
  
  
  

سيستم آفساز استفاده و نگهداری از 
  هواي فشرده

CAFS   
AC-500 PT 

  
   ويژه سيستمهای توليدی صنايع آتش بس ايران 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  :مقدمه 

  
 درخشان در امر توليد و عرضه   سال سابقه۴٠  بيش از صنايع آتش بس ايران با

 ايران افتخار دارد تا ی درلوازم ايمنی و  نشانی و اولين توليد کننده فوم آتش نشان
  .نمايد معرفی  را CAFS  خود، سيستم کفساز هوای فشرده جديدمحصول

ابه  نسبت به سيستمهای مش فوم سازیتر اين سيستم با بهره گيری از متد جديد و کامل
  .خود از کارائی و امکانات بيشتری برخوردار می باشد

ز جهت استفاده، شارژ،نگهداری و  مورد نيا سعی شده تا اطالعات اوليهدر اين کتابچه
  . ارائه شودبه اين سيستمهاايمنی مربوط 

 جهت بهره  و حضور در جلسات آموزشی اين صنايع کتابچه لذا مطالعه دقيق اين 
  .اين سيستم توصيه می گردد  ازاستفادهرعايت اصول ايمنی در برداری هرچه بهتر و 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  و مشخصاتمعرفی -

 مزايا -

 اه اندازی استفاده و ر -

 شارژ -

 نگهداری -

 نکات ايمنی -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   

  : و مشخصاتمعرفی
    AC-500PT سيستم کفساز هوای فشرده 

 ليتر و دارای دو ٢۵٠کدام به ظرفيت  اين سيستم دارای دو مخزن محلول فوم هر
 بار ١۵٠  تا١٠٠  ليتر و با فشار۴٠سيلندر نيتروژن يا هوای خشک به ظرفيت 

  .ميباشد 

  

 و سيلندرها و ديگر قطعات در شاسی محصور شده و کل مجموعه بر روی مخازن
  . قرار گرفته استتريلر دو چرخ با قابليت تنظيم ارتفاع و حمل بوسيله خودرو

لنگ ي جت و مه پاش و شآلومينيم نازل ،٣١۶اين سيستم دارای شير آالت استيل 
  .می باشد  متر٢٠روکشدار بطول 

  . متر می باشد١٠-١۵ متر و در حالت مه پاش ٢٠- ٢۵برد پاشش فوم در حالت جت 

  

اين سيستم با روشی کامال جديد و متفاوت که تنها در ايران و توسط اين صنايع ساخته 
 عمل ترکيب کردن هوا و محلول فوم را به خوبی و کامل تر از ديگر روشها انجام ،شده

  .می دهد 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 :مزايا

  برد زياد -١

 عدم نياز به پمپ -٢

 ستهالک بسيار کما -٣

 راه اندازی سريع و آسان -۴

 شارژ ارزان سريع و ساده -۵

 حمل و جابجايی آسان -۶

  اسپرينکلر سيستمقابليت استفاده بصورت دستی و اتصال به -٧

   رقيق و بسيار رقيق،قابليت ساخت سه حالت فوم غليظ -٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : و راه اندازی استفاده
  :جهت استفاده از نازل 

 شير ها در قسمت عقب ( .ازت را همزمان و کامل باز کنيدهای شيرهای سيلندر -١
 . )عقب خودرو را باز آنيددرب قرار داشته آه الزم است ابتدا 

 و برای ٢ شماره شير ،رقيق ، برای کف بسيار١ شماره شير ،برای کف غليظ -٢
 .فوم رقيق هردو شير را باز کنيد

م غليظ و شير پايين فوم شير ها در آنار هوزريل قرار گرفته آه شير باال فو( 
 .)رقيق ميباشد

لنگ تا خوردگی وجود ي بطور کامل باز نموده و دقت کنيد در طول شيلنگ راش -٣
 .باشد) به سمت جلو(نداشته باشد همچنين شير نازل بايد بسته 

 .شير اصلی خروج فوم را باز کنيد -۴

ازل نازل را محکم در دست گرفته و ضمن رعايت فاصله مناسب با حريق شير ن -۵
 .را به آرامی باز کنيد

  

  :پس از پايان کار

 .شير نازل را ببنديد -١

 .شير سيلندرهای ازت را ببنديد -٢

 .شير خروج هوا را به آهستگی باز کنيد -٣

 .پس از خروج کامل هوای داخل مخزن ، شير نازل را باز کنيد -۴

  

   

  



  

  

  :شارژ
 .شير خروج هوا را باز کنيد -١

 .و سپس شيرهای زير دستگاه را ببنديدمخازن فوم را بطور کامل تخليه کنيد  -٢

 .درب ورود مواد را به آهستگی باز کنيد -٣

 . ليتر فوم به داخل دستگاه بريزيد٢٠ -۴

 ليتر ٣٠ درجه برسد از -۵ صفر تا  بهدر صورتی که  احتمال دارد دمای هوا -۵
 ليتر ضديخ ۵٠ تا ۴٠تر حداکثر از   پايين مخصوص و در دمایضديخ

 .)ما از پوشش عايق استفاده شودحت( مخصوص استفاده کنيد

وده اين ماده سمی ب(نيم ليتر مواد نگهدارنده مخصوص به داخل دستگاه بريزيد -۶
 .) استفاده شودو حتما از دستکش و عينک ايمنی

