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الحريق والدخان مثبطاتدليل العالمات والتطبيق ل   

ق والدخان يالحماية من الحرالخاصة ب مثبطاتالينطبق دليل العالمات والتطبيق هذا على   

 تمهيد

ق والدخان لحماية شاغلي المبنى من مخاطر الحريق واألخطار المرتبطة بالدخان  يالبناء والحريق ميزات الحماية من الحر وكودات تتطلب قوانين
لكل من شاغلي المبنى   رواحاالحماية  ق و يالسالمة من الحر هذه الكودات النموذجيةتوفر اذ  الحريق.  توالغازات السامة الساخنة المتولدة أثناء حاال

جنبًا   الحريق، الطوارئ. يعتمد أحد الجوانب المهمة في مخطط الحماية هذا على الحد من حركة ورجال اإلطفاء / المستجيبين للطوارئ أثناء عمليات 
في جميع أنحاء المبنى باستخدام نهج التقسيم الذي يخلق "مناطق حريق". ويشمل ذلك    نتشارمن اال  المصاحبة، إلى جنب مع الدخان والغازات السامة  

والفتحات اإلنشائية العمودية واالفقية لمقاومة والحد   الحريق،   قواطعو الحريق، ، وحواجز مقاومة للحريق مثل جدران  للحريق، عات مقاومة  تجميتوفير 
غير  لحد من حركة الدخان عبر المبنى باستخدام حواجز وقواطع الدخان. تعتبر هذه الحماية ا  تصميملا شمل أيًضا متطلبات كما تومن انتشار الحريق. 

الكودات النموذجية. جزًءا ال يتجزأ من مخطط األمان الشامل المتضمن في   المباشرة  

  وقنوات مجاري ات خالل حماية اختراقالعالمات والتطبيق هذا معلومات مهمة حول الحد من انتشار الحريق والدخان والغازات السامة من  يوفر دليل 
الكودات  في   عليهارف اعتالم لمثبطاتك خمسة أنواع من ا للحريق والدخان. هناللمقاومة من اعات المصنفة  يالهواء في التجمب  التحكموفتحات  التهوية

األنواع   قوم يو ال باعتماد . تممراتثبط الم األسقف و ثبطم ، المركب الحريقودخان مثبط الو ،الدخانمثبط   الحريق، مثبط  لهذا الغرض: النموذجية 
اعتمادها  بناء عليها  والتطبيقات التي تم لمثبطاتاهذه ل التطرق. يتم كودات الحريق والميكانيك ، الكودات النموذجيةوفقًا لمتطلبات  مثبطاتالخمسة من ال

التي يتم  و الحريق، من مقاومة ل والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من التجميعات المصنفة ل بالتفصيل في هذا الدليل. هناك أيًضا طرق لحماية مجاري الهواء 
 (.3القسم  انظر) .في التصميمات وصفها

( على النحو المحدد في  المقصورة) الهواءبحجم التحكم  ناطق في م  ستخداملالخصصة المبالحجم التحكم   ثبطات للحصول على معلومات تتعلق بم
ANFPA 90 ، منتج يو ال لل  راجع فئةEIMZ  انظر  الدخان، . للحصول على معلومات حول أنظمة التحكم فيNFPA 92   للحصول على معلومات

لمعدات الطهي   التطبيقيو ال للعالمات و ودليل YXZRمنتجات يو ال للراجع فئة  التجارية،  لمطابخاالمستخدمة في شفاطات عوادم  ثبطاتمالحول 

 التجارية.   وخدمات الطعام

قاعدة  . إن  www.ul.com/PiQالمتاح على و ، QUL’s Product i   يو ال  متاح على قاعدة بياناتمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات ال
 تسجيل لمرة واحدة. ال  منك لكنه يتطلب الستخدام،ا  ةمجانيالبيانات هذه 

  المقاولين وغيرهم من األطراف المهتمة، المعماريين المهندسين الهيئات التي تصدر الكودات واللوائح الفنية،   الدليل لالستخدام من قبلم تطوير هذا ت
اآلمنة   ركيب المعمول بها لتسهيل عمليات الت واصفاتوالم لكوداتمع ا وربطها الموجودة، ثبطاتمنه هو المساعدة في فهم أنواع الم الغرضو

 ع تعليمات الكودات. والمتوافقة م

أو الحاجة إلى   الكوداتتطوير منتج جديد أو تغييرات في  عادة بناء على  و حسب الضرورة  الصادرة من قبل يو ال  لتطبيق والعالماتا أدلة يتم تحديث 
الخاص   لكترونيموقع اال ال على سلطات الكود يرجى الرجوع إلى صفحة   ، وللـتأكد من أحدث اإلصدارات لدليل التطبيق والعالمات. اتالتوضيحبعض 
 يو ال.  بشركة
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. المقدمة 1  

 أ. استخدام هذا الدليل 

  بناءمن قبل يو ال  المعتمدود المتوافق مع الكو وأو التحقق من نوع المثبط الصحيح  وصيفهدف هذا الدليل إلى مساعدة المستخدمين في تحديد أو تي

 .ركيبالتمكان االستخدام و على

وهي   ”، UL Classified"   ثبطات بمصطلح". تم تصنيف هذه الم ات المستخدمة في هذه التطبيقات "مدرجةثبطأن تكون الم الكودات النموذجيةتتطلب 

لتحديد أن   يو ال"ُمعتمد" هو مصطلح آخر تستخدمه اما مصطلح عن تقييم المنتج لوظائف وتطبيقات محددة.  شعارلل  يو البل المستخدمة من ق  اللية ا

تتوافق    يو الالمناسب. المصطلحات "مدرجة" و "معتمدة" و "مصنفة" كما تستخدمها و وفقًا للمعيار المطلوب  طرف ثالثالمنتج قد تم تقييمه من قبل  

 الكودات النموذجية. جميعها مع تعريف "مدرجة" كما هو موضح في 

لهذا   يو ال المستخدم من قبل فئةالالمكون من أربعة أحرف المرتبط بالمنتجات التي يغطيها دليل العالمات والتطبيق هذا هو رمز  الرمز/ن الكودا

رجع فني  ضمن هذه الفئة. دليل معلومات المنتج هو م من يو ال  إلى دليل معلومات المنتج وروابط للمنتجات المعتمدةرابط  المنتج. يوفر كل رمز فئة 

والمتطلبات المستخدمة للتحقق من   المنتج، المطبقة على ووالمعلومات المتعلقة بالقيود أو الشروط الخاصة  المشمولة، ح بالتفصيل نطاق المنتجات يوض

. تختلف المعلومات الواردة في  UL Product iQ  قاعدة بيانات يو ال متاح في دليل معلومات المنتجواالستخدام العامة.  ركيبومعلومات الت  المنتجات، 

 . دليل معلومات المنتج عن المعلومات التوضيحية الموسعة الواردة في دليل العالمات والتطبيق هذا

. أنواع المثبطات 2  

 و دخانالات مثبط الدخان، ات مثبط الحريق، ات مثبطات ثبط. تشمل أنواع الممحدد لكل منها وظيفة وتطبيق  أنواع، عادةً إلى خمسة   ثبطاتتنقسم الم

ثبط. حسب نوع المعلى  ءدااالوظائف ومتطلبات ال. تختلف الممرات اتمثبط ات األسقف ، ومثبط و ،المركبة  الحريق  

Ceilings and -Floor)في القسم الثالث   )BXUV(تتوفر معلومات إضافية في دليل يو ال لمعلومات المنتج الخاص بتصنيفات المقاومة للحريق 

Ceilings-Roof)   الهواء وأنظمة الحماية. الفئة  قنوات/مجاري 16الجزء رقمEMME  ج يتم   والنوعث في القائمة ادناه  -ل أنواع المثبطات أتمث

 :  CABSتغطيته بالفئة 

 حريق ال  مثبطات أ.

 الدخان   . مثبطاتب

 الحريق والدخان   مثبطات ت.

 ممرات ال  مثبطات ث.

 األسقف  مثبطات ج.

 ف. موزعات الهواء لألسق  BZZUوالفئة   الهواء توزيع وحدات ل BZGUانظر أيضا للفئة 

 

 أ. مثبطات الحريق 

  وتوزيع مجاري الهواء وفتحات نقلعندما تخترق وتستخدم لتقييد انتشار الحريق  حرارة،  لكشف عنت الحريق بحيث تغلق تلقائيًا عند اثبطاُصممت م

  تركيب البناء األماكن المطلوب  كودات. تحدد او االبار العمودية عات األفقية يالتجم ، الحريق  او قواطع حواجز  ، المقاومة للحريق جدرانالالهواء 

ها بالمواقع. ، وتحدد كيفية تركيب بها الحريق مثبطات   

 

 

https://iq.ulprospector.com/en
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=207497
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206814
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#FIRE%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#SMOKE%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#SMOKE%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#SMOKE%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#COMBINATION%20FIRE-SMOKE%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#CORRIDOR%20DAMPERS
https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#CEILING%20DAMPERS
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206802
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206813


4 | P a g e  
 

الحريق    ثبطاتالحريق الثابتة وم ثبطات، مقالحري  ثبطاتم هنالك نوعين من 
لالستخدام في األنظمة الثابتة أو   من قبل يو ال  الحريق ثبطاتتم اعتماد ميالديناميكية.  

