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خودرو ـ آتش نشاني ـ تجهيزات ـ مجهز به پمپ ـ خودرو پيشرو تا خودرو آتش
نشاني ذخيره ،آب سيار و است و دستگاه باالبر عملياتي ويژگيها

چاپ اول
آؿٙبيي ثب ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ
ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ ثٛٔ ٝػت لب٘ ،ٖٛسٟٙب ٔشػـ سػٕي وـٛس اػز و ٝفٟذ ٜداس
ٚؽيف ٝسقييٗ ،سذٚيٗ ٘ ٚـش اػشب٘ذاسدٞبي ّٔي (سػٕي) ٔيجبؿذ.
سذٚيٗ اػشب٘ذاسد دس سؿشٞ ٝبي ٔخشّف سٛػظ وٕيؼيٞ ٖٛبي فٙي ٔشوت اص وبسؿٙبػبٖ ٔإػؼ،ٝ
كبكجٙؾشاٖ ٔشاوض ٔ ٚإػؼبر فّٕي ،دظٞٚـي ،سِٛيذي ٚالشلبدي آٌبٔٚ ٜشسجظ ثب ٔٛضٛؿ كٛسر ٔيٍيشد.
ػقي ثش ايٗ اػز و ٝاػشب٘ذاسدٞبي ّٔي ،دس ػٟز ٔغّٛثيز ٞب ٔ ٚلبِق ّٔي ٚثب سٛػ ٝث ٝؿشايظ سِٛيذي،
فٙي  ٚفٗ آٚسي كبكُ اص ٔـبسوز آٌبٞب٘ٙٔ ٚ ٝلفب٘ ٝكبكجبٖ كك ٘ ٚفـ ؿبُٔ :سِٛيذوٙٙذٌبٖ ٔ،لشف
وٙٙذٌبٖ ،ثبصسٌب٘بٖٔ ،شاوض فّٕي  ٚسخللي ٟ٘ ٚبدٞب  ٚػبصٔبٟ٘بي دِٚشي ثبؿذ.ديؾ ٘ٛيغ اػشب٘ذاسدٞبي
ّٔي ػٟز ٘ؾشخٛاٞي ثشاي ٔشاػـ ريٙفـ ٚافضبي وٕيؼيٞ ٖٛبي فٙي ٔشثـٛط اسػبَ ٔيـٛد  ٚدغ اص

دسيـبفز ٘ؾـشار ٚديـٟٙبدٞـب دس وـٕيشّٔ ٝـي ٔشسجـظ ثـب آٖ سؿش ٝعشف ٚدس كٛسر سلٛيت ث ٝفٛٙاٖ
اػشب٘ذاسد ّٔي (سػٕي) ؿبح ٙٔ ٚشـش ٔي ؿٛد.
ديؾ ٘ٛيغ اػشب٘ذاسدٞبيي و ٝسٛػظ ٔإػؼبر  ٚػبصٔبٟ٘بي فاللٕٙذ  ٚريلالف  ٚثب سفبيز ضٛاثظ سقييٗ
ؿذ ٜسٟئ ٝي ؿٛد ٘يض دغ اص عشف  ٚثـشسػي دس وٕيشّٔ ٝي ٔشثٛط  ٚدس كٛسر سلٛيت ،ث ٝفٛٙاٖ
اػشب٘ذاسد ّٔي ؿبح ٙٔٚشـشٔي ٌشدد .ثذيٗ سشسيت اػشب٘ذاسدٞبيي ّٔي سّمي ٔي ؿٛد و ٝثش اػبع ٔفبد
ٔٙذسع دس اػشب٘ذاسد ّٔي ؿٕبس ))5(( ٜسذٚيٗ  ٚدس وٕيشّٔ ٝي ٔشثٛط و ٝسٛػظ ٔإػؼ ٝسـىيُ ٔيٍشدد ثٝ
سلٛيت سػيذ ٜثبؿذ.
ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ اص افضبي اكّي ػبصٔبٖ ثيٗ إِّّي اػشب٘ذاسد ٔيجبؿذ و ٝدس
سذٚيٗ اػشب٘ذاسدٞبي ّٔي ضٕٗ سـٛػ ٝث ٝؿشايظ وّي ٘ٚيبصٔٙذيٟبي خبف وـٛس ،اص آخشيٗ ديـشفشٟبي
فّٕي ،فٙي  ٚكٙقشي ػٟبٖ  ٚاػشب٘ذاسدٞـبي ثيٗ إِـّّي اػشفـبدٔ ٜي ٕ٘بيذ.
ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ ٔي سٛا٘ذ ثب سفبيز ٔٛاصيٗ ديؾ ثيٙي ؿذ ٜدس لب٘ ٖٛثٙٔ ٝؾٛس
كٕبيز اص ٔلشف وٙٙذٌبٖ ،كفؼ ػالٔز  ٚايٕٙي فشدي ٚفٕٔٛي ،كل َٛاعٕيٙبٖ اص ويفيز ٔللٛالر
ٔ ٚالكؾبر صيؼز ٔليغي  ٚالشلبدي ،اػشاي ثقضي اص اػشب٘ذاسدٞب سا ثب سلٛيت ؿٛساي فبِي اػشب٘ذاسد
اػجبسي ٕ٘بيذٔ .إػؼٔ ٝي سٛا٘ذ ثٙٔ ٝؾٛس كفؼ ثبصاسٞبي ثيٗ إِّّي ثشاي ٔللٛالر وـٛس ،اػشاي
اػشب٘ذاسد وبالٞبي كبدساسي  ٚدسػ ٝثٙذي آ٘شا اػجبسي ٕ٘بيذ.
ٕٞــٙيٗ ثٕٙؾـٛس اعـٕيٙبٖ ثخــيذٖ ث ٝاػشفبد ٜوٙٙذٌـبٖ اص خـذٔبر ػبصٔبٟ٘ب ٔ ٚإػؼبر فقبَ دس
صٔئ ٝٙـبٚس ،ٜآٔٛصؽ ،ثبصسػئٕ ،يضي ٌٛ ٚاٞي وٙٙذوبٖ ػيؼشٓ ٞبي ٔذيشيز ويفيز ٔٚذيشيز صيؼز
ٔليغي ،آصٔبيـٍبٟٞب  ٚوبِيجش ٜوٙٙذٌبٖ ٚػبيُ ػٙؼؾٔ ،إػؼ ٝاػشب٘ذاسد اي ٍٝ٘ٛٙػبصٔبٟ٘ب ٔ ٚإػؼبر
سا ثش اػبع ضٛاثظ ٘ؾبْ سأييذ كالكيز ايشاٖ ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد ٚ ٜدس كٛسر اكشاص ؿشايظ الصْ،
ٌٛاٞيٙبٔ ٝسأييذ كالكيز ث ٝآٟ٘ب افغب ٕ٘ٛد ٚ ٜثش فّٕىشد آٟ٘ب ٘ؾبسر ٔي ٕ٘بيذ .سشٚيغ ػيؼشٓ ثيٗ إِّّي
يىبٞب  ،وبِيجشاػيٚ ٖٛػبيُ ػٙؼؾ سقييٗ فيبس فّضار ٌشا٘جٟب  ٚا٘ؼبْ سلميمبر وبسثشدي ثشاي اسسمبي
ػغق اػشب٘ذاسدٞبي ّٔي اص ديٍش ٚؽبيف ايٗ ٔإػؼٔ ٝي ثبؿذ.
وٕيؼي ٖٛاػشب٘ذاسد خٛدس ٚـ آسؾ ٘ـب٘ي ـ سؼٟيضار ـ ٔؼٟض ث ٝدٕخ ـ خٛدس ٚديـش ٚسب خٛدس ٚآسؾ
٘ـب٘ي رخيش ،ٜآة ػيبس  ٚاػز  ٚدػشٍب ٜثبالثش فّٕيبسي ٚيظٌيٟب
ٕ٘بيٙذٌي
سئيغ
ؿشوز ويفيز دٛيبٖ
ؿيشٌ ،ٛيٛػف(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
افضبء
اثشاٞيٓ صاد ،ٜفشيذ(ٖٚفٛق ِيؼب٘غ ٔذيشيز اػشايي ؿشوز آثشاٖ كٙقز
ِ ٚيؼب٘غ ٟٔٙذع ٔٛاد)
ؿشوز س٘ٛع
اػذي ،ػيذ اوجش(ٟٔٙذع ٔشبِٛطي)

أيٙئ ،لغفي(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
داٚٚدي ،ثبثه(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
سضب صاد ٜسجشيضي ،اكٕذ(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
صٔب٘ئ ،لٕذ(فٛق ِيؼب٘غ ٔىب٘يه)
ػبػذ ،ػيذ اوجش (ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
ػٍٙيٙئ ،لٕٛد (ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
فـيف ٝؿئ ،ؼقٛد(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
فّيضاد ،ٜثشلي
ويبسع ،فّيشضب (ِيؼب٘غ فيضيه وبسثشدي)
ٔقؾٕي٘ ،قٕز اِِ(ٝيؼب٘غ صثبٖ)
٘ٛسي ،سٚف اِٟٙٔ(ٝذع ٔىب٘يه)
ٕٞشيبٖ ،ايٕبٖ(ٟٔٙذع ٔىب٘يه)
دثيش
أيٙي ،فبعٕٟٙٔ(ٝذع ٔىب٘يه)

ؿشوز ٟٔٙذػيٗ ٔىب٘يه
دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاكذ فّ ٚ ْٛسلميمبر
ؿشوز ويفيز دشيبٖ
ؿشوز دسٚع
ؿشوز دسٚع
ؿشوز ػٍٙيٗ وبس كٙقز
ؿشوز ػبيذب ديضَ
ؿشوز ػٍٙيٗ وبسثشي
ؿشوز ايٕٗ ثخشيبس
ؿشوز آفشبة اوجبسبٖ
ؿشوز آفشبة اوجبسبٖ
دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاكذ فّ ٚ ْٛسلميمبر
ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ

ديؾ ٌفشبس
اػشب٘ذاسد خٛدس ٚـ آسـٙـب٘ي ـ سؼٟيضار ـ سقبسيف ّٔ ٚضٔبر و ٝسٛػظ وٕيؼيٞ ٖٛبي ٔشثٛط سٟيٚ ٝ
سذٚيٗ ؿذ. . ٜدس ػّؼ ٝوٕيشّٔ ٝي اػشب٘ذاسدٛٔ.سم ٛٔ ..سد سأييذ لشاس ٌشفش ٝاػز ،ايٙه ث ٝاػشٙبد ثٙذ
يه ٔبد 3 ٜلب٘ ٖٛاكالف لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسار ٔإػؼ ٝاػشب٘ذاسد  ٚسلميمبر كٙقشي ايشاٖ ٔلٛة ثٕٟٗ
 1371ثقٛٙاٖ اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ٔٙشـش ٔي ؿٛد.
ثشاي كفؼ ٍٕٞبٔي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب سلٛالر  ٚديـشفز ٞـبي ّٔـي  ٚػٟـب٘ي دس صٔيٙـ ٝكـٙبيـ ،فّـٚ ْٛ
خذٔبر ،اػشب٘ذاسدٞبي ّٔي ايشاٖ دس ٔٛالـ ِض ْٚسؼذيذ ٘ؾش خٛاٞذ ؿذ ٞٚشٌ٘ٛـ ٝديــٟٙبدي وـ ٝثـشاي
اكالف يب سىٕيُ ايٗ اػشب٘ذاسد ٞب اسائ ٝؿٛد،دس ٍٙٞبْ سؼذيذ ٘ؾش دس وٕيؼي ٖٛفٙـي ٔشثـٛط ٔـٛسد سٛػـٝ
لشاس خٛاٞذ ٌشفز ثٙبثشايٗ ٔشاػق ٝث ٝاػشب٘ذاسدٞبي ايشاٖ ثبيذ ٕٛٞاس ٜاصآخشيٗ سؼذيـذ ٘ؾـش آٟ٘ـب اػـشفبدٜ
وشد.

دس سٟي ٚ ٝسذٚيٗ ايٗ اػشب٘ذاسد ػقي ؿذ ٜاػز و ٝضٕٗ سٛػ ٝث ٝؿشايظ ٔٛػٛد ٘ ٚيبصٞبي ػبٔق، ٝدس كذ
أىبٖ ثيٗ ايٗ اػشب٘ذاسد  ٚاػشب٘ذاسد ّٔي وـٛسٞبي كٙقشي  ٚديـشفشٕٞ ٝبٍٙٞي ايؼبد ؿٛدٙٔ .بثـ ٚ
ٔبخزي و ٝثشاي سٟي ٝايٗ اػشب٘ذاسد ث ٝوبس سفش ٝث ٝؿشف صيش اػز .
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اػشب٘ذاسد خٛدسٚـ آسؾ ٘ـب٘ي ـ سؼٟيضار ـ سقبسيف ّٔ ٚضٔبر
ٞ1ذف  ٚدأ ٝٙوبسثشد

ٞذف اص سذٚيٗ ايٗ اػشب٘ذاسد اسائ ٝسقبسيف ّٔ ٚضٔٚبر سؼٟيضار آسؾ ٘ـب٘ي ٔي ثبؿذ .ايٗ سقبسيف دس ٔٛسد
وّي ٝاػشب٘ذاسد ٞبي ٔشثٛط ث ٝآسؾ ٘ـب٘ي وبسثشد داسد
 2سقبسيف  ٚاكالكبر

دس ايٗ اػشب٘ذاسد اكالكبر  ٚيب ٚاطٞ ٜب ثب سقبسيف صيش ث ٝوبسٔيشٚد
1-2دزيشؽ

فجبسر اػز اص سٛافك ثيٗ ٔؼئ َٛخشيذ  ٚديٕب٘ىبس و ٝؿشايظ لشاس داد سا ثشآٚسدٔ ٜيؼبصد
 2-2آصٟٔ٘ٛبي دزيشؽ

فجبسر اػز اص آصٟٔ٘ٛبي ا٘ؼبْ ؿذ ٜاص ػٛي خشيذاس دسص ٔبٖ سلٛيُ ػٟز سقييٗ ٔغبثمـز ثـب ٚيظٌيٟـبي
ٔغشف ؿذ ٜثشاي دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي
 3-2صٚايبي افمي فقبَ سبثؾ ٘ٛس

ايٗ صٚايب و ٝدس يه كفل ،ٝافمي ػٙؼيذٔ ٜي ؿ٘ٛذ اص ٔيبٖ يه ٔشوض ٘ٛسي ،اص ٔٙجـ ٘ٛس ٔيٍزسد (آ٘غـٛس
و ٝاص ػٛي سِٛيذ وٙٙذٚ ٜػيّٛ٘ ٝسي ٔـخق ؿذ )ٜايٗ ٔٙجـ ا٘شطي ٘ٛسا٘ي سا سمؼيٓ ٔيىٙذ.

