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صفحهبرند ردیفصفحهبرند ردیفصفحهبرند ردیف
1Advanced6526 GST3651 Sens2
2 Agni5027 Hochiki 6152 Sentek98
3 ampac3128 Horing8553SHIELD UK158
4 Apollo729 ISST4154 Syncoln18
5 Argus5030 JALO13755 System Sensor81
6BOSCH14931 Kentec52،6656Syncoln18
7 Bristol13332lifeco8857Teledata157
8BRK-First Alert1 , 12733 mavili5458 Teletek66
9 Cooper8234  Morley-IAS7859 Texecom14
10 Cranford Control3135 Multron13560 Thermocable48
11C-Tec2036Ningbo Kingdun Electronic Industry Co Ltd161THORN (TYCO)2
12 Detectomat2137Ningbo Siterwell Electronics1,6962UniPOS159
13 Detectomat14138NITTAN13663V_GREAT89
14 eurotech 7539 NOVAR GMBH10164VES90
15 EST8340 NSC765  Vimpex30
16 Exir Trading8841OlympiaElectronics10566 VRC108
17 Fike2742 Paradox9967xtralis85
18 Finder5243 PATOL3068Zeta128
19FIREBEAM10444POLON-ALFA15769ZITEX1
20 Fire fighting1745 Potter14570
21Fireguard9446 Protec2371
22FIREX-UK4347 Ravel90,10872
23 FSC EXPORT7448Rezontech7073
24General Electric/UTC11349SD37074
25 GENT4950 Securiton13875

قابل توجه شرکتهاي ارائه دهنده تجهیزات ایمنی:  با توجه به تماس هاي مکرر در خصوص ارسال لیست 
تجهیزات داراي تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر ، 

مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان 
قرارگیرد

فهرست محصوالت اعالم حریق مورد تائید سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

1
هشدار دهنده گاز مونواکسید کربن و 

متان (گاز شهري)
AY- 300ایرانپیشگام

سازمان ملی 
استاندارد ایران

T-13-94-001  
T-14-94-001

88880753
پیشگامان صنعت 
هوشمند آیسان

کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی2
BRK First-  

Alert
CO250ETLآمریکا

AOTX.BP606
4

آوند انرژي22899522

کاشف دود وگاز مونواکسیدکربن موضعی3
BRK First-  

Alert
SCO500ETLآمریکا

AOTX.BP606
1

آوند انرژي22899522

کاشف گازمونواکسیدکربن4
Ningbo 
Siterwell 

 ساریان سیستم نوینGS811-BLPCB1044c/0266525518چین

کاشف گازمونواکسیدکربن5
Ningbo 
Siterwell 

 ساریان سیستم نوینGS819BSIKM61683066525518چین

کاشف گازمونواکسیدکربن6
Ningbo 
Siterwell 

خانه امن آریاGS811LPCB1044c/0122768738چین

کاشف گازمونواکسیدکربن7
Ningbo 
Kingdun 

LMچین A-201LPCBb1275 خانه امن آریا0122768738/

ZI-S820ایرانZITEXکاشف دودي متعارف9
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/002

66055848-
33531394

ZI-H720ایرانZITEXکاشف حرارتی متعارف10
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/004

66055848-
33531394

ZI-S817ایرانZITEXکاشف دودي متعارف11
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/001

66055848-
33531394

ZI-H717ایرانZITEXکاشف حرارتی متعارف12
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/003

66055848-
33531394

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شرکت خانه امن آریا صرفاً حق فروش مدل GS811 را دارد.

شرکت تعاونی 
(خدمات مهندسی 
ایمنی) کارکنان 

سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی 
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ZI-Cp85ایرانZITEXشستی کانونشنال13
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/005

66055848-
33531394

ZI-Cp95ایرانZITEXشستی کانونشنال14
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ل-95/006

66055848-
33531394

15
پانل متعارف 2 زون قابل افزایش تا 16 

زون
ZITEXایرانZX-1800-N

سازمان ملی 
استاندارد ایران

ب606065794
66055848-
33531394

HD-101 ایرانSENSآشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال16
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ب604604693
1922-CPR-

88569514
آبادگستر تاسیسات 

ایرانیان

SD-101ایرانSENSآشکار ساز دودي اپتیکال کانونشنال17
سازمان ملی 

استاندارد ایران
ب604604593 
1922-CPR-

88569514
آبادگستر تاسیسات 

ایرانیان

18
شستی اعالن حریق قابل ریست 

کانونشنال
SENSایرانRC-100

سازمان ملی 
استاندارد ایران

ب604604793
1922-CPR-

88569514
آبادگستر تاسیسات 

ایرانیان

19
مرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال 2 

الی 16 زون
SENSایرانPC5

سازمان ملی 
استاندارد ایران

م604717893
1922-CPR-

88569514
آبادگستر تاسیسات 

ایرانیان

کاشف دودي متعارف20
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم601PLPCB681d/0344201601انگلیس

21
کاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی 

عکس العمل سریع
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم601H-RLPCB681c/0244201601انگلیس

