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 2 KILA 

ഓക്സിജൻ പ്രധാന ആയുധം 

 മ്കാഴിഡ് യുദ്ധത്തില് ഓക്സിജൻ നിര്ണാമകം 

 ഓക്സിജന് ഉത്ഩാദനം, ഴിതയണം, ഷംബയണം - ഩറ തറത്തില് 

 മുന്ഩ് ചഷൌകയയങ്ങള് ഉള്ളത് ആശുഩത്രികലില് ഭാത്രം  

 ഇന്ന് താചള തട്ടിമ്റക്ക് കൂടി ഴയാഩിപ്പിമ്ക്കണ്ടിമിയിക്കുന്നു 

 മ്കാഴിഡ് ട്രീട്ചഭന്റ് ചഷന്റരിലം ചിറമ്പ്പാള് DCC കലിലം ഴചയ  

 ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഷാമ്േതിക ഷസാമമ്ത്താചട 
ആഴവയാനുഷയണം ഴീടുകലിലം ഓക്സിജന് റബയഭാമ്ക്കണ്ടി 
ഴമ്ന്നക്കാം  



 3 KILA 

ഓക്സിജന് ചചമിന് 

 ഷര്കാരും ആമ്യാഗയ ഴകുപ്പം ഓക്സിജന് റബയത 
ഉരപ്പാക്കാന് നടഩടി എടുക്കുന്നു 

 തമ്േവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് പ്രാമ്ദവിക 
റബയതയും ഴിതയണ യീതിയും ഉരപ്പാക്കണം  

 ആമ്യാഗയ പ്രഴര്ത്തകര് ഴളി മ്യാഗികലിമ്റക്ക് 

 ചികിത്സയുചട ബാഗഭാമാണ് 
ഉഩമ്മാഗിക്കുന്നചതന്നതിനാല് മ്ഡാക്ടറുചട 
നിര്മ്േവ പ്രകായം ഭാത്രം മ്യാഗിക്ക് ഓക്സിജന് 
നല്കുക 

  സുയക്ഷ ക്രഭീകയണങ്ങള് അതയാന്താമ്ഩക്ഷിതം 

 



 4 KILA 

ഓക്സിജന് 
 

ജീഴ ഴായു 

അന്തയീക്ഷത്തിചറ യണ്ടാഭചത്ത ഴറിമ 
ഘടകം  

  ഴയാപ്തം - 20.8 %  

ജീഴചന്റ നിറനിൽപ്പിന് ഓക്സിജൻ 
അതയന്താമ്ഩക്ഷിതം 



 5 KILA 

അഩകടകായിയും! 
 

 ഓക്സിജൻ ജൃറന നിയക്ക് ഴർദ്ധിപ്പിക്കും 

 അത് മ്ഫാടനത്തിമ്റക്ക് നമിമ്േക്കാം 

 ഓക്സിജചന്റ മ്ചാർേ ഉണ്ടാകരുത് 

 മ്ചാർേ സ്ഥറത്തിന് ചുറ്റം ജൃറന മ്രാതസ്സുകലിചെന്ന് 
ഉരപ്പഴരുത്തണം 

 അഗ്നി അഩകട ഷാധയത കുരഴാമതിനാൽ ഓക്സിജൻ 
ദ്രാഴക രൂഩത്തിൽ ചകാണ്ടുമ്ഩാകുന്നു 

 ഩമ്ക്ഷ ഒരു മ്ഫാടന ഷാധയത ഇമ്പ്പാഴം നിറനിൽക്കുന്നു. 

 



 6 KILA 

അഩകടങ്ങൾ ഒളിഴാക്കാന് 
 

ദ്രാഴക ഓക്സിജനില് 
നിന്നുമുള്ള മ്കാൾഡ് 
മ്ഫൺഷ് തീവ്രഭാമ 
ചഩാള്ളറിന്  കായണഭാകാം 

ഓക്സിജചന്റ ഷാന്ദ്രത 
ഴർദ്ധിക്കുമ്പാൾ തീയുചട 
ആലികത്തറിന് ഷാധയത 
കൂടുന്നു 

 



 7 KILA 

പുകഴറി ഩാടിെ! 

