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ــتگاه تشخیص گاز،  ــاز، دس واژه هاي کلیدي: آشکارس
منوکسید کربن، مرگ خاموش

دستگاه های تشخیص گاز 
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 مهندس آیال حسنعلی زاده خسروشاهی
فوق لیسانس مهندسی برق – مکاترونیک
ayla.hasanalizadeh@gmail.com

ــیدکربن، گازی  ــه گاز منوکس ــه این ک ــا توجه ب ب
ــاق آن منجر به  ــت و استنش ــو اس ــگ و بی ب بی رن
ــتفاده از  ــود، اس ــی فوت می ش ــمومیت و حت مس
در  ــیدکربن  منوکس گاز  ــخیص  تش ــتگاه های  دس
ــه  ــی ک ــایر اماکن ــکونی و س ــاختمان های مس س
ــوند  ــداری می ش ــا نگه ــده در آن ه ــودات زن موج
ــود. از  ــالن های مرغداری توصیه می ش همچون س
ــخصات این دستگاه ها و تطابق آن ها  همین رو مش
ــتانداردهای موجود باید به طور کامل بررسی  با اس
ــت کاربران با  ــود. در غیر این صورت، ممکن اس ش
ــتاندارد اطمینان کاذب  ــتگاه های غیراس نصب دس
ــند  ــته باش ــیدکربن داش از عدم وجود گاز منوکس
ــتی تعبیر  ــمومیت را به درس ــم اولیه ی  مس و عالی
ننمایند. در این مقاله، در مورد انواع حسگرهای به 
ــتگاه های تشخیص گاز منواکسید  کاررفته در  دس
ــود. همچنین  کربن توضیحات کوتاهی داده می ش
ــده  ــخصات تعیین ش ــتانداردهای مربوط و مش اس
ــتگاه ها بررسی می شود و در  ــتاندارد این دس در اس
ــتفاده از  انتها به پاره ای از نکات ضروری که در اس
ــخیص گاز منوکسیدکربن باید در  دستگاه های تش

نظر گرفته شود، اشاره خواهد شد.
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1. مقدمه
با توجه به این که گاز منوکسیدکربن، گازی بی رنگ 
ــت و استنشاق آن منجر به مسمومیت و  و بی بو اس
حتی فوت می شود، استفاده از دستگاه های تشخیص 
ــاختمان های مسکونی و  ــیدکربن در س گاز منوکس
ــایر امکانی که موجودات زنده در آن ها نگهداری  س
ــداری توصیه  ــالن های مرغ ــوند همچون س می ش
ــخصات این دستگاه ها و  ــود. از همین رو مش می ش
ــتانداردهای موجود باید به طور  ــق آن ها با اس تطاب
کامل بررسی شود. در غیر این صورت، ممکن است 
کاربران با نصب دستگاه های غیراستاندارد اطمینان 
ــته  ــیدکربن داش ــدم وجود گاز منوکس کاذب از ع
ــتی  ــمومیت را به درس ــند و عالیم اولیه ی مس باش
تعبیر ننمایند. عوامل تولیدکننده ی این گاز بیشتر 
ــند و عالیم اولیه ی  ــایل خانگی گازسوز می باش وس
ــبیه عالیم سرماخوردگی  ــمومیت با این گاز ش مس

