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 راهنمای خرید اینترنتی کپسول آتش نشانی

 در واقع یک دستگاه خاموش کننده دستی بوده که استفاده از آن  نشانی آتش کپسول

 .در هر مجموعه ای ضرورت دارد

  از این وسیله کاربردی میتوان جهت خاموش کردن آتش سوزی سطحی و جلوگیری

 .از گسترش آن استفاده نمود

  مواد به کار رفته در داخل این کپسول ها از پودر، مایع و گازهایی تشکیل شده که

 .نقش مهمی در مهار آتش ایفا می کنند

 ش نشانی از اهمیت ویژه از آنجا که حادثه هیچگاه خبر نمیکند، تهیه کپسول های آت

 .ای برخوردار است

  در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با راهنمای خرید اینترنتی این دستگاه

 .کاربردی آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید کپسول آتش نشانی

کار آسانی نیست. به همین خاطر نیاز است که حتما با نکات مهم  نشانی آتش کپسول خرید

 .هنگام تهیه آن آشنا شد به

امروزه از کپسول های آتش نشانی در مراکز حمل و نقل عمومی، ساختمان های مسکونی، 

 .استفاده می شود… مراکز اداری، پمپ بنزین ها و

 .این کپسول ها در مدل های متنوعی در بازار موجود هستند

تخاب کپسول متناسب با به همین خاطر قبل از خرید بهتر است به یکسری نکات مهم جهت ان

 .نیازتان توجه نمایید

 بررسی انواع مختلف کپسول 
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از آنجا که اطالعات مربوط به خاموش کننده بر روی بدنه آن نوشته شده می توان به راحتی 

 .نوع محصول را شناسایی نمود

این اطالعات شامل نوع مواد، ظرفیت، موارد استفاده و چگونگی استفاده از کپسول ها 

 .است

با توجه به موارد زیر می توانید راحت تر در مورد انتخاب نوع کپسول مورد نیاز تصمیم 

 .گیری نمایید

مناسب  =A به حروف درج شده بر روی کپسول خاموش کننده توجه کنید. )حروف .1

مناسب برای اطفاء حریق جامدات و  =AB برای اطفاء حریق جامدات، حروف

فاء حریق جامدات، مایعات و وسایل مناسب برای اط =ABC مایعات، حروف

 (مناسب برای اطفاء حریق مایعات و وسایل الکتریکی =BC الکتریکی، حروف

به قطعات به کار رفته در ساخت دستگاه توجه کنید. کپسول های آتش نشانی محتوی  .2

 .آب، گاز و پودر از لحاظ شکل ظاهری، متفاوت هستند

 و پودر نشانی آتش کپسول. ی توجه نماییدبه رنگ بدنه سیلندر کپسول های آتش نشان .3

 .به ترتیب دارای رنگ بدنه آبی و مشکی هستند گاز

 بررسی حجم کپسول های آتش نشانی 

 .نکته مهم دیگر به هنگام خرید خاموش کننده ها، توجه به گنجایش و ظرفیت آنها می باشد

 .البته این مورد بستگی به این داشته که بخواهید از این کپسول ها در کدام مکان استفاده کنید

 .اگر به بازار بروید متوجه مدل های مختلف این محصول می شوید

از جمله این مدل ها  خودرو مناسب نشانی آتش کپسول و منزل مناسب نشانی آتش کپسول

 .می باشند
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نوع نیاز خود به دنبال خرید کپسولی باشید که جهت استفاده  شما باید با در نظر گرفتن

