


• arsebuli kanonmdeblobis safuZvelze gamkacrda saxanZro

sistemebis kontroli.

• xanZrisgan dacvis sistemis ar qonis SemTxvevaSi kanonmdeblobis

farglebSi moxda mravali obieqtis dajarimeba, ramac SemdgomSi

gamoiwvia maTi funqcionirebis Sewyveta.  

• xanZarqrobis sistema uzrunvelyofs yvelze Rirebulis, adamianis

sicocxlis dacvas.

• qveyanaSi ganviTarebuli rigi movlenebisa yoveldRiurad

mkacrdeba kanoni xanZris prevenciasTan dakavSirebiT.

saxanZro usafrTxoebis
uzrunvelyofa sazogadoebrivi

daniSnulebis obieqtebSi

xanZarqrobis
sistemis aqtualoba



ხანძრის გაჩენის სიჩქარე!

• თქვენ შესაძლოა გქონდეთ 3 წუთზე ნაკლები შენობიდან

თავის დასაღწევად.

• კვამლი სასიკვდილოა - კლავს უფრო მეტ ადამიანი ვიდრე

ცეცხლი.

• ყველა შენობას ესაჭიროება ხანძრისგან დაცვა და საევაკუაციო

გეგმა.



კვამლის დეტექტორები
სიცოცხლის გადასარჩენად

• აუცილებელია შენობის ყველა სართულზე კვამლის დეტექტორების

განთავსება.

• აუცილებელია კვამლის დეტექტორების განთავსება საძილე

ოთახებში და მის სიახლოვეს.

• შეამოწმეთ დეტექტორები ყოველთვიურად სახანძრო ღილაკზე

ხელის დაჭერით, რათა დარწმუნდეთ მის გამართულობაში.

• აუცილებელია შეიცვალოს კვამლის დეტექტორი თუ ის აღემატება

10 წელს.



საევაკუაციო გეგმები

• ყველა ოთახიდან უნდა არსებობდეს ორი გასასვლელი.

• შეხვედრების ოთახი უმჯობესია განთავსდეს გასასვლელთან

ახლოს.

• საჭიროა შენობაში მომუშავე პირების პრაქტიკაში გამოცდა, 

თუ როგორ მუშაობს საევაკუაციო გეგმა.



სამზარეულო არის ხანძრის
გაჩენის ყველაზე ხშირი წყარო

• აუცილებელია samzareuloSi gazquris gamoyenebis პროცესში

მისთვის თვალყურის დევნeბა.

• თუკი გიწევთ სამზარეულოს დატოვება აუცილებელია გამორთოთ

გაზქურa.

• შეინახეთ მარტივად აალებადი ნივთები სამზარეულოდან

განცალკევებით.

• საყურადღებოა- ქვაბების და ტაფების სახელურების მდებარეობis 

gansazRvra ise,  rom gazquris gamoyenebis პროცესში, არ

მოხდეს მათი აალება.



მოწევა აყენებს ხანძრის დიდი
რისკის ქვეშ თქვენს ობიექტს

gaafrTxileT yvela mweveli, rom:

• moweva moxdes mxolod შენობის გარეთ.

• namwvisaTvis gamoiyenon ცეცხლგამძლე ურნები.

• ურნაში ჩაგდებamde namwvisaTvis gamoiyenon wyali.

• არასდროს მოწიონ საძინებელში.



გათბობის სისტემა არის მეორე
ყველაზე ხშირი ხანძრის წყარო

• moaTavseT yvela advilad aalebadi nivTi buxris, Rumelis, gazis da 

eleqtro gamaTboblidan minimum 1 metris distanciiT.

• aucilebelia gamoirTos gamaTbobeli rodesac aravin imyofeba

oTaxSi . Tu eleqtro gamaTbobelia umjobesi gamoaerToT.

• mniSvnelovania yoveli zamTris dasawyisSi moxdes gamaTboblis

inspeqtireba profesionalis mier.

• darwmundiT rom Tqvens gamaTbobels aqvs funqcia gamoirTos

avariul situaciaSi.