22
کاشف حرارتی متعارف ثابت
متعارف ثابت به همراه پایه

THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم601H-FLPCB681c/0344201601انگلیس

کاشف ترکیبی متعارف23
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم601PHLPCB681j/0144201601انگلیس

کاشف شعله اي متعارف24
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم601FLPCB681r/0144201601انگلیس

و خدمات ایمنی 
تهران - زیتکس 

تهران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دودي آدرس پذیر25
THORN 
TYCO( )

830PLPCBانگلیس VDS - 
681d/07 - 
G211104

نور ندا سیستم44201601

26
کاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس 

پذیر
THORN 
TYCO( )

830PCLPCBانگلیس VDS - 
681b/03-
G211106

نور ندا سیستم44201601

کاشف حرارتی آدرس پذیر27
THORN 
TYCO( )

830HLPCBانگلیس VDS - 
681c/10 - 
G211105

نور ندا سیستم44201601

کاشف ترکیبی آدرس پذیر28
THORN 
TYCO( )

830PHLPCBانگلیس VDS - 
681b/05 - 
G211103

نور ندا سیستم44201601

کاشف دودي آدرس پذیر29
THORN 
TYCO( )

850PLPCBانگلیس VDS - 
681z/01 - 
G211108

نور ندا سیستم44201601

30
کاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس 

پذیر
THORN 
TYCO( )

850PCLPCBانگلیس VDS - 
681w/01-
G211110

نور ندا سیستم44201601

کاشف حرارتی آدرس پذیر31
THORN 
TYCO( )

850HLPCBانگلیس VDS - 
681p/01 - 
G211109

نور ندا سیستم44201601

کاشف حرارتی آدرس پذیر32
THORN 
TYCO( )

850PHLPCBانگلیس VDS - 
681w/03 - 
G211107

نور ندا سیستم44201601

شستی متعارف داخلی33
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMCP200LPCB166b/4144201601انگلیس

شستی متعارف خارجی34
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMCP230LPCB166b/5344201601انگلیس

شستی آدرس پذیر داخلی35
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمCP820LPCB681n/0144201601انگلیس

شستی آدرس پذیر خارجی36
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمCP830LPCB681n/0244201601انگلیس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شستی آدرس پذیر محیط ضد انفجار37
THORN 
TYCO( )

 CP840ExVDSانگلیس
G 209027

نور ندا سیستم44201601

آژیر متعارف داخل ساختمان38
THORN 
TYCO( )

انگلیس
Banshee 
Indor

LPCB VDS - 
715a/04 - 
G211032

نور ندا سیستم44201601

آژِیر متعارف خارج ساختمان39
THORN 
TYCO( )

انگلیس
Banshee 
Outdor

LPCB VDS - 
715a/04 -
G211032

نور ندا سیستم44201601

آژیر و چراغ40
THORN 
TYCO( )

Bansheeانگلیس elit LPCB VDS - 
715a/04 -
G211033

نور ندا سیستم44201601

41
آژِیر و چراغ چشمک زن متعارف خارج 

ساختمان
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمFlashni LPCB378b/0144201601انگلیس

42
آژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر 

داخل ساختمان
THORN 
TYCO( )

LPSY800انگلیس
LPCB VDS -  - 

BRE 

378e/01-
G208006-

0832-CPD-
0571

نور ندا سیستم44201601

43
آژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر 

خارج ساختمان
THORN 
TYCO( )

LPSY865انگلیس
LPCB VDS -  - 

BRE 

378e/03-
G208006-

0832-CPD-
0572

نور ندا سیستم44201601

آژِیر آدرس پذیر داخل ساختمان44
THORN 
TYCO( )

LPAV800انگلیس
LPCB VDS -  - 

BRE 

378e/05-
G208007-

0832-CPD-
0573

نور ندا سیستم44201601
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آژِیر آدرس پذیر خارج ساختمان45
THORN 
TYCO( )

LPAV865انگلیس
LPCB VDS -  - 

BRE 

378e/06-
G208007-

0832-CPD-
0574

نور ندا سیستم44201601

آژِیر به صورت پایه کاشف46
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم802SBLPCB 681g/0144201601انگلیس

کاشف مکنده یک لوله47
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمVLCLPCB 305d/0344201601انگلیس

کاشف مکنده چهار لوله48
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمVLPLPCB 305d/0444201601انگلیس

کاشف مکنده چهار لوله49
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمVLSLPCB 305d/0544201601انگلیس

بیم کاشف50
THORN 
TYCO( )

Fireray 50/100VDSانگلیس UL - 
G206103 - 
S3417

نور ندا سیستم44201601

51
کاشف شعله اي مادون قرمزمتعارف ذاتاً 

امن
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمS231iLPCB681r/0544201601انگلیس

52
کاشف شعله اي مادون قرمزمتعارف ضد 

انفجار با خروجی آنالوگ
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمS241FLPCB    681r/0844201601انگلیس

53
کاشف شعله اي مادون قرمز سه کاناله 

متعارف ذاتا"امن خروجی آنالوگ
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمS241iLPCB681r/0744201601انگلیس