 .دستگاه را از آب پر کنيد -٧

 .درب ورود مواد و شير خروج هوا را ببنديد -٨

  
 

  
  

  :تعويض سيلندرهای ازت و تنظيم رگالتور
رده ورگالتور را از سيلندر جدا ی رگالتور را از سيلندر باز کمهره ورود -١

  .آنيد
  . محافظ شير سيلندر را ببنديددرپوش -٢
  .خارج کنيد  نگهدارنده سيلندر را باز کرده و سيلندر رابست -٣
  . و سپس محافظ شير سيلندر را باز کنيدی دستگاه نصب را بر روسيلندر پر -۴
  .صب کنيدرگالتور را بر روی سيلندر ن -۵
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :تنظيم رگالتور
  .را ببنديدشير ورود ازت روی مخزن فوم  )١
  . باز کنيد تنظيم رگالتور را کامًالشير )٢
  . را باز کنيدشير سيلندر ازت )٣
 ١۵٠ تا ١٠٠بايد بين  هرکدام ) هافشار داخل سيلندر(فشار ورودی رگالتور )۴

  .بار باشد
 بچرخانيد تا فشار ساعتبه های  در جهت حرکت عقر تنظيم رگالتور راشير )۵

  .برسد  بار٢٠ تا ١٨خروجی رگالتور به عدد 
 را باز  ازت را بسته و سپس شير ورود ازت روی مخزن فومشير سيلندر )۶

 .کنيد

  

 

  
  :شرايط دستگاه در حالت آماده به کار

  .های ازت بسته باشدر سيلندهایشير-١
  .باز باشد هوا شير ورود-٢
  .باشدبسته ) کمپرسور(شير ورود هوا-٣
  .شير خروج هوا بسته باشد-۴
  .شيرهای تنظيم غلظت فوم و شير نازل بسته باشد-۵
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   

  

  :نگهداری 

  
  . درجه قرار گيرد۵٠دستگاه نبايد و در دمای باالی  -١
 .زدگی مواد درون دستگاه جلوگيری کنيد از يخ -٢

 .هميشه از کاور محافظ برای دستگاه استفاده کنيد -٣

وم دارای رسوب باال استفاده  فًا غير استاندارد خصوصاز فوم های متفرقه و -۴
 .نشود

 جهت شارژ  زيادتحت هيچ شرايطی از آب شور يا آلوده و دارای امالح -۵
 ).آب قابل شرب جهت شارژ دستگاه مناسب می باشد(دستگاه استفاده نکنيد

 .دستگاه را بصورت ساليانه شارژ کنيد -۶

 .فشار سيلندرهای ازت را کنترل کنيد -٧

 .ی از دستگاه را که رنگ آن آسيب ديده مجددا رنگ کنيدنقاط -٨

 . کنترل کنيد راشير آالت دستگاه -٩

 . بار تنظيم کنيد٢۵ وعملکرد آن را روی پ را کنترلسوپا -١٠

 . کمتر قرار گيرد درجه يا-١٠دستگاه نبايد در دمای  -١١

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : نکات ايمنی
  .عمر دستگاه ده سال می باشد -١

  .يانه شارژ شوددستگاه بايد بصورت سال -٢

 تست  مورد سال يکبار۵  هرمخازن محلول فوم و سيلندرهای ازت بايد حداقل-٣
جهت اطالع از ميزان ضخامت اوليه با مدير توليد (درواستاتيک و تست ضخامتهي

تيک فقط توسط افراد و موسسات تست هيدرو استا( سنجی قرارگيرند)هماهنگ شود
 و با حقيقات صنعتی و دارای تخصص الزمدارای مجوز از اداره استاندارد و ت

  ***).رعايت نکات ايمنی انجام شود

  ***.دنس از پايان تاريخ مصرف تخليه شو پسيلندرهای ازت-۴

  ***.فنر سوپاپ را کنترل و در صورت نياز تعويض کنيد-۵

در صورت نياز به تعويض قطعات از قطعات متفرقه استفاده ننموده و قطعات را  -۶
  . انه توليد کننده دستگاه تهيه فرمائيدکارخترجيحا از 

 کارکرد آن را مورد بررسی قرار آن يخ زده را کامال کنترل ،دستگاهی که مواد -٧
ی در جوش  و از عدم ترک خوردگو مخازن را تست هيدرواستاتيک کردهداده 

  ***.مخازن اطمينان حاصل شود

  .فاده کنيددر هنگام شارژ دستگاه از دستکش و عينک ايمنی است-٨

  . بار تنظيم نکنيد٢٠ فشار بيش از رویرگالتور ها را-٩

 موارد ستاره دار بايد فقط توسط افراد يا موسسات دارای مجوزهای الزم -***
  .صورت گيرد

  

  



  

  

  

  

  

  

جهت دريافت اطالعات بيشتر و يا نياز به آموزشهای حضوری و عملی با شماره 
  .های ذيل تماس حاصل فرماييد

   مدير توليد–   محمد فضيلتی٠٩١٢١٩٩٩١٧٣

   سرپرست آموزش و کنترل کيفيت–  محمد رضا مراديان ٠٩١٢٧٧۵٢٩١۶

   دفتر مرکزی صنايع آتش بس ايران٠٢١-٨٨۵١٠٧٩٠

________________________                           


