سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

نکات ایمنی استفاده از خودروهای گاز سوز
آدرس  :اهواز – بلوار آیت اله بهبهانی جنب مصلی نمازجمعه

تلفن مدیریت)1111(2212122 :

تلفنخانه)1111(2-2221112 :

نمابر)1111(2212122 :

كد پستی 1182982121 :

وب سایتwww.ahvaz.ir :

پست الکترونيکیahvaz.ir@122 :

حفاظ مخازن هر  1ماه یک بار چک شود تا بر اثر تکانهای هنگام حركت در محل عقب خود شل نشده باشد .
مخازن هر سه سال یک بار مورد بازرسی قرارگيرند و برای اینکار باید به مراكز صاحب صالحيت مراجعه نمود.
الف) موارد عمومی ایمنی استفاده كنندگان در خودروهای گاز سوز
 -1درصورت استشمام هر گونه بوی گاز بویژه صبح ها و پيش از روشن كردن خودرو ،ابتدا باید شير اطمينان قطع گاز كه بر
روی هر دو مخزن تعبيه شده است بسته شود و با استفاده از سوخت بنزین خودرو راه اندازی شده و سریعاً به نمایندگی مجاز
مراجعه شود.
 -2چنانچه خودرو در یک محيط بسته قرار گرفته باشد و نشت گاز محرز شود  ،باید خودرو به حالت یدک كشيدن یا هل
دادن به محوطه باز منتقل شود در این وضعيت هيچ منبع احتراق نباید ایجاد شود .هيچگونه سوئيچ برقی نباید خاموش یا
روشن شود و موتور نباید استارت زده شود.
 -2توجه  :در صورت نشت گاز قبل از باز كردن درب های خودرو و نهایت دقت و احتياط الزم است  .زیرا احتمال جرقه در
اثر فعال شدن سوئيچ های روشنایی چراغ های داخل خودرو و قطع اتصال باتری وجود دارد.
آتش سوزی های وسایل نقليه گاز سوز
 -1نشت گاز از مخزن و اتصاالت
 -2سوراخ شدگی و یا وجود تركهای سطحی روی لوله های الستيکی
 -2محکم نبودن كانکتور اتصالی قطعات الکتریکی نظير شير قطع كن گاز و ...
 -2خراب بودن فيوزها( سالم نبودن فيوزها)
 -2شل شدن محل اتصال رگالتور شير سوخت گيری  ،شير برقی و لوله های فشار قوی
 -1نشت گاز از شيلنگهای رابط و لوله های فرسوده بر اثر استهالک