  3  ساعة ونصف او اإم  ، اتساعبال  ريقاألنظمة الديناميكية مع تصنيف الحماية من الح
. ساعات  

فقط في أنظمة مجاري الهواء أو    اسمها، كما يوحي  الثابتة، ات الحريق مثبطتستخدم 
الهواء تلقائيًا في حالة    بريدوت ةالتهويوالتدفئة إغالق نظام  ا به يتم والذياالختراقات 

. نشوب حريق  

الحريق لالستخدام في األنظمة الديناميكية مطلوبة في المواقع التي يستمر فيها  مثبطات
من المتوقع أن تعمل  النحو، وعلى هذا  حريق، الضغط المروحة وتدفق الهواء أثناء 

مروحة النظام. باإلضافة إلى   من تج( ضد سرعة الهواء والضغط الناتغلق) ثبطاتالم
الحريق لالستخدام في   ثبطات، يتم أيًضا توفير مات يق بالساعتصنيف الحماية من الحر

الذي يشير إلى السرعة القصوى )المثبط  واألنظمة الديناميكية مع معدل تدفق الهواء 
من أجله. راجع القسم   ثبطالذي تم تصميم المومفتوح( والضغط الثابت )المثبط مغلق(  

  مفصل " للحصول على شرحتدفق الهواء معدالت الموجود في هذا الدليل بعنوان " 
. لقيود التصنيفات  

 

  

أو األفقية المصنفة    لعموديةالحريق كجزء من التجميعات ا ثبطاتيتم اختبار م
في    ، وهي مدرجة UL 555الحريق  ثبطاتلمقاومة الحريق وفقًا لمعيار م

الحريق    مثبطاتيتم فحص  (.EMME(  فئةضمن   قاعدة بيانات يو ال
أو أفقية مقاومة للحريق على النحو المحدد في  تجميعات عموديةلالستخدام في  

  اعتماد حيث ان كلالتي توفرها الشركة المصنعة للمنتج.  ركيبإرشادات الت
 ثبط الم( تفاصيل البناء الخاصة بالتجميع الذي تم تركيب 1فيما يتعلق بـ ) محدد
( موضع تركيب المثبط )أي 3)  ، اتبالساع( معدل الحماية من الحريق  2) فيه،

( الحجم 5و ) ،للمثبط  ةواحدال لوحدة( الحجم األقصى ل4) (، أو األفقي عموديال
  اعتماد  ستشمل قوائم ذلك، باإلضافة إلى  ، للمثبط  المتعددةلوحدات  األقصى ل

الحد األقصى لتدفق    علىاميكية الحريق لالستخدام في األنظمة الدين ثبطاتم
 . من أجله ثبطالم  عتماداالذي تم واألقصى   الثابت/الهواء والضغط الساكن

 

 

 

  ب. مثبطات الدخان

الدخان لتقييد حركة الدخان الحريق عندما تخترق مجاري الهواء   ثبطاتتستخدم م
هذه األجهزة   ركيبعات المصممة لتقييد حركة الدخان. يتم تيالتجمواء  وفتحات نقل اله

يمكن  ،حاجة الوعند  الدخان،ها بواسطة نظام الكشف عن بويتم التحكم  تلقائيًا، لتعمل 
 .تحكم عن بعد.محطة خالل ا من التحكم به

 
او   حواجز او مجاري الهواء  تخترق قنوات عندماالدخان  ثبطاتقد تكون هناك حاجة لم

نظام التحكم في الدخان المصمم هندسيًا.   ضمنأو في مواقع أخرى   الدخان، فواصل  
حيث يتم إغالق   الهواء بريدالدخان في أنظمة التدفئة والتهوية وت   ثبطاتيمكن استخدام م

ويمكن أيًضا استخدامها في أنظمة التحكم في الدخان   حريق، المراوح في حالة نشوب 
ات الدخان لتعمل ضد سرعة الهواء  مثبط صممت كما حريق. الالمصممة للعمل أثناء 

 . وضغط المروحة
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المثبط في ظل  ب الهواء المقاس من خالل ي يشير إلى مستوى تسروالذي ب ي تسرالعلى تصنيف فئة  من قبل يو الة عتمد ات الدخان الممثبطحتوي ت
تصنيف من الفئة األولى أو الثانية أو الثالثة كما هو موضح في الجدول التالي. يتم تحديد معدالت   الى ب يالتسر تصنيف فئات  ظروف االختبار. يتم

أيًضا تحديد معدالت  المغلق. يمكن مثبط  عبر ال (WG) ماء  ة. مقياس سعبوصات 4يبلغ   فرق /ت الدخان عند أدنى ضغط تفاضليثبطا ب ميتسر
دخان مصنّف من الفئة األولى   ثبطم يةالنموذج الكوداتالماء. تتطلب  سعة بوصة. مقياس 2بزيادات  األعلى، الفرق /ب عند الضغوط التفاضليةي التسر

 . أو الثانية 

 cfm/ft)2( ببأقصى تسر

Class 4 In. WG 6 In. WG 8 In. WG 10 In. WG 12 In. WG 

I 8.0 9.5 11.0 12.5 14.0 

II 20.0 24.0 28.0 31.5 35.0 

III 80.0 96.0 112.0 125.0 140.0 

 

)المثبط مغلق(. راجع القسم الموجود   الثابت/تدفق الهواء )المثبط مفتوح( والضغط الساكنلقصوى السرعة  معدالت الت الدخان مع ثبطاكما يتم توفير م
 ." للحصول على شرح أكثر تفصيالً لقيود التصنيفاتتدفق الهواء  معدالتفي هذا الدليل بعنوان " 

في قائمة بيانات يو ال  ، وهي مدرجة   UL 555Sالدخان   ثبطات مأو األفقية وفقًا لمعيار   عموديةالدخان كجزء من التجميعات ال ثبطاتيتم اختبار م
المرفقة مع   ركيبأو أفقية محددة كما هو محدد في إرشادات التعمودية ت الدخان لالستخدام في مجموعات ثبطا(. يتم فحص م EMMEضمن فئة ) 

( موضع  3) الهواء، ب  ي( معدل تسر2) فيه،  مثبط( تفاصيل البناء الخاصة بالتجميع الذي تم تركيب ال1المنتج. حيث ان كل اعتماد محدد فيما يتعلق بـ )
الوحدات المتعددة  ( الحد األقصى لحجم 5، و )  ة للمثبطواحد الوحدة ال األقصى ألحجام و( الحد األدنى 4) (، و األفقيأ عمودي )أي ال ثبط تركيب الم 

 للمثبط. 

 المركبة  ت. مثبطات الحريق والدخان

وفتحات نقل الهواء   مجاري الهواء/تخترق القنوات  عندما لتقييد كل من انتشار الحريق وحركة الدخان المركبة والدخان ات الحريق ثبطتستخدم م

ت  ثبطامركبة مع كل من معيار م ثبطاتات التي تم تمييزها على أنها مثبطوالدخان. تتوافق الم حريقعات المصممة لتقييد مرور كل من اليالتجم

 (EMMEفئة ) ضمنال في قائمة بيانات يو   ، وهي مدرجة UL 555Sت الدخان ثبطا ومعيار م UL 555الحريق  

 الممرات  ث. مثبطات

  للحريق، تم تقييمها خصيًصا للتركيب فقط في أسقف الممرات المقاومة   والتي ودخان مركبة حريق اتثبطعبارة عن مجموعة من م ات الممر ثبطاتم

 )يشار إليها أحيانًا باسم "ممرات األنفاق"(.  اتسقف الممر وفقًا لما هو مطلوب لجدران الممرالكود ببناء يسمح  ينماح

  ثبطاتومعيار م UL 555ات الحريق ثبطلكل من معيار مات الممرات أفقيًا كما تم تركيبها في إنشاءات سقف ممر نفق معين وفقًا ثبطيتم اختبار م

اومة الحريق لمدة  لكل من تصنيف مق اتات الممرثبط (. يتم فحص م EMMEتحت فئة ) في قائمة بيانات يو ال  ويتم تغطيتها UL 555Sالدخان 

ات الممرات  لمثبطب ي تسرال ات الدخان. يتم تحديد معدالت ثبطفي م  تبعاألولى أو الثانية على النحو الم  لفئةب من اي التسر معدل وتصنيف واحدة، ساعة 

ناًء على ظروف االختبار  ات الممرات بلمثبطب ي تسرالدرجة فهرنهايت. يتم تحديد معدالت   350درجة فهرنهايت أو  250عند درجة حرارة مرتفعة  

أثناء التعرض   مثبط ال سطحفي الدقيقة عبر قدم   150  هواء  أيًضا أداء إغالق مقبواًل عند تعريضها لسرعة راتت المم ثبطا باستخدام الهواء. أظهرت م

 المرفقة مع المنتج.   ركيبالستخدامها في إنشاءات أسقف أفقية محددة كما هو محدد في إرشادات الت اتات الممرثبطللحريق. يتم فحص م

ب  ي( فئة تسر3) ، ات بالساع( معدل الحماية من الحريق 2) فيه،  ثبط( تفاصيل بناء السقف الذي تم تركيب الم1محدد فيما يتعلق بـ ) اعتماد  كلان 

 واحد. ال وحدة المثبط( الحد األدنى واألقصى لحجم 4) المثبط، 
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 ج. مثبطات السقف 

إلى   الحرارة، ي( لتعمل فقط كحاجز حراري للحد من انتقال  عالمالكود البناء  ات إشعاع السقف في ثبطالسقف )يشار إليها باسم م ثبطات صممت م
غشاء  في فتحات نقل الهواء او مجاري الهواء عند صنع فتحات من خالل  المقاومة للحريق  سقفل ا الطبقة األرضية اوتجميعات  من  المساحة المخفية 

