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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( انداردهای ملی است نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

ی کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضا
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
ن پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیی

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

ل میگردد به تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکی)) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 
 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای 

 .مـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین ال
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

ردها را با تصویب شورای عالی استاندارد مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استاندا
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید
 فعال در زمینه همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 

صورت احراز شرایط الزم، بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در 
ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 
 .ه می باشداستانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسس
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  استاندارد فنی تدوینکمیسیون
 “خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش نشانی  ”

 

 سمت یا نمایندگی      :رئیس

 )واحد تهران(یمنی و خدمات ایستگاه سازمان آتش نشانیس ای  رئ ،عباس                       یریکمال ام
 )یمنیسانس ایل(
 

 :دبیر

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران           کارشناس   نگهدار جوزانی ، مهدی
 )لیسانس مهندسی مکانیک(

 

 )ب الفبایبه ترتاسامی (:اعضاء

    کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران     ان،ساالر                               یریتحر
 )کی مکانیسانس مهندسیل(
 
       کارشناس مسئول مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ،غالمرضا                             یمیتم
 )عی صنایسانس مهندسیل(
 

 ران خودرو   ی   کارشناس شرکت ا باقوت،بهنام                                    
 )ی متالورژیسانس مهندسیفوق ل(
 

 گسترش خدمات پارس خودرو                                       کارشناس شرکتعلیرضا،برلیان
 )ی متالورژیسانس مهندسیفوق ل(
 

  گروه بهمن   -    کارشناس توسعه ساخت داخل                                رسا  ی،هیزاهد
 )ی متالورژیسانس مهندسیفوق ل(
 

    شرکت البرز نجات مدیرعامل               مصطفی                      ،زندی
 )دیریت اداریمسانس یل(

 د



 

  گروه بهمن   -مری            کارشناس پل                   ،سوزانیسالک مهد
 )یمی شیسانس مهندسیفوق ل(
 

    شرکت البرز نجات     کارشناس         احسان                      ،شاهرخی
 )مهندسی صنایعسانس یل(
 

 پا   ی محصول شرکت سای کارشناس مسئول واحد مهندس          ی                       ان،مصطفیصادق
 )مریپلمهندسی سانس یل(
 

    شرکت ایران خودرو            کارشناس ی                       ،مصطفیصادق
 )مکانیک  مهندسی سانسیل(
 

 اتمحمد رضا                           رئیس سیستمهای مدیریت کیفیت شرکت گسترش خدم،ی نژادصادق
                       پارس خودرو)مکانیک  مهندسی سانسیل(

                                  
 زل   یپا دی محصول شرکت ساید رضا                                    کارشناس واحد مهندسی،سیفتاح

 )کی مکانیسانس مهندسیل(
 

    کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                    افشین،فرهادی
 )محیط زیست یسانس مهندسیلفوق (
 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور   کارشناس               بابک                      ،نورالهی
 )مدیریت امداد در سوانحسانس یل(
 

        مدیر عامل شرکت تکنیک شیر ایران...                                یادگار،عبدا
 )دیپلم فنی(
 

 یحیایی،محمد                                     مدیر عامل شرکت بهساز صنعت ایرانیان
 )لیسانس مهندسی مکانیک(

 
 
 

 ه



 

 پیشگفتار
 های مربوط در کمسیسیون که پیش نویس آن“ خودروـ الزامات نصب کپسول آتش نشانی” استاندارد 

         دویست و پنجاه امینوسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در ت
 اینک  مورد تأئید قرار گرفته است ، 17/6/86 کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه مورخ اجـالس 

تحقیقات صنعتی ایران  قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و 3به استناد بند یک مادۀ 
 .شود  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371مصوب بهمن ماه 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و 
 خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح یا

تکمیل این استاندارد ها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد 
 .استفاده کرد استانداردهای ملی باید همواره از آخرین تجدیدنظر،بنابراین. گرفت

 
 :بع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است امن
 
،مؤسسه استاندارد و  در خودروین الزامات نصب کپسول آتش نشانییتع و همکاران،ید،مهینگهدارجوزان-1

 .1386ن استاندارد،یران،دفتر امور تدوی ایقات صنعتیتحق
 

2-FC 401(M):2003-Standard for fire extinguisher. 
 
