
www.imen�ar.com

کاتالوگ تست هاي آزمون آالرم گانگ

آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار

Alarm Gong Test Catalog

شماره صفحه      شرح صفحه 

1 - صوت سنجی زنگ هشدار آبی

2 -  دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی 

I.T.E
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هدف از آزمون:  اطمینـان از میزان فرکانـس صداي قابـل پذیـرش زنگ 

هشدار آبی در فاصله تعریف شده است. 

زنگ هشدار آبیدامنه کاربرد:  

(FM Standard)  :شماره استاندارد

روش آزمون:  پس از روشن نمودن سیســتم زنگ هشــدار آبی، میزان 

فرکانس صدا را در فاصله سه متري از سیسـتم اندازه گیـري می نمائیـم. 

مقدار مشاهده شده نباید خارج از محدوده مجاز در استاندارد باشد. 

      

نام آزمون:  صوت سنجی زنگ هشدار آبی 

ITE/LB.I-24کد دستورالعمل آزمون: 

تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی 

I.T.E
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 Test Name: Sound Measurement of the 
                     

Test Instruction Code: ITE/LB.I-24

Test purpose: Ensuring that the sound pitch (frequency) of the 

water alarm gong is acceptable at certain distances.

Applicability domain: Water Alarm Gong

Standard number: (FM Standard)

Test method: A�er turning on the water alarm gong system, the 

sound pitch (frequency) of the alarm sound is measured from a 

distance of 3meters. The observed sound frequency shall be 

within the allowable interval as specified in the standard.

    آزمون صوت سنجی زنگ هشدار آبی 

Sound measurement of the water alarm gong test 

Water Alarm Gong



هدف از آزمون:  سنجش میزان دوام و حساسیت 

سیستم زنگ هشدار آبی.

زنگ هشدار آبیدامنه کاربرد: 

(FM Standard)  :شماره استاندارد

روش آزمون:  پس از روشن نمودن دستـگاه، فشــار را از صفر افزایـش 

می دهیم. طبق استاندارد می بایست دستگاه در فشـار تعریف شده عمل 

نموده و طی زمان تعریف شـده در اســتاندارد، بدون ایراد و به صــورت 

پیوسته کار کند. 

      

نام آزمون:  دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی 

ITE/LB.I-25کد دستورالعمل آزمون: 

آزمون دوام و حساسیت زنگ هشدار آبی

I.T.E

تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی 
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 Test Name: Durability and Sensitivity of the 
                     

Test Instruction Code: ITE/LB.I-25

Test purpose: Measurement of the durability and sensi�vity of 

the water alarm gong system.

Applicability domain: Water Alarm Gong

Standard number: (FM Standard)

Test method: A�er turning the apparatus on, the pressure shall 

be increased from zero. According to the standard, the system 

shall be able to operate at the specified pressure and work 

con�nuously for the dura�on as defined in the standard 

without any problems or faults.

Water Alarm Gong

Durability and sensi�vity of the water alarm gong test 
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