ഴായുഴിൽ എളുപ്പത്തിൽ കത്തുന്ന ഴസ്തുക്കൾ 
ജൃറനത്തിന് ഇയമാകുക ഭാത്രഭെ, 
ഓക്സിജചന്റ ഷാന്നിധയത്തിൽ 
ഊർജ്ജമ്ത്താചട കത്തുകയും  ചചയ്യുന്നു. 

ഓക്സിജൻ ഷംബയിക്കുകമ്മാ കകകായയം 
ചചയ്യുകമ്മാ ചചയ്യുന്ന ഏചതേിലം 
പ്രമ്ദവങ്ങലിൽ പുകഴറി അചെേിൽ തുരന്ന 
തീജൃാറകൾ അനുഴദിക്കരുത് 

 



 8 KILA 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകള്  
ഴിതയണവം ഗതാഗതവം 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകൾ നിറത്ത് ഉരുട്ടിചക്കാണ്ടു മ്ഩാകരുത് 

കംപ്രഷ് ചചയ്ത ഷിറിണ്ടറുകൾ എമ്പ്പാഴം നിഴർന്നു 
നിൽക്കണം 

ഷിറിണ്ടറുകളുചട ഗതാഗതം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആമിയിക്കണം 

ഴാൽഴ് തകർന്നാൽ ഷിറിണ്ടർ ഒരു മ്രാക്കറ്റ് മ്ഩാചറമാകും, 
ഇത് ഩയിക്കുകൾമ്ക്കാ ഭയണത്തിമ്നാ കായണഭാകാം.  

ഷിറിണ്ടറുകളുചട ചറനത്തിന് മ്ട്രാലി ഉഩമ്മാഗിക്കണം 

 മ്റാഡിങ്ങം  അണ്മ്റാഡിങ്ങം  അതീഴ ജാഗ്രതമ്മാചട 
കകകായയം ചചയ്യണം 

 



 9 KILA 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകള്  - ഴിതയണവം ഗതാഗതവം 

എൊ ഷിറിണ്ടറുകളും ഒന്നിച്ചു നീക്കുന്നത് തടയുക 

ഴാസനം മ്ഴഗത ഩയിധി കടക്കരുത്  

 ഒമ്യ ഷഭമം കടമ്ത്തണ്ട ഷിറിണ്ടറുകളുചട എണ്ണം 
ഩയിഭിതചപ്പടുത്തുക 

ഷിറിണ്ടറുകൾ താചള ഇടുകമ്മാ, അചെേിൽ 
ആഘാതം ഏല്കുന്നതിനു ഇടമാക്കുകമ്മാ ചചയ്യരുത് 



 10 KILA 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകള്  - ഴിതയണവം ഗതാഗതവം 

അതയാസിതങ്ങൾ കകകായയം ചചയ്യാൻ കൈഴർക്ക് 
തീര്േമായും ഩയിവീറനം 

 ചഭറ്റീയിമൽ മ്ഷഫ്റ്റി ഡാറ്റ ശീറ്റം (എം.ഷ്.ഡി.ഷ്) 
ട്രാൻമ്പാർട്ട് എഭർജൻഷി കാർഡം (ചട്രം കാർഡ്) 
ഴാസനത്തിൽ റബയഭാമിയിക്കണം 



 11 KILA 

ഷിറിണ്ടര് കകകായയം ചചയ്യുമ്പാള് 

ഷിറിണ്ടറുകൾ നീക്കാൻ ചഭക്കാനിക്കൽ റിഫ്റ്റിംഗ് 
ഉഩകയണങ്ങളും മ്ട്രാലികളും ഩയഭാഴധി 
ഉഩമ്മാഗിക്കുക. 

സുയക്ഷാ ബൂട്ടം, സുയക്ഷാ കണ്ണാടികളും, ചറതർ 
കയ്യുരകളും ധയിേിട്ട ഭാത്രമ്ഭ ഷിറിണ്ടറുകൾ 
കകകായയം ചചയ്യാൻ ഩാടുള്ളു. 

 മ്റാഡചചയ്യുമ്പാഴം ഗതാഗതം ചചയ്യുമ്പാഴം 
ഷിറിണ്ടർ അൺമ്റാഡ ചചയ്യുമ്പാഴം, പുകഴറി 

കർവനഭാമി നിമ്യാധിേിയിക്കുന്നു. 

