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باشد.   آبى مى  اطفاى  و سیستم شبکه  اسپرینکلر  عملکرد خود  اسپرینکلرحیاتیست، که شامل  پایدارى سیستم  و  عملکرد صحیح  آتش،  در شرایط وقوع 
سنسورهاى خطوط سیستم، آشکارسازهاى جریان آب، سوئیچ فشار و سوئیچ هاى نظارت امکان نظارت بر جریان آب، فشار سیستم و وضعیت شیر در یک 

سیستم فراهم مى آورند.

کنترل جریان آب
آشکارسازهاى جریان آب در انواع سایز ها براى سیستم هاى مختلف در دسترس هستند. لوله هاى با اندازه هاى 2 تا 8 اینچ را براى کاربرى هاى تجارى و 
همچنین لوله و اتصاالت یک اینچى مناسب ساختمان هاى مسکونى را در اختیار قرارمى دهد. آشکارسازهاى سرى WFD یک تاخیر زمان مکانیکى را جهت 
جلوگیرى از هشدارهاى نادرست به علت افزایش فشار آب و یا هوا به دام افتاده در سیستم ایجاد مى کند. مکمزی تاخیر زمانى در حال حاضر شامل یک چرخ 
تایمر آسان به چرخش با برچسب هاى کنتراست باال چاپ شده مارك براى تنظیم دستگاه آسان است. سیم کشى و پششو دستگاه طراحى شده است که 

آسیب و مقاوم در برابر شوك.

محصوالت نظارت بر سیستم
اطفاى آبى اسپرینکلر 

نظارت بر شیرها
مرکز کنترل سیستم اطفاى اسپرینکلر ولویست که کل سیستم را کنترل مى کند. System Sensor گزینه هاى مختلفى براى نظارت بر ولوهاى کنترل 

سیستم ارائه مى دهد. صرف نظر از نوع شیر (خارج از پیچ و یوغ، نشانگر، پروانه و یا کشویى بودن شیر) ما مدلهاى OSY2، PIBV2 و PSP1 را با اطمینان 
از عملکرد صحیح و تحت نظارت بودن سیستم شما ارایه مى دهیم.

هشدارهاى سیستم
سنسورهاى سیستم خط نظارت بر اطفاى آبى، توسط پنل کنترل PDRP-2001 و زنگ هشدار سرى SSV / SSM کامل مى گردند. قابلیت اطمینان سیستم ما 

یک راه براى شناسایى و پاسخ دادن به تغییرات در تمام مسیرهاى شروع و انتشار را فراهم مى کند و ریسک را کاهش مى دهد. این دستگاه ها در 
ترکیب با زنگ هاى هشدار، امکان نشان دادن هر گونه تغییر در سیستم اسپرینکلر را فراهم مى کنند.

(Explosion-Proof) تجهیزات ضد آب
براى تکمیل خط تولید محصوالت مانیتورینگ Sprinkler ، ما یک سرى کامل از دستگاه هاى ضد انفجار براى استفاده در مکان هاى خطرناك ارائه مى دهیم 

که در آن ممکن است بخارات یا ذرات فرار وجود داشته باشند. ارائه محصول ضد انفجار محصول شامل سایزهاى  2 اینچ تا  8 اینچ براى آشکارسازهاى 
waterflow؛ سوئیچ هاى فشار EPS10، EPS40 و EPS120 و سوئیچ هاى نظارت OSY2 و PIBV2 هستند.
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چگونه از عملکرد سیستم 
اطمینان حاصل کنیم؟

انجمن ملى حفاظت از آتش سوزى (NFPA) نشان مى دهد که سیستم هاى اطفاى اسپرینکلر 
در حفاظت از جان و اموال موثر بوده اند. در مقایسه با اماکن بدون تجهیزات اطفاى حریق 

اتوماتیک، میزان مرگ و میر در هر آتش سوزى در خانه هاى مجهز به سیستم اسپرینکلر 83 
درصد کمتر بوده است. همچنین صدمه وارد شده به اموال در اماکن مجهز به سیستم 