3-ECE/TRANS/WP.1/2006/23:2006-General rules regarding vehicles and their 
equipment. 
 
4-EN3: 2004 - Portable fire extinguishers. 
 

5-Occupational Safety & Health Bureau, Montana Department of Labor & Industry:2006-
Fire Extinguisher Safety. 
 

 
 
 
 
 

 



 

  یالزامات نصب کپسول آتش نشانخودرو ـ 

 

 هدف و دامنه کاربرد 1
 درمورد استفاده  یکپسول آتش نشانوه نصب ـنح و ،وزناتصـمشخن ییتعدف از تدوین این استاندارد ـه
 . می باشداـودروهـخ

 .کاربرد دارد  N و Mگروه  این استاندارد در مورد خودروهای
 

 . مـراجعه شود1382سال :6924به منظور اطالع از گروه بندی خودروها به استاندارد ملی ایران شماره  یادآوری ـ

 

 مراجع الزامی 2
بدین . ارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمد

 . محسوب می شودرانی ای ملترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد
 مورد  آناصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی،خ انتشار ارجاع شده باشدی با ذکر تاری که به مدرکیصورت در

خ انتشار به آنها ارجاع داده شده ی که بدون ذکر تاریدر مورد مدارک. نیستران ی ایاندارد ملن استیانظر 
 . آن ها مورد نظر استی بعدیاصالحیه هاد نظر و یتجدآخرین است همواره 
 :جع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است ااستفاده از مر

 
 ی و دستی پودریآتش خاموش کن ها-1369سال : 869 استاندارد ملی ایران شماره 2-1
 تایید نوع وسائل نقلیه موتوری و تریلرهای آنها-1382سال : 6924 استاندارد ملی ایران شماره 2-2
 ها و روش آزمون یژگی،ویاتصاالت داخل- خودرو-1382سال: 6772 استاندارد ملی ایران شماره 2-3
  ویژگیها و- برجستگیهای بیرونی کابین-و خودر-1382سال: 6624 استاندارد ملی ایران شماره 2-4

 روشهای اندازه گیری
  ویژگیها و روشهای آزمون- پودر خاموش کننده آتش-1381سال : 3434 استاندارد ملی ایران شماره 2-5
  

 

 

 

 



 

     اصطالحات و تعاریف 3
 :در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بکار می رود 

 کپسول آتش نشانی  3-1
 . یا کنترل آتش بکار می رودخاموش کردنه ای است که در هنگام وقوع آتش سوزی برای وسیل

 که در  تشکیل شده استکپسول آتش نشانی معموالً از یک مخزن استوانه ای محتوی ماده ضد آتش
 .دشو ی به سرعت تخلیه می در اثر فشار داخلکپسولر یشهنگام عملکرد 

   1چند منظوره   کپسول آتش نشانی3-2
مواد جامد و  از سوختن انواع ی است که به منظور خاموش کردن آتش ناشی از کپسول آتش نشانینوع

 . و یا آتش سوزی تجهیزات الکتریکی کاربرد داردنمایع اشتعال پذیر نظیر چوب،مواد پلیمری،بنزی
  2خشک شیمیاییبا پودر    کپسول آتش نشانی3-3

 به عنوان ماده ضد آتش 3 نوع  شیمیایی و خشکپودر نرم از یک است که در آنکپسول آتش نشانی 
بندی بسیار ریز که  از مواد شیمیائی با دانه معموالً ن کپسول هایمورد استفاده در ا پودر. شودیاستفاده م

هائی برای اصالح خواص تشکیل شده  اصلی و  افزودنی از اختالط یک ماده شیمیایی به عنوان ترکیب
 .است

 3 نوع ییایمیشپودر خشک   3-4
  برای است کهیپودر1381سال:3434ران شمارهی ایف مذکور در استاندارد ملیبراساس اصطالحات و تعار

