
 چگونه با يك كپسول آتش نشاني كار كنيم؟

بتوانيد با استفاده از برچسب روي كپسول  در ابتدا آتش سوزي را تشخيص دهيد تا    
بعد از انتقال كپسول به . انتخاب كنيد ها،كپسول مناسب را براي خاموش نمودن آتش
 :دهيد محل آتش سوزي،عمليات زير را به ترتيب انجام

   .ضامن را بكشيد ي ميله       .1

   .دهيد آتش قرار  سر شيلنگ كپسول را به سمت       .2

   .دستگيره را فشار دهيد       .3

   دهيد شيلنگ كپسول را به سمت مركز آتش قرار       .4
       

را بايد شود  قابل احتراق معمولي مانند برگ، خاشاك، چوب و پارچه ايجاد مي دموا ي كه با آتش سوزي هاي     

توسط يك ماده خشك  آتش با پايه آبي و يا پوشاندن مواد قابل اشتعالي  استفاده از آب و يا مواد خاموش كننده با

  .شيميايي چند منظوره خاموش نمود

را ، آن فت،بنزين،گريس يا رنگ ايجاد گرددن  اشتعال مانند اگر آتش سوزي توسط مايعات قابل     

كپسول هاي آتش نشاني استفاده شود كه  در نتيجه بايد. خاموش نمود)) خفه كردن ((روش  بهبايد 

  .آتش را خاموش مي كنند  طريق و از اين مي كندزا ايجاد  پوششي برروي مواد آتش



توسط يك ماده خاموش كننده  را بايددهد رخ مي  آتش سوزي هايي كه در تجهيزات برقي      

 .شود تا از برق گرفتن اجتناب نارسانا خاموش كردي 

موادي مانند مواد خشك  .جريان برق را قطع كرد قبل از انجام هر كاري بايد سريع تر   

  .خاموش نمودن اين گونه آتش ها مناسبند دي اكسيد كربن براي و شيميايي

منيزيم،  توسط فلزات قابل اشتعال مانند ذرات و براده هاي فلزاتي مانندي كه آتش سوزي هاي   

كردن آتش توسط تركيبات پودري خشك كه  رخ مي دهد را بايد با خفه..........آلياژهاي پتاسيم و

  .وجود دارند، مهار نمود براي اين نوع آتش سوزي ها   در كپسول طراحي شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  کپسول آتش نشانی آب و گاز

مواد جامد و مواد طبيعي مانند  ناشي از كپسولهاي آتش نشاني آب و گاز براي خاموش كردن آتش 
  .استفاده مي شودچوب ، كاغذ ، كاه ، انواع پارچه و ذغال سنگ 

 

  کپسول آتش نشانی پودر و گاز  
ي كپسول آتش نشاني پودر خشك شيميايي را براي كليه 

همچنين براي آتش هاي ناشي از مايعات قابل و گروههاي آتش 
  .اشتعال كاربرد دارداشتعال و گازهاي مايع قابل 

  

  CO2كپسول آتش نشاني گاز دي اكسيد كربن  

براي  CO2كپسول آتش نشاني گاز دي اكسيد كربن در واقع 
آتش هاي ناشي از برق و تا حدي براي خاموش كردن آتش ناشي 

  .از مايعات قابل اشتعال استفاده مي شود
  

  آتش     يپتو 

  .گرفته استفاده مي شود براي بستن به دور فردي كه لباس هايش آتش
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