4-2ثبالثشٞبي فّٕيبسي

فجبسر اػز اص يه ٘شدثبٖ ٛٞايي ،ػىٛي ثبالثش٘ذ ٜػى ٛيب ػبيٍب٘ ٜشدثبٖ ٛٞايي ،ثشع آة دبؽ ثشاي اعفبء
كشيك ٚ،ػبيُ ا٘شمبَ ٔٛاد اثضاس فّٕيبسي سخّي ٝآة ثغٛس ٔؼشٕش
5-2سؼٟيضار آسؾ ٘ـب٘ي ثبالثشٞب

فجبسر اػز اص خٛدسٚئي ؤ ٝؼٟض ث٘ ٝشدثبٖ ٛٞايي،ػىٛي ثبالثش٘ذ٘ ،ٜشدثبٖ ٛٞايي داساي ػجذ ثب ثشع آة
دبؽ و ٝثشاي وٕه ث ٝاعفبء كشيك  ٚفّٕيبر ٘ؼبر عشاكي  ٚسؼٟيض ؿذ ٜاػـز .ضـٕٙب داساي سؼٟيـضار
الصْ ػٟز ا٘شمبَ ٔٛاد  ٚدشػ ُٙث ٝاسسفبؿ ثغٛس ٔؼشٕش ٔيجبؿذ.
٘ 6-2شدثبٖ ٛٞايي

فجبسر اػز اص يه ٘شدثبٖ خٛدٍٟ٘ذاس لبثُ ؿشخؾ  ٚداساي ٘يشٚي ٔلشو ٚ ٝيب ؿٙذ لؼـٕشي وـ ٝثغـٛس
دائٓ ث ٝيه ٚػيّ ٝخٛدس ٚ ٚآسؾ ٘ـب٘ي ٔشلُ ٔيجبؿذ  ٚثشاي ايؼبد ٔؼيش خشٚع ٔؼشٕش دس يه ٚضـقيز
ثبالسش اص ػغق صٔيٗ عشاكي ؿذ ٜاػز.
٘ 7-2شدثبٖ ٛٞاي ػجذداس

فجبسر اػز اص يه ٚػيّٛٞ ٝايي و ٝؿبُٔ ٘شدثبٖ ٞـٛايي ٔؼٟـض ثـ ٝػـجذ ثـٛدٚ ٜداساي ؽشفيـز ٞـبي
ٔخشّف خشٚػي ثغٛس ٔؼشٕش اص ٘شدثبٖ ٛٞايي ٔيجبؿذ
 8-2كفل ٝوٙششَ ٛٞا

فجبسر اػز اص آسايؾ دليمي اص ؿيشٞبٌ (،السٛسٞبٌ،ؾ ٞب  ٚػيؼشٓ ِِٛـ ٝوــي ٞـٛا دس ٔـٛلقيشي وـ ٝثـٝ
ادشاسٛس أىبٖ ٘ؾبسر  ٚوٙششَ ػشيبٖ ٛٞا  ٚفـبس دس ٖٚػيؼشٓ ٛٞا سا اص يه ٚضقيز ٔشٕشوض ٔيذٞذ.
ٔ 9-2ب٘يشٛس ٞبي ويفي ٛٞا

فجبسر اػز اص اثضاسي و ٝثش فٙبكشي اص لجيُ ػغٛف ٔٛٙاوؼيذ وشثٗ ،ػغٛف سعٛثـز  ٚدسكـذ اوؼـيظٖ
٘ؾبسر داسد
ٔ 10-2خضٖ ٛٞا
فجبسر اػز اص يه ٔخضٖ رخيش ٜاي وٛٞ ٝاي فـشد ٜدس آٖ ٍٟ٘ذاسي ٔيـٛد

 11-2خٛدسٚي سأٔيٗ ٛٞا

فجبسر اػز اص يه ٚػيّ٘ ٝمّي ٝو ٝػٟز سأٔيٗ ٛٞاي سٙفؼي يب ثشاي دش وشدٖ دػشٍب ٜسٙفغ ا٘فشادي يب
ثــــشاي ســــأٔيٗ ٛٞاثغــــٛس ٔؼــــشميٓ اصعشيــــك ِِٛــــٞ ٝــــبي ٞــــٛا ٔــــٛسد اػــــشفبد ٜلــــشاس
ٔي ٌيشد
 12-2صاٚي ٝايٕٙي ػّ ٛخٛدسٚ

فجبسر اػز اص وٛؿىششيٗ صاٚي ٝايؼبد ؿذ ٜثيٗ ػغق ػبد ٚ ٜخظ سشػـيٓ اص ٘مغـ ٝػّـٛي سٕـبع صٔـيٗ
ثبالػشيه ػّ ٛثشاي ٞش ٘ٛؿ ثشآٔذٌي دػشٍب ٜدس ػّٛي ٔلٛس ػّٛ
 13-2صاٚي ٝايٕٙي فمت خٛدسٚ
فجبسر اػز اص وٛؿىششيٗ صاٚي ٝايؼبد ؿذ ٜثيٗ ػغق ػبدٚ ٜخظ سشػيٓ ؿذ ٜاص ٘ضديىشـشيٗ ٘مغـ ٝفمـت
سٕبع صٔيٗ ثبالػشيه فمت ثشاي ٞش ٘ٛؿ ثشآٔذٌي دػشٍب ٜدس دـز ٔلٛس فمت
 14-2سأييذ ؿذٖ

فجبسر اػز اص لبثُ لج َٛثٛدٖ ٘ضد ٔمبٔبر داساي كالكيز
 15-2ث ْٛثبصٚداس

فجبسر اػز اص يه ٚػيّٛٞ ٝايي و ٝؿبُٔ د ٚيب ؿٙذ ثبصٚي فّضي ؿٙذ الي ٝاػز و ٝكبِز ٞـبي ثـبصٚ
ثؼش ٝؿذٖ آٟ٘ب يب سغجيك دادٖ صاٚي ٝاسلبالر ٔفلّي وبُٔ ٔيـٛد
ٔ 16-2خضٖ فـبس

فجبسر اػز اص يه ؽشف سلز فـبس و ٝثشاي رخيشٛٞ ٜا يب ٌبص سلز فـبس ثىبس ٔيشٚد
ٔ 17-2مبْ ريلالف

فجبسر اػز اص ػبصٔبٖ ،اداس ٜيب فشدي ؤ ٝؼئ َٛسأييذ اثضاس ٛٔ ٚاد ٘لت  ٚيب ؿي ٜٛوبس ٔيجبؿذ
 18-2وبسؿٙبع ٔؼبص

فجبسر اػز اص ؿخلي وٛٔ ٝد سأييذ يب ٔٙلٛة ؿذ ٜػٟز اػشاي ا٘ٛاؿ خبكي اص ٚؽـبيف اػـز  ٚيـب دس
ٔٛفميز ٚيظ ٜؿغّي لشاس داسد

 19-2ػيؼشٓ وٙششَ خٛدوبس ثبس اِىششيىي

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝاي و ٝثغٛس ٔذاْ ثش ِٚشبط ػيؼشٓ اِىششيىي ٘ؾبسر داسد  ٚثبسٞـبي اص دـيؾ سقيـيٗ
ؿـــذ ٜسا دس يـــه ٘ؾـــٓ ا٘شخـــبة ؿـــذ ٜثـــٙٔ ٝؾـــٛس ػّـــٌٛيشي اص سخّيـــ ٝثـــيؾ اص كـــذ
ثبسشي ٞبي ثب ثشق ٞبي دػشٍب ،ٜلشاس ٔيذٞذ ػشيبٖ ثبسٞبي اِىششيىي ثذ ٖٚدخبِـز ا٘ؼـبٖ كـبدص ٔـي
ؿٛد  ٚثٛعٛس دػشي لبثُ وٙششَ ٕ٘ي ثبؿذ
 20-2ػيؼشٓ سشٔض وشدٖ وٕىي

فجبسر اػز اص يه ػيؼشٓ سشٔض فال ٜٚثش سشٔضٞبي فبدي اص لجيُ سشٔض ٔٛسٛس سشٔض ا٘شمـبَ ،سشٔـض كشوـز
يب خف ٝوٗ اٌضٚس
ٛٔ 21-2سٛس وٕىي ٞيذسِٚيىي

فجبسر اػز اص يه ٔٛسٛس ثٙضيٙي وٛؿه ٛٔ،سٛس ديضِـي  ٚيـب ٔٛسـٛس اِىششيىـي ػٟـز سا ٜا٘ـذاصي دٕـخ
ٞيذسِٚيه ثٕٙؾٛس فُٕ ٕ٘ٛدٖ ػيؼشٓ ٛٞايي دس كبِز اضغشاسي ثؼبي ػيؼشٓ ٞيذسِٚيه اكـّي ٔـٛسد
اػشفبد ٜلشاس ٔيٍيشد
 22-2دٕخ وٕىي

فجبسر اػز اص يه دٕخ آة ٘لت ؿذ ٜثش دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي و ٝفال ٜٚثش دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثشاي اعفبء
كشيك اػشفبدٔ ٜيـٛد ٕٞ ٚشا ٜدٕخ آسؾ  ٚيب ٔؼشمُ اص آٖ فُٕ ٔيىٙذ
 23-2آطيش يذوي

فجــبسر اػــز اص ٚػــيّٞ ٝـــذاس دٙٞــذ ٜكــٛسيٍٙٞ ،ــبٔي وــ ٝكشوــز خــٛدس ٚدس د٘ــذ ٜفمــت
فُٕ ٕ٘بيذ
 24-2سيُ دبيٝ

فجبسر اػز اص يه سؿش ٝسيُ ٘شدثبٖ ٛٞايي و ٝث ٝآٖ دّٞ ٝب  ٚسمٛيز وٙٙذٞ ٜب ٔشلُ ٔيـٛد
 25-2ثخؾ دبيٝ

فجبسر اػز اص ثخؾ ا َٚيب دبئيٙي يه ٚػيّٛٞ ٝايي

26-2اسلبَ ث ٝثذ٘ٝ

فجبسر اػز اص اسلبَ دائٕي ثخؾ ٞبي فّضي ثشاي سـىيُ دادٖ يـه سػـب٘بي اِىششيىـي وـ ٝسضـٕيٗ
وٙٙذ ٜسذا ْٚػشيبٖ  ٚؽشفيز ٞذايز ٔغٕئٗ ٞش ػشيب٘ي و ٝدس ٔقشم آٖ لشاس ٔيٍيشدٔ ،يجبؿذ
 27-2ثْٛ

فجبسر اػز اص يه ثخؾ ٔ٘ٛشبط ؿذ ٜثبالثش فّٕيبسي ػبخشبس ثٔ ْٛيشٛا٘ذ اص دٛػشٔ ٝشـشاوٓ ٘ـٛؿ ٔيّـ ٝاي،
٘ٛؿ ؿجى ٝاي ٔغٕئٗ يب عشاكي ٘ٛؿ ػش ٖٛثبص

”“ U

ثبؿذ.

 28-2دٕخ ثٛػشش

ث ٝدٕخ وٕىي ٔشاػق ٝؿٛد

 29-2ػيؼشٓ سٟيٛٞ ٝا ثٛػشش

فجبسر اػز اص ػيؼشٕي و ٝلبدس ث ٝافضايؾ فـبس ٛٞا اص يه ػيؼشٓ رخيش ٜاي ٛٞا  ٚيب ػيؼشٓ وٕذشػـٛس
ٔي ثبؿذ.
30-2ػيؼشٓ ٛٞاي سٙفغ

فجبسر اػز اص ػٛاس وشدٖ وبُٔ ٚػيّ ٝاي ٔظُ وٕذشػٛس ػيؼشٓ سلـفي ٝاي  ٚسٌالسـٛس فــبسٚ ،ػـبيُ
ايٕٙي ٔب٘يفِٛذٞبٔ،خبصٖ ٛٞا يب ٌيش٘ذٞ ٜب ِِٝٛ،وـي ثٛػيّ ٝاسلبَ ػـشيـ ٔـٛسد ٘يـبص ثـشاي ا٘شمـبَ ٞـٛا
سٙفؼي
 31-2كجبة

فجبسر اػز اص يه الي ٝديٛاس٘ ٜبصن ،سمشيجبً وشٚي اص ٔبيـ و ٝثب ٛٞا ثبدوشد ٜثبؿذ.
 32-2فـبس سشويذٖ

فجبسر اػز اص فـبسي و ٝدسآٖ يه فضٞ ٛيذسِٚيىي ثش اطشسٙؾ كبكُ اص فـبس دؿبس ٘مق ٔيـٛد
 33-2وبثُ

فجبسر اػز اص يه سؿش ٝػيٓ ٔٛسد اػشفبد ٜػٟز ا٘شمبَ ٘يش ٚاص يه فض ٛث ٝفض ٛديٍش و ٝثٕٙؾٛس ثبص يب
ثؼش ٝؿذٖ ثبالثش ٞبي فّٕيبسي ثىبس ٔيشٚد
 34-2دػشٍب ٜوٙششَ ٔٛٙاوؼيذ وشثٗ

فجبسر اػز اص ٚػيّ٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜو ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي اص ٛٞاي خبِق ٔٛٙاوؼيذ وشثٗ سا سديبثي ٔي وٙذ
)1

 35-2ػيؼشٓ سشويجي

فجبسر اػز اص سٚؽ ِ ِٝٛوـي ٔخبصٖ ٞبي ٛٞا ثشاي فشا ٓٞػبخشٗ ٛٞا دس ايؼشٍب ٜدشوٗ (ثب اػـشفبد ٜاص
ٔخبص٘ي و ٝداساي ػغق فـبس ثبالسشي ٔيجبؿٙذ)
ٔ 36-2شوض ٌشا٘يٍبٜ

