دستَسالؼول ّای الضاهی ًصة اسپشیٌکلش :




اسپشیٌکلشّای ػوَدی تایذ هَاصی تا خط لَلِ اًطؼاتی ًصة ضًَذ هگش
ایٌکِ تطَس ٍیژُ تشای دیگش جْت گیشی ّا لیست ضذُ تاضٌذ .



دسپَش ّا ٍ کالف ّای هحافظت کٌٌذُ تایذ قثل اص صهاًی کِ سیستن
اسپشیٌکلش تشای سشٍیس آهادُ ضَد حزف ضًَذ.



اسپشیٌکلش ّای دها هؼوَلی ٍ هتَسط دس ساختواى ّا تِ کاس تشدُ هی ضًَذ
ٍ اسپشیٌکلش ّای دها تاال تشای استفادُ دس فضاّای تا خطشات صیاد  ،هکاى
ّای اًثاس ٍ  ....هجاص تِ استفادُ هی تاضٌذ تٌاتشایي تَجِ الصم سا دس کاستشد
اسپشیٌکلش تا دهای هٌاسة کِ دستصَیش ریل هطاّذُ هی ضَد سا دس فضای
هتٌاسة تا آى ًصة ًواییذ .



دس ٌّگام ًصة اسپشیٌکلش ّ ،ش سیستن اسپشیٌکلش تایذ تِ یک ضیش کٌتشل
تا دستشسی هٌاسة ،هجْض ضَد  .هحل ًصة ضیش تایذ تِ گًَِ ای اًتخاب

ضَد کِ تواهی هٌاتغ خَدکاس تاهیي آب سا کٌتشل ًوایذ .


فاصلِ اسپشیٌکلش تا دیَاس تایذ تش اساس یک خط ػوَد تش دیَاس اص
اسپشیٌکلش سٌجیذُ ضَد .



حذاکثش فاصلِ دٍ اسپشیٌکلش اص ّن  4.6هتش ٍ حذاقل  1.8هتش هی تاضذ .



حذاقل فاصلِ اسپشیٌکلش اص دیَاس  10ساًتی هتش ٍ حذاکثش  2.3هتش هی
تاضذ .



حذاقل فطاس هجاص سیستن اسپشیٌکلش  0.5تاس ٍ حذاکثش فطاس کاسی تشای
هلضٍهات تاالی سطح صهیي  12.1تاس ٍ صیش صهیي  10.4تاس هی تاضذ .



اص آچاس ّای هخصَظ تشای ًصة اسپشیٌکلش تِ جْت تاهیي اّشم هٌاسة
دس ٌّگام سفت کشدى اسپشیٌکلش ٍ کاّص لغضش دس ٌّگام ًصة استفادُ
ضَد ّ .ش آچاس دیگشی هوکي است تِ اسپشیٌکلش آسیة تشساًذ .





ٌّگام ًصة اسپشیٌکلش تَجِ داضتِ تاضیذ کِ اص لَلِ تا ٍیژگی ٍ قطش
هٌاسة استفادُ گشدد ٍ اص لَلِ ّای فلضی تا استحکام تاال  ،تحول فطاس ٍ
حشاست تاال استفادُ گشدد  .اهشٍصُ اص لَلِ ّای گالَاًیضُ تِ هٌظَس جلَگیشی
اص خَسدگی سیستن لَلِ کطی ٍ ّوچٌیي لَلِ ّای تذٍى دسص تِ هٌظَس
تحول فطاس کاسی استفادُ هی ضَد کِ هَسد تاییذ استاًذاسد ًیض هی تاضذ .
تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تشسسی دٍسُ ای لَلِ ّا تِ هٌظَس ػذم سسَب گیشی
لَلِ ّا  ،هشتة صَست گیشد .قطش لَلِ ّای اسپشیٌکلش تشای لَلِ ّای

فَالدی حذاقل یک ایٌچ هی تاضذ ٍ دقت داضتِ تاضیذ کِ لَلِ اًتخاب ضذُ
تذٍى دسص تا اتصاالت جَضی تاضذ ٍ حتوا تحول فطاس حذاقل یک تاس سا
داضتِ تاضذ .


تٌْا اسپشیٌکلش ّای ًَ ٍ جذیذ هجاص تِ ًصة دس سیستن هی تاضذ ٍ
صهاًیکِ اسپشیٌکلش تِ ّش دلیلی تشداضتِ ضَد  ،هجاص تِ ًصة هجذد ًوی
تاضذ .



اسپشیٌکلش ّایی کِ دس هؼشض صذهات هکاًیکی هی تاضٌذ  ،تایذ تا استفادُ

اص هحافظ ّای استاًذاسد هحافظت ضًَذ .


اسپشیٌکلش ّا تٌْا تَسط ساصًذُ سًگ هی ضَد ٍ سًگ آهیضی آًْا تِ ّش
دلیلی هوٌَع هی تاضذ .



حذاقل  6اسپشیٌکلش یذک دس هحل ًگِ داسی ضَد تا تِ سشػت جایگضیي
اسپشیٌکلش ّای ػولکشدُ یا تِ ّش ًحَ آسیة دیذُ  ،ضًَذ.