 . باشدیم فسفات مونوآمونیم هیبر پامعموالً شود و   استفاده میCوB,A گروه آتش خاموش کردن
 Aآتش گروه   3-5

 که  است آتشی1381سال:3434ان شمارهری ای استاندارد مل"پ"وستی مذکور در پیبراساس گروه بند
عموماً در این گونه مواد سوختن با تشکیل .باشد  یم که ماهیت آلی دارند ی مواد جامد از سوختنیناش

 .باشد ذغالی برافروخته همراه می
 Bآتش گروه   3-6

  که است آتشی1381سال:3434ران شمارهی ای استاندارد مل"پ"وستی مذکور در پیبراساس گروه بند
 .شوند  که به راحتی به مایع تبدیل میباشد یم  مایعات و جامداتی از سوختنیناش
 Cآتش گروه   3-7

 که  است آتشی1381سال:3434ران شمارهی ای استاندارد مل"پ"وستی مذکور در پیبراساس گروه بند
 . باشدی میموادگاز  از سوختنیناش

                                                 
1-Multi purpose 
2-Dry chemical  



 

 )Mگروه( ویژه حمل مسافریخودرو  3-8
 .باشدی حداقل چهار چرخ می شود و دارای به منظور حمل مسافر بکار برده م کهاست ییخودرو

رد که  وزن خودرو ی گین گروه قرار می در ای خودرو سه عدد باشد به شرطیکه تعداد چرخهایدر صورت
 . باشدهزار کیلوگرمش از یب

 : شودی می زیر تقسیم بندی ویژه حمل مسافر به گروه هایخودرو
  M1وه  گریخودرو  3-8-1

 عدد هشت احتساب صندلی راننده حداکثر دونکه تعداد صندلیهای آن باست  M گروه  ازییخودرو
 .باشدمی
 M2  گروهیخودرو  3-8-2

 وده عدد بهشت احتساب صندلی راننده بیش از دونکه تعداد صندلیهای آن ب است Mخودرویی از گروه 
 .باشدمی  نهزار کیلوگرمو حداکثر وزن آن بیش از پنج 

  M3 گروه یخودرو  3-8-3
عدد و هشت  احتساب صندلی راننده بیش از دونکه تعداد صندلیهای آن ب است Mخودرویی از گروه 

 .باشدمی  هزار کیلوگرمحداکثر وزن آن بیش از پنج 
 )Nگروه(بار ویژه حمل ی خودرو3-9

 .باشدی حداقل چهار چرخ می شود و دارای بکار برده مبار که به منظور حمل است ییخودرو
رد که  وزن خودرو ی گین گروه قرار می در ای خودرو سه عدد باشد به شرطیکه تعداد چرخهایدر صورت

 . باشدهزار کیلوگرمش از یب

 1 خودرو وزن ناخالص3-10
 و  موتورسوخت،روغنپرچرخ یدک،جعبه ابزار، باک شامل (استانداردزات یعبارتست از وزن خودرو با تجه

 .یا کاالی مورد حمل بارگذاری شده است بار همراه آنها و و  که با تمامی سرنشینان) کنندهخنک
  صالحیمرجع ذ 3-11

 ی هاکپسولا پر کردن مجدد ی و ی عملکردی،انجام آزمونهابازرسی چشمیبه لحاظ نصب،که  است ینهاد
 .باشد می رانی ایت صنعتقاید مؤسسه استاندارد و تحقیمورد تائ ن استاندارد،ی موضوع ایآتش نشان

 کپسول آتش نشانی وزن ناخالص 3-12
 .،نصب شده استملحقات متداولبر روی آن کپسول آتش نشانی پر شده که عبارتست از وزن 

                                                 
1-Gross vehicle weight 



 

 الزامات    4
 ها مورد استفاده در خودروی آتش نشان کپسول و مشخصاتنوع   4-1

 )ABC( 3 نوعییایمیشخشک  پودر نوع از  چند منظورهیتش نشان آیکپسولها  ازدیدر خودروها با
ران ی ایاستاندارد ملباید مطابق  ی آتش نشانیکپسول هااین مربوط به  زاماتـال. شوداستفاده