 



 12 KILA 

ഷിറിണ്ടര് കകകായയം ചചയ്യുമ്പാള് 

ഷിറിണ്ടറുകൾ ഴീഴന്നത് തടമാൻ ചങ്ങറകമ്ലാ ഭറ്റ് 
ഭാർഗങ്ങമ്ലാ  ഉഩമ്മാഗിേ് നിശ്ചറഭാക്കണം. 

 മ്റാഡിങ്ങം അൺമ്റാഡിങ്ങം അതീഴ ജാഗ്രതമ്മാചട  

 മ്റാഡിങ് അൺമ്റാഡിങ് ഏയിമമിൽ രബ്ബർ 
ഭാറ്റകൾ ഉഩമ്മാഗിക്കണം   



 13 KILA 

ഷംബയണ സ്ഥറങ്ങലില് 
 

കംപ്രഷ് ചചയ്ത ഷിറിണ്ടറുകൾ എമ്പ്പാഴം നിഴർന്നു നിൽക്കണം 

ഷിറിണ്ടർ ചങ്ങറ ഉഩമ്മാഗിേ് ഫന്ധിപ്പിക്കണം 

എൊ ഷിറിണ്ടറുകൾക്കും ഴാൽവകലിൽ കയാപ്സ് ഉണ്ടാകണം   

 മ്ചാർേയ്ക്ക് കായണഭാമ്മക്കാവന്ന മ്കടുഩാടുകലിൽ നിന്ന് 
ഷംയക്ഷിക്കുന്നതിന് ഷിറിണ്ടറുകൾ 
ഉഩമ്മാഗത്തിറിൊത്തമ്പ്പാൾ ഴാൽവകൾ അടയ്ക്കണം 

ഷിറിണ്ടരിചന്റ ഏറ്റവം ദുർഫറഭാമ ബാഗഭാണ് ഴാൽഴ് 

അതിനു ക്ഷതമ്ഭല്ക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തികള് ഒളിഴാക്കണം 

 



 14 KILA 

ഷംബയണ സ്ഥറങ്ങലില് 

ഷിറിണ്ടറുകൾ എൊയ്പമ്പ്പാഴം ജൃറന 
ഴസ്തുക്കലിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം 

നന്നാമി ഴായുഷഞ്ചായമുള്ള സ്ഥറങ്ങലിൽ 
ഷിറിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കണം. 

പുകഴറി കർവനഭാമി നിമ്യാധിക്കുക 

 ‘പുകഴറി ഩാടിെ’ അടമാലങ്ങൾ സ്ഥാഩിക്കണം  

കത്തുന്ന ഗയാഷ് ഷിറിണ്ടറും ഓക്സിജൻ 
ഷിറിണ്ടറും തമ്മിൽ കുരഞ്ഞത് 20 അടി ദൂയം 
എൊയ്പമ്പ്പാഴം നിറനിർത്തുക 

 

 



 15 KILA 

ഷംബയണ സ്ഥറങ്ങലില് 

എൊ തയം ഷിറിണ്ടറുകളും മ്ഴര് തിയിച്ചു ഷംബയിക്കുക 

ശൂനയഭാമ ഷിറിണ്ടറുകൾ  നിരഞ്ഞഴമില്  നിന്നും 
മ്ഴർ തിയിേ് അതിനനുഷയിേ് ടാഗ് ചചയ്തു ചഴക്കണം 

നിരഞ്ഞ ഷിറിണ്ടറുകൾ ദീർഘകാറം സൂക്ഷിക്കുന്നത് 
തടമാൻ പിമ്പാ (പസ്റ്റ്-ഇൻ, പസ്റ്റ്-ഔട്ട്) ഇൻചഴന്റരി 
ഷിസ്റ്റം ഉഩമ്മാഗിക്കണം. 