فجبسر اػز اص ٘مغ ٝاي و ٝدس آٖ وُ ٚصٖ خٛدسٚي آسؾ ٘ــب٘ي ٟٔشٕشوـض ٔيــ٘ٛذ وـ ٝدسايـٗ ٘مغـٝ
دػشٍب ٜدس ٞش ٚضقيشي ثغٛس ٔشقبدَ ثبلي ٔيٕب٘ذ.
 37-2ؿبػي

فجبسر اػز اص ثخؾ اكّي ٚػيّ٘ ٝمّي ٝاي و ٝؿبُٔ ٔٛسٛس،ثذ٘ ٚ ٝػبيش لغقبر ٔىـب٘يىي ٔيجبؿـذ ِٚـي
ؿبُٔ وبثيٗ سا٘ٙذ ،ٜاػجبة وبس،ػش٘ـيٙبٖ يب سؼٟيضار ٔشثٛع ٝغيش اص سؼٟيضار وٙششَ ٘يـض ٔيجبؿـذِٚ .ـي
ثٟش كبَ اِضأي ٘يؼز
 38-2آسؾ عجمA ٝ

فجبسر اػز اص آسؾ دس ٔٛاسد لبثُ اكششاق ٔقِٕٛي ٔظُ ؿٛة ،دبسؿ،ٝوبغز ،الػشيه  ٚثؼيبسي اص
دالػشيه ٞب
 39-2وف عجمٝ

A

فجبسر اػز اص وفي و ٝثٙٔ ٝؾٛس اػشفبد ٜدس آسؾ ٞبي عجم A ٝثىبس ٔيشٚد
 40-2آسؾ عجمٝ

B

Cascade

فجبسر اػز اص آسؾ ٔبيقبر لبثُ اؿشقبَ ،سٚغٗ ٞبٌ ،شيغ ،ليش ،سً٘ سٚغـٗ ،الن ٞـب ٌ ٚبصٞـبي لبثـُ
اؿشقبَ
 41-2وف عجمٝ

B

فجبسر اػز اص وفي و ٝثٙٔ ٝؾٛس اػشفبد ٜدس آسؾ ٞبي عجم B ٝثىبس ٔيشٚد
 42-2خٛدس ٚسشويجي

فجبسر اػز اص خٛدسٚيي و ٝؿبُٔ يه وـٙذٚ ٜسشيّش اػز
 43-2خٛدسٚي فشٔب٘ذٞي  ٚاسسجبعبر

فجبسر اػز اص يه خٛدسٚي آسؾ ٘ـب٘ي و ٝفٕذسبً ثشاي اسسجبعبر  ٚفشٔب٘ذٞي ٔـٛسد اػـشفبد ٜلـشاس ٔـي
ٌيشد
ٌ 44-2يغ ٔشوت

فجبسر اػز اص ٌيؼي و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜفـبس ثبالسش  ٚدبييٗ سش اص فـبس اسٕؼفش ٔي ثبؿذ

 45-2ػيؼشٓ وف ٛٞاي ٔششاوٓ

)1

فجبسر اػز اص ػيؼشٓ وفي وٛٞ ٝاي سلز فـبس سا ثب ٔلّ َٛوف سشويت ٔي وٙٙـذ سـب وـف ٔـٛسد ٘يـبص
كبكُ ؿٛد .يه ػيؼشٓ وف ٛٞاي ٔششاوٓ ؿبُٔ ٔٙجـ ٛٞايي ٔششاوٓ ٔٙجــ سلـز فــبس وـف ٚٚػـيّٝ
سخّئ ٝيجبؿذ
 46-2فقبِيز ٔؼشٕش

فجبسر اػز اص فّٕيبر يه ثبس طبثز اص ثيؾ سقييٗ ؿذ ٜثشاي يه دٚس ٜعٛال٘ي ٘ب ٔقيٗ
 47-2خشٚع ٔؼشٕش

فجبسر اػز اص يه خشٚػي ديٛػش ٝيب ٔؼيش ٘ؼبر ث ٝػٕز دبئيٗ دس ٚضقيشي و ٝثبالثش فّٕيبسي دس كـبَ
فُٕ ٔيجبؿذ
1. COMPRESED AIR FOAM SYSTEM

 48-2ديٕب٘ىبس

فجبسر اػز اص يه ؿخق يب ؿشوز ٔؼئ َٛاػشاي ٔٛاسد سٛافك ؿذ ٜسلز لشاس داد.
 49-2دػششػي ٔٙبػت

فجبسر اػز اص سٛا٘بيي ادشاسٛس ثشاي ثىبس ا٘ذاخشٗ وٙششَ ٞب دس يه ٚضقيز فّٕيبسي (ثـذ ٖٚكشوـز  ٚدٚس
ؿذٖ اص كٙذِي)  ٚثذ ٖٚاص دػز دادٖ اسسجبط ؿـٕي دس ٔؼيشػبدٜ
 50-2ثبسٔشدٜ

فجبسر اػز اص ٚصٖ ػبخشبسي ثبال ثش فّٕيبسي  ٚسٕبْ ٔٛاد ،فضٞٛبٔ ،ىب٘يؼٓ ٞب يب اثضاسي وـ ٝثغـٛس دائـٓ
ثش سٚي ثبالثش فّٕيبسي ٘لت ؿذ ٜاػز
 51-2خشاثي

فجبسر اػز اص يه كبِز ٘بديٛػش ٝدسيه لؼٕز يب فيت فّٕىشدي و ٝثبفض فذْ وبسايي ٔيـٛد
 52-2ا٘ذاص ٜخشٚػي سخّيٝ

فجبسر اػز اص ا٘ذاص ٜفذدي اِٚيٗ اسلبَ ؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي اص دٕخ
 53-2ػيّٙذس

فجبسر اػز اص يه ؽشف سلز فـبس و ٝثشاي رخيش ٚ ٜكُٕ ٘ ٚمُ ٛٞاي سلز فـبس ثىبس ٔي سٚد
 54-2صٔبٖ سخّي ٝوف

فجبسر اػز اص ٔذر صٔب٘ي و ٝعٔ َٛي وـذ سب دسكذ ٔـخلي اص وُ ٔلّٛٔ َٛػٛد دس وـف اص كبِـز
كجبة خبسع  ٚثٔ ٝبيـ سجذيُ ٌشدد
ٚ 55-2ضقيز خـه

فجبسر اػز اص ٔٛلقيشي و ٝدس كبِز فبدي دس ٔقشم سعٛثز لشاس ٕ٘ي ٌيش٘ذ ٔظُ وبثيٗ سا٘ٙـذ ،ٜلؼـٕز
ال ثؼش ٝاػز يب لؼـٕز ٞـبي آة ثٙـذي ؿـذ ٜوـ ٝفمـظ ثـشاي
داخّي ثذ٘ ٝدػ شٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي و ٝوبٔ ً
فّٕيبر كفؼ ٍٟ٘ ٚذاسي ثبص ٔي ؿٛد.
 56-2ؿيش سخّيٝ

فجبسر اػز اص يه دسيـ ٝثضسي اص ٔخضٖ آة دػشٍبٔ ٜشلشن ػٟز سخّيٝ
 57-2ايٙذاوشٛس

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝاي و ٝدس ٔؼيش ؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي يب ِ ِٝٛسخّي٘ ٝلت ٔي ؿٛد .سب ٔيضاٖ
ٔـخلي اص ٔبيـ وف سا ثذ ٖٚآة ٚاسد ٕ٘بيذ
 58-2آطيش اِىششيىي (اِىششٔٚىب٘يىي)

فجبسر اػز اص يه ٚػيّ ٝؿٙيذاسي اخغبس دٙٞذ ٜو ٝثب اػشفبد ٜاص يه ٔٛسـٛس اِىششيىـي ٕٞـشا ٜثـب يـه
كفل ٝػٛساخذاس ؿشخبٖ يب ؿيبسداس كذا سِٛيذ ٔيىٙذ
ٚ 59-2ػيّ ٝاِىششيىي طبثز

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ ٚػيّ ٝثشلي و ٝثذ ٖٚاػشفبد ٜاص اثضاس لبثُ ػذا ؿذٖ ٕ٘ي ثبؿذ  ٚثٛػيّ ٝػـيٓ ثـٝ
ػيؼشٓ اِىششيىي  ٚػيّ٘ ٝمّئ ٝشلُ ؿذ ٜاػز
ٚ60-2ػيّ ٝاِىششيىي لبثُ كُٕ

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ ٚػيّ ٝاِىششيىي و ٝطبثز ٘يؼز (ث ٝثٙذ ٔ59-2شاػقٌ ٝشدد)
 61-2آطيش اِىشش٘ٚيىي

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝؿٙيذاسي اخغبس دٙٞذ ٜو ٝاص عشيك اػشفبد ٜاص آٔذّي فبيش ٞب  ٚثّٙـذٌٞ ٛـبي اِىشـشٚ
ٔغٙبعيؼي كذا سِٛيذ ٔيىٙذ
 62-2ػىٛي ثبالثش٘ذٜ

فجبسر اػز اص يه ٚػيٍّٟ٘ ٝذاس ٘لت ؿذ ٚ ٜلبثُ ؿشخؾ و ٝداساي يه ػجذ كبُٔ دشػٔ ُٙيجبؿذ ٚ
ث ٝدبي ٝفٔٛب٘ي يه ػشي اص ثٟٔٛبي لٛي ٔشلُ ؿذ ٜاػز (ٔقضُ داس ،سّؼىٛدي يب ٞشد)ٚ
ٔ 63-2لفؾ ٝثؼش( ٝػقج ٝثغُ)

فجبسر اػز اص فضبيي و ٝثشاي ٔلبفؾز اص الالْ رخيش ٜؿذ ٜدس ثشاثش خؼـبسار ٔليغـي عشاكـي ؿـذٜ
اػز (ٔظُ ٔمبٔٚز دس ثشاثش ٛٞا) و ٝدس ؿؾ ػٟز ٔلذٚد ٔيـٛد ٔ ٚؼٟض ثٚ ٝسٚدي ٞبيي اػز و ٝلبثُ
ثؼشٗ يب ػفز ؿذٖ ٔيجبؿٙذ.

٘ 64-2ؼجز ا٘جؼبط

فجبسر اػز اص ٘ؼجز كؼٓ وف دس كبِز كجبة ث ٝكؼٓ اِٚئ ٝلّ َٛوف
 65-2لؼٕز ثيش٘ٚي

فجبسر اػز اص يه ٔٛلقيز ثذ ٖٚكفبػ و ٝدس ٔقشم ٔليظ لشاس داسد(ثغٛس ٔؼشٕش يب ثغٛس ٔٛلشي)
 )1 F.A.D 66-2ا٘شمبَ ٛٞاي آصاد

فجبسر اػز اص سلٛيُ ٛٞاي آصاد
 67-2ؿيّ ًٙدش وٗ

فجبسر اػز اص يه ؿيّ ًٙا٘قغبف دزيش ثشاي دش وشدٖ ػيّٙذسٞبي دػشٍب ٜسٙفؼي ا٘فشادي اص ٔٙجـ ٛٞاي
فـشدٜ
 68-2ايؼشٍب ٜيب ٔلُ دش وشدٖ

فجبسر اػز اصٔلّي و ٝثشاي دشوشدٖ ٔؼذد ػيّٙذسٞبي دػشٍب ٜسٙفؼي ا٘فشادي ثىبس ٔيشٚد
ٚ 69-2ػيّ ٝآسؾ ٘ـب٘ي

فجبسر اػز اص خٛدسٚئي و ٝثب ٚصٖ  4540ويٌّٛشْ يب ٚصٖ ٘بخبِق ثيـشش ) )2 (GVWRو ٝثـشاي خـبٔٛؽ
وشدٖ آسؾ اص ػٛي اداس ٜآسؾ ٘ـب٘ي يب ػبيش آطا٘غ ٞب ٔؼئ َٛثشاي ػٌّٛيشي اص آسـؾ ػـٛصي اػـشفبدٜ
ٔيـٛد
 70-2دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي

فجبسر اػز اص يه دٕخ و ٝثش دػشٍب٘ ٜلت ٔيـٛد  ٚداساي ؽشفيز ٔؼـبص كـذالُ ِ 950يشـش دس دليمـٝ
سلز فـبس خبِق  1035ويّ ٛدبػىبَ ٔيجبؿذ  ٚثشاي خبٔٛؽ وشدٖ آسؾ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد.
 71-2ثخؾ ثبصؿٛ

فجبسر اػز اص ٞش ثخؾ اص يه ثبالثش فّٕيبسي سّؼىٛح ٛٞايي ثش فشاص ثخؾ دبيٝ
 72-2وف
1. Free Air leleviry
2. Gross vehicle wight ratiov

فجبسر اػز اص يه ٔلّ َٛاعفبء كشيك ٛٞادٞي ؿذ ٜو ٝاص عشيك اخـشالط ٞـٛا ثـب ٔلّـ َٛوـف كجـبة
ثٛػٛد ٔي آيذ
 73-2وف غّيؼ ؿذٜ

فجبسر اػز اص ٔلل َٛؿيٕيبيي آسؾ ٘ـب٘يٍٙٞ ،بٔي و ٝاص فشض ٝوٙٙذ ٜدسيبفز ٔيــٛد  ٚثبيـذ ثـب آة
سليك ؿٛد سب ٔلّ َٛوف كبكُ ٌشدد
٘ 74-2ؼجز ػبص وف

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝيب ؿي ٜٛاي و ٝوف غّيؼ سا ث ٝآة ٔي افضايذ سب ٔلّ َٛوف ثذػز آيذ
 75-2ػيؼشٓ ٘ؼجز ٌيشي وف

فجبسر اػز اص دػشٍب ٚ ٜسٚؿٟبيي ٔٛسد اػشفبد ٜثشاي سشويت وف غّيؼ ثب آة ثٕٙؾٛس ايؼبد ٔلَّٛ
ٔ 76-2لّ َٛوف

فجبسر اػز اص سشويت ٍٕٙٞي اص آة  ٚوف غّيؼ دس ٘ؼجز ٞبي ٔٙبػت
ٙٔ 77-2غم ٝؿخلي وبٔالً ٔلذٚد