მოეპყარით ელექტროობას
გონივრულად

• ელექტრო დამაგრძელებლები არის მხოლოდ დროებითი

მოხმარებისათვის.

• თუ თქვენ გაქვთ ელექტრო კაბელი რომელიც დაზიანებულია ან

დამწვარია, ნუ გამოიყენებთ მას.

• გამოიყენეთ ერთი როზეტი მხოლოდ ერთი დანადგარისთვის. ნუ

გამოიყენებთ გადამყვანებს. მაგალითად: მიკროტალღური ღუმელი, ყავის

აპარატი და პორტაბელური გამათბობელი.



დასაწყისშივე მოახდინეთ
ხანძრის პრევენცია

• დარწმუნდით რომ არავინ ეწევა საძინებელში ან სამედიცინო

ჟანგბადთაn ახლოს. სამედიცინო ჟანგადმა შესაძლოა

გამოიწვიოს ხანძარი და დააზიანოს ახლოს მყოფები სწრაფი

აალებით.

• გამოიყენეთ ცეცხლმაქრები ხანძრის გაჩენის პირველადი

წყაროს პრევენციისთვის.



ასაკოვანი ადამიანები

• უზრუნველყავით ასაკოვანი ადამიანებისთვის მოხერხებული

საევაკუაციო გეგმები. შეადგინეთ ისეთი გეგმა, რომ ყველა პერსონამ

იცოდეს თუ როგორი თანმიმდევრობით უნდა იმოქმედონ ხანძრის

შემთხვევაში.

• შეახსენეთ ასაკოვნებს, რომ საწოლთან ახლოს იქონიონ ტელეფონი,

ეტლი/ხელჯოხი, ყურის აპარატი და სათვალეები.



მცირეწლოვანი ბავშვები

• მოარიდეთ ბავშვები ყველა იმ ნივთისგან რომელიც ცხელდება და

რომელმაც შესაძლოა ხანძარი გამოიწვიოს.

- გამათბობლებმა და გაზქურებმა შესაძლოა მიაყენონ ძლიერი

დამწვრობები.

• მოათავსეთ დაცულ ადგილას ისeთი ნივთები (სანთებელა , ასანთი,

სიგარეტი) რომლებმაც შესაძლოა ხანძარი გამოიწვიოs.

• დარწმუნდით რომ ბავშვებს არ შეუძლიათ მიწვდნენ სანთლებს.



გაუმართავი სისტემა

• დარწმუნდით , რომ სახანძრო სიგნალიზაცია მუშაობს გამართულად და ის

აღვიძებს მძინარე ადამიანებს ხანძრის შემთხვევაში.

- სმენადაქვეითებულთათვის ვიბრაციული სიგნალიზაცია ხელმისაწვდომია.

• შეამოწმეთ სიგნალიზაცია თვეში ერთხელ.

• აუცილებელია სიგნალიზაციის შეცვლა 10 წლის შემდეგ.



გახსოვდეთ!

ხანძარქრობის სისტემის არ ქონebis შემთხვევაSi საფრთხეს უქმნით

საკუთარ თავს და თქვენს გარშემომყოფებს.

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა გმოიყენება შენობის სხვადასხვა

სივრცის და მასში არსებული მატერიალური და არამატერიალური

აქტივების (სასერვერო, გამოთვლითი ცენტრი, შემნახველი მაcivrebi, 

დოკუმენტების არქივი, მუზეუმი, ქვესადგური და სხვა.) ხანძრის

ზემოქმედებისგან დასაცავად.  

ობიექტის სივრცის და რისკების შეფასების შემდეგ ხდება შესაბამისი

ქრობის სისტემის შერჩევა.



ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა

ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა წარმოადგენს უსაფრთხოების სისტემების

მნიშვნელოვან კომპონენტს, განსაკუთრებით მასშტაბური და

მრავალსართულიანი შენობა-ნაგებობებისთვის.

