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  یبا دتکتور دود ییآشنا
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به   ی دود است که به سادگ جادیمعموال ا  یآتش سوز  جی نتا نی از اول ی کی
و   ستیچ یدتکتور دود اما .است ص یقابل تشخ یدتکتور دود کی لهیوس

 دارد؟  یدر هنگام آتش سوز  قیاعالم حر ستمیدر س ی چه نقش 

  یبرا .میپرداز ی و انواع آن م یدود یدتکتور ها ی نوشته به معرف نیا در
و با ما همراه  دیهمقاله را از دست ند نیمهم ا اریقطعه بس نیبا ا یی آشنا
 .دیباش

 

 ست؟یچ یدتکتور دود 1#

  یاشتباه و سهل انگار  نی است که همواره با کوچکتر یی ا یاز بال یسوز  آتش
  ی منطق .آورد ی را به بار م جینتا نیبدتر دهد و ی رخ م ی من یدر نکات ا

اعالم  ستمی اتفاق تلخ، استفاده از س نیاز ا یر یجلوگ یراهکار برا نی تر
شده است که با اخطار زودهنگام،   ی طراح یطور  ستمی س نیا .است قیحر

توانند به سرعت  ی افراد م  نیبنابرا .کند ی آگاه م قیافراد را از خطر حر
  یاز توسعه آتش سوز  یاضطرار  ع ی سر یمکان را ترک کرده و با واکنش ها

 .کنند یر یجلوگ

از جمله  ی شود که انواع مختلف  ی اخطار توسط دتکتورها انجام م  اعالم
هستند که   یی دتکتورها آن ها ن یدتریمف .دارند ی و حرارت  یدتکتور دود

آتش  یها ستگاهیرا به ا یی ها گنالیها س ستمیس نی ا .آالرم خطر دارند
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و لذا  ی سرعت عمل ماموران آتش نشان  موجب کنند و ی ارسال م ی نشان 
 .شوند ی م  قیکنترل حر

از گسترش  قبل است که یا لهیوس (smoke detector) یدود دتکتور
  یاز وجود آتش سوز  ق،یدود به عنوان عامل حر یی با شناسا ،ی آتش سوز 

با حس کردن دود،   یدود دتکتور .دهد  ی در ساختمان به ساکنان هشدار م 
  ی متناوب، همراه با نور چشمک زن منتشر م ای ری متغآالرم بلند، معموال

در برابر آتش و  ی منی دود، بهبود ا یاز استفاده همه دتکتورها هدف  .کند
 .دود است

تواند خطر مرگ   ی گزارشات، وجود دتکتور دود در ساختمان ها م  بنابر
دستگاه   نیا .درصد کاهش دهد  82در افراد را تا  یاز آتش سوز  ی ناش

  بیسقف به صورت ش اگر .بلند نصب شود یوارهاید  ایسقف  یور دیبا
  .نقطه سقف نصب کرد نی از باالتر  یمتر  کیآن را به فاصله  دیدار است با

از   یاتاق خواب و فاصله سه متر  رونیب یراه پله ها، فضا من،ینش  اتاق
دستگاه را  نیا .است ینصب دکتور دود یبرا ی مناسب ی آشپزخانه محل ها

 یدار یخر ی ت یامن ستمیس کیبه همراه  ایتوان به صورت مستقل و   ی م
 .دیکن
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 یدود  یاستفاده از دتکتورها یای مزا 2#

  .کند ی دود، به کنترل و رفع خطر کمک م  ع یسر صیبا تشخ یدود دتکتور
  ی محل، م  منی ا هیتخل یبرا ی اضاف هیچند ثان ی زمان اندک و حت داشتن

 .نجات دهد دکنندهی تهد یتواند شما را از خطر استنشاق دود و گازها

تا در  دیداشته باش  منیو ا  ع یخروج سر یبرا یاز قبل، برنامه ا دیبا حتما
  متیق یدتکتور دود گرید یایمزا از .دیآن را اجرا کن قیصورت اعالم حر

ما در دارند؛ ا ی باالتر  متیهوشمند ق یدود یدتکتورها .مناسب آن است
 .است یبه صرفه تر از آتش سوز  ی منیا مت یق شهی اصل، هم

 :دارند. همچون زین یگر ید  یایهوشمند مزا  یدتکتور ها  ی طرف از
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 تلفن همراه  قیاز طر گاریس اعالن •
 یخانگ یدستگاه ها ریبا سا یو سازگار  ی صوت یها فرمان •
 و آسان  ع ی و چکاپ سر ی بررس •
ساالنه  ضی بردن گرد و غبار و تعو نیاز ب یماهانه برا یادآور ی میتنظ •