است.
 استاندارد اروپاییBS EN 50291 و استاندارد 
ــتگاه های آشکارساز گاز  ملی 13172 پیرامون دس
ــکونی تدوین  ــای مس ــیدکربن در محیط ه منوکس
ــتگاه ها را تعیین  ــن دس ــخصات ای ــده اند و مش ش
ــتگاه ها به  ــتاندارد، این دس می نمایند. بر طبق اس
ــه نوع B تنها  ــوند ک ــیم می ش دو نوع A و B تقس
ــه می کند در  ــداری ارای ــی و دی ــدارهای صوت هش
ــیگنال خروجی  صورتی که نوع A عالوه بر آن، س
ــیگنال خروجی می تواند برای فعال  نیز دارد. این س
کردن دستگاه تهویه یا هر دستگاه فرعی دیگری به 
ــتگاه ها با توجه به نوع حسگر  کار رود. اکثر این دس
ــتفاده  شده در آن ها، باید ساالنه و یا هر دو سال  اس
ــازنده و یا نمایندگی ها،  ــرکت س ــط ش یکبار توس
حسگر آن ها تعویض شود و دوباره کالیبره شوند. اما 
این مورد نباید به عنوان ضعف برای این دستگاه ها 
ــود، بلکه با اطالع رسانی کامل فروشنده  شناخته ش
ــتیبانی تولیدکننده، این مورد کارکرد مناسب  و پش

دستگاه را نشان می دهد. 
گاز  ــخیص  تش ــتگاه های  دس از  ــتفاده  اس
ــتاندارد و کالیبره به حتم تعداد  منوکسیدکربن اس
ــات را به  ــان ها و حیوان ــرگ خاموش انس تلفات م

صورت چشم گیری کاهش خواهد داد.
ــیدکربن، یکی از محصوالت فرعی  گاز منوکس
ــت که هیچ بو یا طعمی ندارد.  ــی از احتراق اس ناش
ــان و حیوانات دیگر از طریق تنفس  ــفانه انس متأس
ــاقی  ــوند که در هوای استنش نمی توانند متوجه ش
ــیدکربن وجود دارد. این گاز به سبب  آن ها منوکس
ایجاد اختالل در تهیه ی اکسیژن مورد نیاز بافت های 
بدن به واسطه ی کاهش قدرت هموگلوبین در حمل 
اکسیژن و همچنین تشکیل کربوکسی هموگلوبین 
ــر روی اعصاب مرکزی اثر می گذارد. تمایل اتصال  ب
ــن بیش از 200 برابر  ــیدکربن به هموگلوبی منوکس
ــیدکربن  ــت. به عبارت دیگر، منوکس ــیژن اس اکس
ــن متصل  ــه هموگلوبی ــیژن ب ــی بهتر از اکس خیل

ــود. اگر منوکسیدکربن به هموگلوبین متصل  می ش
ــدن محل اتصال، اکسیژن  ــود به دلیل اشغال ش ش
ــود. بنابراین  ــن وصل ش ــه هموگلوبی ــد ب نمی توان
ــوند  ــیژن می ش ــای بدن دچار کمبود اکس بافت ه
ــوان نمی تواند از  ــان و حی ــدن انس ــد. ب و می میرن
منوکسیدکربن استفاده کند و منوکسیدکربن، خون 
ــیژن محروم می کند و  و در نتیجه بافت ها را از اکس
ــمومیت و در نهایت فوت می شود ]1[. موجب مس