 16 KILA 

ഷംബയണ സ്ഥറങ്ങലില് 

ഷിറിണ്ടർ ഷംബയണത്തിമ്റക്ക് മ്നയിട്ട് പ്രമ്ഴവനം 
നൽകുന്ന എൊ ഴാതിലകളും മ്ഗറ്റകളും പുരമ്ത്തക്ക് 
തുരമ്ക്കണ്ടതാണ് 

ഷിറിണ്ടറുകൾ എഭർജൻഷി എക്സിറ്റകലിൽ നിന്നും കൂടുതൽ 
ഷഞ്ചായ-സ്ഥറങ്ങലിൽ നിന്നും ഭാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം 

നനഞ്ഞ നിറകലിൽ ഷിറിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഩാടിെ 

ഷിറിണ്ടർ ഷംബയണത്തിന് ഭതിമാമതും എന്നാൽ 
നിമന്ത്രിതവഭാമ  പ്രമ്ഴവനം (ചരസ്ട്രിക്ടഡ് ആക്സഷ്) 
ഭാത്രം  

കഷൻ മ്ഫാർഡകൾ സ്ഥാഩിക്കണം 

 



 17 KILA 

ഷംബയണ സ്ഥറങ്ങലില് 

 മ്രഡിമറ്ററുകലിൽ നിന്നും ഭറ്റ് താഩ മ്രാതസ്സുകലിൽ 
നിന്നും അകചറ ഷിറിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കണം 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകള് ഴാകൃം, ചഭഡിക്കൽ എമർ  
കംപ്രഷർ പ്ലാന്റ് എന്നിഴമിൽ നിന്ന് മ്ഴർതിയിക്കണം 

കഴദുതി കണക്ഷനുകൾ, ജൃറനത്തിചന്റ ഉരഴിടങ്ങൾ, 
ജൃറനം ഭാറിനയ ഴസ്തുക്കൾ നിന്ന് അകചറ സൂക്ഷിക്കണം  

ഷംബയണസ്ഥറത്തിനു ചുറ്റം ജൃറന മ്രാതസുകള് , 
പുകഴറി, തീജൃാറകൾ കർവനഭാമി 
ഒളിഴാമ്ക്കണ്ടതാണ് (കഷൻമ്ഫാർഡകൾ 
സ്ഥാഩിമ്ക്കണ്ടതാണ്) 

 



 18 KILA 

മുന്കരുതലകള് 

 മ്ചാർേമ്മാ ഭറ്റ് പ്രവ് നങ്ങമ്ലാ ഉണ്ടാകാതിയിക്കാൻ 
ഷിറിണ്ടറുകളും അതിചന്റ ഷംബയണവം ഩതിഴാമി 
ഩയിമ്വാധിക്കണം. 

ഷംബയണ സ്ഥറത്തിചന്റ താഩനിറ 52 ° C (125 ° F) 
കഴിമാൻ ഩാടിെ. 

ഓക്സിജൻ ഷിറിണ്ടറുകൾ രാക്കുകലിമ്റാ ചങ്ങറകലിമ്റാ 
സുയക്ഷിതഭാക്കിമിയിക്കണം. 

 മുരിമിൽ ഷിറിണ്ടറുകൾ കകകായയം ചചയ്യാൻ ഭതിമാമ 
ഇടമുണ്ടാമിയിക്കണം 



 19 KILA 

മുന്കരുതലകള് 

 ചഭറ്റീയിമൽ മ്ഷഫ്റ്റി ഡാറ്റ ശീറ്റ് (എം.ഷ്.ഡി.ഷ്) 
മ്സ്റ്റാമ്രജ് ഏയിമമിൽ റബയഭാമിയിക്കണം 

ഗയാഷ് ഷിറിണ്ടറുകൾക്ക് മുകലിൽ ഭറ്റ ഴസ്തുക്കചലാന്നും 
സൂക്ഷിക്കാൻ ഩാടിെ. 

ഓക്സിജന് ഷിറിണ്ടർ ഷംബയണ മുരിമിൽ/സ്ഥറത്തു ഭറ്റ 
ഴസ്തുക്കചലാന്നും സൂക്ഷിക്കരുത്  

 



 20 KILA 

കകകായയം ചചയ്യുന്നഴര് 
 

ദ്രാഴക ഓക്സിജനും അനുഫന്ധ ഉഩകയണങ്ങളും 
കകകായയം ചചയ്യാൻ അനുഴദിക്കുന്നതിന് മുപ് 
ഓക്സിജൻ കകകായയം ചചയ്യുന്ന ഉമ്ദയാഗസ്ഥർക്ക് 
ബൌതികവം യാഷഩയവഭാമ ഷഴിമ്വശതകളും 
സുയക്ഷാ ഩയിഗണനകളും നന്നാമി അരിമണം. 