54
کاشف شعله اي مادون قرمز سه کاناله 

آدرس پذیر ضدانفجار
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمS271FLPCB681r/1244201601انگلیس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

55
کاشف شعله اي مادون قرمز سه کاناله 

آدرس پذیر ذاتا"امن
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمS271iLPCB681r/1344201601انگلیس

ماژول آدرس پذیر رله خروجی56
THORN 
TYCO( )

RIM800LPCBانگلیس VDS - 
681t/04-
G203002

نور ندا سیستم44201601

ماژول آدرس پذیر کنتاکت ورودي57
THORN 
TYCO( )

CIM800LPCBانگلیس VDS - 
681t/02-
G205075

نور ندا سیستم44201601

ماژول آدرس پذیر راه انداز آژیر متعارف58
THORN 
TYCO( )

SNM800LPCBانگلیس VDS - 
681t/06-
G203010

نور ندا سیستم44201601

ماژول آدرس پذیر تک ورودي/خروجی59
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمSIO800VDSG20304444201601انگلیس

ماژول آدرس پذیر سه ورودي/خروجی60
THORN 
TYCO( )

MIO800LPCBانگلیس VDS - 
681t/08-
G205102

نور ندا سیستم44201601

61MX مرکز تکرار کننده پنل
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMXRLPCB 681ak/R01-44201601انگلیس

62MZX مرکز تکرار کننده پنل
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMZXRLPCB681ap/r0144201601انگلیس

پنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ63
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMZX-32-RLPCB 681ap/r0244201601انگلیس

پنل اعالن حریق آدرس پذیر چهار لوپ64
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستمMX4000LPCB681an/0144201601انگلیس

65
کاشف ترکیبی دودي ، حرارتی  آدرس 

پذیر جهت محیط هاي پر خطر
THORN 
TYCO( )

نور ندا سیستم801PHExVDSG20810844201601انگلیس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

66
کاشف شعله اي آدرس پذیر جهت محیط 

هاي پر خطر
THORN 
TYCO( )

801FExLPCBانگلیس VDS-
681r/04-
G209082

نور ندا سیستم44201601

برد آدرس پذیر ورودي67
THORN 
TYCO( )

DDM800LPCBانگلیس VDS-
681v/01-
G210021

نور ندا سیستم44201601

68
مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 1 لوپ، 

32زون
THORN 
TYCO( )

MZX251LPCBانگلیس VDS-
681ap/03-
G209203

نور ندا سیستم44201601

69
مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 2 لوپ، 

32زون
THORN 
TYCO( )

MZX251LPCBانگلیس VDS-
681ap/06-
G209203

نور ندا سیستم44201601

70
مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 2 لوپ 

قابل افزایش به چهار لوپ، 64زون
THORN 
TYCO( )

MZX253LPCBانگلیس VDS-
681ag/02-
G209203

نور ندا سیستم44201601

71
 - FACPمرکز اعالن حریق آدرس پذیر
Solution F 1_up to  18 loop

NSCانگلیسF1_(2 to  18)VDSG20502488824365نارکوب ایران

انگلستانApolloآشکارساز دود متعارف ذاتا امن آپولو72
ORB-OP-
52028-APO

LPCB010s/0288824365نارکوب ایران

73
کاشف حرارتی متعارف ذاتا امن ثابت 

CS اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51156-APO

LPCB010r/1388824365نارکوب ایران

74
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 

CR اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51154-APO

LPCB010r/1288824365نارکوب ایران

75
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 

BS  اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51152-APO

LPCB010r/1188824365نارکوب ایران

76
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 

BR اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51150-APO

LPCB010r/1088824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

77
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 

A2S اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51148-APO

LPCB010r/0988824365نارکوب ایران

78
کاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف افزایشی 

A1R اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51146-APO

LPCB010r/0888824365نارکوب ایران

79
آشکارساز ذاتا امن دود و حرارت متعارف  

آپولو
Apolloانگلستان

ORB-OH-
53028-APO

LPCB010t/0288824365نارکوب ایران

80
کاشف ترکیبی حرارت و  گاز مونوکسید 

کربن  آدرس پذیر
Apollo305-58000انگلستانLPCB010aq/0188824365نارکوب ایران

81
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

دیسکاوري با ایزوالتور
Apollo908-58200انگلستانLPCB010av/0288824365نارکوب ایران

82
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

دیسکاوري
Apollo910-58200انگلستانLPCB010au/0188824365نارکوب ایران

83XP95 شستی اعالم حریق آدرس پذیرApollo905-55200انگلستانLPCB010au/0388824365نارکوب ایران

84
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

دیسکاوري
Apollo970-58200انگلستانLPCB010au/0488824365نارکوب ایران

SA5900-908LPCBbh010انگلستانApollo شستی آدرس پذیر 85 نارکوب ایران0188824365/
نارکوب ایران001LPCB010au/0788824365-55200انگلستانApolloشستی اعالم حریق متعارف آپولو86