 .باشد این استاندارد 4-4و الزامات مذکور در بند  1369 سال :869ارهـشم
 ها مورد استفاده در خودروی کپسول آتش نشان و تعدادوزن   4-2

 : باشدی مزیر به شرح ها مورد استفاده در خودروی کپسول آتش نشان و تعدادوزن  به مربوطالزامات

  :M1 گروه یخودروها    4-2-1
 لوگرمیک 1 حداقل  به وزنی کپسول آتش نشان عددکی

 :M2خودروهای گروه     4-2-2
  کیلوگرم5/2  حداقل کپسول آتش نشانی به وزن عدد یک

 : M3خودروهای گروه     4-2-3
  کیلوگرم5/2  حداقل کپسول آتش نشانی به وزن عددیک

 :لوگرمی ک5000 تا 2500 با وزن ناخالص از )Nگروه (بار حمل  ویژهیخودروها   4-2-4
 لوگرمی ک5/2  حداقل به وزنی کپسول آتش نشان عددکی

 :لوگرمی ک14000 تا 5000 از  بااالتربا وزن ناخالص) Nگروه (بار حمل  ویژهیخودروها   4-2-5
 لوگرمی ک5 حداقل  به وزنی کپسول آتش نشان عددکی

 :لوگرمی ک14000با وزن ناخالص باالتر از ) Nگروه (بار حمل  ویژهیخودروها   4-2-6
دست بطوریکه ؛هایی با وزن معادل  یا کپسوللوگرمی ک10  حداقل به وزنی کپسول آتش نشان عددکی

 . باشد کیلوگرم5حداقل وزن یکی از کپسول ها  کم
 مورد استفاده ا انفجاریاالت قابل احتراق ی س حملیبرا  که)Nگروه (بار ویژه حمل یخودروها   4-2-7

 :رندی گیقرار م
دست بطوریکه ؛هایی با وزن معادل  یا کپسوللوگرمی ک14 حداقل  به وزن ی کپسول آتش نشان عددکی

 . باشدکیلوگرم 5 حداقل وزن یکی از کپسول هاکم 
 

 .. باشدی فوق وزن خالص پودر داخل کپسول می در بندهایز وزن کپسول آتش نشانمنظور ا یادآوری ـ
 
 
 



 

 ها در خودروی کپسول آتش نشان نصبنحوه 4-3
 ):Mگروه( خودروهای ویژه حمل مسافر4-3-1

 .دشونصب  بطور محکم  مخصوص1یها هی توسط پا در داخل خودرودی بایکپسول آتش نشان
ز یب نین آسی نشده و در مقابل ایجاد خوردگیته شده باشند که باعث ا ساخید از جنسی نصب بایه هایپا

 .مقاوم باشد
 :که باشد ید بگونه ای بایتش نشانآکپسول نصب 
دا ی پی دسترس به آنی به آسانبتواند دیگری نیسرنشراننده یا هر  ،ی در زمان وقوع آتش سوز- الف

 .ارنده جدا کنده نگهدیه آن را از پای ثان10نموده و در مدت حداکثر 
 .ورداینبوجود رت یمغا1382سال : 6772 شماره رانی ایبا الزامات استاندارد مل -ب
ولو احتمالی نداشته  تاثیر منفی هیچ گونه  کپسول آتش نشانی بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی،-پ

 .باشد
 برخورد سر  ازجمله خودرونانی سرنشی برای نصب شده خطریکپسول آتش نشان یطیچ شرایدر ه-ت

 .جاد نکندی اا ملحقات آنی آنها با کپسول
مشخصات  که بر )یرهغباران،نور آفتاب،رطوبت و (یط آب و هوائیشرادر برابر   آتش نشانیکپسول-ث

 .باشد محافظت شده باشدیثر مؤ آن می عملکرد ویایمن
  آنه قسمت فوقانیکپسول آتش نشانی بناخالص  معادل پنج برابر وزن  ایستایینیروی کهیدر صورت-ج