فجبسر اػز اص اعبله سا٘ٙذ ٚ ٜػش٘ـيٗ دس دػشٍب ٜآسـؾ ٘ــب٘ي وـ ٝسٕـبٔي ػٟـبر (وٙـبسٞ ٜب،لؼـٕز
فٛلب٘ي  ٚدبئيٗ دػشٍب ) ٜوبٔالً ٔؼذٚد ٔيجبؿذ  ٚدس آٖ لبثّيز لفُ ؿذٖ ٚثبص ؿـذٖ اص داخـُ  ٚخـبسع سا
داسد.
 78-2ػٙؼٔ ٚ ٝميبع

فجبسر اػز اص يه ٚػئّ ٝذٚس ٘ـبٖ دٙٞذٔ ٜمذاس فـبس و ٝاص اثضاس ٔىب٘يىي ػٟز ػٙؼؾ فـبس اػشفبدٜ
ٔيـٛد
 79-2فـبس ػٙغ

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝاي و ٝفـبس سا ٘ؼجز ث ٝفـبس اسٕؼفش ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي ٕ٘بيذ
GAWR80-2

ٔ( )1يضاٖ ٚصٖ ٘بخبِق ٔلٛسي)
1. Gross Axle w elght Rating

فجبسر اػز اص كذاوظش ٚصٖ سقييٗ ؿذ ٜسٛػظ ػبص٘ذ ٜؿبػي  ٚؽشفيز كُٕ ثـبس يـه ػيؼـشٓ ٔلـٛسي
(صٔب٘يى ٝالػشيه ٞبي خٛدسٚوبٔالً ثش سٚي صٔيٗ لشاس داسد)
81-2

GCWR

)2

ٔيضاٖ ٚصٖ سشويجي ٘بخبِق

فجـــبسر اػـــز اص كـــذاوظش ٚصٖ سقيـــيٗ ؿـــذ ٜسٛػـــظ ػـــبص٘ذ ٜؿبػـــي  ٚؽشفيـــز كٕـــُ ثـــبس
(ٚػيّ ٝسشويجي)
 82-2ط٘شاسٛس طبثز

فجبسر اػز اص يه ٔٙجـ اِىششيىي ثب كشوز ٔىب٘يىي ؤ ٝقٕٛالً ؽشفيز آٖ  7ويّٚٛار يـب ثيــشش اػـز
و ٝدائٕبً ث ٝخٛدسٔ ٚ ٚشلُ ٔيجبؿذ ايٗ ٚػيّ ٝداساي يه كفل ٝسٛصيقي يىذبسؿ ٝثب ٔلبفؼ ػشيبٖ اضبفي
 ٚخشٚػيٟب ٔخضٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٔ ٜيجبؿذ
 83-2ط٘شاسٛس لبثُ كُٕ

ال ؽشفيــز آٖ وٕشــش اص
فجــبسر اػــز اص يــه ٔٙجـــ اِىششيىــي ثــب كشوــز ٔىــب٘يىي وــٔ ٝقٕــً ٛ
 7ويّٚ ٛار اػز ٔ ٚيشٛا٘ٙذ اص خٛدس ٚػذا ؿٛد ٚدغ اص ػذا ؿذٖ ٘يض داساي فّٕىشد ثبؿذ
84-2

L min

ِيشش دس دليمٝ
 85-2دسػٝ

فجبسر اػز اص ا٘ذاصٌ ٜيشي صاٚيٛٔ ٝسد اػشفبد ٜدس عشاكي ػبد ٜو ٝثلٛسر سغييش اسسفبؿ ث ٝفبكّ ٝثيبٖ
ٔيـٛد
 86-2فبكّ ٝآصاد اص صٔيٗ

فجبسر اػز اص فبكّ ٝاي و ٝدس صيش يه خٛدس ٚدس سٕبْ كبِز ٞب ثؼـض اسلـبالر ٔلٛسٞـب ٌ ٚـبسداٖ ثـٝ
ٔلٛس ٔيجبؿذ
ٚ 87-2ػيّ ٝلغـ ٚ ٚكُ ٔذاس صٔيٗ

GFCI

)1

2. Gross co mbination wight ratio

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝاي و ٝثشاي ٔلبفؾز افشادي و ٝثشاي سغييش يه ٔذاس يـب ثخـؾ ٔشثـٛط ثـ ٝآٖ دس
عي يه دٚس ٜصٔب٘ي وبس ٔيىٙذٔ،يجبؿذ يقٙي ٍٙٞبٔي و ٝػشيبٖ اسلبَ صٔيٗ ثـٔ ٝيضا٘ـي فشاسـش اص كـذ اص
ثيؾ سقييٗ ؿذٔ ٜيشػذ فُٕ ٔي ٕ٘بيذ (ايٗ وٕشش اص ٔيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ثشاي فُٕ وـشدٖ ٚػـيّ ٝكفـبؽشي
ػشيبٖ صيبد دس ٔذاس اػز)
 88-2اسلبَ ث ٝصٔيٗ

فجبسر اػز اص يه ٞبدي ثذ ٖٚػشيبٖ و ٝثشاي ٔشلُ وشدٖ ٚػيّ ٝيب ٔذاس صٔيٙي ػيؼشٓ ػيٓ وـي ثـٝ
يه ػيؼشٓ اسلبَ ث ٝصٔيٗ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد
ٔ GVWR 89-2يضاٖ ٚصٖ ٘ب خبِق خٛدسٚ

فجبسر اػز اص كذاوظش ٚصٖ ٔؼبص سقييٗ ؿذ ٜاص عشف ػبص٘ذ ٜؿبػي ثشاي خٛدسٚيي و ٝداساي د ٚػيؼشٓ
ٔلٛسي اػز (يه ٔلٛس ؿٙذ ٔٚيّ ٝاي يه ػيؼشٓ اػز).
 90-2خٛدسٚ ٚيظٛٔ ٜاد خغش ٘بن

فجبسر اػز اص يه ٚػيّ ٝاضغشاسي عشاكي ؿذ ٜػٟز كُٕ ٚػبيُ  ٚافشاد دـشيجبٖ دس كلٞ ٝٙبيي وـٝ
ٔٛاد خغش٘بن ٚػٛد داسد
 91-2وٙششَ ػشفز كشوز ثذ ٖٚثبس

فجبسر اػز اص يه وٙششَ يب ػيؼشٓ وّيذي وٚ ٝػيّ ٝاي سا ػٟز افضايؾ دٚس ٔٛسٛس اص لجُ سقييٗ ؿـذٜ
اص كبِز ثذ ٖٚثبس ث ٝيه دسكذ ثبالسشي اس ػشفز فُٕ ٔيشػب٘ذ
 92-2دػشٍب ٜكّٕ ٝاِٚيٝ

فجبسر اػز اص دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ثب يه دٕخ ٘لت ؿذ ٜطبثز ثب كذالُ ؽشفيز ِ 950يشـش دس دليمـٚ ٝ
داساي ٔخضٖ آة ٚؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي وٞ ٝذف اِٚي ٝآٖ ؿشٚؿ فّٕيبر اعفبء آسؾ دس آسؾ ػٛصي ٞبي
ػبخشٕب٘ي ٚػبيظ ٘مّي ٝيب فّفضاسٞب ٔيجبؿذ  ٚثشاي دػشيبثي فّٕيبر ٔشثٛط ث ٝاداس ٜآسؾ ٘ـب٘ي ثىبس ٔيشٚد
ٚ 93-2صٖ فّٕيبسي
1. GROUND Foult circuit interrupter

فجبسر اػز اص كذاوظش ٚصٖ ٚالقي خٛدس ٚسلز ٞش ؿشايظ فّٕيبسي ػيبس وٌ ٝبٞي ث ٝفٛٙاٖ ٚصٖ ٘بخبِق
ٚػيّ ٝؿٙبخشٔ ٝيـٛد
٘ 94-2بدبيذاسي

فجبسر اػز اص ؿشايغي اص يه ٚاكذ ػيبس و ٝدسآٖ ٔؼٕٛؿ ِلؾبر ٚاطٌ ٖٛؿذٚ ٜاكـذ ثيــشش اص ٔؼٕـٛؿ
ِلؾبر ٔمبٔٚز دس ثشاثش ٚاطٌ ٖٛؿذٖ ٔي ثبؿذ.
 95-2ا٘ذاص ٜاسلبَ ٚسٚدي

فجبسر اػز اص ا٘ذاص ٜسػٕي اِٚيٗ اسلبَ ؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي ث ٝدٕخ
 96-2ؿيش فـبس ؿىٗ ٚسٚدي

فجبسر اػز اص يه ؿيش فـبس ؿىٗ ٚكُ ؿذ ٜث ِِٝٛ ٝساثظ ٚسٚدي يـه دٕـخ وـ ٝثـشاي سخّيـ ٝفــبس
اضبفي اص ػشيبٖ آة ٚاسد ٜث ٝوٕه سخّي ٝآة دس ٔليظ ثلٛسر خٛدوبس كٛسر ٔيذزيشيذ
 97-2لؼٕز داخّي

فجبسر اػز اص يه فضبي دٛؿيذ ٜؿذ ٜو ٝدس ٔقشم ٛٞاي ٔليظ ٘جبؿذ
ٕٞ 98-2جئذ وشدٖ

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝيب آسايـي و ٝثٛػيّ ٝآٖ فّٕىشد يه ثخؾ اص عشيك فّٕىشد ثخؾ ديٍـش وٙشـشَ
ٔيـٛد
ٔ 99-2فلُ

فجبسر اػز اص ٘مغ ٝاسلبَ ث ٝثٟٔٛبي فٛلب٘ي  ٚسلشب٘ي يه ٚػئّ ٝفلّي (٘مغ ٝاي و ٝدسآٖ ثٟٔٛـبي
فٛلب٘ي  ٚسلشب٘ي ثب  ٓٞػفز ٔي ؿ٘ٛذ)
 100-2ثشؿؼت

فجبسر اػز اص ؿبخق لبثُ سؤيز خٛا ٜسلٛيشي يب ثلٛسر وّٕ ٝاي و ٝثشاي سغجيك يـه وٙششَ،وّيـذ،
ؿبخق يب دسػ ٝيب ٕ٘بيؾ اعالفبر ٔفيذ ثشاي وبس ثشفشأ ٓٞيـٛد.
 101-2ثشؿؼت داس

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝاي يب ٔٛادي و ٝث ٝآٖ يه ثشؿؼت ٘ـب٘ ٝيـب ػـبيش فالئـٓ ٔــخق وٙٙـذ ٜيـه
ػبصٔبٖ اِلبق ؿذ ٜوٛٔ ٝسد لجٔ َٛمبٔبر ريلالف ٔ ٚشسجظ ثباسصيبثي ٔلل َٛثبؿذ ،و ٝثبصسػي دٚس ٜاي
سِٛيذ ٚػيّ ٝيب ٔٛاد ثشؿؼت داس سا كفؼ وٙٙذ ثش ؿؼت صدٖ سٛػظ سِٛيذ وٙٙذ٘ ٜـبٖ دٙٞـذٔ ٜغبثمـز ثـب
اػشب٘ذاسدٞبي ٔٙبػت يب فّٕىشد ٔخلٛف ٔيجبؿذ
 102-2ثخؾ ٘شدثبٖ

فجبسر اػز اص يه فض ٛػبص ٜاي و ٝدس كبِز فبدي ث ٝيه عشف خشدب ٔب٘ٙذ ” “ Uؿىُ ثبص ٔشثـٛط ٔـي
ؿٛد  ٚدسثشٌيش٘ذ ٜدّٞ ٝب ثٛد ٚ ٜسـىيُ دٙٞذ ٜدبي ٝيب ثخؾ ٔشلشن يه ٘شدثبٖ ٛٞايي اػز
ٔ 103-2ذاس سؼٟيضار يب ػيؼشٓ خظ ِٚشبط

فجبسر اػز اص يه ٔذاس سؼٟيضار يب ػيؼشٓ اِىششيىي  ACيب  DCدس ػبيي وِٚ ٝشبط صٔيٙي اص يه خظ ثٝ
خظ ديٍش ِٚ 30ز  ACيب ثيـشش  ٚكذاوظش ِٚ 42/4ز  DCثبؿذ أب اص ِٚ 250ز ٕ٘ ACي سٛا٘ذ سؼبٚص ٕ٘بيذ.
ٞ 104-2بدي ِٚشبط لغقي

فجبسر اػز اص يه ٞبدي ػشيبٖ غيش صٔيٙي اص يه ِٚشبط خغي اػز.
ٛٔ 105-2اسد فٟشػز ؿذٜ

فجبسر اػز اص ٚػيّٛٔ ،ٝاد  ،يب خذٔبر ٔٛػٛد دس فٟشػز ٔٙشـش ؿذ ٜاص ػٛي يـه ػـبصٔبٖ وـٔ ٝـٛسد
لج َٛاؿخبف ريلالف ٔ ٚؼئ َٛاسصؿيبثي ٔللٛالر يب خذٔبر ثبؿذ ٚ .ثبصسػي دٚس ٜاي سِٛيذ ٚػيّ ٝيـب
ٔٛاد ،ثبصسػي دٚس ٜاي خذٔبر سا فٟذ ٜداس ثبؿذ .سؼٟيضار يب ٔٛاد  ٚيب اسصيبثي خـذٔبر دٚس ٜاي فٟشػـز
ؿذ ٜثب اػشب٘ذاسدٞبي عشاكي ؿذٙٔ ٜبػت ٔغبثمز داؿش ٚ ٝيب ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٌشفش ٝثبؿذ  ٚثشاي اٞـذاف
سقييٗ ؿذ٘ ٜيض ٔٙبػت ثبؿٙذ.
 106-2ثبسص٘ذٜ

فجبسر اػز اص ٘يشٞٚبيي و ٝفُٕ وٙٙذ ٜثش سٚي ثبالثش ٛٞايي ٘بؿي اص ٚصٖ اؿخبفٚ ،ػيّ ٝلبثُ كُٕ،
آة ٚ ٚاوٙؾ ٘بصِٟبي دبؿـي