കംപ്രസ്ഡ് ഗയാഷ് ഷിറിണ്ടറുകൾ വയിമാമി 
കകകായയം ചചയ്യാന് ആ മ്കന്ദ്രത്തിചറ എൊ 
ജീഴനക്കാരും അരിഞ്ഞിയിക്കണം   

 



 21 KILA 

ഩയിവീറനം അതയാഴവയം 

ജീഴനക്കാർക്ക് ഩതിഴാമി ഩയിവീറനം നല്കണം 

 CFLTC, DCC കലിലം തീര്േമായും ഩയിവീറനം 
നല്കണം 

തീഩിടുത്തം മ്നയിടാന് ഓമ്യാ മ്കന്ദ്രത്തിലം ഩയിവീറനം  

 മ്ഭാക്ക് ൈില്  

പസ്റ്റ് എമിഡ്  ഩയിവീറനം  

 



 22 KILA 

പ്രതികയണ ഷംഴിധാനത്തിചറ 
പ്രധാന ഴിഴയങ്ങൾ 

ദ്രാഴക ഓക്സിജൻ അന്തയീശത്തിമ്റക്ക് എത്തുന്ന 
നിഭിശം അത് ഫാഷ്പീകയിക്കചപ്പടുകയും  തുടർന്ന് 
മൂടൽഭഞ്ഞിചന്റ പ്രതീതി ഉലഴാക്കുന്നു. 

അതിനാൽ, മ്ചാർേയുണ്ടാമാൽ അത് പറപ്രദഭാമി 
ഭനഷിറാക്കാനും തടയുഴാനും കളിമിെ 

ഏക ഭാര്ഗം അഩകടഷാധയത ഇൊതാക്കുക  

 മ്ചാർേയുചട ഉരഴിടം കചണ്ടത്തി റീക്ക് തടയുക  

 



 23 KILA 

 
 
 
 
ഓക്സിജൻ മ്ചാർേയ്ക്ക് കായണഭാമ അഩകടമുണ്ടാമാൽ 

 ഉരഴിടത്തിചറ മ്ചാർേ തടയുക പ്രാഥഭിക റക്ഷയം 

ചുറ്റമുള്ള സ്ഥറത്ത് നിന്നുള്ള ജൃറനത്തിചന്റ എൊ 
മ്രാതസ്സുകളും ഇൊതാക്കണം  

ഴറിമ അലഴിൽ ഓക്സിജൻ മ്ചാർേ കായണം, തീ എളുപ്പത്തിൽ 
ഒരു മ്ഫാടനത്തിമ്റക്ക് നമിക്കും 

ചുറ്റം ഭതിമാമ ഴായുഷഞ്ചായം ഉണ്ടാമിയിക്കണം, എേില് 
മ്ചാർന്ന ഓക്സിജൻ എഴിചടയും മ്വഖയിക്കചപ്പടിെ 

അചെേില് ഩിന്നീട് ഒരു മ്ഫാടനത്തിന് കായണഭാമ്മക്കാം 



 24 KILA 

തീഩിടുത്തമുണ്ടാമാല് 

തീ ചകടുത്താനും കചണ്ടയ്നർ തണുപ്പിക്കാനും ഴാട്ടർ മ്േ 
അചെേിൽ ഴാട്ടർ ഭിസ്റ്റ്  ഉഩമ്മാഗിക്കണം  

ഴാട്ടർ ചജറ്റകൾ ഉഩമ്മാഗിക്കാൻ ഩാടിെ 

ഴാതക മ്ചാർേ നിര്ത്താന് കളിയുന്നിചെേിൽ, 
അഩകടകയഭാമ പ്രമ്ദവം ഒളിപ്പിക്കണം 

തീഩിടിത്തത്തിചന്റയും മ്ഫാടനത്തിചന്റയും 
അഩകടഷാധയത കുരയ്ക്കുന്നതിന് പ്രമ്ദവചത്ത എൊ 
ഗതാഗത നീക്കങ്ങളും അഴഷാനിപ്പിക്കണം 



 25 KILA 

ഴയക്തിഗത ഷംയക്ഷണ ഷംഴിധാനം  
(ഩിഩിഇ മ്ഩാലിഷി)  

 

 പമർ ഷൂട്ടകൾ 

 ചഷല്ഫ് കകണ്ടൻഡ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പായറ്റഷ് 
(SCBA) 

