
FIRE EXTINGUISHER
کپسول آتش نشانی

FIRE EXTINGUISHER
کپسول آتش نشانی



امــروزه خامــوش کننــده هــاى آتــش موســوم بــه کپســولهاى آتــش نشــانى بــه عنــوان یکــى از پرکاربردتریــن و 
متنــوع تریــن تجهیــزات مهــار و اطفــاء حریــق در سراســر دنیــا اســتفاده مــى گردنــد. انــواع مختلف ایــن خاموش 

کننده ها بر اساس کاربرد و نوع عملکرد طراحى شده و به بازار عرضه مى شود. 
مــدت زمــان مدیــدى نمــاد حریــق، "مثلث آتش"، تشــکیل شــده از ســه عامل ســوخت، حــرارت و اکســیژن مبناى 
مکانیــزم تشــکیل آتــش قــرار مــى گرفــت. بــه آن معنــا کــه در حضــور ایــن ســه عامــل حریــق شــکل گرفتــه و 
منتشــر مــى گــردد. بعدهــا محققیــن دریافتنــد کــه تاثیرگــذارى ایــن ســه عامــل، نیازمنــد حضــور واکنشــهاى 
زنجیــره اى شــیمیایى بیــن اجــزاء بــه عنــوان عامــل چهــارم اســت و از ایــن پــس مثلــث آتــش بــه چهاروجهــى 

(هرم) تشکیل شده از سوخت، حرارت، اکسیژن و واکنشهاى زنجیره اى شیمیایى مبدل گشت.

خاموش کننده های آتش(کپسول آتش نشانی)



مکانیــزم اثــر کلیــه خامــوش کننــده هــا بــر اســاس همیــن فــرم پایــه گــذارى شــده اســت و حــذف یــک یــا چند 
عامل موثر در احتراق، منجر به تقطیع فرایند و اطفاء آتش مى گردد.

همچنیــن تقســیم بنــدى بــر مبنــاى کالســهاى طبقــه بنــدى شــده برگرفتــه از نــوع مــواد مشــتعل نیــز عامــل 
دیگــرى در تنــوع انــواع کپســول هــاى آتــش نشــانى اســت. بــه طــور کلــى ایــن تقســیم بنــدى بــه ایــن شــرح 

است.
کالس A: دربرگیرنده جامدات قابل اشتعال نظیر چوب،کاغذ و...

کالس B: دربرگیرنده مایعات مشتعل نظیر نفت، بنزین و...
کالس C: در برگیرنده گازهاى قابل اشتعال

کالس D: در برگیرنده فلزات
کالس F: روغن ها و چربى هاى مربوط به صنایع غذایى

الزم بذکر است حریق ناشى از برق به این سبب که در نهایت به یکى از 
کالس هاى فوق تبدیل مى گردد در این دسته بندى نامگذارى نشده است



انتخــاب خامــوش کننــده مناســب بــر مبنــاى طبقــه بنــدى نــوع آتــش، در عیــن ســادگى بــه ســبب حساســیت 
و پیچیدگــى هــاى موثــر مــى بایســت بــا دقــت بســیار زیــادى انجــام پذیــرد. بــه عنــوان مثــال خامــوش کننــده 
هــاى حــاوى آب، علیرغــم اینکــه در خصــوص جامــدات بســیار مناســب عمــل کــرده و بــا حــذف عامــل حــرارت 
ــوع  ــا در خصــوص آتــش ن ــه انجــام مــى رســاند، ام ــا را ب و گاهــا شســتن و دور کــردن ســوخت عملیــات اطف
B منجــر بــه رقیــق و جــارى شــدن مایــع مشــتعل شــده و آتــش را گســترش مــى دهــد. همچنیــن در محیــط 

هاى با جریان الکتریسیته فعال، استفاده از آب خطرات برق گرفتگى منجر به مرگ به همراه دارد.. 
بــه عــالوه، نحــوه عملکــرد، شــرایط محیطــى و فراینــد تولیــد نیــز در انتخــاب کپســول مناســب دخیــل مــى 
ــد  ــه جهــت فراین ــن جهــت اهمیــت دارد کــه گاهــا ب ــر در آن از ای ــد و پارامترهــاى موث باشــند. دقــت در تولی
حســاس و هزینــه بــر تولیــد کپســول، ایــرادات فنــى جبــران ناپذیــرى نظیــر نشــتى، انفجــار در اثــر حــرارت و 
فشــار، خوردگــى بدنــه و از بیــن رفتــن رنــگ تحــت تاثیــر شــرایط محیطــى و ضربــات، عملکــرد نامناســب شــیر 
تخلیــه، تــرك خــوردن و انعطــاف پاییــن شــیلنگ، عــدم مقاومــت مناســب کپســول بــه ضربــه بــه خصــوص در 
نواحــى قــرار گیــرى بــر روى زمیــن، عــدم امــکان کنتــرل فشــار محتویــات داخــل کپســول بــه هنــگام خریــد، 
کیفیــت نامناســب پــودر مــورد اســتفاده در کپســول هــاى پــودرى از لحــاظ عملکــرد و کلوخــه شــدن پــودر پــس 
ــتفاده از  ــگام اس ــه هن ــه ب ــیلنگ تخلی ــدن ش ــته ش ــرم و بس ــر ف ــدت، تغیی ــد م ــاه و بلن ــدارى کوت از نگه
فواصلنزدیکــدر اثــر حــرارت حریــق، عــدم امــکان نصــب آســان در محــل و ســایر مــوارد مربــوط بــه فراینــد تولید، 
منجــر بــه ناکارآمــدى خامــوش کننــده در مواقــع حســاس و بــروز خســارات جانــى و مالــى بســیار مــى گــردد. 
ــل تامــل ایــن اســت کــه وقــوع حریــق هرچنــد احتمــال دور و غیــر قابــل تصــورى باشــد، امــا اگــر  نکتــه قاب

صورت پذیرد، فرصتى براى بازنگرى بر جاى نمى گذارد.
واحــد تحقیقــات و توســعه آریاکوپلینــگ پــس از بررســى هــاى دقیــق و در نظــر گرفتــن کلیــه پارامترهــاى موثر، 
ــش  ــى آت ــه کالس اصل ــه س ــت ک ــده اس ــودرى گردی ــانى پ ــش نش ــول ات ــى کپس ــى نوع ــه طراح ــق ب موف

(ABC) را به طور کامل پوشش داده و از بسیارى موارد منحصر به فرد است.