اسپرینکلر 73 درصد کمتر است. سوالى که مطرح مى شود: چگونه مى توانید اطمینان حاصل 
کرد که سیستم شما در صورت نیاز به استفاده عملکرد مناسبى خواهد داشت؟

تجهیزات شرکت System Sensor جهت نظارت بر سیستم اطفاى
 حریق اسپرینکلر

شرکت System Sensor تجهیزات نظارت بر سیستم هاى اطفاى حریق اسپرینکلر را با 
نظارت بر جریان آب، موقعیت شیر و فشار سیستم براى اطمینان از قابلیت اطمینان و 

کارایى سیستم تامین مى نماید. براى حفظ بهترین عملکرد، تجهیزات نظارت بر سیستم 
اطفاى اسپرینکلر System Sensor به شما پیشنهاد مى گردد. محصوالت مهندسى ما به 

ایمنى افراد و اموال کمک مى نماید.

کیفیت و قدرت محصوالت
شرکت System Sensor در سال 1984 تاسیس شد. هم اکنون این شرکت یک تولید 

کننده جهانى تجهیزات ایمنى و آتش نشانى است که متخصص در شناسایى دود، تشخیص 

مونوکسید کربن و فن آورى هى مرتبط است.  System Sensorمحصوالت متنوعى را براى 
کاربرى هاى مختلف در سراسر جهان طراحى مى نماید و امکانات فروش، خدمات و تولید در 

سرتاسر جهان را ارایه مى دهد. همچنین با تکیه بر تحقیق و توسعه مداوم، قابلیت 
اطمینان، نوآورى مجموعه کاملى از محصوالت را در این صنعت ارائه مى دهد.

الزامات طراحى
هنگام نصب و نگهدارى سیستم اطفاى حریق، شرایط NFPA بشرح زیر بایستى مد نظر 

: قرار گیرد
• NFPA 13: استاندارد براى نصب سیستم هاى اسپرینکلر

• NFPA 13D: استاندارد براى نصب سیستم هاى Sprinkler در خانه هاى یک، دو 
واحدى و خانه هاى ویالیى

• NFPA 13R: استاندارد براى نصب سیستم هاى Sprinkler در اقامتگاه هاى مسکونى 
کوچک

• NFPA 25: استاندارد براى بازرسى، تست و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى اطفاى 
حریق آبى

• NFPA 72: استاندارد سیستم هاى اعالم حریق
• NFPA 101: استانداردهاى ایمنى 
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آشکارسازهاى جریان آب WFD سرى

T-TAP آشکارسازهاى جریان آب سرى

آشکارسازهاى سرى WFD امکان مشاهده، تشخیص و مکانیزم ایجاد تاخیر زمانى را فراهم مى کنند. این دستگاه مجهز به تایمر قابل تنظیم بزرگ 
و ساده به همراه درجات چاپ شده با کیفیت باالست. امکان تنظیم دستگاه در مکان هاى کم نور با ویژگى لمسى براى تنظیم تقریبى در 30 و 60 

ثانیه وجود دارد. سوییچ و تایمر قابل جایگزینى نیز براى این سرى
 موجود است.

آشکارسازهاى جریان سرى T-Tap براى ساختمانهاى مسکونى طراحى شده اند و داراى رتبه بندى NEMA 4 و دو رله فرم C هستند. 
WFDTRN داراى فعال سازى سریع و تمام مدل هاى دیگر تاخیر زمانى قابل تنظیم ساخته شده است. مدل ها بر روى طیف گسترده اى 

از یک اینچ رزوه اى و WFDFS به طور مستقیم به لوله هاى پى وى سى نصب مى گردند.

تایمر مدرج جدید داراى 
عالمت هاى با کیفیت باال و 
برچسب هاى لمسى است. 

امکان تنظیم تایمر با دقت باال 
و قابلیت تکرار تنظیمات در 
فضاهاى تاریک و دسترسى 

دشوار!