ــگرها  ــک حس ــم و الکترونی ــرفت عل ــا پیش ب
دستگاه های تشخیص دهنده ی گاز منوکسیدکربن 
ساخته شده اند که مقدار گاز منوکسیدکربن موجود 
ــدار  ــود مق ــورت وج ــنجیده و در ص ــوا را س در ه
ــخص  ــازه ی زمانی مش ــن گاز در ب ــاز از ای غیرمج
ــیگنال هایی در جهت رفع  ــی س ــدارها و گاه هش
ــه به آمار  ــد. هر چند با توج ــر تولید می نماین خط
ــیدکربن، استفاده از  ــی از منوکس مرگ و میر ناش
ــاختمان های مسکونی الزامی   ــتگاه ها در س این دس
ــت، بنابراین همانند تمام دستگاه ها و تمهیدات  اس
ــتگاه  ــه ایمنی باید از عملکرد صحیح دس مربوط ب
ــیدکربن، استاندارد  ــخیص دهنده ی گاز منوکس تش
ــود تا  ــل نم ــان حاص ــودن آن اطمین ــره ب و کالیب
ــخیص دهنده  ــتگاه تش اطمینان کاذب از وجود دس
ــم  ــر عالی ــوء تعبی ــبب س ــیدکربن س گاز منوکس
ــردد. ــر نگ ــش خط ــمومیت و افزای ــه ی مس اولی
ــن مقاله و در بخش دوم در مورد  در ادامه ی ای
ــمومیت  ــی از مس عالیم، علل و آمار مرگ ومیر ناش
ــود. در بخش  ــیدکربن بحث می ش ــا گاز منوکس ب
ــگرهای به کاررفته در این  سوم در مورد انواع حس
ــود. در  ــات کوتاهی داده می ش ــتگاه ها توضیح دس
ــخصات  ــتانداردهای مربوط و مش بخش چهارم اس
ــتگاه ها بررسی  ــده در استاندارد این دس تعیین ش
ــاره ای از نکات  ــه پ ــش پنجم ب ــود و در بخ می ش
ــتگاه های تشخیص  ــتفاده از دس ضروری که در اس
ــیدکربن باید در نظر گرفته شود، اشاره  گاز منوکس
ــش نتیجه گیری  ــت در بخ ــد و در نهای ــد ش خواه
ــم پرداخت. ــدی بحث های فوق خواهی ــه جمع بن ب

2. مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
1.2. عالیم

ــمومیت با منوکسیدکربن می تواند طیف  عالیم مس
ــیعی از عالیم را شامل شود که در بیماری های  وس
ــیاری از  ــفانه بس ــود. متأس ــی دیده می ش مختلف
ــت  ــرماخوردگی اس ــبیه به عالیم س این عالیم ش
ــردی هوا  ــر می کنند به دلیل س ــراد فک ــر اف و اکث
ــده اند و سعی در خوابیدن  ــرماخوردگی ش دچار س
ــواده به عالیمی  ــام افراد خان ــد. ابتالی تم می کنن
شبیه به آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان 

می دهد.
ــردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری،  س
ــش از حد و  ــیدن بی ــتفراغ، خمیازه کش تهوع و اس
کاهش دید از عالیم عمومی مسمومیت ها هستند. 

ــلی، خستگی و  ــدید، کس حالت خواب آلودگی ش
ــم اولیه ی  ــی از جمله عالی ــدرت عضالن کاهش ق
ــد. چنان چه  ــمار می رون ــمومیت در افراد به ش مس
ــدند،  افراد در این مرحله متوجه چنین عالیمی ش
ــدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت  با خارج ش

مسمومیت پیشگیری کنند.
ــتان  ــا و نوک انگش ــت، دور لب ه ــودی دس کب
ــمار  ــمومیت با گاز CO به ش ــم پایانی مس از عالی
ــده  ــد که در نهایت فرد دچار تنگی نفس ش می رون

و فوت می کند.
ــاالی این گاز  ــرار گرفتن در معرض غلظت ب ق
ــی، توان کاری، قابلیت  باعث کاهش در دقت بینای

یادگیری و انجام فعالیت های دشوار می شود ]1[.

2.2. علل مسمومیت با منوکسیدکربن
ــومینه، اجاق گاز، کباب پز ذغالی،  وسایلی مانند ش
ــامانه های حرارت مرکزی، و هر شعله  آبگرمکن، س
ــتفاده از گاز، نفت، ذغال سنگ و  و آتشی که با اس
چوب ایجاد شده باشد در صورتی که ناقص بسوزند 
ــیدکربن  ــع احتمالی گاز منوکس ــت منب ممکن اس