 . را تحمل نمایند نیرو باید حداقل به مدت پنج دقیقه این کپسولملحقات نصب،شوداعمال 
 )Nگروه( خودروهای ویژه حمل بار4-3-2

 .نصب شود بطور محکم مخصوص خودرو توسط پایه های یکپسول آتش نشانی باید بر رو
ز یب نین آسی نشده و در مقابل ایجاد خوردگی ساخته شده باشند که باعث اید از جنسی نصب بایه هایپا

 .مقاوم باشد
 :نصب کپسول آتش نشانی باید بگونه ای باشد که

 . دیگری بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا کندنیسرنش راننده یا هر ، در زمان وقوع آتش سوزی- الف
 سال: 6624 ران شمارهی ایملو استاندارد 1382سال : 6772 با الزامات استاندارد ملی ایران شماره -ب

 .مغایرت بوجود نیاورد1382
 کپسول آتش نشانی بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی، هیچ گونه تاثیر منفی ولو احتمالی نداشته -پ

 .باشد
 ازجمله برخورد سر  خودرونانی سرنشی برای نصب شده خطری کپسول آتش نشانیطیچ شرایدر ه-ت

 .جاد نکندیا ملحقات آن ایآنها با کپسول 

                                                 
1 -Brackets 



 

که بر مشخصات ) باران،نور آفتاب،رطوبت و غیره( در برابر شرایط آب و هوائی آتش نشانیکپسول-ث
 .ایمنی و عملکردی آن مؤثر میباشد محافظت شده باشد

  نشانی به قسمت فوقانی آنکپسول آتشناخالص برابر وزن  نیروی ایستایی معادل پنج کهیدر صورت-ج
 .پسول باید حداقل به مدت پنج دقیقه این نیرو را تحمل نمایند،ملحقات نصب کشوداعمال 

   مورد استفاده در خودرویالزامات خاص مربوط به عملکرد کپسول آتش نشان   4-4
 ی کپسول آتش نشانمقاومت دماییآزمون   4-4-1

ا الزامات  ببایدر یشرح زه چرخه دما بآزمون پس از انجام  آتش نشانی  مورد استفاده در خودروکپسول 
 .انطباق داشته باشد1369 سال :869شمارهران ی ای مذکور در استاندارد ملیآزمون قدرت خاموش کنندگ

 : عبارتند ازچرخه دماآزمون مراحل 
 :مرحله کوتاه مدت-1

به ط دما باال و سپس ی ساعت در مح6  به مدت ابتدای کپسول آتش نشانیاپین مرحله شش بار پیدر ا
 . ردی گیط استراحت قرار میحدو ساعت در ممدت 

 :مرحله استراحت اول-2
 .ردی گیط استراحت قرار می ساعت در مح24  به مدتین مرحله کپسول آتش نشانیدر ا

 :مرحله بلند مدت-3
 .ردی گیط دما باال قرار می ساعت در مح48  به مدتین مرحله کپسول آتش نشانیدر ا

 :مرحله استراحت دوم-4
 .ردی گیط استراحت قرار می ساعت در مح24  به مدتیتش نشانن مرحله کپسول آیدر ا

 :نیمرحله دما پائ-5
 .ردی گین قرار میط دما پائی ساعت در مح4  به مدتین مرحله کپسول آتش نشانیدر ا

 :مرحله استراحت سوم-6
 .ردی گیط استراحت قرار می ساعت در مح24  به مدتین مرحله کپسول آتش نشانیدر ا
 : باشند1 جدولد مطابق ی استفاده در چرخه دما با موردیط هایمح

 چرخه دماآزمون  مورد استفاده در یط هایمح-1جدول 

 نیط دما پائیمح ط استراحتیمح ط دما باالیمح 
 هوا هوا هوا طیمح

 وسی درجه سلس-30±2  اتاقیدما وسی درجه سلس90±2 دما



 

 
   نشانه گذاری4-5

اخته و آزمون ـ در خودرو کـه مطابق این استاندارد سـ استفادهموردآتش نشـانی روی بدنه کپسول بر 
یا چاپ  برچسب و.شوددرج برچسب بصورت یا  باید اطالعات زیر بطور خوانا و واضح چاپ واست شده 