87
شستی اعالم حریق متعارف محیط 

داخلی آپولو
Apollo021-55200انگلستانLPCB010au/0988824365نارکوب ایران

88
 AlarmSense شستی اعالم حریق

محیط داخلی
Apollo894-55200انگلستانLPCB010au/1388824365نارکوب ایران

89XP95آدرس پذیر A2S کاشف حرارتیApollo400-55000انگلستانLPCB010p/2088824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

90XP95آدرس پذیر CS کاشف حرارتیApollo401-55000انگلستانLPCB010p/2188824365نارکوب ایران

91
کاشف ذاتا امن حرارتی A2S آدرس 

XP95 پذیر
Apollo440-55000انگلستانLPCB010p/2388824365نارکوب ایران

نارکوب ایران400LPCB010p/0388824365-58000انگلستانApolloکاشف حرارتی آدرس پذیر دیسکاوري92

93
کاشف دودي اپتیکال آدرس پذیر 

دیسکاوري
Apollo600-58000انگلستانLPCB010q/0388824365نارکوب ایران

94
کاشف دودي  اپتیکال آدرس پذیر 

XP95
Apollo600-55000انگلستانLPCB010q/1888824365نارکوب ایران

95
کاشف ذاتا امن اپتیکال دودي آدرس 

XP95 پذیر
Apollo640-55000انگلستانLPCB010q/2288824365نارکوب ایران

نارکوب ایران700LPCB010h/0188824365-58000انگلستانApolloکاشف ترکیبی دود و حرارت دیسکاوري96

97
شستی اعالم حریق آدرس پذیرXP95 با 

ایزوالتور
Apollo908-55100انگلستانLPCB010w/0188824365نارکوب ایران

98
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

دیسکاوري
Apollo908-58100انگلستانLPCB010w/0388824365نارکوب ایران

99
شستی اعالم حریق آدرس پذیر مقاوم در 

برابر آب دیسکاوري
Apollo951-58100انگلستانLPCB010w/0688824365نارکوب ایران

نارکوب ایران720LPCB010aa/0588824365-55000انگلستانApolloایزوالتور لوپ سیستم اعالم حریق100

101
آژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون 

دیسکاوري با لنز قرمز
Apollo005-58000انگلستانLPCB010ak/0588824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

102
آژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون 

دیسکاوري با لنز سفید
Apollo007-58000انگلستانLPCB010ak/0688824365نارکوب ایران

103
کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوري یک 

کاناله
ApolloانگلستانASDVdsG21310588824365نارکوب ایران

104
کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوري دو 

کاناله
ApolloانگلستانASDVdsG21310588824365نارکوب ایران

نارکوب ایران856LPCB010ag/1588824365-55000انگلستانApolloمازول مبدل- ذاتا امن دو کاناله105
نارکوب ایران855LPCB010ag/1488824365-55000انگلستانApolloمازول مبدل- ذاتا امن تک کاناله106

107
 XP95 شستی اعالم حریق آدرس پذیر

محیط داخلی با ایزوالتور
Apollo908-55200انگلستانLPCB010av/0188824365نارکوب ایران

108
 A1R کاشف حرارتی متعارف افزایشی

اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
11013-APO

LPCB010r/0188824365نارکوب ایران

انگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت A2S اربیس109
ORB-HT-

11014-APO
LPCB010r/0288824365نارکوب ایران

110
 BR کاشف حرارتی متعارف افزایشی

اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
11015-APO

LPCB010r/0388824365نارکوب ایران

انگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت BS  اربیس111
ORB-HT-
11016-APO

LPCB010r/0488824365نارکوب ایران

112
 CR کاشف حرارتی متعارف افزایشی

اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
11017-APO

LPCB010r/0588824365نارکوب ایران

انگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت CS اربیس113
ORB-HT-

11018-APO
LPCB010r/0688824365نارکوب ایران

انگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت A1S اربیس114
ORB-HT-
11167-APO

LPCB010r/0788824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

انگلستانApolloکاشف دودي اپتیکال اربیس115
ORB-OP-
12001-APO

VdsG20403988824365نارکوب ایران

انگلستانApolloکاشف ترکیبی دود وحرارت اربیس116
ORB-OH-
13001-APO

VdsG20404088824365نارکوب ایران

117
کاشف شعله اي تک کاناله UV متعارف 

سري 65
Apollo025-55000انگلستانLPCB010an/0488824365نارکوب ایران

118
آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله 

لنز مادون قرمز
Apollo024-55000انگلستانLPCB010an/0388824365نارکوب ایران

119
آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله 

ماوراي بنفش و مادون قرمز
Apollo023-55000انگلستانLPCB010an/0288824365نارکوب ایران

نارکوب ایران847LPCB010ah/0688824365-55000انگلستانApolloماژول ورود و خروج تک کاناله120
نارکوب ایران588LPCB010ah/0188824365-55000انگلستانApolloماژول ورود و خروج سه کاناله121
نارکوب ایران852LPCB010ah/0888824365-55000 انگلستانApolloکنترل کننده آژیر آدرس پذیر122

