ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

خاموش کننده بیوورسال

تیٍَسسال تشای خاهَش کشدى آتص ّای پش حجن تا تَاًایی هْاس آتص دس فضای سِ تعذی هی تاضذ .ایي هادُ تِ
صَست هایع کٌساًتشُ فشهَلِ ضذُ ٍ تِ ٍسیلِ آب سلیك هی ضَد لزا لاتلیت ّای عولیاتی گستشدُ ای سا داسا هی
تاضذ .دٍستذاس هحیط صیست ،غیش هخشب تشای اًساى ٍ حافظ صیستگاُ گیاّاى،جاًَساى ٍ هیکشٍ اسگاًیسن ّای صًذُ
دس طثیعت هی تاضذ ٍ اص ایجاد ّش گًَِ خَسدگی ٍ صذهِ تِ تاسیسات ٍ تجْیضات جلَگیشی هی ًوایذ.
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ایي خاهَش کٌٌذُ تا لاتلیت هحصَس کشدى ّیذسٍکشتي ّا ،آتص سا تِ گًَِ ای هْاس هی کٌذ کِ دس ٌّگام عولیات ٍ پس
اص آى ًاحیِ خاهَش ضذُ اهکاى اضتعال هجذد سا ًخَاّذ داضت.خاهَش کٌٌذُ تیٍَسسال تا خٌثی کشدى گاصّای
هطتعل ًطذُ دس آتص ّای پش حجن اص تشٍص پذیذُ ّای خطشًاک  flash over ٍ Back draftجلَگیشی ًوَدُ ٍ
هَجة اهٌیت ٍ سالهت آتص ًطاًاى هیگشدد.

خاهَش کٌٌذُ تیٍَسسال تش سٍی ّش چْاس ٍجِ هَثش دس حشیك عولکشد لَی ٍ ّوضهاى داسد.
 -۱اکسیژى  :تیٍَسسال تا کوک دتشجٌت ّای خَد الیِ ای اص فَم غیش سوی تش سٍی آتص ایجاد هی کٌذ کِ اص تثادل
اکسیژى تا هَاد سَختٌی جلَگیشی هی ًوایذ.
 – ٢حشاست  :تیٍَسسال تا کوک هَاد فعال دس سطح خَد کطص سطحی آب سا کاّص دادُ ٍ سثة ًفَر پزیشی ٍ
افضایص فَق العادُ خاصیت سشد کٌٌذگی آب هیگشدد ٍ دهای آتص سا سشیعا کاّص هی دّذ.
 – ٣سَخت  :هَاد هحصَس کٌٌذُ تیٍَسسال هَلکَل ّای سطحی سَخت سا هحصَس ٍ هحثَس هی کٌذ تِ ًحَی کِ
تَاى تثخیش ٍ خاصیت سَختی خَد سا اص دست هی دٌّذ ٍ هجذدا ًیض لاتل اضتعال ًیستٌذ.
 -٤صًجیشُ آتص  :تیٍَسسال تا هحصَس کشدى ٍ جزب گاص ّای هتصاعذ ضذُ ٍ ًسَختِ ،صًجیشُ آتص سا لطع ًوَدُ ٍ
اص ّش گًَِ اًفجاس جلَگیشی هی ًوایذ.
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حنوه عملکزد بیوورسال در خاموش منودن آتش :

اطفاء حزیق
بیوورسال:

گزوه

جامدات

اشتعال

پذیز توسط

خاموش

کننده

 – ۱خاهَش کٌٌذُ تیٍَسسال پس اص پاضیذُ ضذى تش سٍی
جاهذات دس حال اضتعال هاًٌذ چَب ٍ الستیک تِ سشعت تِ الیِ
ّای سطحی ًفَر ًوَدُ ٍ ضوي سشد کشدى سطح جاهذ هٌافز
سطحی سا هسذٍد ًوَدُ ٍ هاًع ضکل گیشی ٍ خشٍج گاصّای
هطتعل ضًَذُ ضذُ ٍ تغزیِ آتص سا هختل ًوَدُ ٍ سثة خاهَش
ضذى آتص هی ضَد.

 – ٣تیٍَسسال تا جزب ٍ هحصَس ًوَدى ّیذسٍکشتَسّای آصاد ضذُ دس فضای آتص هاًع تشکیة آًْا تا اکسیژى ضذُ ٍ
ٍاکٌص ّای صًجیشُ ای آتص سا هختل هی ًوایذ.
 – ٤الیِ ّای هحافظ تیٍَسسال اص احتشاق هجذد هٌاطك خاهَش ضذُ جلَگیشی ًوَدُ هاًع تشگطت ضعلِ هی ضَد.
هَاد هحصَس کٌٌذُ تیٍَسسال هَلکَل ّای سطحی سَخت سا هحثَس هی کٌذ .تِ ًحَی کِ تِ ضکل هَلت تَاى
تثخیش ٍخاصیت سَختی خَد سا اص دست هی دٌّذ ٍ هجذدا ًیض لاتل اضتعال ًیستٌذ.ایي فشآیٌذ هَاد سَختی سا
تخشیة ًوی کٌذ ٍ هادُ سَختی ،پس اص سپشی ضذى صهاى کَتاُ تِ هاّیت اصلی خَد تاص خَاّذ گطت.
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 – ٢تیٍَسسال تا تَلیذ سشیع ٍ فشاٍاى تخاس آب فضای آتص سا تِ
سشعت سشد ًوَدُ ٍ تا جایگضیٌی تخاس آب تیي گاص ّای هطتعل
ًطذُ ٍ اکسیژى ،آتوسفش آتص سا سلیك ًوَدُ ٍ هاًع تذاٍم ضکل
گیشی ضعلِ ضذُ ٍضعلِ ّای ضکل گشفتِ سا اص فضای آتص دٍس
ًوَدُ ٍ هْاس هی کٌذ.
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