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بازرسی کپسولهای بیوورسال
 -خاهَش وٌٌذُ تایذ تِ طَر هٌظن ٍ هاّاًِ تزاي لاتل استفادُ تَدى تاسرسي ضَد.در صَرتي وِ ػمزتِ فطار سٌج خاهَش وٌٌذُ
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ویژه کارکنان ضهرداریها ،دهیاریها و ضوراهایهای اسالمی ضهر و روستا

در هحذٍدُ سثش ًوي تاضذ تایذ هجذدا ضارص ضَد.
 فطار خاهَش وٌٌذُ تایستي لثل اس تاس ًوَدى ،واهال تخلیِ گزدد ٍ تؼذ اس ّز تار استفادُ تالفاصلِ ضارص ضَد.تیٍَرسال تا هحصَر وزدى ٍ جذب گاس ّاي هتصاػذ ضذُ ٍ ًسَختِ ٍواّص اًزصي رادیىالْاي آساد ،فؼل ٍ اًفؼاالت ضیویایي
حزیك را هختل وزدُ ٍ سًجیزُ آتص را لطغ هیٌوایذ ٍ تِ ػٌَاى یه خاهَش وٌٌذُ چٌذ هٌظَرُ ،لاتلیت اطفاء ّوِ پایِ ّاي

ًوایص گذاضتِ است.
هادُ وٌساًتزُ تیٍَرسال را هي تَاى تِ ًسثت ضص درصذ ( 44لیتز آب ٍ  6لیتز وٌساًتزُ تیٍَرسال) رلیك ًوَدُ ٍ آى را در
وپسَل ّاي هؼوَلي( هطاتِ آب ٍ گاس یا پَدر ٍگاس یا فَم) ضارص ًوَد .اس گاس است (ًیتزٍصى) تا فطار  15تا  11تار (هاًٌذ وپسَل
ّاي هؼوَلي) هیتَاى تِ ػٌَاى ًیزٍي پیطزاى استفادُ ًوَد.
کاربرد کپسول آتص نطانی بیوورسال
وپسَل آتص ًطاًي تیٍَرسال در سزاسز جْاى استفادُ هي ضَد ٍ اثزات آًْا هَرد تاییذ لزار هي تاضذ.خاهَش وٌٌذُ تیٍَرسال
تزاي ّز دٍ ًَع حزیك  B ٍ Aهاًٌذ جاهذات ٍ هایؼات لاتل اضتؼال ًظیز واغذ ،پارچِ ،پالستیه ،چَب ،رٍغي ّا ،گاسٍئیل ٍ
تیٌز لاتل استفادُ هي تاضذ.تْتزیي هَارد استفادُ اس وپسَل آتص ًطاًي تیٍَرسال تزاي اطفاء حزیك رٍغي ّا هي تاضذ.سیزا تؼذ
اس خاهَش ضذى آتص تاػث پان ساسي سزیغ هحیط اس تالیواًذُ ّاي آًْا هي ضَد.تٌاتزایي خاهَش وٌٌذُ تیٍَرسال درهىاى
ّایي ًظیز پاالیطگاُ ّا  ،پوپ تٌشیي ّا  ،فزٍدگاُ ّا  ،اًثارّا ٍ آتص ًطاًي  ،جٌگل ّا ٍ هزاتغ ّ ،تل ّا  ،هزاوش گزدضگزي ،
صٌایغ رًگ  ،هتزٍ ٍ … لاتل استفادُ هي تاضذ.

ضماره 91

حزیك را دارا هي تاضذ ٍ ًیش در هْار حزیك ّاي هَاد خاظ هاًٌذ هٌیشین ،فسفز لزهش ،فسفز سفیذ ٍ سَخت جاهذ لاتلیت خَتي تِ
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مطخصات خاموش کننذه بیوورسال :
هَاد :تیٍَرسالOF-R
وارتزدّا  :گزٍُ ّاي آتصA, B , C , D ,F
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تذًِ ٍ :رق فَالد
ًاسل  :پاضٌذُ هخصَظ هایغ ٍ وف
هَجَد در تیپ ّاي  :اسپزي  5۵۵گزهي  ،سیلٌذرّاي پزتاتل ٍ سیلٌذرّاي چزخ دار
گاس ػاهل فطار :است N2

ضزیة هصزف هَاد تیٍَرسال در ػولیات اطفاء تسیار پاییي تَدُ لذا تا هصزف ووتزي اس هَاد ،حجن سیادي اس حزیك
اطفاء گزدیذُ ٍ ّشیٌِ ّاي اطفاء واّص هي یاتذ.در تسیاري اس هَارد تغییز تجْیشات تزاي استفادُ اس هَاد تیٍَرسال ًیاس ًوي
تاضذ لذا ّشیٌِ ّاي تغییز تجْیشات حذف خَاّذ ضذ.تیٍَرسال خَرًذُ ًیست ٍ تجْیشات را در هماتل خَردگي هحافظت ًوَدُ ٍ
ػوز هفیذ تجْیشات را افشایص هي دّذ ٍ ّوچٌیي هَجة صزفِ جَیي ٍ واّص در ّشیٌِ ّاي تؼویز ٍ ًگْذاري هي
گزدد .سزػت ػولیاتي تاال ٍ لاتلیت ّاي تیٍَرسال سثة تسزیغ در ػولیات اطفاء ٍ واّص ّشیٌِ خسارت ّاي ًاضي اس آتص
سَسي خَاّذ ضذ.

ضماره 91

رًگ استاًذارد تذًِ  :سثش رًگ