باشد.
ــی تنظیم و نگهداری  ــوازم خانگی اگر به خوب ل
ــه مقدار  ــت ب ــتفاده از آن ها ممکن اس ــوند، اس نش
ــن خطر در  ــیدکربن تولید کند. ای ــز منوکس ناچی
مورد لوازم کهنه تر بیشتر است و سطوح باالتری از 
ــیدکربن تولید خواهد شد. روشن کردن  گاز منوکس
ــدت ده دقیقه  ــته ظرف م ــودرو در گاراژ دربس خ
می تواند سطوح کشنده ی گاز منوکسیدکربن تولید 
کند. سوزاندن زغال چوب نیز منوکسیدکربن تولید 
ــا و هواکش ها  ــدن دودکش ه ــدود ش می کند. مس
ــرد. بخار  ــیدکربن را می گی ــروج منوکس جلوی خ
ــل از حالل های رنگ و مایعات تمیزکننده که  حاص
حاوی متیلن کلراید یا دی کلرومتان هستند ممکن 
است باعث مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شوند. 
ــود تبدیل به  ــاق می ش وقتی متیلن کلراید استنش

منوکسیدکربن می شود. 

3.2. آمار تلفات ناشی از مسمومیت با 
منوکسیدکربن

ــاک بودن این گاز،  ــی از مهم ترین دالیل خطرن یک
ــت که افراد هیچ گونه اطالعی از تجمع این  این اس

دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن...
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ــفانه متوجه عالیم آن نمی شوند.  گاز ندارند و متأس
ــا »قاتل  ــرگ خاموش« ی ــه عنوان »م ــن رو ب از ای

نامرئی« یا “silent killer” شناخته می شود.
ــازمان پزشکی قانونی  به استناد آمار رسمی س
ــر از  ــال90، 695 نف ــاه اول س ــور، در 10 م کش
هموطنان مان در اثر مسمومیت گاز منوکسیدکربن 

جان خود را ازدست داده اند]2[.

3. حسگرهای مورد استفاده در تشخیص 
گاز منوکسیدکربن

ــیدکربن از یکی از  ــازهای گاز منوکس در آشکارس
ــیمیایی2  ــگر بایومیمتیک1، الکتروش ــه نوع حس س
ــود. تفاوت آن ها در  ــتفاده می ش و نیمه هادی3 اس
ــگرهای بکار رفته  ــخ حس قیمت، دقت و زمان پاس
ــد. از آن جایی که به طور معمول سطح گاز  می باش
ــش می یابد و فاصله ی  ــیدکربن کم کم افزای منوکس
زیادی بین میزان ایمن و غیرایمن غلظت گاز وجود 
دارد، هر سه نوع این حسگرها دارای ویژگی تقریباً 
ــاز گاز منوکسیدکربن  ــانی به عنوان آشکارس یکس
ــگرهای گاز CO هر دو تا پنج سال  ــتند. حس هس

یکبار باید تعویض و با حسگر نو جایگزین شوند. 

3. 1. حسگرهای CO از نوع بایومیمتیک
ــر  ــر گاز CO ب ــای تأثی ــر مبن ــگرها ب ــن حس ای
ــفافی با  ــن، خون از الیاف مصنوعی و ش هموگلوبی
ــده اند. در حضور گاز  ــاخته ش خواصی نظیر آن س
CO این الیاف تیره می شوند و با خروج گاز مجدداً 
ــگرها از  ــت اولیه باز می گردند. در این حس به حال
یک حسگر نوری معمولی یا حسگر لیزری می توان 

جهت تشخیص وجود و میزان گاز استفاده نمود. 

3. 2. حسگرهای CO از نوع الکتروشیمیایی
ــایر  ــگرهای گاز CO در بین س ــته از حس این دس
ــگرهای  ــا در زمره ی دقیق ترین نوع حس فناوری ه
ــه دارای خروجی  ــوند ک ــوب می ش گاز CO محس
ــت گاز CO بوده و  ــه غلظ ــبت ب ــاًل خطی نس کام
ــیار ناچیزی دارند. به عالوه طول  توان مصرفی بس
1. Biomimetic
2. Electrochemical
3. Semiconductor