٘ 107-2ـبٍ٘ش كذثبس

فجبسر اػز اص يه ٘ـبٍ٘ش ثبس يب كفل ٝدػشٛاِقُٕ و ٝاص ٔٛلقيز ادشاسٛس لبثُ سؤيز ثبؿذ ٘ ٚـبٖ دٙٞـذٜ
ثبس ٔٙبػت ديـٟٙبد ؿذ ٜدس ٞش ؿشايغي اص ثبص  ٚثؼش ٝؿذٖ ٚػيّٛٞ ٝايي ثبؿذ.
ٔ 108-2ذاس ِٚشبط دبييٗ ٚػيّ ٝيب ػيؼشٓ

فجبسر اػز اص ٔذاس سؼٟيضار يب ػيؼشٓ اِىششيىي ٚػيّ ٝيب ػيؼشٓ دسػبيي و ٝايٗ ِٚشبطثِٚ 30 ٝز  ACيب
ِٚ 42/4ز ٕ٘ DCي سػذ ٔ ٚقٕٛالًِٚ 12ز  DCدس دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي اػز
 109-2سِٛيذ وٙٙذٜ

فجبسر اػز اص ؿخلي يب اؿخبف ،ؿشوز ،وبسخب٘، ٝؿشيه ،يب ػبصٔبٖ ديٍشي ؤ ٝؼئِٛيز سجذيُ ٔٛاد
خبْ يب فضٞ ٛبي ديٍش ث ٝكٛسر ٔللٟ٘ َٛبيي سا ثشفٟذ ٜداسد
 110-2كذاوظش فـبس ٚػيّ ٝدٕخ

فجبسر اػز اص كذاوظش فـبس سخّي ٝدٕخ دس ؿشايظ ثؼش ٝثٛدٖ سٕبْ خشٚػيٟب و ٝدس ايٗ ؿـشايظ دٕـخ ثـب
كذاوظش ػشفز لبثُ دػششع دس كبَ وبسثٛد ٚ ٜفـبس ٚسٚدي دٕخ اسٕؼفش يـب وٕشـش ٔـي ثبؿـذ .دٕذٟـبي
ػشي يب ٔٛاصي ؿٙذ ٔشكّ ٝاي ثب دٕخ ٔٛػٛد دس كبِز فـبس ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي ؿ٘ٛذ
 111-2كذالُ ثبس اِىششيىي ديٛػشٝ

فجبسر اػز اص ػشيبٖ اِىششيىي ديٛػشٛٔ ٝسد ٘يبص ثشاي فُٕ وشدٖ كذالُ ٘يبص ٚػبيُ اِىششيىي و ٝعجك
ايٗ اػشب٘ذاسد ٔقيٗ ؿذ ٜاػز.
 112-2دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ػيبس وف ػبص

فجبسر اػز اص دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي داساي دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ػيؼشٓ سٙبػت ػبص وف ٔخضٖ وف وـ ٝثـٝ
كٛسر طبثز ثش دػشٍب٘ ٜلت ؿذ ٜا٘ذ ٞ ٚذف اِٚي ٝآٟ٘ب ثشاي اػشفبد ٜدس وٙششَ  ٚاعفبء آسؾ ػٛصي ٞبي
٘بؿي اص ٔبيـ لبثُ اؿشقبَ  ٚلبثُ اكششاق دس ٔخبصٖ رخيش ٜػبصي  ٚػبيش سيضؽ ٞبي ٔـبيـ لبثـُ اؿـشقبَ
ٔيجبؿذ.
 113-2دػشٍب ٜرخيش ٜآة ػيبس ،سب٘ىش ٔ،خضٖ آة

فجبسر اػز اص خٛدسٚئي و ٝدس ّٞٚـ ٝا َٚثـشاي كٕـُ (ثشداؿـز،كُٕ  ٚسلٛيـُ ) آة ثـٔ ٝلـُ ٞـبي
اضغشاسي  ٚلٛؿ آسؾ ػٛصي عشاكي ؿذ ٜو ٝثشاي اػشفبد ٜسٛػظ ػبيش خٛدسٞٚب يب سؼٟيضار دٕذبط ديٍـش
ثىبس ٔيشٚد
 114-2وّيذ ِلؾ ٝاي

فجبسر اػز اص وّيذي و ٝثقذ اص سٞب ؿذٖ ث ٝكبِز خبٔٛؽ يب خٙظي ثش ٔيٍشدد
 115-2سشويت ؿٙذ ٌب٘ٝ

فجبسر اػز اص سشويت يب ٚضقيز ٞبي ٔشغييش ٚػيّٛٞ ٝايي (ٔظُ ثّٙذ ؿذٖ ٚثـبص ؿـذٖ) وـ ٝدس آٖ سٕـبْ
ؽشفيز ٞب ثبسٌضاسي سقييٗ ؿذ ٜسٛػظ ػبص٘ذ ٜلبثُ دػششػي ثبؿذ.
 116-2سص ٜٚاسلبالر ؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي

فجبسر اػز اص يه سص ٜٚديؾ اػشب٘ذاسد و ٝداساي اثقبدي ثشاي اسلبالر ٔيّ ٝآسؾ ٘ـب٘ي داخّـي (ٔـبدٌي)
 ٚخبسػي (٘شئ )ٝٙيجبؿذ
 117-2فـبس خبِق دٕخ

فجبسر اػز اص ػٕـ ػجشي فـبس خشٚػي ٔٚىؾ دس ٚاكذ ويّ ٛدبػىبَ دس ٍٙٞبٔي و ٝفُٕ دٕذبط ا٘ؼـبْ
ٔيٍشدد .سفبٚر ثيٗ فـبس سخّي ٚ ٝفـبس ٔىؾ دس ٍٙٞبْ دٕذبط و ٝاص يه ؿيش آسؾ ٘ــب٘ي ثـب يـه ٔٙجــ
داساي فـبس ٔظجز كٛسر ٔيٍيشد)
ٞ 118-2بدي خٙظي

فجبسر اػز اص يه ٞبدي اسلبَ ث ٝصٔيٗ وّيذ ٔذاسٞبي اِىششيىي
 119-2فىغ اِقُٕ ػشِ ِٝٛؿيًّٙ

فجبسر اػز اص ٘يشٚيي و ٝدس ٍٙٞبْ سخّي ٝػشيبٖ آة اصيه ػشِ ِٝٛؿيّ ًٙسم ٔيذٞذ
 120-2كفل ٝادشاسٛس

فجبسر اػز اص كفل ٝاي و ٝداساي ٘ـبٖ دٙٞذٞ ٜب ،وّيذٞب ،اثضاس دليك  ٚوٙششَ ٔي ثبؿذ .يقٙي ػبيي
و ٝيه ادشاسٛس ثغٛس ثلشي فّٕىشد لبثُ اػشا سا ٘ؾبسٔ ٜيىٙذ.

ٔ 121-2شوضديذ

فجبسر اػز اص ٘مغ ٝسقشيف ؿذ ٜاص ػٛي سِٛيذ وٙٙذٚ ٜػيّ ٝاخغبس ٘ٛسي ثب ثبالسشيٗ ؿذر دس ٍٙٞبٔي وٝ
ػٙؼؾ خشٚػي يه ٚػيّٞ ٝـذاس دٙٞذٛ٘ ٜسي ٔغشف اػز
 122-2فٙلش ٘ٛسي

فجبسر اػز اص يه الٔخ يب ٞش ٌؼيّٙذٛ٘ ٜسي ديٍش دس داخُ يه ٔٙجـ ٘ٛسي
 123-2سٛاٖ ٘ٛسي

فجبسر اػز اص يه ٚاكذ ػٙؼؾ عشاكي ؿذٔ ٜظُ ؿٕـ،طب٘ي ٝاي دليمـ ٝاي وـ ٝا٘ـشطي ػشلـ ٝاي سا ثـب
ٔميبع ا٘شطي اص يه ٔٙجـ ٘ٛسي ثلٛسر يه ا٘ذاصٌ ٜيشي ا٘ـشطي سشويـت ٔيىٙـذ ٘ ٚــبٍ٘ش اطـش ثخـؾ
ثلشي كميمي ٘ٛس ٌؼيُ ؿذ ٜاػز
ٙٔ 124-2جـ ٘ٛسي

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ فٙلش ٔؼضا ٔؼشمُ ٌ ٚؼيُ وٙٙذٛ٘ ٜس دس يه ػيؼشٓ سٚا٘ـٙبػي
ٚ 125-2ػيّ ٝاخغبس ٘ٛسي

فجبسر اػز يه ٚػيّ٘ٛٔ ٝشبط ؿذ ٜسِٛيذي اص يه يب ؿٙذ ٔٙجـ ٘ٛسي
 126-2ثبصداس٘ذ(ٜخٙظي ػبص)

فجبسر اػز اص يه ػيؼشٓ يب ٚػيّٛٔ ٝسد اػشفبد ٜثشاي خٙظي وشدٖ يه فُٕ يب كشوز ٔٛسد ٘ؾش
 127-2خٙظي ػبص ٚػيّٛٞ ٝايي

فجبسر اػز اصثذػز ٌشفشٗ سٕبْ فّٕيبر وٙششِي كشوز ٚػيّٞ ٝـٛايي سٛػـظ ادشاسـٛس دس يـه ايؼـشٍبٜ
طب٘ٛيٝ
 128-2كفل ٝسبثّٛ

فجبسر اػز اص يه كفلٔ ٝؼضا يب ٌشٞٚي اص ٚاكذ ٞبي كفل ،ٝعشاكي ؿذ ٜثشاي ٔ٘ٛشبط  ٚسشويت
وشدٖ ث ٝؿىُ يه كفلٔ ٝؼضا ؿبُٔ يه دػش ٝاص ػيٓ وـي ٞبٚ ،ػبيُ اسٔٛبسيه ػشيبٖ صيبد ٔ ٚؼٟض
ؿذ ٜث ٝوّيذٞب يب ثذ ٖٚوّيذ ثشاي وٙششَ ٘ٛسٌ ،شٔب يب ٔذاسٞبي ثشق ٘ ٚيض عشاكي ؿذ ٜثشاي لشاس ٌشفشٗ

دس يه وبثيٙز يب ػقج ٝفيٛص و ٝدس داخُ يب سٚي ديٛاس ،يب دبسسيـٗ لشاس ٔيٍيشد  ٚفمظ اص ػٕز ػّ ٛلبثُ
دػششػي اػز.
 129-2كفلٝ

فجبسر اػز اص يه ٘ـبٖ  ٚفالٔز ثلشي خٛا ٜثلٛسر سلٛيشي  ٚخٛا ٜوّٕ ٝاي و ٝدػشٛساِقّٕي سا
ثشاي ادشاسٛس دس وبسثشد يه ثخؾ اص دػشٍب ٜفشأ ٓٞيؼبصد
 130-2ػبيٍبٍٟ٘ ٜذاسي سؼٟيضار لذسسي

فجبسر اػز اص ٔلّي و ٝثٕٙؾٛس ٍٟ٘ذاسي ؿيّٞ ًٙبي ػخز ٔىؾ٘ ،شدثبٖ صٔيٙي يب ٚػيّ ٝاي ديٍش
ثىبس ٔيشٚد و ٝفٕذسبً دس ٔٛلقيشي دس ثبالي اعبله دػشٍب ٜلشاس ٔي ٌيشد
٘ٛٔ 131-2شبط ٔٙجـ ٘يشٚ

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ وبثُ يب لغق ٝسٛصيقي و ٝسب كذٚدي ٔشـىُ اص ٞبدي خٙظيٞ،بدي صٔيٙي  ٚسػب٘ٝ
ٞبي ِٚشبط خظ ٔي ثبؿذ ٔ ٚشلُ ث ٝػٕز ثبس ٔٙجـ ٘يش ٚثغشف خظ كفل ٝسبثّ ٛاِٚي ٝثبؿذ.
 132-2خظ ؿيّ ًٙطبثز

فجبسر اػز اص يه خظ ؿيّ ًٙو ٝثش دػشٍبٞي و ٝاص لجُ ث ٝيه خشٚػي دٕخ ٔشلُ ؿذ ٜاػز لشاس
ٔيٍيشد ٘ ٚيض اص عشيك فقبَ ػبصي ؿيش سخّي ٝؿبسط ٔيـٛد
PSI 133-2

د٘ٛذ ثش ايٙؾ ٔشثـ

 134-2ػقج ٝا٘شمبَ

٘يش(PTO)ٚ

)1

 135-2كفل ٝادشاسٛس دٕخ

فجبسر اػز اص ٔلّي سٚي يه دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي وٞ ٝبٚي ٘ـبٖ دٙٞذٞ ٜب ،وٙششَ ٞب  ٚػبيش اثضاسٞب
ي ٔٛسد اػشفبد ٜثشاي سا ٜا٘ذاصي دٕخ اػز

ٚ 136-2ضقيز ادشاسٛس دٕخ

فجبسر اػز اص ٔٛلقيشي و ٝاص آ٘ؼب ادشاسٛس دٕخ ثبفض سا ٜا٘ذاصي دٕخ ٔيـٛد
 137-2سّٕجٝ

فجبسر ا ػز اص دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ثب يه دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ػٛاس ؿذ ٜثغٛس دائٓ ثش سٚي آٖ داساي
ؽشفيز كذالُ ِ 2850يشش دس دليمٔ ،ٝخضٖ آة  ٚثذ٘ ِِٝٛ ٝآسؾ ٘ـب٘ي اػز وٞ ٝذف اِٚي ٝآٖ ثشاي
خبٔٛؽ وشدٖ آسؾ ػٛصي ٞبي ػبخشٕب٘ي ٛٔ ٚاسد ٔشثٛط ث ٝآٖ اػز.
 138-2خشيذاس

فجبسر اػز اص فشدي ؤ ٝؼئ َٛسـخيق ٚدزيشؽ دػشٍب ٜاػز
ٔ 139-2ؼئ َٛخشيذ

فجبسر اػز اص آطِٙؼي و ٝداساي ٔؼئِٛيز  ٚكالكيز ٔٙللش ثفشد ثشاي ٔزاوش،ٜ

ػبيٍضيٙي  ٚدس كٛسر ِض ْٚسغييش ٞش ٘ٛؿ سمبضب ،ؿفبسؽ خشيذ ،يب ساي كبدس ٜاص ػٛي فشد
ٔؼئٔ َٛيجبؿذ
 140-2ػيؼشٓ سخّيق

