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 قائمة المحتويات

 
 مواصفات مواد معدات الحريقالباب األول ـ 
   الفصل األول ـ مواصفات مواد معدات الحريق              

 
 الباب الثاني ـ مصادر المياه ألنظمة مكافحة الحريق

 مياه             الفصل األول ـ مصادر ال
              الفصل الثاني ـ مضخات الحريق

  ـ المعدات والتوصيالت الكهربائية) أ(              ملحق
  ـ خواص المضخات) ب(              ملحق

  
 الباب الثالث ـ المعدات اليدوية

               الفصل األول ـ الطفايات اليدوية
 لخراطيم المطاطية ذات البكرة              الفصل الثاني ـ أنظمة ا

 الحريق الداخلية) فوهات(              الفصل الثالث ـ أنظمة مآخذ 
  الحريق الخارجية) فوهات(              الفصل الرابع ـ أنظمة مآخذ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع ـ األنظمة التلقائية الثابتة
               الفصل األول ـ نظام مرشات المياه التلقائية

               الفصل الثاني ـ نظام الغمر المائي
               الفصل الثالث ـ أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة
               الفصل الرابع ـ نظام المسحوق الكيميائي الجاف

 حماية المطابخ التجارية              الفصل الخامس ـ نظام 
               الفصل السادس ـ نظام الهالون

               الفصل السابع ـ نظام ثاني أكسيد الكربون
               الفصل الثامن ـ نظام الوسائط النظيفة
                الفصل التاسع ـ نظام الضباب المائي

 
 في المنشآت الحريقالباب الخامس ـ أنظمة إنذار 
   في المنشآتم إنذار الحريقانظ              الفصل األول ـ 

 
  المواصفات العالمية) 1( ملحق
  المصطلحات الفنية) 2( ملحق
  االختصارات) 3( ملحق
   تحويل الوحداتتعامالم) 4( ملحق
  مقاسات األنابيب) 5( ملحق
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