
 (WATER-MIST) واتر میست  اساس کار سیستم

 ****مقدمه :

کند. قطر باشد که به صورت تولید ذرات ریز آب در محیط عمل میمطابق بر تولید غبار آب می Water-mist اساس کار سیستم

توسط سیستم تامین فشار باشد. در این سیستم آب با فشار بسیار باالیی که میکرون می 100تا  10این ذرات در این سیستم بین 

گردد، فشار باالی تولید شده سبب تخلیه آب از نازل به صورت ذرات بسیار ریز می باشد این شود در شبکه توزیع میتولید می

جذب حرارت حریق متفاوت با  شود که بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب دربب میس Water-mist ویژگی در سیستم

باشد اما به دلیل تبدیل شدن به پودر در فضای رفتار کند در این حالت آب ویژگی سرد کنندگی خود را دارا می حالت معمول خود

دهد که مانع از رسیدن اکسیژن به شود که در این حالت پوششی در اطراف حریق تشکیل میتخلیه شده به طور کامل پخش می

 بیشتر از برابر 1700باشدکه این مقدار آب بیش از حالت معمول آن میشود و همچنین خاصیت جذب حرارت توسط ذرات حریق می

دهد عدم اثر خیس کنندگی و مرطوبیت باشد. از مهمترین تغییراتی که در این حالت رخ میحالت معمول سیستم اطفا اسپرینکلر می

 .باشدبر روی محیط و اشیا می

دارای سه تقسیم بندی می باشد که عبارت است از سیستم فشار  NFPA750 سیستم اطفاء حریق واتر میست بر اساس دسته بندی

 بار می باشد و آب کامال160ً-100باال ، سیستم فشار متوسط و سیستم فشار پایین می باشد.در نوع اول فشار کاری باال سیستم حدود

 .می کندپیدا برابر نسبت به اسپرینکلرهای معمولی افزایش 1700به مه تبدیل می شود و جذب حرارت تا 

 

 سیستم را به شرح زير خالصه نمود: یتوان مزايا یطور اختصار مه ب

 حداکثر استفاده از تاْثیر خنك کردن آب با سرعت باال 

  تاْثیربخار شدن ذرات ریز آب بر خفگی آتش 

 شود. یبه علت زمان کوتاه خاموش شدن آتش و مصرف کم آب حداقل خسارت ممکن به وسیله در حال سوختن وارد م 

  مصرف بسیار کم آب 

 در جهت حفظ محیط زیست یعدم مصرف مواد شیمیائ 

 :باشند گردد به شرح زير می خودرو وانت نصب می یاجزاء تشكیل دهنده سیستم که بر رو

 تگاه می باشد.دستگاه واتر میست با قابلیت ترکیب سریع آب و فوم با استراکچر مناسب با وزن دس .1



 خودروهای وانت شاسی دار می باشد.قابل نصب بر روی انواع  .2

 