ხმოვანი ევაკუაციის ფუნქციური შესაძლებლობები:

• ხმოვანი შეტყობინებების და ფონური მუსიკის ეთერში გადაცემა,

როგორც ერთიან სივრცეში, ასევე ზონურად;

• ინტეგრაცია ხანძრის დეტექციის სისტემასთან და განგაშის

შემთხვევაში ევაკუაციის მართვა.



სასტუმროები

სტატისტიკურად ყოველწლიურად ხანძარი ზიანს აყენებს 3500 სასტუმროს და ჰოსტელს. ეს
შემაძრწუნებელი მომაცემები ხაზს უსვამს ამ ადგილებში ხანძრისგან დაცვის მნიშვნელობას.
ყველა სასტუმროს მფლობელმა და მენეჯერმა უნდა გადადგას შესაბამისი ნაბიჯი ხანძრისგან
თავის ასარიდებლად.
ყველა სასტუმროს აუცლიებლად უნდა გააჩნდეს სახანძრო სიგნალიზაცია,რათა სტუმრებს და

თანამშრომლებს ჰქონდეთ უფრო მეტი დრო შენობის დასატოვებლად.
ცეცხლmაქრები უნდა განთავსდეს სასტუმროს ყველა სივრცეში და აუცილებლად უნდა

მუშაობდნენ გამართულად.
ავტომატური ხანძარქრობის სისტემა აუცილებელია მუშაობდეს გამართულად, რათა თავიდან

აიცილოთ მნიშვნელოვანი ზარალი.
ევაკუაციის პროცედურა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი , რათა თავიდან ავიცილოთ

მსხვერპლი.
ყველა თანამშრომელს უნდა მიეწოდოს საჭირო ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ
ხანძრის შემთხვევაში და როგორ მოახდინონ ხალხის ევაკუაცია შენობიდან.
სახანძრო ევაკუაციის გეგმა უნდა განთავსდეს თითეულ ოთახში და დერეფანში ყველა

სართულზე.



რესტორნები

restornis samzareulo yovelTvis aris xanZris riskis qveS. amitom, aucilebelia

saukeTeso xanZarsawinaaRmdego dacvis saSualebebi.

Ria cecxli, cxeli samzareulos teqnika, eleqtro teqnika, sakvebi zeTi da

dasufTavebis qimikatebi xanZris gaCenis didi riskis matarebelia. xanZris

prevencia da dacva mniSvnelovania yvela restornisTvis. profilaqtikis mizniT

Catarebuli samuSaoebi mniSvnelovania yvela saxis biznesisaTvis, raTa Tavidan

aiciloT SemdgomSi mniSvnelovani zarali. xanZris prevencia gulisxmobs

restoranSi arsebobdes, avtomaturi xanZarqrobis sistema, cecxlmaqrebi, saxanZro

signalizacia da am yvelaferis gamarTulad muSaobis monitoringi.

mniSvnelovania personalis saTanado codna Tu rogor unda moiqcnen xanZris

SemTxvevaSi, rogor gamoiyenon cecxlmaqri da advilad aalebadi nivTierebebi.

aseve, saWiroa SeimuSaoT saevakuacio gegma maTTan erTad , raTa SeinarCunoT

maqsimaluri usafrTxoebis zomebi.



საავადმყოფოები

xanZris SemTxvevaSi saavadmyofodan evakuacia gacilebiT ufro rTulia vidre

nebismieri Senobidan, vinaidan SenobaSi imyofebian pacientebi romlebsac ar

SeuZliaT damoukideblad gadaadgileba romelTa evakuacia unda moxdes swrafad

da usafrTxod.

saavadmyofoebs da sareabilitacio dawesebulebebs gaaCniaT iuridiuli

valdebuleba iqonion adekvaturi xanZarsawinaaRmdego saSualebebi da

uzrunvelyon Sesabamisi saevakuacio gegmebi. aucilebelia xanZarsawinaaRmdego

mowyobilebebis mowmdebodes regularulad.

aRsaniSnavia is faqti, rom saavadmyofos struqturidan gamomdinare unda

SeirCes xanZarqrobis sistema misi funciis Sesabamisad. magaliTad rogoricaa

saoperacio, laboratoria, samzareulo da a.S. aucilebelia SeirCes mxolod

maTTvis morgebuli xanZrisgan dacvis sistemebi.



