MODUL DE UTILIZARE AL STINGÃTOARELOR
Domenii de utilizare :
- Autocamioane, autoturisme, autobuze, microbuze,
autoutilitare
- cladiri, magazine
- tablouri electrice; fire electrice, etc
- nave, vogoane CFR, metrou
- depozite de mobila, de cherestea, de textile,
materiale din cauciuc, materiale plastice,
- depozite de lichide combustibile, gaze
- statii PECO.

Stingătoarele au un principiu de funcționare bazat pe refularea produselor de stingere conținute sub efectul
unei presiuni interne, asigurată prin diverse procedee, funcție de soluția constructivă aleasă de producător

MODUL DE UTILIZARE:
Se ridică stingătorul şi se transportă în apropierea focarului de incendiu, la o distanţa de
aproximativ 1,5 metri
Se elibereaza furtunul din suportul de fixare
Se scoate siguranţa pârghiei de acţionare
Se ridică la o înălţime convenabilă şi se îndreaptă pâlnia de la capătul furtunului către baza
focarului de incendiu
Se apasă pârghia mânerului şi se eliberează încărcătura asupra bazei focarului de incendiu.
1. Se deblochează stingătorul, trăgând de inelul de siguranță.

2. Se prinde cu mâna furtunul de refulare (când există),

se apasă pârghia de acționare și se îndreaptă jetul
agentului de stingere spre baza flăcărilor.
3. Se alternează mișcarea de refulare (dreapta/stânga) pe întreaga

lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate.
Dirijarea jetului de pulbere se face de la începutul intervenției la baza
flăcărilor (mai ales la lichidele combustibile), de la marginea cea mai
apropiată și progresând către extremitatea opusă cu o mișcare de
măturare (dreapta-stânga) pe întreaga lățime a focarului.
La utilizarea stingătorului su pulbere în aer liber se recomandă
dirijarea jetului perpendicular pe direcția vântului cu deplasare spre
direcția de înaintare a acestuia. Nu se acționează în sens contrar direcției
vântului.
În spații închise, stingătorul cu pulbere se folosește având în vedere: reducerea vizibilității din
cauza pulberii refulate, unele efecte adverse la respirație (pulberea nu este toxică), necesitatea
îndepărtării cantității de pulbere rămasă după intervenție.
Tot timpul aveti in vedere sa nu va apropiati prea mult de foc. Distanta recomandata de la care puteti
folosi stingatorul in siguranta este de 6-7 metri de la focarul de incendiu.