فجبسر اػز اص سشويجي اص ٚػبيُ ٔىب٘يىي ،ؿيٕيبئي  ٚفيضيىي اص لجيُ ػذاػبصي ،كبفي ٞب ،ػزة وٙٙذٜ
ٞب  ٚوبسبِيضسٞبي عشاكي ؿذ ٜثٙٔ ٝؾٛس ثشداؿشٗ يب ػبيٍضيٗ ػبخشٗ آِٛد ٜوٙٙذٞ ٜب داخُ ػشيبٖ ٛٞاي
ٔششاوٓ ػٟز سِٛيذ ٛٞاي ػبسي و ٝلبثُ سٙفغ ثبؿذ.
 141-2فشد كالكيز داس

فجبسر اػز اص ؿخلي و ٝثب داؿش ٗ يه سسج ٝث ٝسػٕيز ؿٙبخش ٝؿذٌٛ،ٜاٞيٙبٔ، ٝػبيٍب ٜكشف ٝاي يب
ٟٔبسر ٘ ٚيض فشدي و ٝثب دا٘ؾ آٔٛصؽ  ٚسؼشث ٝسٛاٖ ثشخٛسد ثب ٔـىالر ٔشثٛط ث ٝيه ٔٛضٛؿ خبف
وبس يب دشٚط ٜسا اص خٛد ثشٚص دٞذ
1. Power take off

 142-2وٛئيز (وف ػبصي)

فجبسر اػز اص دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ثب يه دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي دائٕي ػٛاس ؿذٔ، ٜخضٖ آة لؼٕز ِِٝٛ
رخيش ٜاي ،يه ٘شدثبٖ ٛٞايي يب ػبيٍب ٜثبالثشدٖ ٕٞشا ٜثب ِ ِٝٛآة ػٛاس ؿذ ٜثشآٖ ثغٛس دائٓ  ٚيه
ٔىُٕ دّٞ ٝبي صٔيٙي.
 143-2ؽشفيز ٔؼبص ٚػيّٛٞ ٝايي

فجبسر اػز اص اص ٔمذاس وّي ٚصٖ سٕبْ دشػ ٚ ُٙسؼٟيضاسي سا و ٝدس لؼٕز خبسػي يه دّٛٞ ٝايي يب ثش
ػبيٍب ٜثبالثشدٖ ٕٞشا ٜثب دٞب٘ ٝفجٛس آة ؿبسط ٘ـذ ٍٝ٘ ٜداؿشٔ ٝيـٛد.
 144-2ؽشفيز ٔؼبص دٕخ آة

فجبسر اػز اص ٔيضاٖ ػشيب٘ي و ٝدس آٖ سِٛيذ وٙٙذ ٜدٕخ ٔغبثمز دٕخ سا ثب ضشٚسيبر ٔغشف ؿذ ٜدس ايٗ
اػشب٘ذاسد سأييذ ٔيٕٙبيذ
 145-2ػِٟٛز دػششػي

فجبسر اػز اص لبثُ ٔىبٖ يبثي ،دػششػي ،ػشٚيغ دٞي ،ثب ثشداؿشٗ ،يب ثذ ٖٚثشداؿشٗ ػبيش فضٞٛب يب
ثخؾ ٞبي دػشٍب ٚ ٜثذ٘ ٖٚيبص ث ٝاػشفبد ٜاص اثضاسٞبي ٚيظ ٜػٟز ثبصوشدٖ
ا٘ؼذاد.
 146-2ؽشفيز رخيشٜ

فجبسر اػز اص سٛا٘بيي يه ثبعشي ثشاي كفؼ كذالُ ثبس اِىششيىي دس ٔٛلـ ٘مق ػيؼشٓ ؿبسط وٙٙذ ٜيب
٘مق ػيؼشٓ ؿبسط عٛال٘ي ؿذٜ
ٛٔ 147-2فميز سشؿلبر ػبد ٜاي

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ ٚضقيز صيش ثذ٘ ٝيب صيش ؿبػي و ٝدس ٔقشم سشؿلبر ػبد ٜثبؿذ
 148-2ثبيؼشي

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ ٘يبص اػجبسي ؤ ٝغشف ٔيـٛد
 149-2ثبيذ

فجبسر اػز اص ٘ـبٍ٘ش سٛكي ٝيب ٔٛسدي اػز و ٝدس آٖ ديـٟٙبد كٛسر ٔيٍيشد ِٚي الصْ ٘يؼز
 150-2فالٔز

فجبسر اػز اص يه ٘ـبٖ ثٟشي خٛا ٜسلٛيشي خٛاٚ ٜاط ٜاي و ٝاخغبسي سا ثشاي ادشاسٛس يب ػبيش اؿخبف
٘ضديه دػشٍب ٜفشأ ٓٞي وٙذ
 151-2ؿيش وٙذ وبس

فجبسر اػز اص ؿيشي و ٝداساي ٔىب٘يؼٓ ػٌّٛيشي اص كشوز فٙلش سٙؾيٓ وٙٙذ ٜػشيبٖ اص ٚضقيز وبٔالً
ثؼش ٝثغشف وبٔالً ثبص يب ثبِقىغ دس وٕشش اص  3طب٘ئ ٝيجبؿذ
 152-2دػشٍبٟٞبي آسؾ ٘ـب٘ي ثب خذٔبر ٚيظٜ

فجبسر اػز اص يه ٚػيّ ٝؿٙذ ؿٙذ ٔٙؾٛس ٜو ٝدس ٘ ّٝٞٚخؼز خذٔبر دـشيجب٘ي سا دس ٔٛلـ اضغشاسي
فشأ ٓٞيؼبصد
 153-2ػقج ٝا٘شمبَ ٘يش ٚيب ٔلٛس ػذاٌب٘ٝ

فجبسر اػز اص يه ػيؼشٓ ٔشلشن سا ٜا٘ذاصي ٘يش (pto) ٚو ٝدس ثيٗ ٌيشثىغ ؿبػي ٔ ٚلٛس ٔشلشن
ؿبػي لشاس دادٔ ٜيـٛد  ٚداساي ٔىب٘يؼٓ سغييش الصْ ػٟز ٞذايز ٘يشٚي ٔٛسٛسي ؿبػي  ٓٞثٔ ٝلٛس
ٔلشن  ٓٞ ٚث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي  ٚػبيش ٔشقّمبر ٔيجبؿذ.
ٔ 154-2شقبدَ وٙٙذٜ

فجبسر اػز اص ٚػيّ ٝيىذبسؿ ٝيب ثغٛس ٔؼضا و ٝث ٝؿبػي يه دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ٛٞايي ٔشلُ اػز ٚ
ثشاي افضايؾ ِلؾبر ٔمبٔٚز دسثشاثش ٔقّك ؿذٖ دػشٍبٛٔ ٜسد اػشفبد ٜلشاس ٔيٍيشد.
 155-2كفل ٝسقبدَ وٙششَ

فجبسر دػز اص كفل ٝاي و ٝدس صيش يه وفـه ٔشقبدَ ػبص ٘لت ٔيـٛد سب ػغق ثيـششي سا كبكُ
ٕ٘بيذ
 156-2كفل ٝوفـه وٙٙذٜ

فجبسر اػز اص يه وفـه ٘لت ؿذ ٜثغٛس دائٓ ثش سٚي ٔشقبدَ وٙٙذ ٜسب سقبدَ ثش سٚي ػغق صٔيٗ
ايؼبد ٌشدد
 157-2افز ٔىؾ ثغشف ثبال

فجبسر اػز اص وُ كشوز لبئٓ ،اكغلىبن  ٚاسالف ٚسٚدي و ٝسٛػظ ػشيبٖ داخّي كبفي ٞبي ٔىؾ
 ٚؿيّ ًٙآسؾ ٘ـب٘ي ايؼبد ٔيـٛد.
 158-2كٛضـٝ

فجبسر اػز اص يه ٘بكي ٝفش ٚسفش ٝاص يه ٔخضٖ و ٝثشاي ثذاْ ا٘ذاخشٗ سػٛثبر يب ٔٛاد صائذ ثىبس ٔيشٚد
ؤ ٝلُ سخّي ٝآٖ ٘مغٔ ٝشوضي ايٗ كٛضـٔ ٝيجبؿذ.
 159-2كفل ٝػذاوٙٙذٜ

فجبسر اػز اص يه ديٛاس ٜلبئٓ و ٝدس داخُ ٔخضٖ ثٙٔ ٝؾٛس وٙششَ كشوز ٘بخٛاػش ٝػيبَ داخُ ٔخضٖ
عشاكي ٔيـٛد
 160-2ػٛئيؾ

فجبسر اػز اص ٞش ٘ٛؿ سٕبػي و ٝثبفض لغـ يب وٙششَ ػشيبٖ داخُ يه ٔذاس اِىششيىي ٔيـٛد
 161-2سيُ ثبالئي

فجبسر اػز اص سيُ فٛلب٘ي يه ٘شدثبٖ ٛٞايي و ٝث ٝسمٛيت وٙٙذٞ ٜب ٔشلُ ٔيـٛد
ٔ 162-2ؼٕٛف ٝثبس اِىششيىي اسلبَ داد ٜؿذٜ

فجبسر اػز اص وُ ػشيبٖ ٔٛس د ٘يبص ثشاي سا ٜا٘ذاصي سٕبْ ٚػبيّي اػز و ٝثغٛس دائٕي ث ٝدػشٍبٔ ٜشلُ
ؿذ ٜا٘ذ ٔ ٚيشٛا٘ذ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ا٘شطي داس ؿ٘ٛذ أب ؿبُٔ ثبسٞبي ٔشٙبٚثي اص لجيُ ٔٛسٛسٞبي ػيٓ ديـي
لشلش ٜثٛػشش  ٚآٔبد ٜػبص ٕ٘ي ؿ٘ٛذ.
 163-2دٕخ ا٘شمبَ

فجبسر اػز اص يه ٔٛسٛس ٔؼضا ،دٕخ آة يب ٔلشن ػقج ٝا٘شمبَ ٘يش٘ ٚلت ؿذ ٜثش دػشٍب ٜثب كذالُ
ؽشفيز ٔـخق ؿذِ 945 ٜيشش دسدليم ٚ ٝثب فـبس خبِق دٕخ  345ويّ ٛدبػىبَ و ٝاثشذا فبً ثشاي ا٘شمبَ
آة ثىبس ٔيشٚد
 164-2ؿقبؿ ِمي ٌشدؽ

فجبسر اػز اص ٘لف لغش ٔذاس ثضسٌشش ؿخ يب ساػز ديٛاس ث ٝديٛاس
ٔ 165-2يض ؿشخـي

فجبسر اػز اص يه فض ٛػبخشبسي و ٝؿشخؾ ٔؼشٕش  360دسػ ٝثبالثش فّٕيبسي سا اص عشيك يه يب سبلبٖ
ؿشخبٖ ٔيؼش ٔيؼبصد  ٚثبالثش فّٕيبسي سا ث ٝؿبػي  ٚػيؼشٓ ٔشقبدَ وٙٙذٔ ٜشلُ ٔيؼبصد ٔ ٚيشٛا٘ذ
ػبيٍب ٜوٙششِي ادشاسٛس سا دس ثشٌيشد.
 166-2ؿبخق سٙؾيٓ ٔيض ؿشخـي

فجبسر اػز اص ؿبخلي و ٝثبفض ػِٟٛز ؿشخيذٖ ثبالثش فّٕيبسي ثب كٕبيز ثٚ ْٛثشاي اٞذاف آٔبدٜ
ػبصي ٔيـ٘ٛذ
 167-2دسػ ٝثٙذي ٘ٛؿ 4

فجبسر اػز اص يه سسج ٝثٙذي ثشاي سؼٟيضار اِىششيىي و ٝدس فضبي ثبص ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔيٍيشد صيشا
سؼٟيضار اِىششيىي سا دس ثشاثش ثبسؽ ثبساٖ ،دبؿيذٖ آة  ٚآة ٞذايز اص عشيك ؿئّ ًٙلبفؾز ٔي
ٕ٘بيذ.
 168-2اػشلىبْ ٟ٘بيي

فجبسر اػز اص كذاوظش ٔمبٔٚز وـؾ ،سشاوٓ ثب فـبس ثشؿي وٛٔ ٝاد سلُٕ ٔيٕٙبيٙذ  ٚثش اػبع ثبس ٟ٘بيي
 ٚاثقبد آٖ ٔلبػجٔ ٝي ؿ٘ٛذ
 169-2دػشٍبٔ ٜؼٟض ٘ـذٜ

فجبسر اػز اص يه ٚػيّ ٝوبُٔ ث ٝغيش اص دشػ، ُٙفٛأُ ٞ ٚش ٚػيّ ٝلبثُ كُٕ ثذ ٖٚاػشفبد ٜاص اثضاسٞب
ٛٞ 170-2اي ٔٛسد اػشفبدٜ

فجبسر اػز اص ٛٞاي ٔٛسد اػشفبد ٜثشاي اٞذافي ثؼض سٙفغ ا٘ؼبٖ
 171-2فبيك وبسي اسسقبؽ

فجبسر اػز اص ٔٛاد فبيك وبسي ٔٛسد اػشفبد ٜثشاي ػٌّٛيشي اص اسسقبؽ ػبخشبسي لغقبر
 172-2ثشع آة

فجبسر اػز اص يه ثبالثش فّٕيب سي و ٝؿبُٔ ثٟٔٛبي ثشلي ٘لت ؿذ ٜدائٕي  ٚيه آة سا ٜعشاكي ؿذٜ
ثشاي سٟي ٝؽشفيز صيبدي اص ػشيبٖ آة ػيبس ٔيجبؿذ (ايٗ ثٟٔٛب ٔيشٛا٘ٙذ سّؼىٛدي يب ٔفلّي ثبؿذ)
ٔ 173-2لُ ٔشعٛة

