
1 
 

 

  
 معرفی استاندارد طراحی و ساخت بوسترپمپ هاي آتش نشانی 

 تهیه و تنظیم: شرکت گزینه صنعت تاسیسات
مهندس رضا اتفاقی اسکویی 

 
 
 

 

مقدمه: 
 

 این مقاله ترجمه بخش استاندارد طراحی و ساخت بوسترپمپ هاي آتش نشانی در اتحادیه اروپا می باشد که از    
 ، استاندارد مرجع طراحی، BS EN 12845 استخراج گردیده است. سند استاندارد BS EN 12845استاندارد 

 به 2003نصب و تعمیر و نگهداري سامانه هاي آتش نشانی مربوط به اسپرینکلرهاي اتوماتیک می باشد و از سال 
 بازنگري شده و با 2015 و سال 2009، 2004جامعه تاسیسات بین الملل معرفی گردیده و چندین بار در سال هاي 

ویرایش جدید منتشر گردیده است.  
 با توجه به اهمیت فراوان بوسترپمپ هاي آتش نشانی که بعنوان قلب سامانه آتش نشانی در ساختمانها نصب     

می گردند، سند استاندارد فوق الذکر، بخش کامل و جداگانه اي را به نحوه طراحی و الزامات فنی الزم االجرا در  
ساخت بوسترپمپ هاي آتش نشانی اختصاص داده است. با مراجعه به اسناد و مدارك کارخانه هاي بزرگ پمپ و 

بوسترپمپ سازي جهان مشخص می گردد که تفاوتی میان مجموعه بوسترپمپ هاي آتش نشانی مورد استفاده در 
سامانه هاي اسپرینکلر و متداول جعبه هاي آتش نشانی و هیدرانتهاي محوطه وجود نداشته و همه کارخانه هاي 

 و ... از این استاندارد �Grundfos ،Fourgroup�  ، Lowara� ،DAB� ، EBARA�بزرگ بین المللی مانند 
بعنوان مرجع اصلی طراحی و ساخت بوسترپمپ هاي آتش نشانی نام برده و از آن استفاده می نمایند. 

     الزم به ذکر  است که این استاندارد شامل مشخصات فنی اجزا و ریز قطعات بکار رفته در مجموعه بوسترپمپ
نبوده و تنها به ذکر  شرایط استفاده، تعداد اجزا و قطعات، نحوه تعامل و ارتباط بین قطعات و محدودیتهاي کاري 
مجموعه بوسترپمپ می پردازد. بدیهی است که کلیه قطعات و اجزاي بکار رفته در بوسترپمپ آتش نشانی مانند 

پمپ ها، پرشرسوییچ ها، تابلوهاي کنترل و فرمان و ... می بایست داراي حداقل الزامات و ویژگی هاي فنی مطابق با 
 بخش به 14 در BS EN 12259استانداردهاي تخصصی خود را داشته باشند. بطور مثال استانداردهاي سري 

معرفی الزامات و ویژگی هاي قطعات سامانه هاي آتش نشانی می پردازد.  
 

1  www.grundfos.com 
2  www.fourgroup.it 
3 www.lowara.com 
4 www.dabpumps.com 
5 www.ebaraeurope.com 

                                                           



متن سند استاندارد بوسترپمپ آتش نشانی: 
 
- پمپ 1
- کلیات 1-1

- پمپ بایستی به نحوي  انتخاب گردد تا منحنی پمپ از شیب زیادي برخوردار نباشد یا نقطه کار پمپ در بخش کم 
 شیب منحنی قرار گیرد، تا با افزایش جریان آب تغییرات فشار کم باشد.

 الکتروموتور یا دیزل کوپله شده با پمپ آتش نشانی باید توانایی الزم براي تامین حداکثر آبدهی و فشار پمپ را - 
داشته باشد. 

 
- چیدمان با چند پمپ 2-1
 الکتروپمپ هاي انتخابی باید از منحنی مشخصه مشابه برخوردار باشند.- 
در بوسترپمپ هاي آتش نشانی ضرورت پیش بینی یک الکتروپمپ رزرو وجود دارد. به عبارتی در صورت استفاده  -

از دو پمپ، هر پمپ توانایی آبدهی کل را داشته باشد و در صورت استفاده از سه دستگاه الکتروپمپ هریک قادر 
 آبدهی مورد نیاز کل باشد. ٪50به تامین 

