باتر  نحوه •
 متر یو تست آن با مولت یکردن باتر  الینحوه سر  یبررس •
 در پنل  یباتر  یپاور با جاگذار  یخطا رفع •
 برق شهر  هیپاور با قطع تغذ یخطا تست •
 ر یآدرس پذ قیاعالم حر  ستمینحوه عملکرد س  یبررس •
 ر یآدرس پذ قی کنترل پنل اعالم حر  هایپورت  یبررس •
 ر یمتعارف کنترل پنل آدرس پذ یپورت خروج یبررس •
 ر یرله فالت کنترل پنل آدرس پذ هایپورت  یبررس •
 (AUX) ریکنترل پنل آدرس پذ یخروج هیپورت تغذ یبررس •
 ر یساندر متعارف کنترل پنل آدرس پذ  یمدارها هایپورت  یبررس •
 ر یکنترل پنل آدرس پذ 2و  1 هایرله هایپورت  یبررس •
 ر یکنترل پنل آدرس پذ ریرله فا هایپورت  یبررس •
 کنترل پنل  ماتیتنظبه منظور  USB پورت یمعرف •
 مختلف هایZONE یدر کنترل پنل برا LED هایچراغ  یو خطا ری عملکرد فا یبررس •
 کنترل پنل  هاید یعملکرد کل یبررس •
 هاZONE نیی و تع زاتیتجه کشیسیمنحوه  یبررس •
 زوالتور یا یمعرف •
 زات یاستاندارد کنترل پنل به منظور اتصال تجه تیظرف یبررس •
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 در مدار زوالتوریا هیتعب لزوم •
 سینترفیماژول ا یو بررس یمعرف •
 نشده استفاده هایzone یخط برا یالمان انتها یر یقرارگ لزوم •
 یهشدار  زیتجه هیجدا شدن هد از پا یخطا یبررس •
 ر یپذکنترل پنل آدرس  یاصل یمنو یمعرف •
 List یاز منو Fault نهی گز  یبررس •
 List یاز منو Disable نهی گز  یبررس •
 List یاز منو Test نهی گز  یبررس •
 List یاز منو Zone نهی گز  یبررس •
 sysfunc یاز منو Disable نهی گز  یبررس •
 sysfunc یاز منو Test نهی گز  یبررس •
 sysfunc یاز منو Clock نهی گز  یبررس •
 sysfunc یاز منو Mode نهی گز  یبررس •
 sysfunc یاز منو Test Indication نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Panel Param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو LAN Param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Loop Param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Device Param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Input/Set/Output نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Conv line param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Zones نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Initialization نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Outputs Check نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Passwords نهی گز  یبررس •
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 Setup یاز منو Default Param نهی گز  یبررس •
 Setup یاز منو Clear Archive نهی گز  یبررس •
 کانونشنال ریافزودن آژ  نحوه •
 دلخواه zone کانونشنال به ریاختصاص آژ   نحوه •
 زات یبه تجه هاو اختصاص آن هامربوط به رله ماتیتنظ •
 چ یعملکرد فلوسوئ سازیشبیه •
 به منظور جدا کردن لوپ ستمیکردن س خاموش •
 لوپ هایمیس یوستگیتست پ هایروش  انواع •
 ر یکنترل پنل آدرس پذ  یکربندیپ افزارنرم  یبررس •
 ها پورت ییاتصال و شناسا نحوه •
 download و upload نهیدر گز  افزارنرم اطالعات پنل در   تی رو •
 سربرگ لوپ ماتیتنظ یبررس •
 سربرگ پنل  ماتیتنظ یبررس •
 مربوط به ارت فالت در سربرگ پنل  ماتیتنظ یبررس •
 مربوط به پسوورد در سربرگ پنل  ماتیتنظ یبررس •
 روز و شب در سربرگ پنل  تیمربوط به حساس ماتیتنظ یبررس •