 . باشد که براثر مرور زمان کنده و یا پاک نشودیگونه ااطالعات باید ب
 ی اطالعات اصل4-5-1

بصورت یا  باید چاپ ور ی زی مورد استفاده در خودرو اطالعات اصلی بدنه کپسول آتش نشانیبر رو
 :ودشدرج برچسب 

  با ذکر نوع پودر خاموش کننده" مورد استفاده در خودروکپسول آتش نشانی"عبارت-الف
 )برحسب کیلوگرم(وزن پودر پرشده در کپسول-ب
 )لو پاسکالیبرحسب ک( و فشار آزمون کپسولفشار کاری-پ
 )وسیبرحسب درجه سلس( کارکرد کپسولیا محدوده دم-ت
 نام یا عالمت اختصاصی سازنده-ث
 آدرس و شماره تلفن سازنده-ج
 ".پس از استفاده،مجدداً کپسول آتش نشانی را پر کنید"عبارت-چ
 سال ساخت-ح
 )پس از دریافت عالمت(شماره ملی این استاندارد و عالمت استاندارد ملی ایران-خ
 یازرسبنصب و  اطالعات 4-5-2

باید ر ی ز به شرحیبازرسنصب و  مورد استفاده در خودرو اطالعات ی بدنه کپسول آتش نشانیبر رو
 :ودبرچسب ش

  صالحیا مراجع ذیمرجع  یا عالمت اختصاصینام -الف
  صالح یا مراجع ذیآدرس و شماره تلفن مرجع -ب
  و پرکردن انجام شدهآخرین بازرسیخ ینصب و تارن یاول تاریخ -پ
 

 مشخصات مرجع ید به جایرد بای توسط خودروساز و در کارخانه انجام گیکه نصب کپسول آتش نشانیدرصورت دآوری ـیا
 . بدنه کپسول برچسب شودی صالح مشخصات خودروساز بر رویذ
 
 مربوط به نحوه استفاده اطالعات 4-5-3

 یاطالع رسان استفاده از آن د درباره نحوهیبا مورد استفاده در خودرو ی بدنه کپسول آتش نشانیبر رو
 .ودش



 

 . آورده شده استی از برچسب مربوط به اطالعات نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی نمونه ا1در شکل 
 
 
 

 .دیبکش را ضامن شیر کپسول

 

 متر از منطقه آتش قرار 2 تا 1در فاصله 
 .دیریبگ

اده و  با  را فشار در کپسولیشاهرم 
ن،پودر را به یفحرکت دادن دست به طر

 .دی آتش بپاشمنطقهسمت 
 

 )بطور مثال(یآتش نشاننحوه استفاده از کپسول مربوط به برچسب اطالعات  -1شکل
 
 

 ی کپسول آتش نشانیابعاد اطالعات مندرج بر رو 4-5-4
 : باشدیر میبه شرح ز کپسول یارتفاع  اطالعات مندرج بر رو

 :وگرملی ک3 ر با وزن حداکثی کپسول هایبرا-الف
 متریلی م3حداقل 

 :لوگرمی ک3شتر از ی با وزن بی کپسول هایبرا-ب
 متریلی م5حداقل 

  نصب شده در خودروی کپسول آتش نشانی دوره ای های و بازرسینگهدارنحوه   5
 افت  در طول زماند که کارایی آنشواز کپسول نصب شده در خودرو باید بگونه ای مراقبت و نگهداری 

بدین منظور . آسانی از آن استفاده نمود به وقوع آتش سوزی در خودرو با اطمینان وهنگام بتوانننموده و 
 .قرار گیرند ی فوریا بازرسیو  یدوره اخودروها باید مطابق الزامات زیر مورد بازرسی 



 

 ی دوره ای چشمیبازرس  5-1
 مورد بازرسیکپسول آتش نشانی نصب شده در خودرو باید هر سال یکبار توسط مرجع ذی صالح 