نارکوب ایران843LPCB010ah/0488824365-55000 انگلستانApolloماژول نشان دهنده کنتاکت آدرس پذیر123

نارکوب ایران845LPCB010ah/0588824365-55000 انگلستانApolloماژول نشان دهنده زون124

125
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 

A1R اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51146-APO

LPCB010r/0888824365نارکوب ایران

126
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 

A2S اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51148-APO

LPCB010r/0988824365نارکوب ایران

127
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 

BR اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51150-APO

LPCB010r/1088824365نارکوب ایران

128
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 

BS  اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51152-APO

LPCB010r/1188824365نارکوب ایران
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Product Name 
نام تجاري
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Country

مدل قطعه   
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تاییدیه 
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شماره تست
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شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

129
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 

CR اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51154-APO

LPCB010r/1288824365نارکوب ایران

130
کاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف ثابت 

CS اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51156-APO

LPCB010r/1388824365نارکوب ایران

131
کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 

A1S اربیس
Apolloانگلستان

ORB-HT-
51158-APO

LPCB010r/1488824365نارکوب ایران

نارکوب ایران001LPCB010aK/0188824365-55000انگلستانApolloآژیر هوشمند فضاي باز قرمزرنگ132
نارکوب ایران002LPCB010ak/0288824365-55000انگلستانApolloآژیر هوشمند فضاي باز سفید رنگ133
نارکوب ایران005LPCB010ak/0388824365-55000انگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز قرمز134
نارکوب ایران006LPCB010ak/0488824365-55000انگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز شفاف135
نارکوب ایران940LPCB010n/0988824365-55100انگلستانApolloشستی آدرس پذیر ذاتا امن136

137
پایه رله دار کم مصرف هوشمند کاشف 

آدرس پذیر
Apollo242-45681انگلستانLPCB010ag/0188824365نارکوب ایران

,211LPCBULC-45681انگلستانApolloپایه  ایزوالتوردار کاشف آدرس پذیر138
010aa/04,UO
XXC.S7003

نارکوب ایران88824365

300-45681انگلستانApolloپایه آژیر ایزوالتور دار کاشف آدرس پذیر139 IBS VdsG20700988824365نارکوب ایران

140
پایه استاندارد رله دار ته خط  کاشف 

متعارف سري 65
Apollo247-45681انگلستانLPCB010ag/0488824365نارکوب ایران

141
پایه رله دار 12 ولت کاشف متعارف سري 

65
Apollo508-45681انگلستانLPCB010ag/0688824365نارکوب ایران

انگلستانApolloپایه رله دار کاشف متعارف اربیس142
ORB-RB-

10004
LPCB010ag/1788824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

143

کاشف دودي آدرس پذیر هوشمند 
سوتریا ایزوالتوردار اپتیکال با 5 مود 

کاري مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت 
با ال اي دي 3رنگ چشمک زن با دید 

360درجه

ApolloانگلستانSA5100-600LPCB VDS-
              

010bc/01-        
G       216027

نارکوب ایران88824365

144

کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند 
سوتریا ایزوالتوردار با 8 مود کاري 

مختلف و قابلیت تنظیم  درجه ونوع 
عملکرد با 3رنگ ال اي دي  چشمک زن 

دید 603درجه

ApolloانگلستانSA5100-400LPCB VDS-
     010bd/01-

G       216026
نارکوب ایران88824365

145

کاشف ترکیبی دود وحرارت آدرس 
پذیرهوشمند سوتریا ایزوالتوردار با 5 مود 
کاري،  تنظیم حساسیت ودرجه با 3رنگ 
ال اي دي چشمک زن با دید360درجه

ApolloانگلستانSA5100-700LPCB VDS-
             

010bb/01-        
G      216028

نارکوب ایران88824365

146
ماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند 

سوتریا
ApolloانگلستانSA4700-102LPCB010ah/1388824365نارکوب ایران

147
ماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر 

هوشمند سوتریا
ApolloانگلستانSA4700-104LPCB010ah/2188824365نارکوب ایران

148
ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده 
کنتاکت (Switch monitor) سوتریا

ApolloانگلستانSA4700-100LPCB010ah/1188824365نارکوب ایران

149
ماژول ورود و خروج  ریلی آدرس پذیر 

هوشمند سوتریا
ApolloانگلستانSA4700-302LPCB010ah/1488824365نارکوب ایران

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

150
ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده 

کنتاکت (Switch monitor) ریلی 
سوتریا

ApolloانگلستانSA4700-300LPCB010ah/1288824365نارکوب ایران

151
ماژول ورود و خروج  آدرس پذیر 

هوشمند با کنتاکت 220ولت ac و 
جریان 5 آمپر سوتریا

ApolloانگلستانSA4700-103LPCB010ah/1988824365نارکوب ایران

152
ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده 
کنتاکت (Switch monitor) دو کاناله 

