
ده CAFS (compressed air foam)به نام  one seven سیستم منحرص به فرد اطفای حریق   فوم هوای فشر

 برابر کردن آب  جهت اطفای حریق  7قابلیت   one sevenسیستم هایاطفای حریق 

 

به طور اختصایص بر روی سیستم ها نصب شدند و  به این معنا که سیستم مجهز به دستگاه اختالط فویم ست 

لیتر هوا مخلوط میکند و  7به طور مثال یک لیتر آب را با  بربار کرد آب را جهت اطفا و تولید فوم دارند.  7قابلیت 

ده و ترکیب شدن را دارد ویل آب نه جهت ترکیب این دو در  8 لیتر خروجی فوم دارد، از جهتر که هوا قابلیت فشر

ه ی  سیستم ده( داریم. فوم کنسانتر ه )فشر ان  one seven اختالط فوم نیاز به فوم کنسانتر ز با ترکیب خاص به مت 

با آب و هوا ترکیب شده و سبب تولید فوم خروجی خواهد شد. این فوم )کف( ها در مدل های  %0.6تا  0.3%

ند به این شکل که هر کدام جهت اطف ای نوع خایص حریق مورد استفاده مختلف در اختیار متصدیان قرار میگت 

ند.   قرار میگت 

 

 



  فوم Class A مناسب برای اطفای آتش سوزی جامدات 

  فومClass B  مناسب برای اطفای آتش سوزی مایعات به خصوص مایعات نفتر و روغتز که امکان اطفا

نیستند و به علت سبیک فوم های معمویل و آب نیست زیرا این نوع مایعات محلول در آب و مهار آتش با 

ند.   روی سطح آب قرار میگت 

 

ز و مایعات   باال به سطح محیط، اجسام در حال سوختر
ی

ساختار این فوم ها به طور یک دست بوده و با چسبندگ

ز موجب خاموشر و مهار آتش خواهند شد، با وجود حجم  میچسبد و همچون پتویی با بافت یک دست و سنگت 

آتش  باعث خاموشر  فوم یقدرت نفوذ قو   سبک و قابل حمل توسط آتش نشان یم باشد. باال اما فوم خروجی کامال 

 یم هیتجز  در مدت زمان کیم نیاست بنابرا نیفاقد فلئور  فومکند.   نفوذ یم قیعم یبه قسمت ها شود حتر  یم

با مخازن کوچک تر  یی ها ستمیدهد بلکه س مخزن بزرگ ارائه نیم یدارا یها ستمیفقط س ONE SEVENشود.  

ش ی هینقل لیدر وسا عی    س  یاستفاده  یبرا  یفوم ها برا نیا دهد.  دشوار هم ارائه یم خارج از جاده به علت دستر

ز پوست چشم و همچن ر  چیه عتیطب ت   شوند.  یم هیتجز  عتیروز در طب 15ندارند و کمتر از  یضز

  تیقابل
ی

 یو  گر یو سقف از د وار یبه سطح د یقو  چسبندگ
ی

که   باشد.  یم one seven خاص فوم خروجی  یها ژگ

گرمای سطح اجسام را کاهش میدهد و با استفاده از سیستم سمایش بخشر از عمل اطفای حریق را انجام ی 

 دهند. 



 



ان فشار و نکه سیستم اختالط فوم به گونه ای تنظیم شده است   ز ده را به سامکان تغیت  مت  بت آب، هوا و فوم فشر

اختیار آتش نشان قرار یم  در  بر اساس دستوری که متصدی بر روی صفحه ی لمش اعمال میکند طور خودکار 

 دهد. 

ان نسبت هوا به آب از  ز لیتر هوا را با  40تا  7است به این گونه که در ازای هر لیتر آب یم تواند متغیت   40 ایل  7مت 

 آب ترکیب کند و فوم های خشک و تر را ارائه دهد. 