نظارت بر سیستم هاى آبى اسپرینکلر

T-Tap Series Waterfl ow Detectors

Model

Compatible

Tee Fittings Time Delay

Pressure 

Rating

Contact

Ratings

Triggering 

Threshold

WFDT 1 in. NPT branch, including: 1in., 1¼in., 1½ in. and 2in. NPT threaded 

ferrous and brass tees; 1in., 1¼in., 1½in. and 2in. copper sweat tees; 

Tyco, Spears, NIBBCO brand 1 in. CPVC tees

Adjustable 

0 to 90 

seconds

375 PSI 2 Form C: 10 A 

@ 125/250 VAC, 

2.5 A 24 VDC

4–10 GPM

WFDTNR 1 in. NPT branch, including: 1in., 1¼in., 1½ in. and 2in. NPT threaded 

ferrous and brass tees; 1in., 1¼in., 1½in. and 2in. copper sweat tees; 

Tyco, Spears, NIBBCO brand 1 in. CPVC tees 

Instant 

activation

375 PSI 2 Form C: 10 A 

@ 125/250 VAC, 

2.5 A 24 VDC

4–10 GPM

WFDFS 1in., 1¼in., 1½in. and 2in. Tyco, Spears, NIBBCO, and IPEX brand 

CPVC tees

Adjustable

0 to 90

seconds

175 PSI 2 Form C: 10 A 

@ 125/250 VAC, 

2.5 A 24 VDC

4–10 GPM

WFDFT 1in., 1¼in., 1½in., 2in. brass threaded and copper sweat tees;

1in., 1½in. CPVC tees

Adjustable

0 to 90

seconds

175 PSI 2 Form C: 10 A 

@ 125/250 VAC, 

2.5 A 24 VDC

4–10 GPM

WFD Series Waterfl ow Detectors

Model

Pipe 

Size

Hole 

Size

Pressure

Rating Contact Ratings

Triggering 

Threshold

WFD20 2 in. 1¼ in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD25 2½ in. 1¼ in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD30-2 3 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD40 4 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD50 5 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD60 6 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM

WFD80 8 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 

VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 

4–10 GPM
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نظارت بر سیستم هاى آبى اسپرینکلر
سوئیچ هاى نظارتى

EPS سوییچ هاى فشار سرى

شرکت System Sensor تولید کننده دستگاه هایى براى نظارت بر انواع ولو هاى کنترل، از جمله outside screw and yoke ، داراى 
نشانگر، پروانه اى و شیرهاى فلکه اى است.

سوئیچ فشار سرى EPS در سه نوع و با یک یا دو کنتاکت SPDT ارائه مى شوند. سوئیچ هاى فشار پنل EPS10 ایده آل براى سیستم 
هاى لوله خشک هستند، در حالى که سوئیچ هاى فشار EPS40 و EPS120 براى نظارت بر فشار هوا در لوله ها یا مخازن تحت فشار 

مناسبند.

Supervisory Switches

Model Description Valve Size Contact Rating

Maximum

Operating Current

OSY2 Used to monitor the open position of an outside 

screw-and-yoke type gate valve

1 in. to 12 in. 10 A @ 125/250 VAC; 

2.5 A @ 6/12/24 VDC

—

PIBV2 Used to monitor the open position of post 

indicator and butterfl y control valves

— 10 A @ 125/250 VAC; 

2.5 A @ 6/12/24 VDC

—

PSP1 A plug-in special application supervisory switch 

designed for applications where no other type of 

listed valve supervisory switch can be used

— Plug Contacts: 250 mA @ 6/12/24 

VAC/DC, normally open

Cover Tamper: 5 A @ 125/250 VAC, 

2.5 A @ 6/12/24 VAC 

250 mA

EPS Series Pressure Switches

Model 

Maximum

Operating Pressure

Maximum

Adjustment Range Differential Contact Rating

Threaded

Connection 

EPS10-1

EPS10-2

300 psi 4 to 20 psi 3 psi 10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

reinforced nylon

EPS40-1

EPS40-2

300 psi 10 to 100 psi 3 psi @ 10 psi and 

6 psi @ 100 psi

10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

reinforced nylon

EPS120-1

EPS120-2

300 psi 10 to 200 psi 3 psi @ 10 psi and 

9 psi @ 200 psi

10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

reinforced nylon
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آشکارسازها و سوئیچ جریان آب ضد انفجار