البناء استخدام هذه المنتجات فيما يتعلق    كوداتلم تحدد  النحو، مقاومة للحريق. على هذا ال التجميعةالذي يعد جزًءا من و سقفلا الطبقة األرضية او 
الطبقة  أغشية ان .  لهبالالدخان أو مرور   انتقالللحد من استخدام هذه المنتجات   أيضا الاعتمادات يو  تتضمنم ول دخان، للباستخدامها كحواجز 

يتم نشر  حيث  . UL 263 مواد البناءلتم تقييمها وفقًا لمعيار اختبارات الحريق يمقاومة للحريق والتي التجميعات الهي جزء من  سقف لاألرضية او ا 
تفاصيل   لمعلومات للفئةا دليل  يوفر في قاعدة بيانات يو ال. كما   BXUVفئة  سقف المقاومة للحريق ضمن ل تجميعات الطبقة األرضية او ا  مصميت

 .بنائها واستخدامها،  التجميعات إضافية تتعلق بتصميم هذه  

ات السقف  مثبطالهواء. تُستخدم  بريدالتهوية وت، التدفئة أو ديناميكية ويتم تقييمها لالستخدام في أنظمة  ساكنة/ثابتةان تكون  إما السقف  ثبطات م تحديديتم 
ذار الحريق التلقائي.  دخان المنطقة أو نظام إن كواشف فعيلعادةً عن طريق ت تلقائيًا،الثابتة في أنظمة مجاري الهواء حيث يتم إيقاف تدفق الهواء  

ت ديناميكية  مثبطا حريق. يتم أيًضا توفير الفيها ضغط المروحة وتدفق الهواء قيد التشغيل أثناء  بقىات السقف الديناميكية مطلوبة في المواقع التي يثبطم
السرعة القصوى )فتح المثبط( والضغط  تدفق الهواء الذي يشير إلى  معدل الهواء مع تصنيف  بريدلالستخدام في أنظمة التدفئة والتهوية وت 

 .)EMME(ضمن الفئة  مدرجوالتقليدي  ال دخان مثبط العلى غرار التصنيفات المقدمة ل أجله، من  ثبط)المثبط مغلق( الذي تم تصميم الم الثابت /الساكن

ات السقف الثابتة والديناميكية  ثبطفمن المهم مالحظة أن كالً من م الديناميكية،مثبطات السقف ل  فردية  التصنيفات تتعلق بنماذجعلى الرغم من أن هذه 
التي  لحريق ولمقاومة  ال يو ال تصميمات  إحدى مكوناتكات السقف ثبطيتم اختبار م ذلك، . بدالً من اتساعبالليس لها تصنيف محدد لمقاومة الحريق 

يو  ة في كل تصميم مقاوم للحريق من لتفصيليالخاصة بالشركة المصنعة المقدمة مع المنتج والمواصفات ا ركيبتباع إرشادات الت من خالل ا  يبهاركت تمي
لالستخدام في األنظمة الديناميكية مناسبة أيًضا لالستخدام في األنظمة الثابتة حيث تم   معتمدة(و تحمل عالمة) الموصفةات السقف ثبط. تعتبر مال

 ق. يلحرلمقاومة ال تجميعات الطبقة األرضية او السقف  فحصها كعنصر من مكونات تصميم

 ت السقف ثبطاطرق تقييم م

 .كما هو موضح أدناه  قطرال باستخدام إحدى  يو ال ات السقف بواسطةثبطيتم تقييم م

 1 رقم الطريقة •

هواء وتحدد  الأو السقف على مجاري   ةاألرضي طبقة تحتوي تصميمات ال  عندما - ات األبواب المفصليةثبطات السقف لالستخدام بدالً من مثبطم

ات من نوع الباب  ثبطمات السقف لالستخدام بدالً من ثبطيتم فحص م هواء، للات من نوع الباب المفصلي فوق كل مخرج مجرى ثبطاستخدام م

 . المفصلي

. من UL 555Cات السقف   ثبطات من النوع المفصلي هو معيار مثبطات السقف لالستخدام بدالً من المثبطالمعيار األساسي المستخدم لتقييم م

لحريق التي تشير إلى  لمقاومة  يو ال ال اميمة لهذا التطبيق المحدد مخصصة فقط لالستخدام في تصشمولات السقف المثبطالمهم مالحظة أن م

ال   لحريق.لمقاومة  ال اميم يو الالرسومات الخاصة بتص و  يو ال قاعدة بيانات  علىهذه المعلومات  توفراستخدام مثبط الباب المفصلي في التصميم. ت

  على أمثلة لهذا السيناريو في طالعأو السقف. يمكن اال  للطبقة االرضيةفي أي تصميم   تركيب المنتج بشكل عامات السقف ثبطلم يشمل اعتماد يو ال 

 . L201و  G526و  G214 لحريق ل مقاومة يو ال ال  اميمتص

وموزعات   (، BZGUوحدات الهواء الطرفية ) التالية: السقف التي يتم تقييمها بهذه الطريقة ضمن فئات المنتجات ثبطات ميمكن االطالع على 

التي   اميمات السقف التي يتم تقييمها بهذه الطريقة أنواع التصثبطالتصنيف لم(. سيحدد نص CABSالسقف )  ثبطات( ومBZZUالهواء السقفية ) 

 . ات الباب المفصليثبطيمكن استخدامها فيها والظروف التي يمكن بموجبها استبدالها بم

 2 رقم الطريقة •

الطبقة  الحريق في من مقاومة لتحدد بعض التجميعات المصنفة ل  ذلك،بدالً من  - لحريقلمحددة مقاومة    اميمات السقف لالستخدام في تصثبطم

طريقة التقييم هذه بشكل عام جنبًا إلى جنب مع   شملهاات التي تثبط ات السقف المحددة. يتم اختبار المثبطواحًدا أو أكثر من منوعا السقف  اواألرضية 

. تتضمن المعلومات التي تصف تركيب  UL 555C، باإلضافة إلى   UL 263 مواد البناءلتصميم البناء المحدد وفقًا لمعيار اختبارات الحريق 

في ظل ظروف  قد تم تطويرها التي لحريق ل  مقاومالتصميم ال  اتواإلشارة إلى أن تصنيف المحدد، ات السقف لهذا التطبيق إشارة إلى مثبط السقف مثبط

على أمثلة   طالعيمكن اال.    يو ال قاعدة بياناتلتصاميم المحددة في ا ورسوماتمدرجة في النص  للسرعة، تستخدم حركة الهواء وأقصى معدل مؤهل 

 . M557و   L521و   L501. لحريق لمقاومة يو ال ال  اميمتص لهذا السيناريو في
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  يو ال(. ستشير شهادة CABSالسقف )   تثبطاملحريق تحت فئة لات السقف التي تم تقييمها لالستخدام في تصميمات محددة مقاومة ثبط م يتم تغطية 

ثابت أو  التطبيق الخاص اما النوع ال ها باإلضافة إلى با التي من المقرر تركيبه ةأو السقف المحدد   الطبقة االرضيةات السقف إلى تصميمات مثبطل

 بناء عليه  مثبطبأقصى تدفق للهواء وضغط اإلغالق الذي تم فحص المحددة ت السقف الديناميكية أيًضا ثبطاالديناميكي. م

ت  ثبطاود في هذا الدليل بعنوان المالقسم الموج انظر الىات.  ثبطات السقف بشكل واضح عن تطبيقات األنواع األخرى من المثبطيختلف تطبيق م

 للحصول على شرح مفصل لهذه االختالفات.  بالتركيب   خاصة األفقية تحت اعتبارات

 

  انواع الحماية األخرى لمنافذ مجاري وقنوات التهوية .3

 لهواءأنظمة حماية مجاري ا لحريق باستخدام إما للمقاوم للسقف ا خالل غشاء السقف  تهويةال  وقنوات مجاري منافذيمكن حماية  معينة، في ظل ظروف 
فيما يلي معلومات تصف   (BXUV   ئة المنتج)ف  UL 263/  ANSI   -قلحريلمقاومة التصنيفات  للمعلومات ال، كما هو موضح في دليل ب  أو أ

 .ب و أ مجاري الهواء نافذاستخدام أنظمة حماية م

 ) BXUVالفئة  في على النحو الذي تسمح به التصاميم الفردية) أ مجاري الهواء نافذ حماية مأ. نظام 

 

 

 مجاري الهواء الفوالذية  - 1 جزءال

 من يو ال  ةمعتمدبطانة مجاري الهواء المصنوعة من األلياف الزجاجية   - 2 جزءال

 يو ال  معتمدة من الصوتي  للعزل سقف لوحة –  3 جزءال

 ورق السيراميك  - 4 جزءال
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تتكون طريقة البناء هذه من   .من يو ال المعتمد حريق لل لمقاوما تصميمفي ال محدد المكان الفي  فقط  أ مجاري الهواءمنافذ يتم استخدام نظام حماية 
إلى    3.0وبطانة من األلياف الزجاجية من  األقل، بوصة على   1من حماية الجزء الداخلي من مجاري فوالذية مستطيلة الشكل بسماكة تتكون مجموعة 

5.0 pcfفردي في التصميم ال كما هو محدد، وحماية منفذ مجرى الهواء بورق السيراميك مجرى/القناة فوق ال  لعزل الصوتلوحة سقف  ركيب، وت  .
للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام  ( BXUV  ئة المنتج)ف  / UL 263ANSI  - لحريق لمقاومة التصنيفات ل راجع معلومات الدليل ل

