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تاریرچِ اسپریٌکلر
زر سال  1723آهثرٍس گازفری هحفظِ تارٍت را تِ تطکِ آب ٍغل کرز تا ٌّگام حریك سَذتي فیتیلِ ٍ
اًفجار تارٍت هَجة ترلیِ آب تطکِ ضَز .
زر اتتسای لرى ًَززّن جاى کری از سیستن لَلِ هطثک استفازُ ًوَز کِ استاپرّایی هاًغ ترلیِ آب آى هی
ضس  ،تا آى زهاى زر آى زهاى حریك طٌاب ّایی کِ ٍزًِ ّایی تِ آى هتػل تَز ٍ استاپرّا را
ًگِ هی زاضت تسَزز ٍ ترلیِ آب اًجام ضَز .

زر سال ٌّ 1874ری پارهلی اٍلیي اسپریٌکلرّای هؼرٍف تِ ًوکساًی را اذتراع کرز  ،کِ زرپَش ترًجی لحین

ضسُ تِ آى زر زهای71زرجِ ساًتی گراز شٍب ٍ ترلیِ آب اًجام هی ضس .
زر اٍایل زِّ  1900فرزریک گریٌل تِ هٌظَر افسایص سرػت ٍاکٌص اسپریٌکلرّا  ،اسپریٌکلر ّای حثاب

ضیطِ ای را اتساع ًوَز .
زر سال  1896هیالزی پس از گسترش سیستوْای اسپریٌکلر زر ایاالت هتحسُ آهریکا ٍ ترذی ًاّواٌّگی

ّا  ،جْت ّواٌّگ ًوَزى ٍ یکپارچِ سازی اجرا ٍ ًػة اسپریٌکلرّا ،کارذاًجات تَلیس کٌٌسُ اسپریٌکلر،
ضرکت ّای تیوِ ٍ سازهاى ّای آتص ًطاًی  ،ائتالف هلی حفاظت زر تراتر آتص یا را تطکیل زازًس .

اٍلیي هجوَػِ تْیِ ضسُ تا کس  13تِ سیستوْای اسپریٌکلر اذتػاظ یافت ٍ تِ تسریج زر سایر زهیٌِ ّای
هرتلف ایوٌی کسّای زیگری هٌتطر گرزیس  .تا تَجِ تِ اّویت اسپریٌکلر ّا زر ٍاحس ّای هسکًَی ػالٍُ تر

کس  13زٍ کس زیگر ًیس زر ذػَظ سیستن ّای اسپریٌکلر هرتع هحیط ّای هسکًَی هٌتطر ضس .

اّویت اسپریٌکلر ترای هحیط ّای هسکًَی :
ساالًِ ّ 500سار هَرز حریك زر زًیا اتفاق هی افتس کِ تالغ تر  80زر غس آًْا زر هحیط ّای هسکًَی
گسارش هی ضًَس  .حسٍز  40زرغس آتص سَزی ّای هحیط ّای هسکًَی از اتاق ًطیوي  26 ،زرغس اتاق

ذَاب ٍ  15زرغس از آضپسذاًِ آغاز هی ضَز  .زر هحیط ّای هسکًَی سرػت گسترش حریك ٍ افسایص
حرارت تِ زلیل ٍجَز هثلواى  ،فرش ٍ سایر ٍسایل هٌسل تسیار تاالست .از ایي رٍ کارترز سیستن ّای

اطفاء حریك ذَزکار ّوچَى اسپریٌکلر کوک تسرگی تِ هْار ٍ جلَگیری از آتص سَزی ذَاّس ضس.

اسپریٌکلر  ،تارًسُ )(Sprinkler
اسپریٌکلر ٍسیلِ اطفاء یا کٌترل حریك است ٍ ٌّگاهی کِ حثاب ضیطِ ای حساس تِ حرارت آى تا زهای
هطرػی گرم ضَز  ،تِ غَرت ذَزکار ػول کرزُ ٍ آب را زر هٌطمِ تحت پَضص ذَز ترلیِ هی کٌس  ٍ .زر
اًَاع هرتلفی تؼثیِ ضسُ است کِ تِ ضرح ّر یک از آى ّا هی پرزازین .

-1اسپریٌکلر پاییي زى )(Pendent Sprinkler
ًَػی اسپریٌکلر کِ جریاى آب را تِ سوت پاییي ترلیِ هی کٌس .

-2اسپریٌکلر تاالزى )(Upright Sprinkler
ًَػی اسپریٌکلر کِ جریاى آب را تِ سوت تاال ترلیِ کرزُ ٍ آب پس از ترذَرز تِ زفلکتَر تغییر جْت
زازُ ٍ تِ سوت پاییي زهیي ترهی گرزز .

-3اسپریٌکلر زیَاری )(Sidewall Sprinkler
ًَػی اسپریٌکلر کِ تا زفلکتَر ذاظ کِ تَاًایی ترلیِ ترص ػوسُ آب ذَز را تِ غَرت ًین زایرُ ٍ زر
جْت هرالف زیَار هجاٍر ذَز زارز .

-4اسپریٌکلر هرفی )(Concealed Sprinkler
ایي اسپریٌکلر ًَػی اسپریٌکلر پاییي زى است کِ تِ زلیل حساسیت زر تحث زیثایی زر تؼضی فضاّا
زرٍى لاب هرػَظ کار ضسُ است ٍ زر زهاى حریك ایي لاب ٍظیفِ اًتمال حرارت تِ حثاب ضیطِ ای
ٍ ػول کرزى اسپریٌکلر را زارز .

-5اسپریٌکلر پاسد سریغ )(Quick Response Sprinkler
ًَػی اسپریٌکلر کِ زارای حثاب ضیطِ ای تا سرػت ػکس الؼول تیطتری ًسثت تِ اسپریٌکلر ّای پاسد
استاًسارز هی تاضس کِ ًرخ ایي پاسد زهاًی  50هتر تر ثاًیِ ٍ یا کوتر تَزُ ٍ ترای هماغس هَرز ًظر هَرز استفازُ
لرار هی گیرز  .استفازُ از ایي ًَع اسپریٌکلر هی تَاًس زر تسیاری از هَارز هٌجر تِ کاّص لاتل تَجِ ًاحیِ طراحی
ٍ تِ زًثال آى آتسّی پوپ ٍ حجن هرسى شذیرُ ذَاّس ضس .