گستره کامل محصوالت ضد انفجار System Sensor جهت استفاده در مکان هاى خطرناك مورد استفاده قرار مى گیرند که غالبا در آن فضاها 
ممکن است بخارات یا ذرات فرار موجود باشد. همچنین System Sensor رنج کاملى از سوئیچ هاى نظارتى،  زنگ هشدار و سوئیچ هاى نظارتى 

فشار ضد آب را ارائه مى دهد.
WFD Series Explosion-Proof Waterfl ow Detectors
Hazardous Location Classifi cation: Class I, Groups B, C, D, Division 1 & 2; Class II, Groups E, F, G, Division 1 & 2; Class III, Division 1 & 2

Model

Pipe 

Size

Hole 

Size

Pressure

Rating Contact Ratings

Triggering 

Threshold

WFD20EXP 2 in. 1¼ in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD25EXP 2½ in. 1¼ in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD30-2EXP 3 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD40EXP 4 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD50EXP 5 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD60EXP 6 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

WFD80EXP 8 in. 2 in. 450 PSI 2 Form C: 10 A, 1/2 HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC 4–10 GPM

Explosion-Proof Supervisory Switches
Hazardous Location Classifi cation: Class I, Groups B, C, D, Division 1 & 2; Class II, Groups E, F, G, Division 1 & 2

Model Description Valve Size Contact Rating

OSY2EXP Explosion-proof supervisory switch used to monitor the open position of an 

outside screw-and-yoke type gate valve

1 in. to 12 in. 10 A @ 125/250 VAC; 

2.5 A @ 6/12/24 VDC

PIBV2EXP Explosion-proof supervisory switch used to monitor the open position of post 

indicator and butterfl y control valves

— 10 A @ 125/250 VAC; 

2.5 A @ 6/12/24 VDC

Explosion-Proof Pressure Switches
Hazardous Location Classifi cation: Class I, Groups B, C, D, Division 1 & 2; Class II, Groups E, F, G, Division 1 & 2; Class III, Division 1 & 2

Model 

Maximum

Operating Pressure

Maximum

Adjustment Range Differential Contact Rating

Threaded

Connection 

EPS10EXP 250 psi 4 to 20 psi 3 psi 10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

brass fi tting

EPS40EXP 250 psi 10 to 100 psi 3 psi @ 10 psi and 6 

psi @ 100 psi

10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

brass fi tting

EPS120EXP 250 psi 10 to 200 psi 3 psi @ 10 psi and 9 

psi @ 200 psi

10 A, ½ HP @ 125/250 VAC;

2.5 A @ 6/12/24 VDC

½ NPT male

brass fi tting

شرکت سیستم سنسور در سال 1984 تاسیس شد و 

امروزه این شرکت به یک تولید کننده جهانى تجهیزات 

ایمنى و امنیت و یک متخصص در شناسایى دود، 

تشخیص مونوکسید کربن و تکنولوژى هاى این حوزه 

تبدیل شده است.  System Sensor محصوالت متنوعى 

را براى کاربرى هاى مختلف در سراسر جهان طراحى مى 

نماید و امکانات فروش، خدمات و تولید در سرتاسر 

جهان را ارایه مى دهد. همچنین با تکیه بر تحقیق و 

توسعه مداوم، قابلیت اطمینان، نوآورى مجموعه کاملى از 

محصوالت را در این صنعت ارائه مى دهد.

نظارت بر سیستم هاى آبى اسپرینکلر

شرکت آوند انرژى از سال 1383 وارد عرصه صنعت 

ایمنى شده است. هم اکنون این شرکت راهکارهاى نوین 

ایمنى و امنیتى را در حوزه هاى مختلف اعم از مسکونى، 

ادارى، تجارى و صنعتى براى طیف وسیعى از مخاطبان، بر 

 . اساس دانش و فن آورى هاى روز دنیا ارایه مى نماید