 . طريقة الحماية هذه 

 ( باب مفصلي في تصميم مقاوم للحريق ثبطفوالذي مع م  هواء  يتم وصف مجرى  عندمامسموح به ب ) مجاري الهواء نافذحماية مب. نظام 

 
 مجاري الهواء الفوالذية  - 1 جزءال

 من يو ال  ةمعتمد من الصوف الصخريبطانة   - 2 جزءال

 ورق السيراميك  –  3 جزءال

 

 

 

 

https://standardscatalog.ul.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
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  مفصلي، باب  ثبطمجرى محمي بواسطة م نفذفي أي تصميم يحتوي على مجرى هواء فوالذي مع م ب مجاري الهواء نفذيمكن استخدام نظام حماية م
فوق السقف. تتكون طريقة البناء    ةالمخفي  المساحة/مساٍو أو أصغر. تم فحص هذا النظام للتأكد من فعاليته في تقييد انتقال الحرارة إلى الفراغ نفذلحجم م

  الصوف  بطانةمن  pcf 8.0إلى   3.5و  بوصة،  1-4/1هذه من حماية الجزء الخارجي من مجاري فوالذية مستطيلة الشكل بسماكة ال تقل عن 
 / ANSI  - لحريقلمة مقاوالتصنيفات لراجع معلومات الدليل لفي التصميم الفردي.  محدد كما هو  سيراميكبورق  مجرى وحماية منفذ ال الصخري

 UL 263 ف(ئة المنتج   BXUV )للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام طريقة الحماية هذه . 

  الكودات والمواصفات الخاصة بالمثبطات. 4

ووفقًا للمعايير المشار إليها في تلك األكواد. في   محليًا، وسالمة األرواح المطبقة  يقالحر  البناء،  كوداتات هو أن يتم تركيبها وفقًا لثبطالغرض من الم
 . UL 555C و/ او  UL 555S ,UL 555 وفقًا لـ الملصقوضع و اعتماد هذه المثبطاتأن يتم   كوداتتتطلب هذه ال الحاالت،كثير من 

 . الملحق أات في ثبطالمعايير ذات الصلة بالممفصلة عن األكواد والمعلومات المزيد من ال

 المنتجات ذات الصلة بالمثبطات ضمن فئات المنتجات التالية تقوم يو ال باعتماد 

 

 المعيار المستخدم  اسم الفئة رمز الفئة

BZGU توزيع الهواء  وحدات  UL 263 و UL 555C 

BZZU قف موزعات الهواء لألس  UL 263 و UL 555C 

CABS مثبطات السقف UL 263 و UL 555C 

EMME  مثبطات لالستخدام بتطبيقات الحماية من الحريق والدخان UL 555, UL 555S 

 

 . اعتبارات خاصة بالتركيب5

ائها ووضعها.  طرق بن عات ذات متطلبات محددة تتعلق بيجمتمتطلبات لتقييد انتشار الحريق والدخان في المبنى باستخدام  يةالنموذج   الكوداتتتضمن 
 .يعةالتجممن هذه هدف ال تتممعات بطريقة  ييجب حماية الفتحات في هذه التجم 

  الخاصة ركيبباإلضافة إلى إرشادات الت  قائمة اعتمادهوفقًا لمتطلبات الكود المعمول به و ثبطالم تركيبيجب   صحيح، من أجل العمل بشكل و
 بالمصنعين. 

 ثبط. واالختبار والصيانة لكل م تفتيشللوصول المناسب إلى المثبط لل موثوقةيجب توفير وسيلة 

  إدراجأن يتم   اذ ينصحوفقًا لمعايير االختبار المعمول بها.  ات بالتفصيل كجزء من اعتمادهاثبط تتم مراجعة تعليمات الشركة المصنعة لتركيب الم 
  ثبطمع كل م التركيب تعليماتيجب توفير .  الجهة صاحبة السلطةلموافقة عليها من قبل لالمقدمة   المخططاتو المواصفاتتعليمات الشركة المصنعة مع 

للحريق ما لم يتم السماح بطريقة   انعةت الحريق أو الدخان باستخدام مواد مركيب مثبطا الستخدامها من قبل مقاول التركيب في موقع البناء. ال يتم ت
 الخاصة بالشركة المصنعة المزودة مع المثبط.   ركيبهذه صراحةً بموجب تعليمات الت  ركيبالت

 ثبط. جب أخذها في االعتبار قبل تركيب الم فيما يلي بعض اعتبارات التركيب التي ي

 

 

https://standardscatalog.ul.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206790
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555S_5_S_20140213
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555_7_S_20060712
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555C_4_S_20141216
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206802
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263_14_S_20110621
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555C_4_S_20141216
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206813
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263_14_S_20110621
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555C_4_S_20141216
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=206814
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL263_14_S_20110621
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555C_4_S_20141216
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=207497
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555_7_S_20060712
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL555S_5_S_20140213
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 أ. المثبطات بالتجميعات االفقية 

  المثبط المناسب لكل تطبيق اختيارفمن المهم   األفقية، عات  ياستخدامها في حماية الفتحات في التجم التي يمكن ات ثبطأنواع من المعدة  نظًرا لوجود 
 .التطبيقيعتمد المثبط الصحيح على حيث بعناية. 

مقاومة للحريق. نظًرا  ابار  من خالل األرضيات المقاومة للحريق بواسطة حاويات تعبرية التي  عمودال المجاري/يجب حماية القنوات  عامة، كقاعدة و
ألن   وات/المجاريفليس من الضروري حماية الفتحة الموجودة في الطوابق التي تمر بها القن ، البناء هيكل  من خالل  تعبرحريق  لل مقاومة ال  االبارألن 

 بئر. ت عمودية لحماية االختراق من خالل الثبطا أفقياً بحيث يمكن استخدام م بئرمقاوم للحريق. يجب اختراق ال حاوية بئرالقناة تقع في 

يلزم   ، حاوية للبئرعة أفقية بدون  يجم ت قناة عمودي/ خترق مجرىي. عندما باراال  اتعلى استثناءات عديدة لمتطلبات حاوي يةكواد النموذجاألتحتوي 
 . ركبم حريقودخان  ثبطيلزم وجود م  للدخان، مثل أيًضا حاجًزا ت ةاألفقي ةالتجميع تحريق أفقي. إذا كان  ثبط وجود م

السقف. القصد من   ثبط يتم استخدام م   السقف، ولكن ليس من خالل األرضية أو   للحريق، مقاوم السقف األرضية او الغشاء الطبقة عندما تخترق القناة 
القسم  الى جع اريجب أن يؤخر مثبط السقف أيًضا مرور الحرارة.  النحو، . على هذا  ةالمخفي طبقةغشاء السقف السفلي هو إعاقة مرور الحرارة إلى ال

 . ت السقفثبطاالمطبقة على م دعتما ات السقف تحت أنواع المثبطات للحصول على شرح مفصل لقيود االثبطبعنوان مالموجود في هذا الدليل 

ات الممر. يجب أن تحد هذه  ثبطمحمية بميجب ان تكوم   للجدران، يتم بناء السقف كما هو مطلوب   عندما ممر،المن خالل سقف  ةلكامل االفتحات  
 عة السقف. تجميت من انتشار الحريق وحركة الدخان عبر ثبطاالم

 .المناسبة. شروط وقيود التركيب  مثبطال ركيبلتالمصنع توضح تعليمات  الحاالت، في جميع 

 ب. تعليمات التركيب 

 شهادة المناسبة لطراز المثبط المحدد. هذه التعليمات هي جزء ال يتجزأ من  ركيبت نسخة من تعليمات التثبطامن الم حنة توريدكل شمع  وفيريتم ت
  ركيب. تحتوي اإلرشادات على المعلومات الالزمة لتثبطات الم اعتمادبمراجعة التعليمات كجزء من عملية   يو ال  ات حيث تقوممثبطلل يو ال اعتماد

 . الصحيح ركيبالمطلوب للتوالجدار   رضية أو البناء المستخدم لألالمنتج مثل نوع   ركيببشكل صحيح باإلضافة إلى القيود المفروضة على ت ثبطالم

 

 للمثبط  :الشائع تركيبالمثال على  

. يتم توصيل القنوات بغطاء المثبط باستخدام  مثبتةفي الفتحة باستخدام زوايا   ثبطيجب تأمين الم
 .ثبطمشغل الم فعيل. قد يقوم جهاز استشعار عن بعد بتمنفصلةطرق 

ثم   فقط، يختار بعض المصنّعين تقديم اإلرشادات األساسية التي تغطي التركيبات المشتركة 
الفريدة. كما هو   ركيبة التي تغطي سيناريوهات التمكمل يعتمدون على صفحات التعليمات ال

ة أيًضا جزًءا ال يتجزأ من برنامج مكملتعد اإلرشادات ال  األساسية،   ركيبالحال مع إرشادات الت
 . أثناء تقييم المنتج يو ال  أيًضا بواسطة  كملةالمحيث تتم مراجعة اإلرشادات  اعتماد يو ال
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 ت. الدعامات 

الفردي و / أو المتعددة التي يتم تقييمها. يتم تحديد قيود الحجم في معلومات الشهادة   تجميعبأحجام الات الحريق محددة ثبطالتي تغطي م عتماداتاال
 .من المثبطات. طرازلكل   صادرةال