CO غلظت
هیچ آالرمي قبل 
از این زمان وجود 

ندارد

آالرمي بعد از 
این زمان وجود 

دارد

ppm 30120 دقیقه____

ppm 5090 دقیقه60 دقیقه

ppm 10040 دقیقه10 دقیقه

ppm 300_____3 دقیقه

ــال است. مشکل  ــگرها بیش از 5 س عمر این حس
عمده تنها در قیمت این حسگرهاست که با کمک 
ــا اندازه ای  ــده ت ــرفته و به روز ش فناوری های پیش

کمتر شده است. 
ــر عمل  ــک باتریت ــگرها به صورت ی ــن حس ای
ــرق، جریانی را تولید  ــد که به جای تولید ب می کنن
ــب با غلظت گاز هدف، در این  می نمایند که متناس
ــیدکربن، است. این حسگرها شامل  جا گاز منوکس
ــیم های اتصال  محفظه ای مرکب از دو الکترود، س
ــولفوریک، هستند.  ــید س و الکترولیت، معموالً اس
ــیده شده و به صورت  گاز CO در یک الکترود اکس
ــیژن در  ــد و در همین حین اکس CO2 در می آی
ــود. در نتیجه جریان  ــرف می ش ــرود دوم مص الکت
الکترونی بین دو الکترود از درون الکترولیت تولید 
ــب و کاماًل خطی با غلظت گاز  ــود که متناس می ش

CO است. 

  CO 3. 3. حسگر نیمه هادی گاز
این نوع حسگرها بیشتر بر اساس دی اکسید قلع و 
در حضور موادی برای دوپینگ و فیلترکردن نظیر 
ــتری از جنس سرامیک  پاالدیوم و نقره بر روی بس
ــاخته می شوند. کوچکی ابعاد و قیمت  یا آلومینا س
ــه با دو  ــن آن ها در مقایس ــیار پایی بس
ــگر قبلی از مزایای این  نوع حس
ــت. به عالوه  نوع حسگرهاس
ــگرها  حس ــن  ای ــاخت  س
MOSFET ــب  قال در 

ــه گاز،  ــاس ب ــای حس ه
ــا بتوان  ــود ت باعث می ش
ــادی از  ــیار زی تعداد بس
ــگرها را روی یک  این حس
ــاد و همزمان روی  ــتر ایج بس

جدول2. شرایط آالرم در استاندارد BSEN 50291 و 
استاندارد ملی 13172]3و4[

ــیگنال را  ــدار جانبی و فرم دهی س ــتر م همان بس
ساخت. اکنون بینی های الکترونیکی یا E-Nosها 
ــازی انواع  بر مبنای فناوری 4MGS برای آشکارس

گازهای سمی نظیر CO رو به گسترش  هستند.

4. استانداردهای مرتبط با ساخت و عملکرد 
دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن

ــتاندارد  ــتاندارد اروپاییBS-EN 50291 و اس اس
ــتگاه الکتریکی  ــوان: دس ــا عن ــی 1-13172 )ب مل
آشکارساز منوکسیدکربن در محیط های مسکونی- 
ــات عملکرد(  ــای آزمون و الزام ــمت1- روش ه قس
ــاخت، تست و عملکرد دستگاه های  شرایط کلی س
ــیدکربن که برای  ــخیص گاز منوکس الکتریکی تش
ــی طراحی  ــای خانگ ــداوم در محیط ه ــرد م عملک
شده اند، را مشخص می نماید]3و4[. این دستگاه ها 
ــتفاده نمایند. این  ــت از برق یا باتری اس ممکن اس
دستگاه به منظور هشدار تجمع گاز منوکسیدکربن 
ــن که فرد در  ــی رود. بنابراین پیش از ای ــه کار م ب
ــن گاز قرار بگیرد، به فرد  ــرض خطر باالیی از ای مع

اجازه می دهد تا از خود واکنش نشان  دهد.
ــتگاه ها را معین  ــتاندارد دو نوع از دس ــن اس ای