 
- اتاق بوسترپمپ 3-1
- کلیات 1-3-1

 دقیقه در مقابل نفوذ آتش مقاوم بوده و در 60پمپ خانه بوسترپمپ آتش نشانی باید به گونه اي ساخته شود تا  -
 این اتاق  فقط بوسترپمپ آتش نشانی و تجهیزات مربوطه قرار گرفته باشد به عبارتی:

 یا ساختمان جداگانه داشته باشد. -
 در صورت جدا بودن ساختمان، پمپ خانه باید مجهز به سیستم اسپرینکلر مستقل باشد. -
 در صورت جدا نبودن ساختمان پمپ خانه از ساختمان اصلی باید به سیستم اسپرینکلر مرکزي متصل باشد. -

 
- دماي کاري: 2-3-1

 درجه سانتیگراد براي 10 درجه سانتیگراد براي پمپ هاي الکتریکی و 4دماي اتاق  پمپ خانه آتش نشانی نباید از 
دیزل پمپ پائین تر باشد. 

 
- تهویه اتاق  بوسترپمپ آتش نشانی: 3-3-1

در صورت استفاده از دیزل پمپ باید امکانات الزم از نقطه نظر تهویه و تامین هواي ورودي جهت احتراق دیزل بر 
اساس مشخصات سازنده دیزل پمپ تامین شود. 

 
- حداکثر دماي آب مصرفی: 4-1

 درجه سانتیگراد تجاوز نماید. 40حداکثر دماي آب مورد استفاده براي اطفاء حریق نباید از 

2 
 



 درجه 25تبصره- هنگامیکه از پمپ هاي مستغرق  براي بوسترپمپ آتش نشانی استفاده میشود دماي آب نباید از 
 درجه تائید شده باشد. 40سانتیگراد تجاوز نماید مگر اینکه توانایی پمپ در کار با آب 

 
- شیرآالت و اتصاالت 5-1
در ورودي هر پمپ باید شیرفلکه قطع و وصل و در خروجی آن شیرفلکه قطع و وصل و شیر یکطرفه پیش بینی  -

شود. در صورتیکه باالترین سطح آب مخزن از محور ورودي پمپ پائین تر باشد، نیازي به استفاده از شیرفلکه 
 قطع و وصل نیست.

خروجی هر پمپ بوسترپمپ آتش نشانی باید داراي سیستم باي پاس مجهز به دو شیرفلکه هم سایز و یک  -
 شیریکطرفه باشد.

 درجه تجاوز نماید 20حداکثر زاویه تبدیل مورد استفاده در خروجی الکتروپمپ به منظور افزایش قطر لوله نباید از  -
 و شیرآالت بعد از تبدیل مذکور نصب گردند.

 گیج هاي فشار باید به گونه اي نصب گردند که قابل رویت باشند. -
 

 
 : نحوه چیدمان شیرها و اتصاالت1شکل 
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- شرایط مکش: 6-1
- کلیات 1-6-1

در بوسترپمپ هاي آتش نشانی که محور لوله خروجی از مخزن ذخیره آب از محور ورودي پمپ پایینتر باشد، حتی 
االمکان باید از پمپ سانتریفوژ افقی که داراي فشار ورودي مثبت باشند، با شرایط زیر استفاده شود: 

 حداقل دو سوم ارتفاع مخزن ذخیره آب به پمپ سوار باشد. -
  متر باالتر از حداقل سطح آب مخزن باشد.2محور ورودي آب به پمپ از مخزن نباید بیشتر از  -
 در صورت سوار نبودن آب به پمپ میتوان از الکتروپمپ هائی که قادر به مکش آب از پائین باشند، استفاده نمود. -

تبصره: استفاده از پمپ هاي مستغرق و با مکش از پائین در جایی مجاز است که نتوان از پمپ هاي سانتریفوژ با هد 
مثبت استفاده نمود. 

 
- لوله مکش:  2-6-1
- کلیات: 1-2-6-1

 درجه تبدیل 20مکش پمپ باید مستقیماً یا با تبدیل به حداکثر طول دو برابر قطر لوله به پمپ وصل شود و زاویه  -
نیز رعایت شود. 

 پمپ تجاوز �NPSHبخش لوله مکش شامل همه شیرآالت و اتصاالت باید طوري طراحی شود که افت فشار ها از  -
 ننماید و حداقل یک متر از آن کمتر باشد.