فجبسر اػز اص يه ٔلُ دٛؿيذ٘ ٜـذ ٜدس ٖٚيه اعبله ٕٞشا ٜثب يه دس ٚيب دٛؿؾ و ٝدس كب َ ثبص
ثٛدٖ ،ديٛػز اِىششيىي يب كفل ٝسا دس ٔقشم ؿشايظ ٔليغي يىؼب٘ي اصلجيُ لؼٕز خبسػي دػشٍبٜ
آسؾ ٘ـب٘ي لشاس ٔي دٞذ .يقٙي ػبيي و ٝفضبي ثؼش٘ ٝـذ ٜػغق خبسػي اص ثذ٘ ٝدػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي يب
اعبله لشاسداد ،ػبئيى ٝكفل ٝدس ٔقشم ٔليظ اػز (ٕٞـٙيٗ ثٛٔ ٝلقيز دبؿيذٌي ػغق ػبدٔ ٜشاػقٝ
وٙيذ)
 174-2سٙؾ سؼّيٓ

فجبسر اػز اص سٙـي و ٝدس آٖ يه ٔبد ٜسغييش ؿىُ دائٕي سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ
 175-2ضشايت سغييش

فجبسر اػز اص ٚاكذٞبي ا٘ذاصٌ ٜيشي دس ػيؼشٓ ٔشٟشيه

)(SI

ؤ ٝقٕٛالً دس ػيؼشٓ ٞبي آسؾ ٘ـب٘ي

ثىبس ٔيشٚد ِيشش ٚاكذي اػز و ٝخبسع اص ايٗ ٔلذٚدٔ ٜي ثبؿذ أب اص ػٛي ) (SIثش ػٕيز ؿٙبخش ٝؿذٜ
اػز
ّٔ -3ضٔٚبر فٕٔٛي
 1-3وّيبر

-

سٕبْ ا٘ٛاؿ دػشٍبٟٞب ي آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ ٘يبص ٞبي صيش سا ثشآٚسدٕ٘ ٜبيذ

-

ؿبػي  ٚفضٞٛبي ٚػيّ٘ ٝمّي ٝثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . . ٜثبؿذ

-

ػيؼشٓ ثبس اِىششيىي ِٚشبط دبييٗ ٚٚػبيُ ٞـذاس دٙٞذ ٜثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ

-

فضبي سا٘ٙذ ٚ ٜخذٔ ٝثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . . ٜثبؿذ

-

ثذ٘، ٝاعبله ٚ ٚػبيُ ٘لت ؿذ ٜثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس)1 . . . . . . . ٜثبؿذ

-

دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس)1. . . . . . . . ٜثبؿذ

-

دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي فّٕيبر اِٚي ٝثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس)1 . . . . . . . ٜثبؿذ

-

سب٘ىش رخيش ٜثشاي سبٔيٗ آة سؼٟيضار آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس)1 . . . . . . . ٜثبؿذ

-

ثبالثش فّٕيبسي آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ

-

دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي و٘ٛيز ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس)1. . . . . . . . ٜثبؿذ

-

دػشٍب ٜآسؾ ٘ـب٘ي ثب خذٔبر ٚيظ ٜثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس)1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 دػشٍب ٜوف ػيبس ثشاي سؼٟيضار آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝؿٕبس)1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 2-4-3دٕخ وٕىي

اٌش دػشٍب ٜث ٝدٕخ وٕىي ٔؼٟض ثبؿذ دٕخ ٚ ٚػئّ ٝشسجظ ث ٝآٖ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
3-4-3دٕخ ا٘شمبَ آة

NFPA
NFPA
NFPA

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه دٕخ ا٘شمبَ آة ٔؼٟض ثبؿذ دٕخ  ٚسؼٟيضار ٔشثٛط ث ٝآٖ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي
ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
ٔ 4-4-3خضٖ آة

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ٔخضٖ آة ٔؼٟض ثبؿذ ٔخضٖ آة ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 5-4-3ثبالثش فّٕيبسي

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ثبالثش فّٕيبسي ٔؼٟض ثبؿذ(٘شدثبٖ ٛٞايي ،ػجذ ثبالثش ،ثشع آة) ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي
ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 6-4-3ػيؼشٓ سٙبػت ػبص وف

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ سٙبػت ػبصوف ٔؼٟض ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 7-4-3ػيؼشٓ وف ٛٞايي فـشدٜ

) ( CAFS

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ وف ٛٞايي فـشدٔ ٜؼٟض ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 8-4-3ػيؼشٓ اِىششيىي ِٚ ٚشبط خظ (ثشق ؿٟش)

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ اِىششيىي ِٚشبط خظ (ِٚ 240/120ز) ٔؼٟض ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ عجك
اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 9-4-3فشٔب٘ذٞي

اٌش ث ٝيه ثخؾ فشٔب٘ذٞي ٔؼٟض ثبؿذ ايٗ ثخؾ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
 10-4-3ػيؼشٓ ٛٞا

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ ٛٞا ٔؼٟض ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبس )1. . . . . . . . ٜثبؿذ
)2

 11-4-3ػيؼشٓ  ٚدٙؾ (ػشطميُ)

اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ  ٚيٙؾ ٔؼٟض ثبؿذ ايٗ ػيؼشٓ ثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس. . . . . ٜ
 )1 .ثبؿذ.
 5-3اِضأبر دِٚشي

ٚػيّ٘ ٝمّي ٝثبيذ وبٔالً ثب ٔمشسار اداس ٜسإٙٞبيي  ٚسا٘ٙذٌي ٔغبثمز داؿش ٝثبؿذ
ٔ6-3لبفؾز ؿخلي

كفؼ  ٚدٛؿؾ ٞب ثب ػبيش ٔٛاسد كفبؽشي ثبيذ عٛسي سٟيٌ ٝشدد و ٝاص كذٔ ٝصدٖ ؿخق ثش اطش كشاسر،
كشوز ،يب لغقبر دس كبَ ؿشخؾ دس عي فّٕيبر (ؿبُٔ صٔبٖ ٍٟ٘ذاسي  ٚسقٕيشار ٕ٘يجبؿذ) ػٌّٛيشي
ثقُٕ آٚسد .فبيك ػبصي يب ػذاػبصي اِىششيىي ٘يض ثٙٔ ٝؾٛس ػٌّٛيشي اص ؿٛن اِىششيىي ثش اطش ػيؼشٓ
ٞبي اِىششيىي سٚي سبثّٛي ثشق اِضأي اػز.
 2-6-3ثٕٙؾٛس سضٕيٗ ػالٔز وبسٌشاٖ ٚ ،ػبيُ آسؾ ٘ـب٘ي ثبيذ فبسي اص ٞش ٌ ٝ٘ٛصائذٚ ٜػيّٞ ٝبي
سيض ثبؿذ.
 3-6-3فالئٓ ايٕٙي (اكشيبط ،اخغبس ،خغش) ثبيذ اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس . . . . . . .1ٜثبؿذ.
 7-3وٙششَ ٚدػشٛساِقُٕ ٞب

 1-7-3وٙششَ ٞب ،وّيذٞب ،كفلبر دػشٛساِقُٕ ٔ ،ميبع ٞب  ٚسؼٟيضار الصْ ثشاي فّٕيبر دػشٍب ٜثبيذ
ٔؼٟض ثٚ ٝػيّ ٝسٚؿٙبيي ثبؿذ.
ثشاي سٚؿٙبئي ثخـٟبي خبسػي كذالُ  5ؿٕـ [( ٚ ]54 LU X )LXسٚؿٙبيي ثخـٟبي داخّي كذالُ 4
ؿٕـ ( 14ؿٕـ ثش ٔششٔشثـ ) ٔٛسد ٘يبص اػز.
NFPA
2. WINCH

 2-7-3سٕبْ فالئٓ ،كفلبر  ٚثشؿؼت ٞب ثبيذ ثغٛس ٔغٕئٗ ٔشلُ ؿذ ٜثبؿٙذ عٛسيى ٝدائٕي ثٛدٚ ٜ
ٔمبْ دس ثشاثش ٛٞا  ٚدٔب ثبؿٙذ.
ٌ 3-7-3يغ يب ٘ـبٍ٘ش ٘جبيذ ثيؾ اص ٔ 2134يّيٕشش ثبالسش اص ػغلي و ٝادشاسٛس ثشاي خٛا٘ذٖ ٚػيّ ٝلشاس
ٔي ٌيشد ٘لت ؿٛد
٘ 4-7-3مغٔ ٝيب٘ي ٔشوضي يب خظ ٔشوضي ٞش وٙششَ ٘جبيذ ثيؾ اص ٔ 1830يّيٕشش ثغٛس فٕٔٛي ثبالسش اص
ػغق صٔيٙي يب ػبيٍبٞي ثبؿذ و ٝثقٛٙاٖ ػبيٍب ٜاػشبدٖ ادشاسٛس دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز
 8-3فض ٛكفبؽشي
خغٛط ٞيذسِٚيىي ِٞ ِٝٛبي ػيؼشٓ ٛٞا ،وبثُ ٞبي وٙششَ  ٚخغٛط اِىششيىي ثبيذ ث ٝثذ٘ ٝلبة دػشٍبٜ
ثؼش ٝؿ٘ٛذ  ٚثبيذ ٔؼٟض ث ٝكفبط سٛسي ،كّمٞ ٝبي ٔلبفؼ يب ػبيش ٚػبيُ
(دس ٞش ػبيي و ٝآٟ٘ب اص عشيك ثذ٘ ٝيب افضبي ػبخشبسي يب ِجٞ ٝبي سيض فّضي ٔي ٌزس٘ذ) ثبؿذ ث ٝاِؼشظٙبء
ٞشػبو ٝاسلبَ دٙٞذٞ ٜب داخُ لبة ٔيجبؿذ ٘يبص ث ٝسؼٟيض ؿذٖ ث ٝكفبط
فّضي ٘ذاسد

 9-3دبيذاسي خٛدسٚ

اسسفبؿ ٔشوض ٘مُ خٛدس ٚ ٚوبٔالً ثبسٌيشي ؿذ٘ ٜجبيذ اص كذاوظش سقييٗ ؿذ ٜسٛػظ سِٛيذ وٙٙذ ٜسؼبٚص ٕ٘بيذ
 2-9-3سٛصيـ ٚصٖ ػّ ٛث ٝفمت خٛدس ٚوبٔالً ثبسٌيشي ؿذ ٜثبيذ عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس. . . ٜ
 )1.ثٛد ٚ ٜثبيذ دس ٔلذٚد ٜسقشيف ؿذ ٜاص عشيك سِٛيذ وٙٙذ ٜؿبػي سلز ؿشايظ ثبس وبُٔ يب ػبيش ثبسٌيشي
ثبؿذ

ANSIZ 535.4

 3-9-3سفبٚر ٚصٖ دس ا٘شٟبي ٞش ٔلٛس اص يه ػٕز ث ٝػٕز ديٍش ٍٙٞبٔي و ٝخٛدس ٚوبٔالً ثبسٌيشي
)1

 ٚسؼٟيض ؿذ ٜاػز ثبيذ ٔغبثك ثب اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس. . . . . . ٜ

ثٛدٜ

 ٚثيؾ اص  7دسكذ ٘جبؿذ
 10-3فّٕىشد دػشٍبٜ

 1-10-3دػشٍب ٜثبيذ اِضأبر ايٗ اػشب٘ذاسد سا دس اسسفبؿ ٔ 610شش ثبالسش اص ػغق دسيب
سأٔيٗ ٕ٘بيذ
2-10-3ايٗ دػشٍب ٜثبيذ سٕبْ ؿشايظ اػشب٘ذاسد ( دس كبِيى ٝثغٛس ػبوٗ دس ؿيت سب  ٚؿبُٔ  6دسكذ دس
ٞش ػٟز ٔي ثبؿذ )سا ثشآٚسدٔ ٜيؼبصد
 3-10-4ايٗ دػشٍب ٜثبيذ ؿشايظ اػشب٘ذاسد سا دس دٔبي ٔليغي ثيٗ 0سب 43دسػ ٝػّؼيٛع سا ثشآٚسد
ػبصد.
 11-4لبثّيز ػبدٜ

دػشٍبٍٙٞ ٜبٔي و ٝوبٔالً ٔؼٟض  ٚثبسٌيشي ؿذ ٜاػز(ث ٝاػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبسٔ )1. . . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد) دس كبِيى ٝسٚي ػبدٞ ٜبي خـه ٕٛٞ ٚاسي و ٝدس ؿشايظ خٛثي لشاس
داسد (عجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس ))1. . . . . . . ٜلبدس ث ٝفّٕىشد صيش ٔيجبؿذ.
-

لبدس ث ٝسػيذٖ ػشفز كميمي ( 56وئّٛشش ثش ػبفز) دس عي  25طب٘ي ٝاص ٘مغ ٝؿشٚؿ ثش ػبدٜ
ٔؼغق ثبؿذ.