انتخاب خاموش کننده مناسب



پــودر شــارژ شــده در کپســولهاى آتــش نشــانى آریاکوپلینگ هر ســه کالس A،B و C آتــش را با مکانیــزم اثر متنوع 
پوشــش داده و از ایــن رو در زمــره پرکاربردتریــن خامــوش کننــده هــا قــرار دارد. عملکــرد شــیمیایى ایــن پــودر 
ــا کالس A بــه گونــه اى اســت کــه در دمــاى حــدود 170 درجــه ســانتیگراد ذوب شــده و کلیــه  در مواجهــه ب
ســطوح توســط مایــع حاصلــه بــه طــور کامــل پوشــانده مــى شــود. همچنیــن ایــن پــودر بــا قطــع واکنشــهاى 
ــاند  ــى رس ــام م ــه انج ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــا را ب ــد اطف ــق در کالس B ، فراین ــه حری ــر ب ــره اى منج زنجی
و بــه همیــن ترتیــب در کالس C نیــز عملکــرد بــى نظیــرى بــر جــاى مــى گــذارد. الزم بــه ذکــر اســت رســانایى 
ــى  ــر اروپای ــاى معتب ــگاه ه ــط آزمایش ــت توس ــا 35000 ول ــال ت ــرق فع ــان ب ــور جری ــودر در حض ــن پ ای
آزمایــش شــده و تــا ایــن ولتــاژ هیــچ گونــه خطــرى بــراى اپراتــور نــدارد. از ایــن رو در لحظــات ابتدایــى تشــکیل 
حریــق بــدون از دســت دادن زمــان تــا قطــع بــرق و خــروج کامــل جریــان از مــدار مــى تــوان آتــش را مهــار و از 

گسترش آن جلوگیرى نمود.
بــه جهــت جلوگیــرى از کلوخــه شــدن و بــه هــم چســبیدگى پــودر اســتفاده شــده در کپســول هــاى آریــا پــس 
ــه  ــوم) اضاف ــو فســفات آمونی ــى (من ــه ترکیــب اصل ــواد روغنــى مخصوصــى ب ــاد، م ــان زی از گذشــت مــدت زم
گردیــده اســت و بــا حفــظ ایــن خصوصیــات، خورنــده نبــوده و باعــث رخ دادن هیــچ گونــه واکنــش شــیمیایى 
مخــرب تــا چندیــن ســال پــس از شــارژ پــودر، نمــى شــود. همچنیــن ایــن پــودر مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد 

EN 615 و ISO 7202 تولید شده، غیرسمى است و هیچ گونه ضررى براى انسان و حیوانات ندارد.

پودر مخصوص اطفاء حریق



چــوب هــا به طول 34 متر به مدت 6 دقیقه مشــتعل گردیــده و پس از تخلیه 
یک کپسول کامل مى بایست تا 3 دقیقه خاموش بمانند.

 ،EN3 دامنــه اثر کپســول هــاى 6 کیلوگرمى آریاکوپلینگ مطابــق با روش آزمون اســتاندارد
جامدات به طول 34 متر و مایعات به قطر 3 متر را پوشش مى دهد.



ساخته شده از فوالد مستحم نوردى به ضخامت 1.5 میلیمتر.
جوشــکارى تمام اتوماتیک به روش GMAW. بازرســى NDT کامل ناحیه جوش و ســپس تســت هیدرواســتاتیک تا 

فشار 35 بار
تست انفجار مطابق با استاندارد EN3 تا 85 بار 

رنــگ الکترواســتاتیک کــوره اى. محافــظ در برابــر خوردگــى، خراشــیدگى و اثــرات محیطــى. بازرســى ضخامــت و 
تست چسبندگى

شیر تخلیه 
شیر منحصر به فرد با متریال مقاوم در برابر خوردگى و کامال آب بند.

داراى سوپاپ اطمینان جهت جلوگیرى از بروز انفجار در فشار و حرارت باال
داراى مانومتر کنترل فشار و شیر جداگانه جهت شارژ و تنظیم فشار گاز نیتروژن

سایر مشخصات
ــرنازل  ــتگیره و س ــراه دس ــه هم ــى ب ــه خوردگ ــاوم ب ــف، مق ــیلنگ منعط ش

مستحکم و مقاوم به حرارت 
پایــه پالســتیکى مقــاوم بــه ضربــه و خوردگــى نصــب بــه صــورت انطباقــى بــه 

جهت جلوگیرى از ایجاد خوردگى شیارى 
نگهدارنده شیلنگ با استحکام باال

براکــت آهنــى نگهدارنــده کپســول بــه همــراه قــالب مخصــوص نصــب بــر روى 
دیوار

ــارج شــدن  ــگام خ ــانى در هن ــر اطــالع رس ــت نصــب سنســور و آژی ــا قابلی ب
ناخواسته از محل نصب مناسب اماکن عمومى

بدنه اصلی کپسول