الستخدام  مما يسمح  أصغر، إلى فتحات فردية  عمودي فاصل / لتقسيم جدار كبير أو فتحة قسم حديدية ال الدعاماتيمكن استخدام  معينة، في ظروف 
. يمكن لمصنعي المثبطات  واقعبشكل عام في الم  دعامات. يتم تصنيع هذه العتمادضمن حدود اال أحجامات الحريق في األنظمة الثابتة بثبطموتركيب 

 .دعاماتالتي تغطي تصنيع وتركيب واستخدام ال ركيبتقديم تفاصيل الت

فإن استخدام   الحجم،تعتمد على   المركبة الحريق و دخانالات  ثبطالمستخدمة في األنظمة الديناميكية ومات الحريق ثبطتدفق الهواء لم معدالتنظًرا ألن 
ت في  دعامايقتصر استخدام ال ذلك،األنظمة الثابتة. عالوة على في ت الحريق ثبطا مع م ستخدامفقط لال ةالتي تمت مناقشتها هنا مخصص دعاماتال

   / الفواصل العمودية.  األقسام 

 ث. مشغالت المثبط 

تعمل بالهواء المضغوط مثبتة في   مشغالت كهربائية أو شغالتمزودة بم المركبةالحريق و  دخانالات ثبطوم الممرات، ات مثبط الدخان، ات ثبطم

ات  اعتمادها وطباعتها على المثبط. تعتمد معدالت تدفق الهواء والضغط التي تم ثبطالمصنع والتي يمكن التحكم فيها عن بعد لفتح وإغالق شفرات الم

ال يتم تغطية التركيب الميداني أو استبدال    النحو، والمشغل. على هذا  ثبطالوصالت بين شفرات الم و نوع المشغل  المثبط، على مجموعة معينة من نوع 

 .الموقعهذا ال يمنع بالضرورة استبدال المشغالت في   ذلك، لمنتج. ومع عتماد ايو ال إل المشغالت ضمن نطاق

من المتوقع أن   ،ثبطالمهو الحال مع أي جزء من  كمابرنامج يو ال لالعتماد. ال يتم تغطية الخدمة الميدانية لهذه المنتجات ضمن نطاق   جهاز، مثل أي 
 مثبط. وفقًا لبرنامج الخدمة الميدانية للشركة المصنعة لل وقعيتم استبدال المشغالت في الم

 ج. الكواشف ومثبطات الدخان 

 .الدخانل أجهزة الكشف عن فعيت  ماات الدخان عندثبطالتركيب إغالق م دات أو كو يةالنموذج الكوداتقد تتطلب 

  هذه لها معدل أدنى وأقصى لتدفق الهواء. يجب أن تكون المصنفة لالستخدام بالقنوات/المجاري الهوائية كاشفات الدخان  
وأقصى  في الدقيقةقدم  0ت الدخان لها معدل تدفق هواء ال يقل عن ثبطاالدخان. م ثبطم معدالت متوافقة مع  المعدالت

عادة ما يكون الحد المستخدمة بقنوات / مجاري الهواء الدخان  واشف. كمثبطموضح على المعدل لتدفق الهواء كما هو 
المصنفة الدخان  لكواشفمتوفرة   طرازاتهناك  ذلك،. ومع في الدقيقة قدم  500-300تدفق الهواء من  معدل األدنى ل

فري. بالنسبة ألنظمة التدفئة والتهوية  والتي تم تصنيفها لالستخدام عند تدفق هواء صلالستخدام بقنوات / مجاري الهواء 
ات الدخان المجهزة  ثبطقد تحتاج أيًضا إلى التحكم في م حريق، الهواء التي يتم إيقاف تشغيلها في حالة نشوب  بريدوت

باستخدام  وذلك   الصفر، ذات معدل تدفق هواء أكبر من المصنفة لالستخدام بالقنوات / مجاري الهواء الدخان   بكواشف 
 .المثبط في وضع الفتح عند إغالق المراوح كان  إذافي حالة  ثبطق المجهاز يغل

 ح. معدالت تدفق الهواء 

بتصنيفات تدفق الهواء وضغط    الديناميكية الحريق المركبةودخان ال  مثبطاتالدخان و مثبطات ، الحريقات  ثبطتتميز م
تدفق الهواء وضغط اإلغالق التي تم اختبارها لهذا المنتج. تصنيف   معدالتاإلغالق. تمثل هذه التصنيفات الحد األقصى ل

 .ضغط اإلغالق ليس انخفاض الضغط عبر المثبط المفتوح 

في الدقيقة. الحد  قدم  2000بحد أدنى وفي الدقيقة    قدم 1000 بمقدار يتم تحديد معدالت تدفق الهواء القصوى بزيادات
الحد األدنى لتصنيف ضغط   مع (WG) ماء ةة. مقياس سعبوص 2ضغط اإلغالق محدد بزيادات    معدلاألقصى ل
 .  WG ماء ة مقياس سع .بوصات 4اإلغالق 

الهواء.  بريد إلى تحليل تدفق الهواء المتوقع عبر المثبط المفتوح في تصميم نظام التدفئة والتهوية وت المالك/ممثلهيحتاج 
المفتوحة والمغلقة التي قد تحدث في سيناريوهات حرائق مختلفة. ليس بالضرورة أن  ثبطاتللم تغيراتهناك العديد من ال

ت معزولة تماًما عن ضغط المروحة. يجب  ثبطا واء العادي داخل القنوات. قد تصبح بعض الميكون تصنيف تدفق الهواء لتطبيق معين مطابقًا لتدفق اله
 . ثبطت المفتوحة والمغلقة لتمثيل أسوأ حالة متوقعة عبر المثبطا أن تختبر ميدانيًا مجموعات مختلفة من الم الجهات صاحبة السلطةعلى 

ات لن تكون قادرة على أن تفتح. هذا له  ثبطون ضغطها أعلى من التصنيف. هذه المت المغلقة عن ضغط المروحة ويكثبطا يمكن عزل الم وبالمثل، 
 الدخان. انتشار و / أو الحريق  في حاالتات  ثبط أهمية لتصميمات النظام التي تتطلب فتح الم
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  اختيار وتركيب المثبطات .6
المعمول به.    يكود النموذجاليحتاج المرء إلى معرفة وفهم معايير تصميم المبنى ومتطلبات  صحيح، بشكل   يو ال من أجل تحديد المثبط المصنف من

الجهات  . يمكن أيًضا استخدام هذه العملية بواسطة لكودا عليمات تآمن متوافق مع  ركيبتوفر الخطوات التالية طريقة منهجية يمكن اتباعها لتوفير ت
 .أثناء عملية الموافقة على البناء  صاحبة السلطة

 
بمتطلبات الكود أو   دعمةالمبنى. قد تكون م  بريدتصميم نظام تدفئة وتهوية وتؤثر على هناك عدد من العوامل التي ت  - ات ثبط. تحديد حجم وموقع الم1

  مجاري  مساراتكما يجب تحديد حجم و األساسي، يجب تحديد حجم وموقع النظام   المناسبة،  تثبطا الماحتياجات السكان والمستأجرين. قبل اختيار 
 اإلمداد والعودة.  وقنوات 

 
ق المنصوص عليه في متطلبات  ري يعتمد نظام السالمة من الح - الحريق أو الدخان أو كليهما عبورات مطلوبة للحد من ثبطتأكد مما إذا كانت الم. 2

وما ينجم   قتحصر الحري/تحتوي  ان  سقف األفقية المصممة من أجلاألرضية واالجميعات الطبقات وت والفواصل، كود البناء على استخدام الجدران 
الهواء لتقييد   بريد حماية فتحات التدفئة والتهوية وت كوداتعنها من دخان ونواتج احتراق داخل مناطق معينة من المبنى من خالل التقسيم. تتطلب ال

المتثال  ا  حتاجوالتي تات ثبطية هو استخدام المعات األفقيوالدخان. أحد الخيارات ضمن األكواد لحماية هذه الفتحات في الجدران والتجم الحريق عبور
يحتاج المرء أوالً إلى تحديد ما   ت، ثبطاالملحصول على تصنيفات معينة. لتحديد المعايير والتصنيفات التي يجب أن تلبيها هذه او  محددة،  يو اللمعايير 

 . عات األفقية التي تم تركيبها مغطاة بمتطلبات الكودبإذا كانت الجدران والتجم 

 

مقاومة للحريق مصممة لتقييد انتشار الحريق الذي يتم    عموديةعات  تجميهذه كلها    -  مقاومة للحريقال قسام  االحواجز وال  .جدرانال •
والبناء ومدى االستمرارية والدعم لهذه التجميعات. يجب حماية    اتساعباليختلف التصنيف    ذلك، فيه الحفاظ على االستمرارية. ومع  

يتطلب    النحو، عات من انتشار الحريق وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا يمجاري الهواء وفتحات نقل الهواء في هذه التجم
مقاومة    تصنيفعات ذات  تجميم تركيبها في  ت الحريق التي يتثبطام  تكونت الحريق في هذه الفتحات. يجب أن  ثبطاالكود استخدام م
ت الحريق التي يتم تركيبها في  ثبطا م تكونيجب أن . ساعة 1½  لمدة   تحمل تصنيف حماية من الحريقساعات   3للحريق أقل من  

 ساعات.   3ة لمد  تحمل تصنيف حماية من الحريق  او أكثر ان ساعات 3مقاومة للحريق من  تصنيفعات ذات  تجمي

مقاومة للحريق مصممة للحد من انتشار  السقف  االرضية والطبقات االالتجميعات األفقية عبارة عن تجميعات    -  األفقيةالتجميعات   •
والبناء والدعم لهذه التجميعات. يجب حماية    اتساعبال يختلف التصنيف    ذلك، الحريق الذي يتم فيه الحفاظ على االستمرارية. ومع  