-

لبدس ث ٝسػيذٖ كذالُ ػشفز ( 80وئّٛشش ثش ػبفز )دس ػبدٔ ٜؼغق ثبؿذ

-

لبدس ث ٝكفؼ ػشفز كذالُ ( 32وئّٛشش ثش ػبفز) دس ؿيجٟبي سب  ٚؿبُٔ  6دسكذ ثبؿذ
 12-4لبثّيز ػشٚيغ دٞي
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 1-12-4ايٗ دػشٍب ٜثبيذ عٛسي عشاكي ؿٛد و ٝسٕبْ ٔٛاسد  ٚثشسػي فبدي كفؼ ٍٟ٘ ٚذاسي ديـٟٙبد
ؿذ ٜسٛػظ سِٛيذ وٙٙذ ٜدس خلٛف ٔٛاسد سٚغٙىبسي  ٚػغٛف ػيبَ اص عشيك ادشاسٛس ثذ ٖٚثشداؿشٗ وبثيٗ
خٛدس ٚ ٚيب ثذ٘ ٖٚيبص ثٚ ٝػبيُ دػشي سا ثشآٚسد ٜػبصد افضبء  ٚاػضاء دػشٍب ٜؤ ٝضاكٓ سقٕيش يب ثشداؿشٗ
افضبء اكّي ديٍش ٞؼشٙذ ثٛػيّٝ
اسلبالر اص لجيُ ديؾ ٟٔ ٚشٞ ٜب ثؼشٔ ٝي ؿ٘ٛذ ثغٛسيى ٝاػضاء سا ثب ٚػبيُ ٔقِٕٛي دػشي ثشٛاٖ ثبص ٚ
ثؼشٕٛ٘ ٝد  .ايٗ اػضاء اص عشيك ػٛؿىبسي  ٚيب ٘لت دائٕي ديٍش ٘جبيذ دس ٔلُ لشاس ٌيش٘ذ
 2-12-3ػبئي و ٝاثضاس ٞبي ٚيظ ٜاي ثشا ي ػشٚيغ فبدي سٚي ٞش فض ٛدػشٍبٛٔ ٜسد ٘يبص ثبؿذ ؿٙيٗ
اثضاسٞبيي ثشاي دػشٍب ٜثبيذ فشا ٓٞؿٛد
 3-12-3ديٕب٘ىبس ٍٙٞبْ سلٛيُ  ،كذالُ د٘ ٚؼخ ٝاص يه وشبثـ ٝفّٕيبسي  ٚسقٕيشاسي سا و ٝدس ثشٌيش٘ذٜ
يه دػشٍب ٜوبُٔ سلٛيُ داد ٜؿذٛٔ ٚ ٜسد لج َٛاػز ثبيذ سٟيٕ٘ ٝبيذ.ايٗ وشبثـ ٝثبيذ دس ثشٌيش٘ذٛٔ ٜاسد
صيش ثبؿذ.
-

ٚيظٌ ٜيٟب  ٚسد ٜثٙذي ؿبػي ،دٕخ ( اٌش ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌيشد)  ٚثبالثش فّٕيبسي
(دس كٛسر اػشفبد)ٜ

-

ٕ٘ٛداس ػيٓ وـي

-

ػذا َٚسٚغٙىبسي

-

دػشٛساِقّٕٟبي فّٕيبسي ثشاي ؿبػي ٞ،ش ٘ٛؿ فض ٛاكّي ٔظُ دٕخ ثب ثبالثش فّٕيبسي ٞ ٚش
ػيؼشٓ وٕىي

-

ديؾ ثيٙي ٞبي ٔشثٛط ث ٝسشويجبر ؿٙذ ٌب٘ ٝثبالثش فّٕيبسي دس كٛسر اػشفبدٜ

-

دػشٛساِقُٕ ٞبي ٔشثٛط ث ٝكفؼ ٍٟ٘ ٚذاسي ديـٟٙبد ؿذٜ

-

اعالفبر ٔشثٛط ث ٝػبيٍضيٙي لغقبر

 4-12-3ديٕب٘ىبس ثبيذ سٕبْ اػٙبد فّٕيبسي  ٚكفؼ ٍٟ٘ ٚذاسي سٟي ٝؿذ ٜاص عشف سِٛيذ وٙٙذ ٜدس خلٛف
دػشٍبٕٞ ٜشا ٜثب اػضاء  ٚسؼٟيضار ٘لت ؿذ ٜيب سٟي ٝؿذ ٜاص عشف ديٕب٘ىبس سا سلٛيُ دٞذ.
 13-3آصٟٔ٘ٛبي ػبد ٜاي

 1-13-3آصٟٔ٘ٛبي ػبد ٜاي ثٕٙؾٛس سغبثك دادٖ خٛدس ٚثبيذ عجك ثٙذ  11-3ثبؿذ ايٗ آصٔ ٖٛثبيذ دس
ٔلُ  ٚث ٝسٚؿي ا٘ؼبْ ؿٛد و ٝلٛا٘يٗ سشافيىي وـٛسي سا ٘مق ٘ىٙذ.
 2-13-3ايٗ دػشٍب ٜعجك اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . ٜثبيذ وبٔالً ٔؼٟض  ٚثبسٌيشي ؿٛد ايٗ
آصٔ ٖ ٛسٚي ػبدٞ ٜبي خـه ٕٛٞاس ٔ ٚؼغق و ٝدس ؿشايظ خٛثي ٞؼشٙذ ثبيذ ا٘ؼبْ ٌيشد .دٚس ٔٛسٛس
٘جبيذ ثيـشش اص دٚس ٔٛسد ٘ؾش ثبؿذ.
 3-13-3آصٔٞ ٖٛبي ؿشبة دس ثشٌيش٘ذ ٜد ٚدٚس اكّي ثش خالف ػٟز دس ٕٞبٖ
ٔؼيش ٔيجبؿذ
ػشفز خٛدس ٚثبيذ دس كبِز ػى ٖٛدس ٔذر  25طب٘ي ٝث 56 ٝويّئٛشش ثش

1-3-13-3
ػبفز ثشػذ
2-3-13-3

 2-3-13-4كذاوظش ػشفز خٛدس٘ ٚجبيذ وٕشش اص  80وئّٛشش ثش ػبفز ثبؿذ
 4-13-4اٌش دػشٍب ٜث ٝيه ػيؼشٓ سشٔض وٕىي ٔؼٟض ثبؿذ .سِٛيذ وٙٙذ ٜثشاي اعٕيٙبٖ اص فّٕىشد
ػيؼشٓ سشٔض وٕىي ثبيذ آصٔ ٖٛػبد ٜاي سا ا٘ؼبْ دٞذ
 5-13-4سشٔض اكّي ثبيذ ثشٛا٘ذ خٛدس ٚوبٔالً ثبسٌيشي ؿذ ٜدس ػشفز اِٚي 32( ٝويّئٛشش ثش ػبفز) سا دس
ٔؼبفشي و ٝثيؾ اص (ٔ 10/7شش) ٘جبؿذ وبٔالً ٔشٛلف وٙٙذ ايٗ آصٔ ٖٛثبيذ ثش يه ػغق ػفز ٕٛٞ ٚاسٜ
ػبدٜ

اي

وٝ

فبسي

ا٘ؼبْ ؿٛد
NFPA

اص

ٔٛاد

ِغض٘ذٜ

سٚغٗ

ثب

ٌشيغ

ثبؿذ

 14-4آصٟٔ٘ٛبي ٍٙٞبْ سلٛيُ

اٌش د سٍٙٞبْ سلٛيُ آصٔ ٖٛدزيشؽ دسخٛاػز ؿذ ٜثبؿذ آٟ٘ب ثبيذ ٔغبثك ثب سؼٟيضار ايٗ اػشب٘ذاسد اػشا
ؿٛد ٘ ٚيض ثبيذ آصٟٔ٘ٛبيي سا و ٝخشيذاس سقييٗ ٔيىٙذ ا٘ؼبْ دٞذ.آصٔ ٖٛدبيذاسي ثبالثش فّٕيبسي يب ٚػبيُ ٚ
سؼٟيالر سِٛيذ وٙٙذ ٜثبيذ اػشاؿٛد
 15-4دادٞ ٜبي ٔٛسد ٘يبص ديٕب٘ىبس

-

ديٕب٘ىبس ٍٙٞبْ سلٛيُ دػشٍب ٜكذالُ يه ٘ؼخ ٝاص اػٙبد صيش سا ثبيذ اسائ ٝدٞذ
اِفٌ :ضاسؽ سِٛيذ وٙٙذ ٜاص ػضئيبر ػبخشبسي اص ػّٕ ٝاعالفبر صيش ثذػز ٔي آيذ

-

٘بْ  ٚآدسع ٔبِه

-

ػبخز ٔ،ذَ ،ؿٕبس ٜػشيبَ ؿبػي

-

ٔ GAWRلٛسٞبي ػّ ٚ ٛفمت (ٔيضاٖ ٚصٖ ٘بخبِق ٔلٛسي)

-

ا٘ذاص ٜالػشيه ػّ ٚ ٛؽشفيز ٔؼبص وُ ثش كؼت ويٌّٛشْ

-

ا٘ذاص ٜالػشيه فمت  ٚؽشفيز ٔؼبص وُ ثش كؼت ويٌّٛشْ

-

سٛصيـ ٚصٖ ؿبػي ثش كؼت ويٌّٛشْ  ٚآة  ٚسؼٟيضار ٘لت ؿذ ٜسٛػظ ػبص٘ذٜ
(ػّ ٚ ٛفمت)

-

ػبخزٔ،ذَ ؿٕبس ٜػشيبَ ٔٛسٛس لذسر ٔٛسٛس (اػت ثخبس) ٔـخق ؿذ ٜدس دٚس ٔشثٛعٚ ٝ
ٌٛاٞيٙبٔٝ

كذاوظش

لذسر

ٔٛسٛس

(اػت

ثخبس)

خبِق

ثشاي

ٚوـٙذٞ ٜب  ٚػشفز سٙؾيٓ وٙٙذ ٜدٚس
-

٘ٛؿ ػٛخز  ٚؽشفيز ٔخضٖ ػٛخز

-

ِٚشبط ػيؼشٓ اِىششيىي  ٚخشٚػي ػبيٍضيٗ وٙٙذ ٜثشكؼت آٔذش

-

ػبخزٔ ،ذَ  ٚؽشفيز ثبسشي ػٟز سا ٜا٘ذاصي ٔٛسٛس دس ٛٞاي ػشد

-

ػبخزٔ ،ذَ  ٚؿٕبس ٜػشيبَ ا٘شمبَ ٘يش ٚ ٚؿبػي اٌش ثٔ PTO ٝؼٟض ؿذ ٜثبؿذ

وبٔيٖٛ

ٞب

-

ػبخزٔ ،ذَ ٘ ٚؼجز ؿشم د٘ذٜ

-

ػبخزٔ ،ذَ  ٚؽشفيز ٔؼبص ثش كؼت (ِيشش دس دليم ٚ )ٝؿٕبس ٜػشيبَ دٕخ

-

ػبخزٔ ،ذَ  ٚؿٕبس ٜػشيبَ ٘ ٚؼجز ؿشم د٘ذ ٜا٘شمبَ ٘يش ٚدٕخ

PTO

-

ػبخزٔ ،ذَ ،ؽشفيز ٔؼبص ثش كؼت ِيشش دس دليم ٚ ٝؿٕبس ٜػشيبَ دٕخ وٕىي

-

ؽشفيز ٔؼبص ٔخضٖ آة ثش كؼت ِيشش

-

٘ ٛؿ ،اسسفبؿ لبئٓ ٔؼبص ثشكؼت ٔشش ،دػششػي ٔؼبص افمي ثش كؼت ٔشش  ٚؽشفيز ٔؼبص ثبالثش
فّٕيبسي ثش كؼت ويٌّٛشْ

-

ؿٕبس ٜسً٘

-

٘بْ  ٚأضبء ٕ٘بيٙذٔ ٜؼئ َٛؿشوز
ة :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبؿذٌٛ ،اٞيٙبٔ ٝسِٛيذي لبثّيز ٔىؾ ثبيذ اسائٌ ٝشدد ثٝ
اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبسٔ)1 . . . . . . . ٜشاػقٕ٘ ٝبئيذ
ح :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبؿذ يه ٘ؼخ ٝاص سأييذ ٜدػشٍب ٜاص ػٛي سِٛيذ وٙٙذ ٜثشاي
وبسثشدٞبي

دٕذبط

طبثز

ثبيذ

اسائٝ

ٌشدد(

ثٝ

اػشب٘ذاسد

ّٔي

ايشاٖ

ثٝ

ؿٕبسٔ )1. . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد)
ر :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبؿيذ ػبص٘ذ ٜثبيذ ٔٙلٙي لذسر ٔٛسٛس و٘ ٝـبٍ٘ش كذاوظش
ػشفز سٙؾيٓ وٙٙذ ٜدٚس ٔٛسٛس ٔيجبؿذ سا اسائ ٝدٞذ (ث ٝاػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ
ؿٕبسٔ )1. . . . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد
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ع :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبؿذ سِٛيذ وٙٙذ ٜثبيذ ٌٛاٞيٙبٔ ٝدٕخ دس خلٛف آصٔٞ ٖٛيذس
ٚ

اػشبسيه

اسائٝ

سا

ٕ٘بيذ

(

ثٝ

اػشب٘ذاسد

ّٔي

ايشاٖ

ثٝ

ؿٕبسٔ )1. . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد)
ؽ :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝدٕخ آسؾ ٘ـب٘ي ثبؿذ سِٛيذ وٙٙذ ٜثبيذ ٌٛاٞيٙبٔ ٝثبصسػي  ٚآصٔ ٖٛدٕخ آسؾ
٘ـب٘ي

سا

دٞذ

اسائٝ

(

ثٝ

اػشب٘ذاسد

ّٔي

ايشاٖ

ثٝ

ؿٕبسٔ 1. . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد)
د :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝثبالثش فّٕيبسي ثبؿذ سِٛيذ وٙٙذ ٜثبيذ ٌٛاٞيٙبٔ ٝثبصسػي  ٚآصٔ ٖٛثبالثش فّٕيبسي سا
اسائ ٝدٞذ( ث ٝاػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبسٔ )1. . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد)
ر :اٌش دػشٍبٔ ٜؼٟض ث ٝثبالثش فّٕيبسي ثبؿذ سٕبْ اعالفبر فٙي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ثبصسػي ثبيذ فشاٌ ٓٞشدد(
ث ٝاػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبسٔ )2. . . . . ٜشاػقٌ ٝشدد)
س :اػٙبد ٔشثٛع ٝثٚ ٝصٖ عجك ٔميبع سأييذ ؿذ ٜو٘ ٝـبٍ٘ش ثبس ٌزاسي ٚالقي سٚي ٔلٛس ػّٛي ٔلٛس

)(S

فمت  ٚوُ خٛدسٕٞ( ٚشأ ٜخضٖ دش اص آة أب ثذ ٖٚدشػ،ُٙسؼٟيضار  ِِٝٛ ٚثبؿذ)ٕٞشا ٜخٛدس ٚوبُٔ ؿذٜ
ػٟز سقييٗ ٔغبثمز ثب اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . .ٜثبيذ اسائ ٝؿٛد
ص :سلّيُ ٔىشٛة ثبسٌزاسي ٘ ٚشبيغ آصٟٔ٘ٛبي فّٕىشدي ػيؼشٓ اِىششيىي ٔٛسد ٘يبص دس اػشب٘ذاسد ّٔي
ايشاٖ ث ٝؿٕبس )1. . . . . . . ٜآٔذ ٜاػز
ع :دس كٛسسيى ٝدػشٍب ٜث ٝيه ٔخضٖ آة ٔؼٟض ثبؿذٌٛ ،اٞيٙبٔ ٝؽشفيز ٔخضٖ آة ثبيذ اسائٌ ٝشدد( ثٝ
اػشب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ث ٝؿٕبسٔ )1. . . . . ٜشاػقٕ٘ ٝبئيذ)
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