می نماید:
ــدارهای صوتی  ــه هش ــن این ک نـوع A: ضم
ــکل  ــه می کند، عملکردی نیز به ش ــداری ارای و دی
ــیگنال خروجی  ــن س ــی دارد. ای ــیگنال خروج س
ــایر  ــه و یا س ــردن تهوی ــال ک ــرای فع ــد ب می توان
دستگاه های فرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 

به کار رود.
ــی و دیداری را  ــدارهای صوت نوع B: تنها هش

ارایه می دهد.
ــیدکربن را در  ــتگاه باید وجود گاز منوکس دس
محیط هاي خانگي تحت شرایط کاربردی ذکر شده 
ــتگاه نوع A باید قادر باشد تا  تشخیص دهد و دس
در صورتي که شرایط )هم از لحاظ میزان گاز و هم 
ــد نقطه ی تنظیم تجاوز  از لحاظ مدت زمان( از ح

نمود، سیگنال خروجي تولید نماید.
ــتگاه  نقطه ی تنظیم آالرم، تنظیمات ثابت دس
ــبت حجمي و مدت  ــت که نمایانگر حدي از نس اس
ــتگاه باید در معرض گاز قرار  ــت که دس زماني اس

4. MOS-Gas Sensors

ــمی سازمان پزشکی قانونی کشور  جدول 1. آمار رس
ــی از مسمومیت منوکسیدکربن در  از آمار تلفات ناش

10 ماه اول سال 1390 ]2[

دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن...
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ــتگاه شروع به آالرم دادن نماید و براي  گیرد تا دس
نوع A سیگنال خروجي، فعال شود.

ــا زماني که  ــود ت ــي که آالرم فعال ش در صورت
ــد  ــت گاز در محیط، باالي ppm 50 مي باش غلظ

باید همچنان فعال بماند.
ــت که استانداردهای فوق  البته شایان ذکر اس
ــده برای نصب  ــاخته ش ــتگاه های س مربوط به دس
ــند و  ــکونی می باش ــتفاده در محیط های مس و اس
ــتفاده از این دستگاه ها در خارج از این محیط ها  اس

به ویژه پارکینگ های دربسته مجاز نمی باشد.

5. نکات ضروری در استفاده از دستگاه های 
تشخیص گاز منوکسیدکربن

ــاخته  ــتگاه هایی برای این منظور س هم اکنون دس
ــه نه تنها  ــند ک ــده اند و در بازار موجود می باش ش
ــتی کار نمی کنند.  ــتاندارد نیستند بلکه به درس اس
ــتگاه ها به  ــران با نصب این دس ــی که کارب در حال
نوعی اطمینان کاذب از فقدان گاز و نبود خطر پیدا 
ــش خطر می گردد.  ــد، این خود باعث افزای می کنن
ــتگاه ها، کنترل  ــتاندارد برای این دس ــا تدوین اس ب
ــدا می کند و  ــر افزایش پی ــی بر این امر خطی کیف
مصرف کننده با اعتماد بیشتری اقدام به خرید این 
ــایل ایمنی می نماید و به طبع آن شاهد کاهش  وس
ــده در اثر این گاز خطرناک  آمار حوادث بوجود آم
که به مرگ خاموش شهرت یافته است، می شویم.

 CO ــاز ــه می گردد که عملکرد آشکارس توصی
ــا حداکثر هر ماه،  ــد به طور معمول هر هفته، ی بای

ــتی  ــوند )بدین منظور دکمه ی تس یکبار آزموده ش
روی دستگاه تعبیه شده است(.