يتطلب الكود استخدام    النحو، من انتشار الحريق وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا    القنوات التي تمر عبر هذه التجمعات
مقاومة للحريق    تصنيفذات    االفقية   عاتالتجميت الحريق التي يتم تركيبها في  ثبطام  تكونيجب أن  ت الحريق في هذه الفتحات.  ثبطا م

  عاتالتجميت الحريق التي يتم تركيبها في  ثبطام  تكون. يجب أن  ساعة   1½    لمدة  تحمل تصنيف حماية من الحريقساعات    3أقل من  
. يجب حماية مجاري ساعات.  3ة  لمد   تحمل تصنيف حماية من الحريق  او أكثر ان  ساعات  3مقاومة للحريق من    تصنيفذات    االفقية

الحماية من الحريق وذلك    لطبقةاوفر  تأو السقف حيث    ة األرضي  طبقة ال   تجميعات لاالهواء وفتحات نقل الهواء التي تخترق فقط غشاء  
 ات السقف في هذه الفتحات. ثبطيتطلب الكود استخدام م النحو، للحد من مرور الحرارة إلى المساحة المخفية للتجميع. على هذا 

عات األفقية المصممة للحد من انتشار الحريق  يباستخدام حواجز مقاومة للحريق والتجم  االبار  يتم إنشاء حاويات   -  االبار  حاويات •
من انتشار    االباروحركة الدخان التي يتم الحفاظ على االستمرارية فيها. يجب حماية مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء في حاويات  

أو    فردية، حريق ودخان    تثبطا يتطلب الكود استخدام م  النحو، الحريق وحركة الدخان وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا  
، راجع متطلبات الكود المحددة التي تغطي  بارات في حاويات اال ثبط. لتحديد التصنيفات المناسبة للمالمركب  الحريق و  دخانالمثبط  

 . اتق بالساعيب مقترنًا بتصنيفات الحماية من الحري. وسيشمل ذلك تصنيفًا للتسربارالقنوات وفتحات نقل الهواء في حاويات اال

الجدران أو   تجميعاتمثل  أفقية، إما رأسية أو  مستمرة، حواجز الدخان عبارة عن أغشية  - الدخان قواطع /فواصلحواجز الدخان و  •
تتمتع حواجز الدخان بتصنيف    الدخان، وهي مصممة لتقييد حركة الدخان عبر المبنى. باإلضافة إلى تقييد حركة    السقف،األرضية أو  

وهي مصممة أيًضا   الجدار،مثل  مستمرة، أسية أغشية رعبارة عن الدخان  فواصل قواطع /مقاومة الحريق كما هو محدد في الكود. ل
مقاومة الحريق. يجب حماية مجاري الهواء وفتحات نقل  لتصنيف  ان تحمل    تطلب منهاولكن ليس م  المبنى، لتقييد حركة الدخان عبر  

يتطلب    النحو، الدخان من انتشار الحريق وحركة الدخان وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا    قواطع /فواصلالهواء في  
عات. يجب حماية الفتحات الموجودة  يفي هذه التجم  المركب  الحريقو دخان  ال  أو مثبط  فردية، ت حريق ودخان  ثبطاخدام مالكود است

ات  ثبطيتطلب الكود استخدام م  النحو، الدخان لتقييد حركة الدخان وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا    قواطع/فواصلفي  
راجع متطلبات الكود المحددة التي تغطي القنوات    التجميعات، ات في هذه ثبطنيفات المناسبة للمالدخان في هذه الفتحات. لتحديد التص

جنبًا    الدخان،ات المستخدمة في حواجز وقواطع  ثبطب للم يعات الجدار هذه. وسيشمل ذلك تصنيفًا للتسرتجميوفتحات نقل الهواء في  
 ات حواجز الدخان.ثبطلم  اتق بالساعيإلى جنب مع تصنيفات الحماية من الحر

يتم إنشاء الممرات باستخدام حواجز مقاومة للحريق مصممة للحد من انتشار الحريق وحركة الدخان حيث يتم الحفاظ    -  الممرات •
والبناء والدعم لهذه التجميعات. يجب حماية مجاري الهواء وفتحات نقل    ات ساعبال يختلف التصنيف    ذلك،على االستمرارية. ومع  

يتطلب الكود    النحو،عات لمقاومة انتشار الحريق وحركة الدخان وفقًا للمتطلبات المدرجة في الكود. على هذا  يالهواء في هذه التجم
راجع متطلبات الكود المحددة التي تغطي    الممرات، في    ات ثبط. لتحديد التصنيفات المناسبة للمالمركب  الحريقودخان  مثبط الاستخدام  

.  اتساعبالق  ي ب مقترنًا بتصنيفات الحماية من الحري القنوات وفتحات نقل الهواء في هذه التجميعات. وسيشمل ذلك تصنيفًا للتسر
لمقاومة    للجدران، ل المطلوب  يجب حماية مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء التي تخترق فقط سقف الممر حيث يتم بناء السقف بالشك

ر.المم ثبطانتشار الحريق وحركة الدخان بواسطة م
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ات الحريق مطلوبة في نظام التدفئة  ثبطإذا تم تحديد أن م -ت حريق ثابتة أو ديناميكية مثبطا. تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى  3
فيمكن استخدام    كذلك، حدد ما إذا كان سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا في حالة نشوب حريق. إذا كان األمر    الهواء،   بريد والتهوية وت

ات الحريق الديناميكية. يجب أن يكون  ثبطم  وصيففيجب ت  النظام، يتم إيقاف تشغيل    نإذا لاما  ت الحريق الثابتة أو الديناميكية.  ثبطا م
 . الهواء بريد أقصى تدفق هواء وضغط ثابت بما يتفق مع تصميم نظام التدفئة والتهوية وت وصفالحريق الديناميكي الم  ثبطلم
المركبة مجهزة في المصنع بمشغالت    الحريق و  دخانال ات  ثبطات الدخان ومثبطم  -  حدد نوع المشغل الذي سيتم استخدامه  .4

تدفق الهواء والضغط على نوع    تصنيفاتات. تعتمد  ثبط تعمل بالهواء المضغوط والتي تتحكم عن بعد في الممشغالت  كهربائية أو  
صى تدفق  وصفة ان تحمل اقوالمشغل الممثبط  ال  تجميعة  على والمشغل. يجب    مثبط والوصلة بين شفرات ال  المشغل، ونوع    المثبط، 

 . الهواء بريدهواء وضغط ثابت بما يتفق مع تصميم نظام التدفئة والتهوية وت
فإن    ات، مثبطلل بمجرد تحديد متطلبات الحجم والموقع والنوع والتصنيف والمشغل وتدفق الهواء    -  الحاجزبناء  نوعية  تحديد    .5

بناء الحاجز  نوع  بناء الحاجز مع  نوع  بناء الحواجز التي سيتم تركيبها فيها. من الضروري أن يتطابق  نوع  الخطوة التالية هي تحديد  
الذي يتم استخدامه    في يو الميم  التصفمن المهم معرفة رقم    مطلوبة، ت السقف  ثبطام. إذا كانت  ثبطالمحدد في تعليمات تركيب الم

فال يُسمح باختراق    المستخدم،في التصميم    ثبطلمقاومة الحريق. إذا لم يتم تحديد الم  صنفةأو السقف الم  ةاألرضي   تجميعة الطبقةلتحديد  
فهناك طريقتان يتم    الهواء،  بريدإذا تم السماح باختراق نظام التدفئة والتهوية وت .  طبقة لغشاء ال   الهواء  بريدنظام التدفئة والتهوية وت

ثبط  فيمكن استخدام م  التصميم، من نوع الباب المفصلي في   ثبط إذا تم تحديد م  أوالً، اميم.  ت السقف في التصثبطامن خاللهما تحديد م

الباب   او مثبطات االسقف    )BZZU(قف  موزعات الهواء لألس,  )BZGU,(عتمدة  الم  توزيع الهواءأو وحدات    المفصلي، نوع 
)CABS(  السقف المحدد على    ثبط. من الضروري أن يتم استخدام معتمادالباب المفصلي وفقًا ألحكام اال  ثبط يمكن استبدالها بم

السقف من قبل الشركة المصنعة ورقم طراز محدد    ثبطاتواحد أو أكثر من ممثبط  إذا تم تحديد    ثانيًا، .  االعتماد في    ذكورالنحو الم
كبديل    عتمادات( المحدد فقط ويجب استخدامه وفقًا لألحكام المنصوص عليها في التصميم وفي اال ثبط )الم   ثبط، فيمكن استخدام الم

يمكن  . )CABS(او مثبطات االسقف  )BZZU(قف موزعات الهواء لألس, )BZGU,(عتمدة الم توزيع الهواء وحدات  الستخدام 
– /UL ANSI  مقاومة الحريقفئة  وفقًا ألحكام دليل المعلومات الخاصة بتصنيفات    ب  مجاري الهواء  نافذ حماية منظام  استخدام  

)BXUV( 263   .  مجرى   نفذفي أي تصميم يحتوي على مجرى فوالذي مع م  ب مجاري الهواء  نافذحماية منظام  يمكن استخدام
إال عند    أ مجاري الهواءنافذ  مألحجام منافذ متساوية أو أصغر. ال يجوز استخدام نظام حماية    مفصلي، باب  ثبط  محمي بواسطة م