 مختلف در سربرگ پنل  هایدر حالت  انیمربوط به جر  ماتیتنظ یبررس •
 در سربرگ پنل  zone مربوط به ماتیتنظ یبررس •
 zone سربرگ ماتیتنظ یبررس •
 zone در سربرگ زاتیمربوط به تجه ماتیتنظ یبررس •
 zone در سربرگ زاتیتجه  یبند zone رییتغ •
 zone در سربرگ ریمربوط به تاخ ماتیتنظ یبررس •
 device سربرگ ماتیتنظ یبررس •
 device در سربرگ زاتینام تجه رییتغ •
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 device در سربرگ زاتی قطع و وصل تجه ماتیتنظ •
 device در سربرگ زاتیتجه تیحساس ماتیتنظ •
 device مختلف در سربرگ هایzone یبرا ری آژ  میتنظ نحوه •
 system سربرگ ماتیتنظ یبررس •
 و فاصله جستجو  شیمایالزامات فاصله پ  یبررس •
 زاتی تجه گرمحاسبه افزارنرم یمعرف •
 گر محاسبه  افزارنرمدر  زاتی تعداد تجه نییتع •
 گر محاسبه افزارنرم در  موردنیاز انی تعداد جر  نییتع •
 گر محاسبه افزارنرم در   موردنیاز میسطح مقطع و طول س نییتع •
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 دهم صلف
 نگیتور یدر اتاق مان هاکنترل پنل  یبررس •
 ک یکنترل پنل اطفاء اتومات یبررس •
 کنترل پنل  یاطفاء بر رو یرهاساز  دیالزامات کل یبررس •
 فرمان اطفاء  هایحالت  یبررس •
 پاور مربوط به برق شهر در کنترل پنل  یخطا یبررس •
 در کنترل پنل  یپاور مربوط به باتر  یخطا یبررس •
 خطاها  تیرو یبرا یسطوح دسترس یبررس •
 نحوه اتصال رگوالتور و تلفن کننده به کنترل پنل  یبررس •
 ق یاطفاء حر  یویو سنار  یمنطقه بند ماتیتنظ یبررس •
 اطفاء  ستمیعملکرد س نحوه •
 abort و hold هاییعملکرد شست نحوه •
 zone 1 یهوا برا گیرنمونهدتکتور  یبررس •
 هوا  لتریبه موقع ف ضیتعو  لزوم •
 لتر یف ضیتعو اینصب  خی ثبت تار  لزوم •
 zone 1 در گیرنمونهو نقاط  zone 2 هایدتکتور  ییجانما یبررس •
 راحت به دتکتور یدسترس لزوم •
 کاذبو نحوه نصب دتکتور در کف و سقف  الزامات •
 آن  نگیتور یو نحوه مان ستمیس یخطا یبررس •
 ق یگاز اطفاء حر  یلندرهایس یبررس •
 ق یکشف و اعالم حر  ستمیس تست •
 هوا گیرنمونهچند نوع دتکتور  سهیو مقا یبررس •
 در صنعت  مورداستفاده هاینمونه یمعرف •
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 ASD مختلف هایمدل یبرا یمجاز در حالت خط یکشطول لوله یبررس •
 ASD مختلف هایمدل یبرا یا مجاز در حالت شاخه  یکشطول لوله یبررس •
 ASD مختلف یهامدل یدهمساحت پوشش یبررس •
 ASD مختلف یها متصل در مدل یهاتعداد مجاز لوله  یبررس •
 ASD  مختلف یهامدل یدهآدرس  تیظرف یبررس •
 ASD مختلف یهامدل تی حساس یبررس •
 ASD مختلف یهامحدوده کشف مدل یبررس •
 ASD مختلف هایمدل یبند مجاز طبق کالس  یهاتعداد سوراخ  یبررس •
 ASD مختلف  هایمدل یبندطبق کالس یگیر نمونه هایسوراخ تی حساس یبررس •
 ASD مختلف هایمدل بندیکالس زمان انتقال طبق  یبررس •
 Aspire2 افزار نرمزمان انتقال با استفاده از  میتنظ نحوه •
 ASD مختلف هایمشخصات مدل ری سا یبررس •
 هاASD توجه به تفاوت مشخصات لزوم •
 خطاها  نگیتور یدتکتور و مان حی صح  ییجانما لزوم •
 ر یخطا و فا هایرله یمعرف •
 ر یفا  نگیتور یمان یبرا جیرا  یمدار  یشما یبررس •
 ی خطا با استفاده از رله خارج نگیتور یبه منظور مان ریفا نگیتور یمدار مان اصالح •
 خطا  نگیتور یمدار مان لیتحل •
 رله خطا در کنار رله خطا  هیتعب لزوم •
 شده در دتکتور  سازی پیادهمدار  یبررس •