ــه ماهیت  ــا توجه ب ــد، ب ــاره ش ــه اش چنان چ
حسگرهای بکار رفته، حسگرهای گاز باید هر دو تا 
پنج سال یکبار تعویض شوند که این مدت زمان در 
ــازنده ی حسگر تا سالی یکبار  مواردی بنا به نظر س
نیز کاهش می یابد. تعویض حسگر باید توسط تولید 
ــای مجاز انجام  ــتگاه و یا نمایندگی ه کننده ی دس
شود. در اکثر موارد پس از تعویض حسگر، دستگاه 

دوباره باید کالیبره شود.
ــرای این  ــوان ضعف ب ــورد نباید به عن ــن م ای
دستگاه ها شناخته شود، بلکه با اطالع رسانی کامل 
فروشنده و پشتیبانی تولیدکننده، این مورد کارکرد 

مناسب دستگاه را نشان می دهد.
جهت استفاده ی بهینه دستگاه در حالت قطعی 
برق و همچنین سهولت نصب و سیم بندی، استفاده 
ــتفاده می نمایند  ــه از باتری اس ــتگاه هایی ک از دس
ــتگاه ها عالیمی جهت  ــود. در این دس توصیه می ش
نمایش ضعیف بودن باتری در نظر گرفته شده است. 
ــیار بوده و به  ــبت به این عالیم هش ــر باید نس کارب

موقع نسبت به تعویض باتری اقدام نماید.
همچنین کاربر باید نسبت به هشدارهای خرابی 
ــد، تا در صورت وقوع چنین  حسگر نیز هشیار باش

ایرادی بی درنگ با سازنده دستگاه تماس بگیرد.
ــتگاه نوع A، رعایت  ــتفاده از دس در صورت اس
ــده از سوی تولید کننده ی دستگاه  موارد اشاره ش
ــیگنال خروجی ضروری است و  برای استفاده از س

ــود از نمایندگان  ــنهاد می ش در صورت امکان پیش
ــب و یا تا حد  ــرکت تولیدکننده برای نص ــاز ش مج

امکان مشاوره جهت نصب استفاده شود.
همچنین در کتابچه ی راهنمای همراه دستگاه، 
ــتی از مواد، ذرات یا گازهاي معمول موجود  فهرس
ــوینده، جال دهنده ها، رنگ ها، پخت و  مثاًل مواد ش
ــت که به صورت آنی و یا  ــده  اس پز و غیره آورده ش
در درازمدت باعث عملکرد معیوب یا عدم عملکرد 

دستگاه می شود.
عمل به نکات مربوط به محل نصب دستگاه که 
ــده، اکیداً  ــتگاه آورده ش در کتابچه ی راهنمای دس

توصیه می شود.

6. نتیجه گیري
ــا گاز  ــمومیت ب ــاالی مس ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب
منوکسیدکربن و مرگ و میر ناشی از آن، و با توجه 
ــو بوده و بدون  ــن گاز بدون رنگ و ب ــه این که ای ب
ــخیص دهنده غیر قابل  ــتفاده از دستگاه های تش اس
تشخیص می باشد، نصب و استفاده از این دستگاه ها 
ــنهاد می شود.  ــکونی اکیداً پیش در محیط های مس
مشابه تمام دستگاه ها و تمهیدات مربوط به ایمنی 
ــتگاه تشخیص دهنده ی  باید از عملکرد صحیح دس
ــتاندارد و کالیبره بودن آن  گاز منوکسیدکربن، اس
ــا اطمینان کاذب از وجود  ــان حاصل نمود ت اطمین
دستگاه تشخیص دهنده ی گاز منوکسیدکربن سبب 
سوء تعبیر عالیم اولیه ی مسمومیت و افزایش خطر 
ــخصات و ویژگی های  نگردد. بنابراین، اطالع از مش
ــتگاه ها قبل از خرید، به هنگام نصب و بعد  این دس

از نصب و استفاده ضروری است.
با توجه به نیاز این دستگاه ها به تعویض حسگر 
ــازی  ــورت ادواری، بومی س ــه ص ــیون ب و کالیبراس
ــتگا ه ها  ــت و آزمون این دس ــاخت و تولید و تس س
ــان کاربر از  ــود. بدین گونه، اطمین ــنهاد می ش پیش
خرید محصول با کیفیت و استاندارد تأمین می شود 
و برای کالیبراسیون ادواری، تولیدکننده همواره در 

دسترس خواهد بود.
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