آتش سوزی یم توان این نوع فوم را در اختیار داشت به طور مثال در آتش سوزی آلمینیوم و یا آتش  براساس نوع

ان آب جهت اطفای حریق باید بسیار کم باشد از این رو از ترکیب  ز ییک مت 
یعتز فوم خشک  40به  1سوزی های الکتر

د. ااستف  صورت نگت 
ی

 ده یم شود تا انفجار یا برق گرفتیک

 

که به یم توان به هوزریل های سبک و قابل حمل اشاره کرد.   ONE SEVEN ات همراه پکیج ویژه ی از دیگر امکان

 عملکرد آتش نشان سعت یم بخشد و زمان اطفا را کاهش میدهد. 

بودن را فراهم میکند به این صورت که یک دستگاه  Highriseسیستم دارای پمپ با قدرت باالست که قابلیت 

one seven  ز آتش نشایز نصب شده است قابلیت انتقال به آخرین  فومموبایل )سیار( که بر روی یک ماشت 

ز شده اند. هتج one seven طبقه ی برج های بلند را دارد از این رو در کشور امارت در تمایم برج ها به سیستم   ت 

ز این سیستم مجهز به نازل ها با طراج و کارایی خایص ست که برای خام وش کردن انواع آتش سوزی های همچنت 

خودرویی و موتوری قابل استقاده است و بدون ورود آتش نشان در محیط خطرناک و با حفظ فاصله امکان اطفای 

 حریق را برای آتش نشان فراهم یم آورد. 

به  ،دارد الزم به ذکر است که بازه ی پرتاب باال توسط مانیتور ها و هوزریل ها بسته به نوع و مدل دستگاه وجود 

طوری که آتش نشان امکان حفظ فاصله با آتش را داشته باشد و ایمتز خود را حفظ کند. هوزریل ها در اندازه های 

ز از سیستم یفیلد( یم باشند که بدون دارای سه رایه)من ها  متناسب بر اساس نوع دستگاه موجود است و همچنت 

ه آتش نشان همزمان عمل اطفای حریق را با فشار کامال کاهش فشار یم توان از هر سه خروجی استفاده کرد و س

 یکسان انجام دهند. 



ان فوم خروجی متفاوت با کارایی س  ز های متنوع در دو مدل سیار و ایستگایه در اختیار  یستم های در اندازه ها با مت 

ی ل ها و مراکز صنعتر ساختمان ها، کارخانه جات ، توند که امکان نصب این سیستم ها را در نن قرار میگت  امشتر

وشییم وجود دارد.   پتر

ی جهت نگه داری و حمل آب ف ان فضای کمتر ز  آب مت 
ز ر در نتیجه ی مرصف کمتر اهم میشود از این رو میتوان ماشت 

ی را به کار گرفت که قابلیت عبور با سعت باال از معابر تنگ و شلوغ  را داشته  ا های کوچک تر ب سعت بیشتر

ز باشند. و یا امکان ا ات امداد و نجات پزشیک را نت  ز  . وجود دارد یجاد فضا جهت حمل کردن تجهت 

 5سعت مهار حریق توسط این سیستم بسیار باالست به شکیل که شدیدترین آتش سوزی های نفتر را یط مدت 

 دقیقه یا حتر کمتر مهار میکند. 

فوم را به هنگام حرکت خودرو  موتور سیستم از موتور خودروی آتشنشایز مستقل است و امکان اطفا و پاشش

 ایجاد یم کند. 

 اقتصادی بسیار به ضفه است.  ر برابر سیستم های عادی یم باشد و از نظ 7عمال کارایی سیستم 

ده تقر  یفوم هوا ستمیس نیا هیثابت بر پا یاطفا یها ستمیس  و ساختمایز  یتجار  ،در تمام مناطق صنعتر  با یفشر

وش ،یی مایزباله، هواپ یموارد شامل مراکز جمع آور  نی. اند ت  گیمورد استفاده قرار م تونل  و ییایدر  یسکو ها ،یمیپتر

 .ستیجاده ا یها

 . ما مهم هستند  یها برا نیو ا میو در حال توسعه، ما نسبت به محصوالت خود مسئول هست نانیاطم قابل

 



 



 

 

 

 


