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ویژه كاركنان شهرداريها ،دهياريها و شوراهايهاي اسالمي شهر و روستا

*نكات ایمني در مورد استفاده از سيستم حرارت مركزي:
 )1محل اتاقك موتورخانه بايد به طريقي باشد كه هوا در آن جريان داشته باشد .به عبارت ديگر هوا از دريچه اي وارد و
از دريچه يا پنجرۀ ديگري به خارج هدايت شود.
)2زير درب موتورخانه جهت عبور جريان ،حداقل  5سانتي متر با زمين فاصله داشته باشد و در قسمت پايين درب نيز
يك دريچۀ مشبك جهت تهويه تعبيه گردد.
 )3توصيه مي شود موتور خانه مجهز به هواكش( )FANباشد.
 )4پنجرۀ موتورخانه را هميشه نيمه باز نگه داريد.
 )5منافذ دودكش ها بايد كامالً آببندي شده باشد.
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*نكات ایمني در مورد استفاده ازروشنایي :
روشنايي گازي براي مواقعي كه جريان برق در ساختمانها قطع مي گردد پيش بيني گرديده است .اين روشنايي موقتي
و تا زمان وصل مجدد برق مي باشد بنابراين نصب چراغ روشنايي در قسمتهاي مختلف منازل بدليل عدم خروج گازهاي
حاصل از احتراق ،كاري غير منطقي و خطرناك مي باشد .در هر آپارتمان نصب يك عدد چراغ روشنايي گازي در محل
ايمن منطقي مي باشد .نصب شارژر و يا چراغهاي برقي اضطراري در اين مواقع بهتر از نصب روشنايي گازي است.
)1نصب روشنايي در كنار پرده و يا هر جسم قابل اشتعال ديگر به دليل امكان سرايت شعله ناايمن مي باشد.
 )2نصب روشنايي مقابل دريچۀ كولر خطرناك مي باشد ،زيرا در هنگام وصل مجدد برق كولر شروع بكار مي كند و چراغ
روشنايي را خاموش مي نمايد و در صورت عدم توجه و اطالع مشترك ،باعث نشتي و نتيجتاً انفجار خواهد شد.
)3چراغ روشنايي به تعداد زياد مانند لوستر خطر ساز مي باشد.
 )4نصب چراغ روشنايي در راهرو و محلهاي روباز كه در معرض كوران هوا قرار دارد مطابق با ضوابط ايمني نمي باشد.
 )5براي نصب چراغ روشنايي به شير مربوطه ،به دليل تأثير حرارت بر لوله و اتصاالت ،از لوله هاي مسي و اتصاالت برنجي
استفاده شود.
 )6براي نصب چراغ روشنايي از افراد متخصص و معتبر كمك بگيريد.
 )7هر چراغ روشنايي گازي بايستي داراي يك شير قطع كننده مجزا باشد .از اتصال آن به شيرهاي اجاق گاز بخاري و يا
آبگرمكن جداً خودداري نماييد.
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 )6كنترل نماييد از اطراف ديگ و مابين پره ها گازهاي حاصل از احتراق در فضا پخش نشود.
 )7در هنگام ورود به موتورخانه ،درب را باز نگه داريد و چند لحظه تأمل نموده و سپس وارد موتورخانه شويد تا در
صورت وجود احتمالي گازهاي سمي ،تبادل هوا با فضاي بيرون انجام گيرد.
 )8ازتعبيه لوله هاي دودكش به صورت افقي و بيش از يك متر در موتورخانه خودداري فرماييد.
 )9از نصب زانوهاي متعدد دودكش در موتورخانه جداً پرهيز نماييد .اگر سيستم فعلي منزل شما به اين شكل است ،در
اولين فرصت نسبت به اصالح سيستم دودكش دستگاه شوفاژ اقدام فرماييد.
 )10اطراف لوله هاي باالرونده (رايزرها) آب سرد و گرم موجود در موتورخانه را توسط مصالح مناسب به طور كامل آببندي
نماييد .در غير اينصورت امكان نفوذ گاز سمي منواكسيدكربن از اطراف لوله ها به واحد مسكوني وجود دارد.
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*نكات ایمني در مورد استفاده از شومينه هاي گازي:
شومينه وسيلۀ گرمايشي است كه در سالهاي اخير بيشتر به عنوان يك وسيلۀ تزئيني و دكوري مورد استفاده قرار مي
گيرد .توجه داشته باشيد وسايل گازسوز فقط مي تواند نيازهاي گرمايشي را تأمين نمايد و هر نوع بهره برداري فرعي و
احياناً غيراستاندارد و نا ايمن از آنها مي تواند پيامدهاي خطرناكي داشته باشد .جهت ايمني بيشتر توجه شما را به نكات
ذيل جلب مي نمايد:
 )1به منظور جلوگيري از خطر نشتي گاز  ،شومينه بايستي مجهز به ترموكوپل و شير جداگانه قطع و وصل باشد.
)2تنورۀ آجري شومينه بايد طوري ساخته شود كه اوالً گازهاي حاصل از احتراق را به سهولت مكش نمايد و ثانياً گازهاي
حاصل از احتراق را به سمت باالي دودكش فلزي تعبيه شده دربخش فوقاني هدايت كند.
 )3اجاق شومينه بايد كامالً در راستا و زير دودكش قرار داده شود تا گازهاي حاصل از احتراق به فضاي اتاق نفوذ نكند.
)4براي خروج آسان و ايمن گازهاي احتراق از دودكش به قطر  15سانتيمتر استفاده شود.
)5نصب شومينه در آپارتمانهاي كوچك مي تواند خطرساز باشد .در اينگونه مواقع ترجيحاً از بخاري گازي استفاده
شود.
 )6دودكش شومينه بايد بدون درز تا باالي بام ادامه داشته و حتماً داراي كالهك  Hباشد.
 )7شير شومينه را در پايان فصل زمستان بسته و خروجي آنرا با درپوش مسدود نماييد.
 )8به هيچ عنوان به منظور رقص نور شعله ،شومينه را عمداً زردسوز ننمائيد .شعله زرد به معني توليد گاز سمي
منواكسيدكربن در دستگاه مي باشد.
 )9با توجه به امكان نفوذ گازسمي) (COاز درزهاي دودكش آجري به ساختمان حتي االمكان درشومينه از دودكش آجري
استفاده نگردد.
 )10دودكش شومينه مستقيماً تا باالي بام بدون استفاده از زانوهاي متعدد ادامه داشته باشد.

آنچه باید یک آتش نشان بداند

 16ربيع االول 1443

 1آبان ماه 1400
23 October 2021

 )11شيرشومينه بايد خارج ازآن قرارداده شود تا در هنگام آتش سوزي احتمالي بدون هرگونه آسيب بتوان گاز را قطع
نمود.
 )12ارتفاع دهانۀ نماي دودكش نبايد آنقدر زياد باشد كه بخشي از گازهاي حاصل ازاحتراق به محل سكونت نفوذ نمايد.
براي ساخت شومينه با كارشناسان معتبر مشورت كنيد.
)13به دليل انتقال حرارت از اجاق شومينه به رابط شير اصلي گاز حتماً از لوله هاي مسي فشارقوي واتصاالت مطمئن
استفاده شود.
 )14قبل ازروشن نمودن شومينه حتماً از بازبودن دريچۀ شومينه )دمپر اطمينان (حاصل نماييد .چنانچه دمپر بسته باشد،
تمامي گازهاي سمي ناشي از احتراق به فضاي مسكوني بر مي گردند.
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