 سوتریا
ApolloانگلستانSA6700-100LPCB010ah/2288824365نارکوب ایران

نارکوب ایرانPNC-0024VdsG21010288824365انگلستانTexecomآژیر فالشر مدل نکسوس153
نارکوب ایرانPSS-0089LPCB717a/0688824365انگلستانTexecomآژیر سونوس سفید رنگ متعارف154
نارکوب ایرانPBS-0003LPCB717a/0788824365انگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون سفید رنگ155
نارکوب ایرانPBS-0009LPCB717a/0888824365انگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون کرم رنگ156

157
 DC آژیر 105 دسی بل نکسوس

کالکسون
TexecomانگلستانPNS-0001VdsG21010088824365نارکوب ایران

158
 DC آژیر 120 دسی بل نکسوس

کالکسون
TexecomانگلستانPNS-0005VdsG21010688824365نارکوب ایران

159
آژیر فالشر ال اي دي دار متعارف 

سونوس، لنز و پایه قرمز
TexecomانگلستانPSC-0045LPCB717a/1088824365نارکوب ایران

160
آژیر فالشرداراي ال اي دي قرمز متعارف 

سونوس، لنز شفاف و پایه سفید
TexecomانگلستانPSC-0051LPCB717a/1188824365نارکوب ایران

161
آژیر فالشر ال اي دي دار متعارف 
سونوس، لنز کهربایی و پایه قرمز

TexecomانگلستانPSC-0054LPCB717a/1288824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

162
آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 

105 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0001VdsG21010288824365نارکوب ایران

163
آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی 

رنگ 105 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0002VdsG21010288824365نارکوب ایران

164
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 

105 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0020VdsG21010288824365نارکوب ایران

165
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 

105 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0041VdsG21010288824365نارکوب ایران

166
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز قرمز 

رنگ 110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0029VdsG210104  88824365نارکوب ایران

167
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز کهربائی 

رنگ 110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0034VdsG21010488824365نارکوب ایران

168
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز شفاف 

رنگ 110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0052VdsG21010488824365نارکوب ایران

169
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز سبز رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0053VdsG21010488824365نارکوب ایران

170
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز آبی رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0054VdsG21010488824365نارکوب ایران

171
آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0013VdsG21010588824365نارکوب ایران

172
آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی 

رنگ 110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0015VdsG21010588824365نارکوب ایران

173
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0021VdsG21010588824365نارکوب ایران
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

174
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0048VdsG21010588824365نارکوب ایران

175
آژیر فالشراز نوع زنون با لنز آبی رنگ 

110 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0050VdsG21010588824365نارکوب ایران

176
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز قرمز 

رنگ 120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0035VdsG21010788824365نارکوب ایران

177
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز کهربائی 

رنگ 120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0039VdsG21010788824365نارکوب ایران

178
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز شفاف 

رنگ 120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0059VdsG21010788824365نارکوب ایران

179
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز سبز رنگ 

120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0060VdsG21010788824365نارکوب ایران

180
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز آبی رنگ 

120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0061VdsG21010788824365نارکوب ایران

181
آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 

120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0003VdsG21010888824365نارکوب ایران

182
آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی 

رنگ 120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC -0004VdsG21010888824365نارکوب ایران

183
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 

120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0022VdsG21010888824365نارکوب ایران

184
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز 

رنگ120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0055VdsG21010888824365نارکوب ایران

185
آژیر فالشر از نوع زنون با لنز آبی 

رنگ120 دسی بل نکسوس
TexecomانگلستانPNC-0057VdsG21010888824365نارکوب ایران

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg
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نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

186Fire ray 5000 reflectiveکاشف بیمFire fighting انگلستانFire ray  5000VDSG20801788824365نارکوب ایران

Fireآشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز187 fighting 16581انگلستانLPCB1204a/1088824365نارکوب ایران

188
آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز 2 

کانال ضد انفجار
Fire fighting 16511انگلستانLPCB1204a/0588824365نارکوب ایران

189
آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون 

قرمز 2 کانال
Fire fighting 16589انگلستانLPCB1204a/1188824365نارکوب ایران

190
آشکارساز شعله  متعارف صنعتی مادون 

قرمز 2 کانال ضد انفجار
Fire fighting 16519انگلستانLPCB1204a/0688824365نارکوب ایران

191
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال 

مادون قرمز و ماوراي بنفش
Fire fighting 16591انگلستانLPCB1204a/1288824365نارکوب ایران

192
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال 
مادون قرمز و ماوراي بنفش ضد انفجار

Fire fighting 16521انگلستانLPCB1204a/0788824365نارکوب ایران

193CFP پنل دو زون متعارف قرمز رنگSyncolnانگلستانCFP SYN702-4/LPCBb176 نارکوب ایران0788824365/
194CFP پنل چهار زون متعارف قرمز رنگSyncolnانگلستانCFP SYN704-4/LPCBb176 نارکوب ایران0888824365/
195CFP پنل  هشت زون متعارف قرمز رنگSyncolnانگلستانCFP SYN708-4/LPCB176b/0988824365نارکوب ایران