 لوله کشی مکش باید به صورت افقی صورت گیرد به گونه اي که هوا در سیستم تشکیل نشود. -
  در صورتیکه آب از پائین محور پمپ مکش شود در ابتداي لوله باید از سوپاپ استفاده نمود. -

 
- فشار مثبت: 2-2-6-1

 اینچ کمتر باشد. بطوري که سرعت آب از 2 2/1 میلیمتر معادل 65در شرایط فشار مثبت قطر لوله مکش نباید از  -
 متر در ثانیه تجاوز ننماید. 8/1

هنگامیکه در ساخت بوسترپمپ بیشتر از یک پمپ استفاده شود، باید از شیرآالت و اتصاالت مستقل براي هر پمپ  -
 استفاده نمود. بطوریکه در صورت نیاز بدون تاثیر در کار سیستم بتوان یک الکتروپمپ را تعمیر و سرویس نمود.

 
- مکش از پائین: 3-2-6-1
 متر در 5/1 اینچ باشد تا سرعت آب از 3 میلیمتر معادل 80در شرایط مکش از پائین قطر لوله مکش نباید کمتر از  -

ثانیه بیشتر نشود. 
 متر بیشتر باشد. 2/3حداکثر ارتفاع سطح آب از محور مکش پمپ نباید از  -
مجهز  �پمپ هائیکه به صورت مکش از پائین استفاده میشوند در ابتداي لوله مکش باید به اتصاالت خود پرکن -

باشند. 

6 - NPSH: Net Positive Suction Head 
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: ) پمپPriming- پرایمینگ (4-2-6-1
هر پمپ می بایست بصورت جداگانه به یک چیدمان پرایمینگ اتوماتیک مجهز باشد. این چیدمان می بایست  -

شامل یک مخزن بوده که در سطح باالتري نسبت به پمپ نصب شده باشد و با یک اتصاالت لوله اي به قسمت 
مکش پمپ وصل شده باشد. همچنین یک شیر یکطرفه می بایست به این اتصاالت وصل شود. (مثال هایی از این 

مورد در شکل زیر نشان داده شده است) 
 

 
7-  Self  Priming 
                                                                                                                                                                        



- پمپ نگهدارنده فشار: 5-2-6-1
میتوان از یک پمپ نگهدارنده فشار استفاده نمود. این پمپ در جهت اجتناب از عملکرد غیر ضروري پمپ هاي  -

اصلی و یا نگهداشتن فشار سیستم. در میزانی باالتر از تنظیمات انجام شده بر روي پمپها در حالتیکه آب مصرفی 
مستقیماً از منابع آب شهر استفاده میشود، کاربرد دارد. 

 را روي سیستم هایی "پمپ نگهدارنده فشار": قوانین برخی از کشورها ممکن است اجازه استفاده از سیستم توجه -
که مستقیماً  به اتصاالت شهري وصل شده اند ندهد. 

در انتخاب پمپ نگهدارنده فشار باید توجه شود که این پمپ نباید به تنهایی قادر به ایجاد فشار و دبی مورد نیاز  -
براي باز شدن اسپرینکلرهاي مجموعه شده و منجر به عدم استارت پمپ هاي اصلی شود. 

در حالتیکه پمپ نگهدارنده فشار در حالت مکش آب نصب شده است، لوله کشی مکش این پمپ و اتصاالت مربوطه  -
 باید از پمپ هاي اصلی مجزا باشد.

 
- پرشرسوئیچ ها: 5-7-1
- تعداد پرشرسوئیچ ها:  1-5-7-1
براي استارت هر پمپ می بایست دو عدد پرشرسوئیچ تعبیه گردد. طول لوله متصل به پرشرسوئیچ می بایست  -

 میلی متر باشد. پرشرها می بایست به نحوي  متصل گردند که هر کدام به تنهایی بتوانند پمپ را 15حداقل 
استارت نمایند. 

 
- استارت پمپ:  2-5-7-1
 فشار تنظیم P آغاز به کار نماید. (0.8Pاولین پمپ می بایست بطور خودکار قبل از رسیدن فشار داخل سیستم به  -

شده در حالت بسته بودن شیرها می باشد) 
 روشن شود. 0.6Pدر بوسترپمپ هاي دو پمپه، پمپ دوم می بایست قبل از رسیدن فشار سیستم به  -
 به فعالیت خود ادامه دهد. تا خاموش شدن دستی کار نماید می بایست هنگامیکه پمپ روشن شده و شروع به -
 

- تست پرشرسوئیچ ها:  3-5-7-1
می بایست تمهیداتی در نظر گرفت تا استارت شدن هر پمپ بوسیله یک پرشرسوئیچ مورد آزمایش قرار گیرد.  -
اگر هرگونه شیر قطع و وصلی بین پرشرسوئیچ و کلکتور اصلی وجود دارد، می بایست در یک لوله بصورت موازي با  -

شیر قطع و وصل یک شیر یکطرفه نصب شود تا در صورت بسته بودن شیر قطع و وصل افت فشار در کلکتور اصلی 
توسط پرشرسوئیچ احساس گردد. 

