 -1چيذهاى کليِ کپسَلْا هی تايست هطاتق پالى ايوٌی حزيق تاضذ.
ًَ -2ع کپسَلْای فزاّن ضذُ در ّز ٍاحذ تايذ هتٌاسة تا ًَع حزيق احتوالی ٍاحذ تاضذ.
 -3فاصلِ دستزسی تِ ّز کپسَل ًثايذ اس هقاديز سيزتيطتز تاضذ:
 تزای حزيق جاهذات  21هتز تزای حزيق هايعات  15هتز -4کليِ کپسَلْای آتص ًطاًی هی تايست تَسيلِ ٍاحذ ايوٌی ٍ تْذاضت هَرد تاسرسی رٍساًِ قزار گيزدٍ .احذ ايوٌی ٍ
آتطٌطاًی ّن هَظف است کپسَلْا راتِ صَرت ّفتگی تزرسی ًوايذ ً .تايج تاسرسی ّای رٍساًِ تايذ ثثت گزدد.
 -5کليِ کپسَلْای پَدر ٍ گاس ضزکت هی تايست تَسط آتص ًطاى ضزکت تِ صَرت هاّاًِ تکاى دادُ ضَد تا اس کلَخِ ضذى
پَدر جلَگيزی ضَد.
 -6کليِ کپسَلْا هی تايست دارای ضٌاسٌاهِ تاضٌذ .ايي ضٌاسٌاهِ تايذ تَسط ٍاحذ ايوٌی ٍ آتطٌطاًی تْيِ ضَد.
 -7کذ ّز کپسَل کِ در ضٌاسٌاهِ آى درج ضذُ است هی تايست در هحل ًصة ًَضتِ ضذُ تاضذ.
 -8تواهی کپسَلْای آتص ًطاًی تايذ دارای عالئن استاًذارد هعزف هحل کپسَل تاضٌذ.
 -9ارتفاع ًصة کپسَلْا تايذ در فاصلِ کوز تا ضاًِ تاضذ.
 -11هحل ًصة کپسَلْا تايذ ٍاضح ٍ در ديذ تاضذ.
ً -11صة کپسَلْای آتص ًطاًی در هسيزّای تزدد حزکت ليفتزاکْا هوٌَع است.
 -12کليِ کپسَلْای هصزف ضذُ تايذ تالفاصلِ تَسط آتص ًطاى ضزکت جايگشيي ضًَذ .سزپزستاى ٍ اعضای آتص ًطاى ّز
ٍاحذ هَظفٌذ کپسَلْای خالی ضذُ را سزيعاً تِ ٍاحذ ايوٌی ٍآتطٌطاًی گشارش دٌّذ .
 -13کپسَلْای پَدر ٍ گاس در صَرت عذم هصزف تا  1سال تايذ ضارص هجذد ضًَذ.
ٍ -14احذ ايوٌی ٍآتطٌطاًی هی تايست در صَرت تخيلِ پَدر کپسَلْای آتص ًطاًی هَظف است تا اطالع تِ ٍاحذ خذهات
درخَاست جوع آٍری ٍ دفع ايي پَدر ضيويايی هطاتق دستَرالعول هذيزيت دفع ضايعات ًوايذ.
ٍ -15احذ ايوٌی ٍ آتطٌطاًی هَظف است دستَرالعول طزس استفادُ اس کپسَلْای آتص ًطاًی را در هحل ّای هٌاسة ًصة
کٌذ.
 -16هحل استقزار کپسَلْای چزخذار تايذ هٌاسة ٍ در هحل ّای آساد تاضذ.

مطخصات ظاهزی

نوع کپسول

این کپسول دارای سزلوله ی ضیپوری و تزشر

موارد استفاده
آتص سوسی حاصل اس اتصزاتت

می تاضذ و محتوی گاس دی اکسیذ کززتن مزی الکتزیکیو
تاضذ

کپسول CO2

تزچسة یا نوار مطکی دارد.

مایعات قاتل اضزتعال اس ملهزه
پارافین و روغن

ناسل سخت و پالستیکی دارد.
نطانگز فطار نذارد.
چون یک مشء این کپسول گاس است ،پس تایزذ آتص سوسی مایعات قاتل اضتعال

کپسول پودر ضیلیایی
( پودر و گاس -پودر و
هوا)

یک نطانگز تزای فطار گاس داضزته تاضز.ذ .تزه اس ملهه پارافین و روغن
هلین دلیل اکثز آنها عقزته ی فطار س.ج دارنذ.
تعضی اس آنها دارای تالن خارمی می تاض.ذ.

گاس های قاتل اضتعال
آتص سوسی حاصل اس اتصزاتت
الکتزیکی

کپسول ته رنگ آتی می تاضذ.

آتص سوسی مامذات اس ملهزه
کاغذ ،چوب و پالستیک
ته هیچ ومزه در آتزص سزوسی

کپسول آب و گاس

زی
زاتت الکتزیکز
زل اس اتصز
حاصز
استفاده نگزدد.

کپسول حاوی نوع
(کف)

در انتهای لوله خود سز لوله کف ساس دارد

آتص سوسی مایعات قاتل سوختن

تصویز

مذول  1-3انتخاب صحیح نوع خاموش ک..ذه تا تومه ته کالس آتص
نوع خاموش ک..ذه

مواد سوخت.ی

کالس

آتپَدرفَم

جاهذات اس جولِ  :کاغذ  ،چَب ٍ پالستيک

A

CO2پَدرفَم

هايعات قاتل اضتعال اس جولِ  :پارافيي  ،پتزٍل ٍ رٍغي

B

پَدر

گاس ّای قاتل اضتعال اس جولِ :پزٍپاى ٍ تَتاى

C

پَدر

فلشات قاتل اضتعال اس جولِ  :هٌيشيَم ٍ آلَهيٌيَم

D

آتص سَسی حاصل اس اتصاالت الکتزيکی

E

رٍغٌْای خَراکی ٍ چزتيْا

F

کپسَل ضيويايی تز

Fire Box

معثه ته رنگ قزمش رنگ می تاضذ.که در مواقع ضزوری ،تا ضکستن ضیطه و تزداضتن کهیذ می توانیذ درب آن را

تاس ک.یذ .در آتص سوسی های تشر
اتصاتت الکتزیکی استفاده نگزدد.

استفاده می گزدد.مامذات اس ملهه کاغذ ،چوب و پالستیکدر آتص سوسی حاصزل اس