196
شستی اعالم حریق متعارف محیط داخلی

سینکلن
Syncolnنارکوب ایران40088824365-2000انگلستان

197
 A1R کاشف حرارتی متعارف  افزایشی

سري 27 با  ال اي دي  چشمک زن
Syncoln300-2000انگلستانLPCB010p/0588824365نارکوب ایران

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

198
کاشف دودي متعارف اپتیکال  سري 27 

با ال اي دي  چشمک زن
Syncoln200-2000انگلستانLPCB010q/1188824365نارکوب ایران

199
آژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  

کاربري فضاي باز
Syncoln201-1000انگلستانLPCB717a/0588824365نارکوب ایران

200

کاشف دودي آدرس پذیر هوشمند از نوع 
اپتیکال با 5 مود کاري مختلف و قابلیت 
تنظیم حساسیت با  ال اي دي  چشمک 

زن با دید 360درجه

Syncoln200-5000انگلستانLPCB010q/0388824365نارکوب ایران

201

کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند  با 5 
مود کاري مختلف و قابلیت تنظیم  درجه 
 و نوع عملکرد(افزایشی یا ثابت) با  ال اي 

دي  چشمک زن با دید 360درجه

Syncoln300-5000انگلستانLPCB010p/0388824365نارکوب ایران

202
آژیرفالشر اعالم حریق  آدرس پذیر 

هوشمند  فضاي باز با لنز قرمز
Syncoln903-5000انگلستانLPCB010ak/0388824365نارکوب ایران

نارکوب ایران700LPCB010bh/0188824365-5000انگلستانSyncolnشستی ایزوالتوردار آدرس پذیر هوشمند203

204
شستی اعالم حریق متعارف محیط 

داخلی سینکلن با ال اي دي چشمک زن 
و درب محافظ

SyncolnانگلستانSYN 4000-200LPCB512f/0488824365نارکوب ایران

205
  BR کاشف حرارتی متعارف افزایشی

سري 27 با ال اي دي  چشمک زن
Syncoln301-2000انگلستانLPCBp010 نارکوب ایران0888824365/

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

206
کاشف حرارتی متعارف ثابت CS  سري 

27 با ال اي دي  چشمک زن
Syncoln302-2000انگلستانLPCBp010 نارکوب ایران1488824365/

207

کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر 
هوشمند با 5 مود کاري مختلف و قابلیت 
تنظیم حساسیت  و درجه عملکرد با  ال 

اي دي  چشمک زن با دید 360درجه

Syncoln400-5000انگلستانLPCBh010 نارکوب ایران0188824365/

208
آژیر اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند  

فضاي باز قرمز رنگ
Syncoln902-5000انگلستانLPCBak010 نارکوب ایران0188824365/

209
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف ال اي 

دي دار قرمز رنگ کاربري فضاي داخلی
Syncoln100-1000انگلستانLPCBa717 نارکوب ایران0188824365/

210
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف  ال اي 

دي دار قرمز رنگ کاربري فضاي باز
Syncoln101-1000انگلستانLPCBa717 نارکوب ایران0188824365/

211
آژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  

کاربري فضاي داخلی
Syncoln200-1000انگلستانLPCBa717 نارکوب ایران0588824365/

212
ماژول کنترل کننده  آدرس پذیر 

آژیرهاي متعارف
Syncoln806-5000انگلستانLPCBah010 نارکوب ایران0888824365/

213
ایزوالتور آدرس پذیر حفاظت در برابر 

اتصال کوتاه
Syncoln600-5000انگلستانLPCBaa010 نارکوب ایران0588824365/

214
ماژول آدرس پذیر نشان دهنده کنتاکت 

(Switch monitor) ایزوالتوردار
Syncoln801-5000انگلستانLPCBah010 نارکوب ایران0488824365/

215
ماژول آدرس پذیر نشان دهنده زون 

(Zone monitor)  ایزوالتوردار
Syncoln802-5000انگلستانLPCBah010 نارکوب ایران0588824365/

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

216
ماژول آدرس پذیر ورودي و خروجی 

(Input/Output ) تک کاناله  
ایزوالتوردار

Syncoln803-5000انگلستانLPCBah010 نارکوب ایران0688824365/

217
پایه  آژیر آدرس پذیر ایزوالتوردار از نوع 

بلند
Syncoln518-45681انگلستانSHALPCBaa010 نارکوب ایران0888824365/

500LPCBaa010-5000انگلستانSyncolnپایه ایزوالتوردار کاشف  آدرس پذیر218 نارکوب ایران0188824365/

مركز اعالم و اطفا حریق 219
نارکوب ایرانEP203LPCB176c/0188824366انگلستان C-Tecمتعارف١+٣