 
- پمپ هاي مجهز به الکتروموتور: 8-1
- کلیات: 1-8-1
برق مصرفی در کلیه زمانها می بایست تامین شده باشد. - 1-1-8-1
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کلیه مدارك و مستندات به روز شامل: نقشه هاي نصب، دیاگرام ها، اتصاالت مربوط به تابلوي کنترل و - 2-1-8-1
فرمان، الکتروموتور، مدار آژیر و سیگنالها می بایست در موتورخانه به نحو مناسبی نگهداري گردد. 

 
- برق مصرفی: 2-8-1
برق مصرفی پمپ هاي آتش نشانی و کنترل هاي مربوطه می بایست بطور مجزا و اختصاصی بوده و از - 1-2-8-1

هرگونه اتصال به دستگاههاي دیگر در راه عاري باشد. اگر امکان داشته باشد برق بوستر می بایست قبل از کنتور 
اصلی گرفته شود و چنانچه این امر امکانپذیر نباشد مستقیماً از کنتور اصلی گرفته شود. 

فیوزهاي موجود در تابلوي کنترل و فرمان بوسترپمپ می بایست از ظرفیت باالتري از قدرت پمپ برخوردار بود و  -
  ثانیه جریان استارت پمپ را داشته باشند.20قابلیت تحمل حداقل 

 
همه کابلها می بایست از آسیب دیدن بوسیله آتش و یا وسائل مکانیکی محافظت گردد. - 2-2-8-1
بمنظور محافظت از کابلها در برابر شعله مستقیم، کابلها می بایست از بیرون ساختمان یا قسمتی از داخل ساختمان  -

 دقیقه در برابر نفوذ آتش 60عبور داده شود که امکان برخورد شعله مستقیم به آن وجود نداشته باشد یا حداقل 
مقاوم باشند. این امر می تواند بوسیله محافظت مستقیم کابلها یا مدفون کردن کابل در خاك برآورده گردد. کابلها 

 می بایست یک سره بوده و دو یا چند تکه نباشند.
 
- کلید اصلی برق 3-8-1
 کلید اصلی برق مجموعه می بایست در موتورخانه بوسترپمپ آتش نشانی بوده و بمنظور دیگري بغیر از -1-3-8-1

تامین برق اصلی بوسترپمپ مورد استفاده قرار نگیرد. 
 

 هر کلید قطع و وصل مربوط به برق پمپ آتش نشانی می بایست به برچسب زیر مجهز گردد: -2-3-8-1
 "برق بوسترپمپ آتش نشانی- در هنگام آتش سوزي خاموش/ قطع نشود."
 

 - سیم کشی بین کلید اصلی برق و تابلوي کنترل و فرمان:4-8-1
) Full load درصد بیشترین مقدار جریان مصرفی (150در هنگام محاسبه، نوع سیم این قسمت می بایست معادل 

الکتروموتور پمپ در نظر گرفته شود. 
 

- تابلوي کنترل و فرمان: 5-8-1
بخش کنترل پمپ باید قادر باشد که: - 8-1- 1-5

الف) بعد از دریافت سیگنال پرشرسوئیچ پمپ را بطور خودکار استارت نماید. 
ب) پمپ را بطور دستی استارت نماید. 

 خاموش شود. دستیج) پمپ فقط بطور 

7 
 



) مجهز باشد. ammeterد) تابلوي کنترل می بایست به یک جریان سنج (
 

 
 : نحوه نصب تابلوهاي کنترل و فرمان2شکل 

 
 بغیر از حالتی که از الکتروپمپ هاي مستغرق استفاده می شود محل نصب تابلوي کنترل و فرمان -1- 8- 2-5

بوسترپمپ می بایست در موتورخانه خود الکتروپمپ ها قرار داشته باشد. 
 

 EN 60947-4 و EN 60947-1 از استاندارد AC-3 کنتاکتورها می بایست الزامات استاندارد بند -3-5-8-1
را برآورده سازند. 

 
- نشانگرهاي عملکرد پمپ 6-8-1
 موارد زیر می بایست توسط نشانگرهاي مناسب، نشان داده شود: -1-6-8-1

 فاز وصل است و جاي فازها صحیح است. 3 فاز است هر 3الف) اینکه برق به الکتروموتور می رسد و اگر 
ب) پمپ جاکی روشن است. 