ისტორიული შენობები

ზოგადად ხანძრისგან მიყენებული მატერუალური ღირებულებების ანაზღაურება

შესაძლებელიa,თუმცა ისტორიული ობიექტების და მუზეუმების შემთხვევაში ასე არ

არის. მრავალრიცხოვანი ტრაგედიებიდან აღსანიშნავია ვაიმარის ჰერცოგინია ანა

ამალიის ბიბლიოთეკა, რომელიც განადგურდა 2004 წელს ხანძრის შედეგად და მისი

ზარალი აღემატებოდა 90 მილიონ დოლარს. ასეთ შემთხვევაში დანაკარგის

ნამდვილი მოცულობა გაცილებით აღემატება შენობის აღდგენის ღირებულებას.

ყოველი არტეფაკტი, რომელიც დაკარგულია, წარმოადგენს ფასდაუდებელ

კულტურულ მემკვიდრეობას.



ავტოგასამართი სადგურები

avtogasamrTi sadgurebi iTvleba gansakuTrebul xanzarsaSiS zonad, sadac aris benzini,

dizeli, gazi da statikuri eleqtrooba. advilad aalebad nivTierebebTan mopyroba da

xanZrisgan dacva gansakuTrebiT sayuradReboa, vinaidan aalebis SemTxvevaSi dazianebis da

msxverplis Sansi bevrad metia. NFP-s monacemebiT aSS-Si yovelwliurad fiqsirdeba 5000

SemTxvevaze meti avtogasamarT sadgurebze xanZris gaCenis Sesaxeb.

xanZris prevenciisTvis saWiroa:

• daicvaT usafrTxoebis normebi maqsimalurad. CaaqreT avtomobili sawvavis Sevsebisas.

nu mowevT avtogasamarTi sadguris siaxloves. nu gamoiyenebT telefons, kompiuters da

sxva eleqtro mowyobilobebs.

• gamoiCineT sifrTxile aalebadi nivTierebis gadatanisas. sawvavis gadatanisas

gamoiyeneT mxolod misTvis gankuTvnili konteineri.



ინოსისტემსი

ჩვენი კომპანია ,,ინოსისტემსი,, გთავაზობთ ხანძარქრობის სისტემების

პროექტირების სრულ კომპლექსს როგორც საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობით, ასევე ევროპული და სხვა საერთაშორისო სტანდარტების

(EN54, ISO 14520) სრული დაცვით. 

ჩვენ გთავაზoბთ:

• ავტომატური ხანძარქრობის პროექტს.

• სახანძრო სიგნალიზაციისა და საევაკუაციო მაჩვენებლების პროექტს.

• სახანძრო სიგნალიზაციის მონიტორინგის პროექტს.



ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტი

შპს "დემასი"- ავტომატური ხანძარქრობის პროექტი



ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტი
შპს "დემასი"- სახანძრო სიგნალიზაციისა და საევაკუაციო მაჩვენებლების პროექტი



ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტი

შპს "დემასი"- ხანძარქრობისა და საევაკუაციო მაჩვენებლების 3D ვიზუალიზაცია



სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ შეხვედრა პარტნიორებთან



საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი

შ.პ.ს.„ინოსისტემსი“

მისამართი: ვაჟა ფშაველას 16, მე-10 სართული, ოთახი № 1016
ტელ: +995 032 2 371 007 
მობ: +995 551 707 222
ელ.ფოსტა:   info@innosystems.ge
საიტი:  www.innosystems.ge

/საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი/

შ.პ.ს "ინოსისტემსი"-ს წარმომადგენელი შიდა ქართლში: 

ზურა იასაშვილი

ტელ: +995 599 107 239; +995 599 105 119

ელ.ფოსტა:   zurainnosystems@gmail.com
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