
NFPA 72  المعيار
إن المعيار )NFPA 72( الصادر من الجمعية الوطنية األمريكية للحماية من 

ا لتخطيط وتركيب أنظمة الكشف عن  ًي الحرائق هو معيار معترف به دول
بلدان التي ال تتوفر فيها مثل هذه  ستخدم بشكل أساسي في ال الحرائق واإلنذار؛ ُي

المعايير أو المبادئ التوجيهية كأساس على سبيل المثال المناقصات أو 
بناء. تصاريح ال

يقدم هذا المعيار NFPA 72 مثله مثل المعايير األوروبية المعترف بها 
 BS أوVDE 0833-2 أو VdS 2095 ا، ومنها على سبيل المثال مًي عال

5832 قائمة شاملة من المتطلبات:

:NFPA 72 ا للمعيار المنتجات المدرجة وفًق
تشمل هذه المتطلبات ما يلي

   مدى مالءمة المنتجات لالستخدام في أنظمة كشف الحرائق واإلنذار، 
وبالطبع المهم أيضا

يها “الموافقة” أو  ا ما يطلق عل ًب    االختبارات وعمليات اإلدراج المهمة )غال
“االعتماد”( و

لمنتجات بة المنتظمة ل    المراق
 من خالل منظمة مختصة مقبولة لدى السلطات ذات االختصاص

 )المعيار NFPA 72/2019، الفصل 10.3(.

على الرغم من االفتراض في بعض األحيان، فليس من الضروري بأي حال أن 
 NFPAيكون االختبار واإلدراج قائمين على معيار المنتج األمريكي. معيار

اًحا حسب الغرض، مما يسمح بالحلول التي توفر  72  يترك هذا األمر مت
مستوى أمان مكافئ أو أفضل )NFPA 72/2019، الفصل 1.5(.

ا لسلسلة EN 54 مثل المنتجات  يمكن استخدام المنتجات المعتمدة وفًق
التي حصلت على اعتماد VdS في المنشآت التي تتوافق مع المعيار 

بات التخطيط والتركيب. NFPA 72 وذلك شريطة استيفاء متطل

أنظمة كشف الحرائق واإلنذار بها لالستخدام في أوروبا: عالمة المطابقة 
األوروبية

تأكد من  لمنتجات المعروضة في أسواق االتحاد األوروبي، يجب ال النسبة ل ب
بات المعمول بها من قبل الشركة المصنعة و/أو الموزع من  لمتطل االمتثال ل

 .”CE“ خالل الحصول على شهادة المطابقة ووضع عالمة المطابقة األوروبية
)ُيرجى المالحظة: عالمة المطابقة األوروبية ليست عالمة جودة موجهة 
لقواعد التشريعية لسلطات  للمستخدمين، بل هي مجرد تأكيد لالمتثال ل

االتحاد األوروبي الخاصة بمراقبة األسواق، وتكون مدرجة على أي حال بشكل 
).VdS دائم في اعتمادات

تنطبق الئحة أوروبية أخرى على منتجات أنظمة الكشف عن الحرائق 
ناء .EU 305/2011 مع المزيد من خصائص  ب واإلنذار: الئحة منتجات ال

السالمة التي يجب على الشركة المصنعة تأكيدها و تتطلب معايير محددة من 
.EN 54 سلسلة

ا تفي بميزات   بإيجاز: جميع منتجات الحماية من الحرائق التي تباع في أوروب
م إنشاؤها خصيًصا. موثوقة مهمة يتم تعزيزها من خالل معايير ت

بات التأكيد متطل
يجب تأكيد قدرات أداء المنتج من قبل هيئة تم إعالمها. لكن ال يتعين على 

جهة التصنيع تأكيد جميع الميزات الموضحة  في الجزء ذي الصلة من سلسلة 
EN 54، ويكفي اإلعالن عن ميزة واحدة مطلوبة على أقل تقدير.

  )CE( عد هذا أحد االختالفات الرئيسية بين عالمة المطابقة األوروبية ُي
ية المبرهنة الصادرة عن هيئات  الموثوق وعالمات الجودة الخاصة فيما يتعلق ب
 ،)EFSG( لمجموعة األوروبية للحرائق واألمان ـ ابعة ل ت االعتماد األوروبية ال
قارة مع عضو مؤسس  مثل ثمرة تعاون جهات االعتماد الرئيسية في ال والتي ُت

.VdS
efsg.org

معرفة االعتمادات
منتجات EN 54 ألنظمة كشف 

الحرائق واإلنذار في المنشآت المطابقة 
NFPA 72 لمعيار



ختم الجودة رقم 1 في أوروبا: عالمة المطابقة األوروبية “CE” باعتماد 
VdS تكون دوًما مدرجة ومقبولة في كافة أرجاء العالم

ا لمعايير الهندسة األلمانية،  ًق م الجودة الخاص بمؤسسة VdS، المعتمد وف خت
 ،WIK/ASW-Enquête( ا هو معيار الشراء األول لصانعي القرار في أوروب

قارة، على مدار سنوات  ال أكبر دراسة استقصائية في هذا المجال أُجريت ب
ية(، كما أنه مفضل لدى العديد من المسؤولين المعنيين بالسالمة  ال ت عديدة مت