 :این بازرسی شامل موارد ذیل می باشد.قرار گیرد یچشم
  الزمی با برچسب هابررسی استفاده از کپسول آتش نشانی استاندارد-الف
 ن استانداردی با الزامات ای آتش نشانکپسول  و روش نصب وزن انطباقیبررس -ب
 کپسول آتش نشانیکامل پر بودن  افتن ازینان یاطم -پ
  و ملحقات نصب آنی آتش نشان آسیب وارده به کپسول هرگونهدم وجودبررسی ع-ت
  به ویژه خوانا بودن دستورالعمل استفاده از آنی آتش نشانبررسی تمیزی سطح کپسول-ث
 1فوری یچشمبازرسی  5-2

 : قرار گیردی چشمباید مورد بازرسی نصب شده در خودرو یکپسول آتش نشانتحت شرایط زیر،
 . آتش سوزی شده باشد دچارخودرو -الف
 . شده باشد) کیلومتر بر ساعت25با سرعت حداقل ( خودرو دچار تصادف-ب
 شده  عمده بواسطه حمل بار،شرایط نامناسب خودرو ویا محیط، دچار آسیبیکپسول آتش نشان -پ

 . باشد
 برای انجام بازرسیاطالعات پیش نیاز  5-3

 سوال یکپسول آتش نشان دریا رویدادهای منجر به آسیب  خودرو در رابطه با شرایط مالکاز د یبازرس با
 :این سواالت باید در رابطه با موارد زیر باشد.دینما
 یکپسول آتش نشانبه ب مشابه یا آسی وارد شدن ضربه -پ
  در معرض آتش سوزی یکپسول آتش نشان قرار گرفتن -ت
 ) کیلومتر بر ساعت25با سرعت حداقل ( تصادف خودرو-ث
 2 در معرض مواد شیمیایی خورندهیکپسول آتش نشانرفتن  قرار گ-ج

 را در صورت یکپسول آتش نشانبازرس باید قبل از انجام بازرسی،کلیه سوابق بکارگیری و بازرسی قبلی 
آگاهی از سابقه بکارگیری و نیز انجام مصاحبه با مالک خودرو درباره تعمیرات انجام شده .وجود مرور نماید

 .که به فرآیند انجام بازرسی کمک می کند خواهد داد ده قبلی به بازرس بینشی را و تصادفات واقع ش
 یعملکرد ی هاآزمون  5-4

 در کپسول ی یا آسیب مکانیکی از خوردگیآثار ظاهردر صورت مشاهده  انجام شده،ی هایبراساس بازرس
مرجع د یکبار بای سال نجپهر ز ینو در آن ب عمده ی آسی قبل احتمال وقوعدر صورت وجودا ی یآتش نشان

را پودر داخل کپسول  سپس وردهبعمل آرا  بر روی کپسول آتش نشانی آزمون تخلیهابتدا ذی صالح 
 .دهدانجام را ک یدرواستاتی تحت فشار هیآزمون نشت و نمودهه یکامالً تخل

                                                 
1 -Immediate visual  inspection 
2 -Harsh chemicals 



 

 .پر و نصب گرددمرجع ذی صالح توسط مجدداً کپسول د یبات یدر نها
 . انجام گیرند1369 سال :869د براساس استاندارد ملی ایران شماره  مذکور باییآزمون ها

 پر کردن مجدد کپسول  5-5
رجع ـتوسط م،پس از هر بار استفادهز یاز و نیدر صورت ند ی نصب شده در خودرو بایکپسول آتش نشان

 . و مجدداً نصب گردد شدهپرکامالً  ذی صالح

  خودرو دری وقوع آتش سوزهنگام کپسول آتش نشانی استفاده ازنحوه   6
 در خودرو و یحوه استفاده از کپسول هنگام وقوع آتش سوز در رابطه با نیسازنده کپسول آتش نشان

 .دیه نمایته  استفادهیک راهنمای دیبا الزم یه هایتوص
 .شودداده ل ید به مالک خودرو تحوی در هر خودرو بای با نصب کپسول آتش نشانراهنمان یا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ICS:  43.020 

 10  :حه صف 
 

 