 تحديده في التصميم الفردي. 
من المهم تحديد الحجم والموقع والنوع   به، المثبط الذي يتوافق مع متطلبات الكود المعمول  ركيبأجل توفير تمن  -ها معا. تجميع 6

. يمكن بعد  فيه  المثبط  ركيبجنبًا إلى جنب مع النوع المحدد للبناء الذي سيتم ت  الضغط، والتصنيف والمشغل وتدفق الهواء ومتطلبات  
جنبًا إلى جنب مع تعليمات    UL ProductiQ  قاعدة بيانات يو ال  ات المطلوبة باستخدامثبطذلك استخدام هذه المعلومات لتحديد الم 

وفقًا لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة    تم تركيبهاات  ثبطالخاصة بالشركة المصنعة. يجب توخي الحذر للتحقق من أن الم  ركيبالت
 .  NFPA 105و  NFPA 80و NFPA 90Aووفقًا لمتطلبات  المصنعة، 

 

  رسومات للتجميعات كاملة .7

على   طلعمعلومات لفئات المنتجات المختلفة. ا دليل الإلى  لروابطاجنبًا إلى جنب مع  كاملة، تجميعات الالتالية المكونات التي تشكل  رسوماتتحدد ال
 .الصلةالملحق للحصول على قائمة كاملة بفئات المنتجات ذات 

 رسمة لمثبط الحريق 
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 رسمة لمثبط الحريق والدخان المركب 

 

 

 

 

 

 رسمة لمثبط السقف  
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 رسمة لمثبط الممر  

 

 

  . التفتيش، االختبار والصيانة8

سليم. يعتمد مستوى الصيانة المطلوب على عدة عوامل بما في   بشكل اعمله استمرارات صيانة دورية لضمان ثبطتتطلب الم ميكانيكي،مثل أي جهاز 
 .فيهتركيب المثبط  ذلك توصيات الشركة المصنعة للمنتج ومصمم النظام ومتطلبات الكود ومدى تعقيد النظام الذي تم 

 ت وصيانتها وفقًا ل ثبطا الم اختبار ق، الحريكود  NFPA 1و (IPMC) والكود الدولي لصيانة الممتلكات  (IFC) الدولي  كود الحريق يتطلب 
NFPA 80 و األخرى  ات معيار أبواب الحريق ووسائل حماية الفتحNFPA 105 اتأبواب الدخان وغيرها من حماية الفتح  تجميعات معيار  .
 .يجب إصالح أو استعادة أو استبدال أي منتجات تالفة تحمي فتحات مجاري الهواء ونقل الهواء ذلك، باإلضافة إلى 

 .في الموقع وتتطلب توثيق جميع االختبارات والصيانة المطلوبة ثبطأيًضا الحفاظ على تعليمات صيانة الشركة المصنعة للم NFPA 80 يتطلب معيار

 : الروابط المنصهرة التي تعمل من خاللات ثبطالم

  ق، ي الحرلحماية من ل، وهو معيار الروابط المستجيبة للحرارة    UL 33ات الحريق وفقًا لمعيار ثبطتم اعتماد الروابط القابلة لالنصهار المستخدمة في م
 وتصنيفات درجات الحرارة. 

ات  ثبطاختبار المالتفتيش وات. يجب ثبط االختبار المطلوب للم  اتعدد تكرارات ويوفر بطمث واالختبار المطلوبين لل تفتيشال NFPA 80 معيار يغطي
سنوات لجميع    4وكل  ،ياتالمستشف سنوات في   6ات كل ثبطتكرار االختبار والتفتيش للم  جبوبعد ذلك ي األولي،بعد عام واحد من اختبار القبول  

 األخرى. األشغاالت  / المباني

ومحاكاة حالة الحريق وفقًا   الكامل، للغالق  مثبطيجب إزالة الرابط الختبار ال  ، المركبة الدخانوحريق الرابط قابل لالنصهار على مثبطات  ركيبعند ت
 االختبار. الرابط القابل لالنصهار بعد اكتمال  ركيب. يجب إعادة تNFPA 80متطلبات لعددا المرات و

مكافئ وظيفيًا وله نفس درجة الحرارة   عتمدفيجب استبداله برابط م ، االختبار إذا ظهر أن الرابط القابل لالنصهار قد تعرض للتلف أو تم طالؤه عند  
 الحمل. صنيف  وت

 ت ما يلي: مثبطا يجب أن تشمل الصيانة الدورية لل

 والمنطقة المحيطة  ثبطالمعلى المتراكم  االوساخ/• إزالة الحطام

 القابلة لالنصهارتي تعمل من خالل الروابط  ات ال ثبطللم اليدوي التشغيل /• التدوير

 والمشغل ثبطاتالم  تجميعاتتشغيل  /• تدوير

https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL33_9_S_20210621
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 ركيب. ومعايير الت الكودات النموذجيةعلى معلومات إضافية حول االختبار الدوري في  حصول يمكن ال

 المواقع   . خدمات9

 ة الميدانية يخدمات الهندسالأ. 

مثل  حاالت أخرى  يكون هنالكأمًرا غير ممكن. قد   طرف ثالث محايدمن قبل   هعتمادامواقف التي يكون فيها تحديد ما إذا كان المنتج قد تم  تواجهقد 

ثم يصبح السؤال هو ما إذا كان المنتج ال يزال يتوافق مع المعيار )المعايير( المعمول به أم   ، موقع الربما تم تعديله في اعتماد ومنتًجا يحمل ملصق ان 

. يمكن ألي  ركيب خدمات هندسية ميدانية توفر البيانات التي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار بشأن قبول المنتج و / أو الموافقة على الت  يو الال. تقدم  

ميداني أو تقييم ميداني.   تفتيشطلب إجراء  - جهات صاحبة السلطة بما في ذلك المصنعين والمالكين والمقاولين وال - شخص له عالقة مباشرة بمنتج ما

 . www.ul.com/field علىيو ال  يمكن العثور على معلومات مفصلة عن هذه البرامج على موقع الويب الخاص ب

 انية معدلة أو معاد بناؤها ب. معدات ميد

يجب أن    ثبطالمثبط. تحدد هذه المعايير أن أي تعديل يتم إجراؤه على الم على  في الموقعتعديل  ل متطلبات محددة ل  NFPA 105و NFPA 80لكل من 

يجب اختبار    بُعد، عن  تفتيش إضافة إمكانية ال . عندما يتضمن التعديل الميداني  اعتمادها وقوائم ثبطيكون وفقًا لتعليمات تركيب الشركة المصنعة للم

 أجهزة مؤشر الموقع ومعدات المراقبة للوظائف فوًرا بعد التعديل. 

وأنه كان متوافقًا مع تلك   بها، المعمول  االعتمادهو إعالن الشركة المصنعة أن المنتج قد تم تصنيعه وفقًا لمتطلبات  يو الاالستخدام المصرح به لعالمة 

)بما في ذلك التجديد أو إعادة التصنيع أو التجديد أو   يو ال ندما تم شحنه من المصنع. عندما يتم تعديل أو إعادة بناء منتج يحمل عالمة المتطلبات ع 

المتطلبات المعمول بها   يلبي  ما زالما إذا كان المنتج  لمتعوبهذا فإن يو ال ال   ، يو ال على المنتجعالمة   ركيب( بعد مغادرته المصنع حيث تم تحديثالت

  يو ال . االستثناءات الوحيدة لذلك هي عندما يكون للمنتج المعتمد من يوالعلى وجه التحديد من قبل   التحقق منهاما لم يتم التعديل أو إعادة البناء تم 

 من خالل أحد البرامج المحددة المذكورة أدناه.  المنتج الفردييتم تقييم أو عندما    المكونات، ميدانيًا أو الستبدال  ركبةعالمات محددة للمعدات الم

للمعدات المعدلة أو المعاد   يو الأو ملصق أحد برامج   يو العالمة  لمنتج حمل المن خالل  هو  التعديل أو إعادة البناء منحققت تقد   يو الالدليل على أن 

 :والتي تشمل بناؤها، 

دليل  حدد  يمجموعة واسعة من أنواع المنتجات.  يو المن  المنتج المعاد بناؤه  برنامج اعتماديغطي   -يو ال من قبل  المنتج المعاد بناؤه اعتماد 

عيد بناؤها في  معلومات لكل فئة من فئات المنتجات مع برنامج اعتماد المنتج المعاد بناؤه المتطلبات المعمول بها والعالمات المحددة للمنتجات التي أال

" أو  ث حدّ جنبًا إلى جنب مع كلمة "ُمعاد بناؤه" أو "ُمجدَّد" أو "ُمعاد تصنيعه" أو "مُ  يو الُمعاد بناؤها التي تحمل عالمة إطار البرنامج. فقط المنتجات ال

 المعمول بها. عتماد وفقًا لمتطلبات اال  يو ال" تم فحصها بواسطة  رمم"مُ 

بما في ذلك    المطلوبة، تحقيقًا في جميع أجزاء المكونات   ثالمستحدالتعديل   برنامج يو ال العتماديشمل   – قبل يو المن  ثمستحدال التعديل  اعتماد 

مع   يو الأنواع معينة من المنتجات المعتمدة في هذا المجال. المنتجات التي تم فحصها بموجب هذا البرنامج تحمل عالمة   تحديث/لتعديل  التعليمات، 

 ". دث مستحالهوية المنتج بما في ذلك كلمة "التعديل  

أو المالك أو هيئة تنظيمية أخرى باعتبارها   الجهات صاحبة السلطةبالنسبة للمنتجات التي تحددها  - قبل يو الالمنتجات التي تم تقييمها ميدانيًا من 