بلهم.  تأمين والسلطات في جميع أنحاء العالم وموصى به من ِق وشركات ال
قارات تتجذر في المنتجات المعتمدة  ثقة المتراكمة في جميع ال ا من ال ١١٠عاًم

.VdS من

اساس االعتماد لشركةVdS  هو
ا األداء المطلوبة لسلسلة EN 54 المتوافقة    االمتثال الكامل لكافة مزاي

   مع بعض الضروريات المهمة التي تمت إضافتها لضمان أعلى درجة من 
ثناءات إال في حاالت نادرة  ية المثبتة عند االستخدام )ال توجد است الموثوق

اً والغرض منها(. ي ن ق جًدا عندما يكون لها ما يبررها ت

قيمة مضافة لشركةEN/VdS : اعتمادات النظام
تتكون أنظمة الكشف عن الحرائق واإلنذار من مكونات عديدة مثل أجهزة 

الكشف ولوحات التحكم وأجهزة اإلنذار - يتم دمجها وضبطها عند التشغيل من 
ثبت. تتطلب السلسلة EN 54-13 إثبات توافق جميع المنتجات  خالل ُم
الفردية عند اندماجها مع بعضها البعض. الهدف: ضمان تشغيل موثوق 

لألنظمة بأكملها.

تالي، فإن المنتجات المعتمدة من EN / VdS تضمن ميزة مبيعات  ال وب
حاسمة، حيث يتم اختبار تفاعل جميع مكونات أنظمة الكشف عن الحرائق 

بل هيئة معتمدة من الدولة، وتكون موثقة بوضوح في  واإلنذار واعتمادها من ِق
شهادة نظام ُتسرد فيها جميع المنتجات ذات الصلة والمبينة في دليل النظام 

بل الجهة المصنعة. من ِق

قيمة مضافة لشركة EN/VdS: مراقبة المنتجات
اة اإلنسان والمؤسسات  من أجل ضمان أن المنتجات المستخدمة لحماية حي
بأكملها تتوافق بشكل موثوق مع تلك التي خضعت لالختبار واالعتماد من 

ابعة للمجموعة األوروبية للحرائق واألمان  ت المختبرات، فإن كيانات االعتماد ال
تتخذ تدابير مراقبة شاملة في هذا الصدد. وباإلضافة إلى الفحص السنوي 
نهائية للجهة المصنعة، كما يتم فحص منتجات  اإللزامي لمراقبة الجودة ال

تأكيدية وسلوك االستجابة وما  ا والتحقق منها )االختبارات ال ًي محددة مباعة حال
إلى ذلك(.

ا على  م الجودة دوًم تأكد من حصول العميل الذي يعتمد على خت الغرض: ال
ا الموعودة بشكل دقيق. المزاي

الخالصة 
تدابير التي  موثوقية منتجات السالمة التي تباع في أوروبا ال تنتج فقط عن ال
ية  تتخذها سلطات مراقبة االسواق، ولكنها تكون أيًضا ثمرة لمعايير جودة عال

انتظام. تضمن متطلبات EN توزيع  بتها ب خاضعة لرقابة صارمة يتم مراق
منتجات موثوقة وفعالة فقط.

يمكن بالطبع أيًضا استخدام منتجات تلبي هذه المتطلبات الفريدة والعالمية 
قارات،  لمعيار NFPA 72 في جميع ال ا ـ ًق في األنظمة المخططة والمصممة وف
ا  ًق تثبيت مكونات مدرجة ومعتمدة وف يسمح معيار NFPA 72 بشكل صريح ب

لمعايير أخرى صارمة.

فعالة في  توافق ال وباإلضافة إلى ميزة المبيعات القوية التي تحققها إمكانية ال
أنظمة األمان، تضمن المنتجات المعتمدة من EN 54 مع عالمة جودة موثوقة 

مثل اعتماد VdS الحماية المثلى من الحرائق.

بذة مختصرة عنا: ُن
عد األداء اآلمن  صارت الموثوقية طويلة األجل ملحوظة منذ الوهلة األولى: ُي

المبرهن بوضوح لجميع تقنيات الحماية من الحرائق ذات الصلة ميزة تنافسية 
حاسمة للشركاء المعتمدين من VdS. يمكن استخدام المنتجات المعتمدة من 
 FM و BS و VDE و ISO و NFPA ا لمعايير ًق شركة VdS في األنظمة وف

و SES والعديد من المعايير األخرى، وجميع ذلك من مصدر واحد.

وباإلضافة إلى االعتماد مع معايير الهندسة األلمانية، نحن نقدم شهادات من 
معاهد مجموعة الحرائق واألمن الشهيرة بأقل جهد: اختبار واحد - جميع 

يا في أوروبا. الشهادات العل

عد أحد مؤسسات االعتماد الرائدة في  تأسست شركة VdS في عام 1908 وُت
م في مجال سالمة وأمن الشركات وبالطبع فهي معتمدة من الدولة. إن  العال

عالمة الجودة لشركة VdS مقبولة وموصى بها من قبل السلطات في جميع 
ية كرائد  م، وعالوة على ذلك تضع شركة VdS معايير الحماية الدول أنحاء العال

تقني.

ستجد العديد من إرشاداتنا - المفضلة نظًرا لتطبيقها العملي الدقيق - متاحة 
ا على الموقع اإللكتروني مجاًن

vds-shop.de/en

معلومات إضافية:
vds-global.com
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