ج) پمپ اصلی که روشن است. 
) Start Failureد) روشن نشدن پمپ پس از استارت. (

 
 کلیه موارد فوق الذکر می بایست توسط نشانگرهایی که در پمپ خانه نصب می گردند قابل رویت باشد. -2-6-8-1

هشدارهاي شنیداري و دیداري عملکرد و همچنین خرابی عملکرد پمپها می بایست در محل دائمی که توسط پرسنل 
مجاز مشخص شده، قرار داشته باشند. 
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هشدار خرابی عملکرد می بایست به رنگ زرد مشخص شده باشد. همچنین هشدار شنیداري می - 3-6-8-1

 دسی بل داشته باشد و قادر به خاموش کردن دستی باشد. 75بایست قدرتی معادل حداقل 
 

 یک تست عملکرد براي المپهاي نشانگرها می بایست وجود داشته باشد تا از عملکرد صحیح المپهاي -4-6-8-1
هشدار مطمئن شد. 
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دارد 1پیوست  ستان  : UL/FM : معرفی ا

 
   در برخی موارد و براي مکان هاي بسیار حساس مانند موزه ها، انبارهاي گمرك، انبارهاي تسلیحات و ... برخی 

 را براي بوسترپمپ هاي آتش نشانی الزامی می نمایند. الزم به ذکر UL/FMکارفرمایان استفاده از استانداردهاي 
 مربوط به قطعات و تجهیزات بکار رفته در بوسترپمپ شامل الکتروموتور، پمپ، UL/FMاست که استانداردهاي 

 استاندارد UL/FMتابلوهاي کنترل و فرمان، دیزل پمپ و مخازن سوخت دیزل پمپ و ... می گردد و سازمان 
 آورده شد، براي کل مجموعه بوسترپمپ BS EN 12845مجزایی مانند آنچه در بخش قبل براي استاندارد اروپایی 

تدوین ننموده است.  
 در BS EN 12845 استانداردهاي عالوه بر بعنوان استانداردهاي تکمیلی UL/FMلذا مجموعه استانداردهاي 
 در آمریکاي شمالی، مورد استفاده قرار می گیرند.  NFPA20اتحادیه اروپا و یا استاندارد 

 

 

: ساختار استانداردهاي بوسترپمپ هاي آتش نشانی3نمودار   

 
الزم به یادآوري است که تعداد کمی از سازندگان قطعات و تجهیزات بوسترپمپ توانایی ساخت این قطعات را با 

  دارا می باشند، که در ادامه به برخی از این سازندگان اشارهUL/FMبرآورده ساختن الزامات استانداردهاي 
 می گردد: 

- Pumps :UL/FM – Armstrong Pump 
- Controllers :UL/FM (Tornatec) 
- Electric Motors :Siemens IE2-Eff1 
- Nema MG1 - UL Listed upon request 
 
 Diesel Pump Sets: 
- Pumps (UL/FM – Armstrong Pump) 
- Controllers (UL/FM - Tornatech) 
- Diesel Engines (UL/FM - Clarke UK/USA) 

استانداردهاي مربوط به 
بوسترپمپ هاي  

 آتش نشانی در جهان

استاندارد تکمیلی براي قطعات 

و تجهیزات مربوطه 

 UL/FM 

استاندارد اختصاصی  

بوسترپمپ در آمریکاي شمالی 

NFPA 20  

استاندارد اختصاصی  

بوسترپمپ در  اتحادیه اروپا 

EN 12845 

مقررات دولتی و منطقه اي 

 مانند مقررات شهرداري ها و ...  
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 BS EN 12845در ادامه برخی از بوسترپمپ هاي آتش نشانی شرکتهاي معتبر جهان که عالوه بر استاندارد اصلی 
 نیز استفاده نموده اند معرفی شده است: UL/FM از استانداردهاي تکمیلی NFPA20و یا  

 
  BS EN 12845  :  بوسترپمپ ساخت شرکت گراندفوس دانمارك داراي استاندارد 4شکل 

 استفاده شده است UL/FMکه در آن از قطعات داراي تاییدیه 

 
 

 
    BS EN 12845  آلمان داراي استانداردKSB :  بوسترپمپ ساخت شرکت 5شکل 

 استفاده شده است. UL/FMکه در آن از قطعات داراي تاییدیه 
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    NFPA20 آمریکا داراي استانداردCastle Pump :  بوسترپمپ ساخت شرکت 6شکل 

 استفاده شده است. UL/FMکه در آن از قطعات داراي تاییدیه 
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