التحقيق في متطلبات المنتج بناًء على تطبيق   يو اليتناول برنامج التقييم الميداني لشركة  المصنعة، أو خارج موقع الشركة   ركيبمقبولة للتقييم بعد الت

 لتقييم الميداني. يو ال لا البرنامج تحمل عالمة  لمعدات معينة. المعدات المحددة التي تم فحصها بموجب هذ وموقع االستخداممحدد 

 عن العالمات  . معلومات10
 يو ال  ". المنتجات التي تم اعتمادها منتحمل عالمة/ ملصقو عتمدة" أو "مُ عتمدة أن تكون بعض المنتجات "مُ  الكودات النموذجية واللوائحد تتطلب ق

 UL أو  UL Listed أو UL Certified بما في ذلك الكود، " في ملصق/وعالمةاالعتماد " أو "العتمادا لالستخدام في التطبيقات التي تتطلب " 
Classified Mark..    يو ال   . تتوافق المنتجات التي تحمل أيًا من عالماتملصقات/في هذا الدليل كعالمات يو ال ار إليها بواسطةيش جماعي، بشكل

 .عتمدةويجب اعتبارها م الكود، في  عتمدهذه مع تعريف المنتج الم
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 أ. عالمات يو ال 

 ULأو  UL Listing Markأو  UL Certified Markوهي  التالية،  عتماد مؤهلة لتحمل إحدى عالمات اال يو ال المنتجات المعتمدة من
Classification Mark.  فئة منتج للتعرف على متطلبات وضع العالمات المحددة. ال تعتبر المنتجات التي ال تحمل  لكل  المعلوماتاطلع على دليل

 .عالمات يو ال للجهات صاحبة السلطةبالخاصة الصفحة قم بزيارة  المعلومات،لمزيد من يو ال.  معتمدة منيو ال  عالمة

   UL CERTIFIED MARK - "معتمد" عالمة يو ال 

:التي قد تواجهها يو ال فيما يلي بعض األمثلة على عالمات

 

 

 

 

 UL LISTING MARK - "معتمد" عالمة يو ال 

 

 

https://code-authorities.ul.com/ulmarks/
https://code-authorities.ul.com/ulmarks/
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 UL CLASSIFICATION MARK - "مصنف" عالمات يو ال 

 

 

 الكودات والمواصفات   –أ   ملحق

 أ. الكودات النموذجية 

 :التاليةللكودات النموذجية  ات للتركيب وفقًا ثبطتم فحص الم

 The International Building Code (IBC) -كود البناء العالمي  •

 The International Fire Code (IFC) -كود الحريق العالمي  •

 The International Mechanical Code (IMC) -الكود الميكانيكي العالمي  •

 NFPA 1 – Fire Code -كود الحريق  •

 The NFPA 101 – Life Safety Code -كود سالمة األرواح  •

 The NFPA 5000 – Building Construction and Safety Code -كود انشاء وسالمة البناء  •

 

ب الهواء(  ي أو تصنيف تسر اتق بالساعي والتصنيفات المطبقة )أي تصنيف الحماية من الحر ات، ثبطالمالمواقع التي يلزم فيها تركيب  لكودات تحدد هذه ا 
 .الصيانة المعمول بها ومعاييروالمعايير التي يجب أن تمتثل لها المنتجات ومتطلبات التركيب والصيانة ذات الصلة  ، ركيب تالمطلوبة لكل  

 ب. معايير التركيب 

والمعايير التي يجب أن تمتثل لها المنتجات   ، ركيب توالتصنيفات المطلوبة لكل  فيها، هذه المنتجات    ركيبهذه المواقع التي سيتم ت ركيبتحدد معايير الت
 .ذات الصلة ، وتفاصيل أخرى ركيب ، ومعايير الت

• NFPA 90A – Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating 
Systems   -المواصفة القياسية الخاصة بتركيب أنظمة التكييف والتهوية 

• NFPA 80 – Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives  - المواصفة القياسية  
األخرىحماية الفتحات  ألبواب الحريق و  

• NFPA 105 – Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives  

األخرى  حماية الفتحاتت أبواب الدخان وجميعاالمواصفة القياسية لت      

 

توفر معايير التركيب معلومات أكثر تفصيالً حول كيفية تركيب المنتجات   ات، ثبطالم التي تصف عموًما مكان تركيب  ، نموذجية الكواد األبالمقارنة مع 
           .NFPA 105و NFPA 80و NFPA 90A مثل  ، ركيبالت ات وفقًا لمعايير ثبطتركيب م ةالكودات النموذجيوصيانتها. غالبًا ما تتطلب 

 : أدناه ملخص موجز لهذه المعايير

NFPA 90A     الحريقو دخانمثبطات الوالتحكم واختبار القبول للحريق والدخان و ركيبأنظمة تكييف الهواء والتهوية. ينظم التهو المعيار لتركيب  
  الىمن او المستخدمة لحماية القنوات وفتحات نقل الهواء في الجدران واألرضيات واألسقف ضد انتشار الحريق والدخان  السقفثبطات  وم المركبة

https://code-authorities.ul.com/dampers-marking-and-application-guide/#APPENDIX%20A
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  تسربللحريق و ال اختبارات يوبما في ذلك   موحدة، تناول المواصفة القياسية المنتجات التي خضعت الختبارات حريق . ت مبانيخارج اللأو   داخل
 الدخان. 

ومتطلبات   ، ات التصنيف االختبار، ت، ومتطلبات مثبطاال  األماكن المطلوب فيها تركيبموضوعات مثل  NFPA 90Aتتضمن متطلبات تركيب 
المواصفة القياسية لتجميعات   NFPA 105و ، األخرى حماية الفتحات  ألبواب الحريق و   المواصفة القياسية NFPA 80التركيب والصيانة وفقًا لـ 

دخان  الات مثبطللتحكم اليدوي واآللي في الدخان و شروطا  NFPA 90A. تتضمن متطلبات التحكم في الفتحات األخرى  وحمايةأبواب الدخان 
 ل المبنى. ا شغاعلى النحو المنشود قبل  ثبط . يجب أن يوضح اختبار القبول وظائف الم المركبة  الحريقو

NFPA 80  مثبطات  الدوري والصيانة ل تفتيشوال ة التشغيلي  اتاألخرى. ينظم التركيب واالختبار  اتالمعيار القياسي ألبواب الحريق وحماية الفتح وه
ت السقف المستخدمة لحماية مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء في الجدران واألرضيات واألسقف  ثبطاوم مثبطات الدخان والحريق المركبةحريق وال

بما في ذلك   موحدة، حريق  . تتناول المواصفة القياسية المنتجات التي خضعت الختباراتالمباني  خارجاو داخل من او الى ضد انتشار الحريق 
 يو ال للحريق. اختبارات 

الوصول إلى    والتأمين الفتحات،  تحضيرو  ، االعتماد ووضع الملصقات ومتطلبات  ،ثبطالمموضوعات مثل موقع    NFPA 80تتضمن متطلبات تركيب 
  تفتيشووظائفه على النحو المنشود. تشمل متطلبات ال  مثبط. يجب أن يوضح االختبار التشغيلي تركيب الصيانةوإمكانية ال  لالنصهار،الروابط القابلة 

والوثائق المطلوبة. تتضمن متطلبات الصيانة موضوعات مثل التغيرات في   ترا التكراعدد  و المطلوبة، واالختبار  تفتيشالدوري واالختبار عمليات ال
 تدفق الهواء والضوضاء من مجرى الهواء والتشحيم والوثائق المطلوبة. 

 . األخرى  حماية الفتحاتت أبواب الدخان وجميعاالمواصفة القياسية لت NFPA 105مع  المركبة  الحريقو دخان الات  ثبطا أن تتوافق ميجب أيضً 

NFPA 105 المستخدمة   المركبة  الحريقودخان الات  ثبطم. يتضمن متطلبات األخرى حماية الفتحات ت أبواب الدخان وجميعاالقياسية لت عيارالم  وه
. وهي تقوم بذلك من خالل تنظيم التركيب واالختبار  امنة لالستمرارعات مجاري الهواء من أجل الحفاظ على بيئة يجم تلتقييد حركة الدخان من خالل 

ات  ثبطالقنوات والمات المخصصة لتقييد مرور الدخان عبر ثبطات. كما أنها قابلة للتطبيق على المثبطالدوري وصيانة هذه الم تفتيشالتشغيلي وال 
 المستخدمة في أنظمة التحكم في الدخان.

القابلة   روابطالوصول إلى التأمين و  لالنصهار،القابلة  والروابط  ثبطومشغل الم ، ثبط الم موضوعات مثل موقع  NFPA 105تتضمن متطلبات تركيب 
الدوري واالختبار   تفتيشووظائفه على النحو المنشود. تشمل متطلبات ال   ثبط. يجب أن يوضح االختبار التشغيلي تركيب المصيانةلالنصهار وإمكانية ال

والوثائق المطلوبة. تتضمن متطلبات الصيانة موضوعات مثل التغيرات في تدفق الهواء    اتالتكرارعدد و  المطلوبة، واالختبار  تفتيشعمليات ال
 والضوضاء من مجرى الهواء والتشحيم والوثائق المطلوبة. 

 . األخرى اتالمعيار القياسي ألبواب الحريق وحماية الفتح  NFPA 80الحريق المركبة لالمتثال لـ  ودخان ال ات ثبطأيًضا استخدام م لبكما انه يتط

 

 . الجهات صاحبة السلطة على الكوداتلمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة 
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