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 باشد؟های کنار هر پله چند وات میها و حداقل روشنایی چراغپلههای اضطراری غیر از راهحداقل روشنایی چراغ (1
 وات 10 –وات  40( 2  وات 25 –( بستگی به طول راهرو دارد 1

 وات 25 –وات  40( 4    وات 10 –وات  25( 3
 گزینه صحیح را انتخاب نمایید: (2
شوند، باید از جنس مواد  متری بازشو دیوار خارجی بناها ساخنه 1.2تابلوهایی که نزدیکترین لبه آنها در فاصله  (1

 نسوز و یا پالستیک های تایید شده باشد.
تراز بیش  عالیم ایمنی که به علت احتمال دیده نشدن، در تراز باالتر از دید چشم قرار می گیرند، در باالی درها و (2

 متر از کف فضا نصب می گردد. 2.00از 

 ت.ر اسمیلی مت 200متر دیده می شود، حداقل  20تا10ارتفاع حروف فارسی عالیم در شرایطی که تابلو در فاصله  (3

 آژیر اعالم حریق باید همراه عالیم چشمک زن باشد. (4
 های زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه (3
 های گوناگون رنگی استفاده کرد.توان از ترکیبهای با کاربری آموزشی و درمانی می( در تابلوهای ساختمان1
 است. ها الزامیهای اعم از کلیسا و سفارتخانه( اولویت استفاده از خط و زبان فارسی در تمامی کاربری2
 زن استفاده نمود.های چشمکهای تبلیغاتی معرف کاربری از چراغتوان برای نورپردازی تابلو( در مناطق مسکونی می3
 متر است.سانتی 50متر در یک مجتمع مسکونی  2( حداکثر اندازه حروف یک تابلو تبلیغاتی به ارتفاع 4

 کدام رنگ برای راهنمایی راه های امداد رسانی مورد استفاده قرار می گیرد. (4
 سبز( 4    آبی ( 3  زرد( 2  قرمز( 1
 گزینه صحیح را انتخاب نمایید: (5
 میلی متر باشد. 50ارتفاع حروف فارسی عالمت خروج نباید کمتر از  (1
 درصد ارتفاع حروف باشد. 30باید حداقل  ی تابلو راهنمای واکنش اضطراریحداقل ضخامت تمامی نوشته ها (2

 میزی شوند.آدرجه سانتی گراد بکار می روند باید با رنگ نقره ای نسوز رنگ  300لوله های که برای دماهای باالتر از  (3

 سانتی متر است. 150متر از زیر تابلو تا کف زمین  4تابلو با ارتفاع  پیشروی کثرحدا (4
 