 ക്രമ്മാജനിക് മ്ലാവ്ഷ് 

 മ്ഷഫ്റ്റി ഷൂഷ്   

 മ്ചാർേ തടയുന്നതിന് പാർക്ക് പ്രൂപ് 
ടൂളുകളുള്ള ടൂൾഷ് മ്ഫാക്സ് 



 26 KILA 

ആഴവയം കരുമ്തണ്ട സുയക്ഷ ഷാഭഗ്രികള്  -  
അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

 

ഴിഴിധ തയം ഷാഭഗ്രികള് 

ഓമ്യാ മ്കന്ദ്രത്തിചറയും ഓക്സിജന് ഷംബയണ 
ഷൃബാഴവം ഴയാപ്തിയുഭനുഷയിേ് ഇഴമില് 
ഏചതാചക്കമാണ് സ്ഥാഩിമ്ക്കണ്ടചതന്ന് ജിൊ ദുയന്ത 
നിഴായണ അമ്താരിട്ടിയുചട നിര്മ്േവം 
ഷൃീകയിമ്ക്കണ്ടതാണ് 

 



 27 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

പമർ കസൈന്റ് ഷിസ്റ്റം (Fire Hydrant System) 
തീഩിടുത്തമ്ഭാ റീമ്ക്കമ്ജാ ഉണ്ടാമാൽ ചഴള്ളത്തിചന്റ റബയത 
ഉരപ്പാക്കാനാമി ഓക്സിജൻ ഷംബയണ സ്ഥറത്തിന് അടുത്താമി 
കസൈന്റ് മ്ഩാമിന്റുകൾ സ്ഥാഩിമ്ക്കണ്ടതാണ്. 

 



 28 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

പമർ എസ്റ്റിംഗിചശർ (Fire Extinguishers)   

 തീഩിടുത്തം ഉണ്ടാമാൽ ഉടനടി ഉഩമ്മാഗിക്കാൻ ഒരു ഉഩകയണം  

 Dry Chemical Powder (DCP) & Carbon dioxide ആണ് 
ഇത്തയത്തിലള്ള തീഩിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവമ്പാൾ ഉഩമ്മാഗിക്കുക  

 റബയത ഉരപ്പഴരുത്തണം   

 



 29 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

ഗയാഷ് മ്ഭാണിറ്റരിംഗ് ഷിസ്റ്റം (Gas Monitoring System)  

ഒരു ഗയാഷ് റീക്കുണ്ടാമാൽ ഩയിസ്ഥിമിചറ ഓക്സിജചന്റ അലഴ് ഒരു 
നിശ്ചിത അലഴിൽ കൂടുതൽ ആമാൽ അറാരത്തിലൂചട 

അരിമിക്കുന്ന ഉഩകയണം.  

 



 30 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

പമർ അറാരം ഷിസ്റ്റം (Fire Alarm System)   

   ഭാനൃൽ കാൾ മ്ഩായ്പന്റ്ഷ് (എം.ഷി.ഩി) (Manual Call 
Points) - ഉചിതഭാമ ചറാമ്ക്കശനുകലിൽ ഭാനൃൽ ആമി 
കഷരൺ മുളക്കുന്നതിന്.  

 



 31 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

ഓക്സിജൻ എൻരിേഡ് മ്ഩാർട്ടഫിൽ ഗയാഷ് ഡിറ്റക്ടർ 
(Oxygen Enriched Portable Gas Detector)  

  ഗയാഷ് റീക് കണ്ടുഩിടിക്കുന്നതിനാമി ഉഩമ്മാഗിക്കുന്ന ഉഩകയണം 

 



 32 KILA 

അഗ്നി സുയക്ഷാ ഷൌകയയങ്ങൾ 

േിചേെർ ഷിസ്റ്റം (Sprinkler System)   

 മ്ചാര്േമ്മാ തീഩിടുത്തമ്ഭാ ഉണ്ടാമാല് ഓമ്ട്ടാഭാറ്റിക്  
ആമി ചഴള്ളം മ്േ ചചയ്യാനും ഷിറിണ്ടറുകൾ 
തണുപ്പിക്കാനും തീ അണക്കാനും  

 



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION 
Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in  

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION 
Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in  