 .بهترین باشد

 بررسی ابعاد و اندازه خاموش کننده 

 .در ابعاد و اندازه های متنوعی در بازار موجود می باشد نشانی آتش کپسول

جهت نصب بر روی دیوارها و از خاموش کننده های بزرگ  کوچک نشانی آتش کپسول از

 .اده در یک مکان مشخص استفاده می شودبه صورت ایست

به طور کلی، خاموش کننده ها به دو صورت چرخدار و بدون چرخ بوده و شما می توانید 

 .با توجه به نیاز خود جهت خرید مدل مناسب تصمیم گیری نمایید

 بررسی نکات کلیدی به هنگام خرید کپسول اطفاء حریق 

ای آتش نشانی باید از قدرت پرتاب ماده حداقل قدرت پرتاب دستگاه اطفاء حریق: کپسول ه

 .متر برخوردار باشند 7تا 

درصد تخلیه کپسول های آتش نشانی: این مورد به مواد به کار رفته در داخل کپسول های 

 .آتش نشانی بستگی دارد

زمان تخلیه کپسول: این فاکتور هم به مانند مورد قبلی به مواد داخل کپسول و اندازه آن 

 .دارد بستگی

ثانیه در  60ثانیه الی  8اما به طور کلی، زمان استاندارد جهت تخلیه کپسول چیزی بین 

 .نظر گرفته شده است

 خرید کپسول آتش نشانی

 ؟ این سوال جزو آن دسته از سواالت مهمی بوده که بخرم کجا از نشانی آتش کپسول

 .ذهن اکثر خریداران را به خود درگیر کرده است
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 مناسب نشانی آتش کپسول خرید و خودرو مناسب نشانی آتش کپسول خرید جهت 

 .می توانید به صورت حضوری و اینترنتی از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید منزل

  البته بهتر است قبل از هر چیز راهنمای خرید کپسول اطفاء حریق را مورد مطالعه

 .قرار دهید

 ه مدل متناسب با نیازتان تصمیم گیری نماییدسپس می توانید با خیال راحت جهت تهی. 

 قیمت کپسول آتش نشانی

  فاکتورهای مهمی که در جمالت پیشین مورد بحث قرار دادیم، می توانند قیمت

 .کپسول های آتش نشانی را تحت تاثیر قرار دهند

  البته شما باید در ابتدا نیاز خود را بررسی کرده و با در نظر گرفتن نکات مهم جهت

 .خرید کپسول خاموش کننده مناسب تصمیم گیری نمایید

 با  منزل مناسب نشانی آتش کپسول قیمت و خودرو مناسب نشانی آتش کپسول قیمت

 .توجه به یک سری فاکتورها مشخص می شود

  نظر خود را تعیین کرده و بهترین مدل را متناسب با پس بهتر است بودجه مورد

 .نیازتان خریداری نمایید

 روش نگهداری از کپسول آتش نشانی

  به منظور حفظ ایمنی خود بهتر است که قبل از استفاده، راهنمای نگهداری از کپسول

 .های خاموش کننده را به طور کامل مطالعه نمایید

  وجود داشته که نیاز است به آنها توجه ویژه ای یک سری دستورالعمل در این زمینه

 .نشان دهید

 کپسول اطفاء حریق را همواره در مکانی نگهداری نمایید که کامال در دسترس باشد 
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  جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه، درجه فشار کپسول های آتش نشانی

 .را مورد بررسی قرار دهید

  کپسول نظیر: بدنه، شیلنگ و نازل اطمینان از عملکرد مناسب قسمت های مختلف

کامل کسب نمایید. وجود صدمه، زنگار یا هر گونه فرو رفتگی بدنه کپسول نشان 

 .دهنده زمان تعویض دستگاه می باشد

  نیاز است که هر ماه، کپسول های آتش نشانی را تکان داده تا وضعیت فشار آنها

 .مشخص شود

  نموده تا بتوانید به موقع جهت تعویض مجدد آن به زمان زمان انقضاء کپسول توجه

 .با کپسول دیگر اقدام نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی کپسول آتش نشانی

یکی از مهمترین وسایل کاربردی جهت مهار کردن آتش به شمار می  نشانی آتش کپسول

 .رود

مدل های وجود این وسیله کاربردی در هر مجموعه ای ضرورت دارد. این وسیله دارای 

 .مختلفی بوده که بهتر است قبل از خرید با ویژگی های هر کدام از آنها آشنا شوید

در این مقاله سعی بر آن بوده تا راهنمای خرید کپسول های اطفاء حریق و آشنایی با انواع 

 .آنها را برای شما عزیزان به طور کامل تشریح کنیم

 