 ی باتر 
 ادامه کار هنگام قطع برق یبرا بانیپشت یها یباتر  یدارا •

 

 

 یدود یانواع دتکتورها 3#

  کی هر وجود دارد که ونی زاسیونیو   کیدر دو نوع فوتوالکتر  یدود دتکتور
  یدارد و در صورت آتش سوز  قیحر  یی نسبت به شناسا ی عملکرد متفاوت 
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  ی م  یدود یانواع دتکتور ها یبخش به معرف  نیا  در .شوند ی فعال م
 .می پرداز

 ون یزاسیونی یدتکتور دود 1-3#

باردار، محفظه دود و ذرات آلفا به  ینوع از دتکتورها از صفحه ها نیا
شدن  زهیون یآلفا باعث  ذرات  .شود ی م  لیتشک ویواکت یعنوان منبع راد

 .شود ی داخل محفظه م یهوا

  و ابدی  ی محفظه کاهش م  یی رسانا ای ونیزاسی ونیورود دود به محفظه،  با
دستگاه فعال شده و اعالم  ،ییرسانا زانیبه حداقل م دنیصورت رس در
  ی م  ع یبا عکس العمل سر ون،یزاسی ونی یدود یدتکتورها .کند ی م قیحر

 نی ا ن،یبر ا عالوه  .کند یی شناسا  یی تواند آتش را در همان لحظات ابتدا
 .هست زیاحتراق ن ی محصوالت نامرئ  یی قطعات قادر به شناسا

  هم .اشاره کرد ی مواد سم  صیتشخ یی توان به عدم توانا ی آن م  بیمعا از
تواند موجب  ی مواد مختلف و رطوبت هوا م  یگرد و غبارها  نیچن

 .دستگاه شود نیغلط در ا یهشدارها 
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 کیفتوالکتر  یدتکتور دود 2-3#

استفاده از   با انواع دتکتور است که  نی از پرکاربردتر ینوع دتکتور دود  نیا
 .کند ی آن عمل م ی قطع و وصل نور و پراکندگ 

 :باشد ی م ریز یشامل اجزا ینقطه ا  کیفتوالکتر  دتکتور

 (LED) معموال نور مولد •
 دود  محفظه •
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 نور  سنسور •

که دود   ی هنگام .کند ی م  دیتول ی کی الکتر انیجر کینور،  افتیبا در سنسور
  ی ک یالکتر انیسنسور، جر ی افت یوارد محفظه شود، با کاهش شدت نور در

 .ابدی ی کاهش م زین ی خروج

شده برسد، مدار کنترل سنسور   ن ی شدت نور به حداقل مقدار تع ی وقت
دتکتور فعال شده و  جهینت در دهد و  ی را نشان م یخروج انیافت جر
 .کند ی م قیاعالم حر

  ی نور کار م انیبا قطع و وصل جر کی فتوالکتر  یودد یدتکتورها  گرید نوع
 با .شود ی نصب م  میصورت که سنسور به دور از نور مستق نیا به .کنند

  ی را به سمت سنسور منعکس م LED ورود دود به محفظه ذرات دود نور
 .کنند

 قیآن برسد، اعالم حر نیاز حد مع شیسنسور به ب ی افت یکه نور در ی زمان 
دود   ی در هر دو مورد به ذرات مرئ   کیفتوالکتر  یدتکتورها .شود ی فعال م

 از .دهند ی م صیتشخ زیبا شعله و حرارت کم را ن آتش حساس هستند و
  .اشاره کرد ی مواد سم  صیتوان به عدم تشخ  ی دتکتورها م نیا بی معا

 فیغبار موجب ضع گرد و رایمرتب نظافت شوند؛ ز د یدستگاه ها با نیا
 .شود ی شدن سنسور م

  کیفتوالکتر  ی دود یاز دتکتورها یگر ینوع د زین یزر ی ل یدود یدتکتورها
 .دتکتور هستند میبا عنوان ب
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شده   لیحساس به نور تشک رندهیمنبع مجزا و سنسور گ  کیدستگاه از  نیا
بزرگ و بدون سقف   اریبس یدتکتورها معموال در فضاها  نیا از .است

  نیدر ا ینقطه ا کی فتوالکتر یاستفاده از دتکتورها رایز شود؛ ی استفاده م 
 .ستیمقرون به صرفه ن یفضاها از نظر اقتصاد

  رندهیمنبع نور و ماژول گ  ن یب  ی مانع  دینوع دتکتور، نبا  ن یمحل نصب ا  در
 نور وجود داشته باشد.

 