220 XFP کنترل پنل آدرس پذیرمدل
XFPانگلستان C-Tecیک لوپ EX501 /LPCB

               
176b/06

نارکوب ایران88824366

221 XFP کنترل پنل آدرس پذیرمدل
XFPانگلستان C-Tecدو لوپ X502/LPCB176b/0288824366نارکوب ایران

نارکوب ایرانZFP-2INTERTEK    88824366انگلستان C-Tecكنترل پنل ٢ لوپ آدرس پذیر 222

كنترل پنل ۴ لوپ  آدرس پذیر 223
ZFP مدلC-Tec انگلستانZFP-4INTERTEK

    
15LHK0532-

01
نارکوب ایران88824366

224
ماژول آدرس پذیر ھوشمند نشان 

 Switch) دھنده کنتاکت
(monitor

SyncolnانگلستانLPCB
SH1200-110SYN 88824366نارکوب ایران

225
ماژول آدرس پذیر ھوشمند نشان 

 Switch) دھنده کنتاکت
monitor) ریلی

SyncolnانگلستانLPCB
SH1200-112SYN 88824366نارکوب ایران

ماژول ورود و خروج آدرس 226
LPCBانگلستانSyncolnپذیر ھوشمند

SH1200-107SYN 88824366نارکوب ایران

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ماژول ورود و خروج  ریلی 227
LPCBSHانگلستانSyncolnآدرس پذیر ھوشمند SYN1200-113 نارکوب ایران88824366 

228
ماژول ورود و خروج  آدرس 
پذیر ھوشمند با کنتاکت ٢٢٠ولت 

ac و جریان ۵ آمپر
SyncolnانگلستانLPCBSH SYN1200-10988824366نارکوب ایران

ماژول ورود و خروج دو کانالھ 229
LPCBانگلستانSyncolnآدرس پذیر ھوشمند

SH1200-108SYN 88824366نارکوب ایران

230
ماژول آدرس پذیر ھوشمند نشان 

 Switch) دھنده کنتاکت
monitor) دو کانالھ

SyncolnانگلستانLPCB
SH1200-111SYN 88824366نارکوب ایران

dc3400آلمانDetectomatپنل اعالم حریق231 SC VdSG 20812344606793فنون برتر پرتاو

 detect 3004+ SآلمانDetectomatپنل اعالم حریق232
GB

VdSG 20306844606793فنون برتر پرتاو

فنون برتر پرتاوIOM 3322VdSG 20502944606793آلمانDetectomatماژول ورودي خروجی233

فنون برتر پرتاوIOM 3311VdSG 20502944606793آلمانDetectomatماژول ورودي خروجی234

فنون برتر پرتاوOMS 3301VdSG 20503044606793آلمانDetectomatماژول ورودي خروجی235

فنون برتر پرتاوTCM 3300VdSG 20604844606793آلمانDetectomatماژول کانونشنال236

فنون برتر پرتاوPAVdSG  20814144606793آلمانDetectomatچراغ اندیکاتور237

آلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر238
PL 3300 OTi  
Fusion

VdSG 20809544606793فنون برتر پرتاو
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

PL 3300آلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر239 OTi VdSG 20809644606793فنون برتر پرتاو
PL 3300آلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر240 O VdSG 20200244606793فنون برتر پرتاو

PL 3300آلمانDetectomatدتکتور حرارت آدرس پذیر241 T VdSG 20303744606793فنون برتر پرتاو

CT 3000آلمانDetectomatدتکتور دود کانونشنال242 O VdSG 20303644606793فنون برتر پرتاو

آلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر243
PL 3300 
COBT

VdSG 20700544606793فنون برتر پرتاو

PL 3200آلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر244 O VdSG 20200344606793فنون برتر پرتاو

245
کاشف دودي اپتیکال براي کنترل 

سیستم دربها
Detectomatآلمان

CT 3000 O  
incl. SDB 
DIBT

VdSG 20303644606793فنون برتر پرتاو

246
کاشف دودي اپتیکال براي کنترل 

سیستم دربها
Detectomatآلمان

CT 3000 O , 
incl. DRB 3000

VdSG 20303644606793فنون برتر پرتاو

آلمانDetectomatشستی آدرس پذیر247
PL 3300 PBD -

ABS-R
VdSG 20302144606793فنون برتر پرتاو

آلمانDetectomatشستی آدرس پذیر248
PL 3300 

PBDH-ALU-R
VdSG 20302144606793فنون برتر پرتاو
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آلمانDetectomatشستی کانونشنال249
CT 3000 

PBDH-ABS-R
VdSG 29603344606793فنون برتر پرتاو

آلمانDetectomatشستی کانونشنال250
CT 3000 PBD -

IP66-R
VdSG 20611344606793فنون برتر پرتاو

آلمانDetectomatشستی کانونشنال251
CT 3000 

PBDH-ALU-R
VdSG 20203444606793فنون برتر پرتاو

LS 3300آلمانDetectomatآژیر252 R VdSG 20810344606793فنون برتر پرتاو

LS 3300آلمانDetectomatآژیر253 VLC VdSG 20814444606793فنون برتر پرتاو

SYS 120آلمانDetectomatآژیر254 R VdSG 21000144606793فنون برتر پرتاو

ROLP 32آلمانDetectomatآژیر255 R VdSG 20601944606793فنون برتر پرتاو
CS 200آلمانDetectomatآژیر256 W VdSG 20912344606793فنون برتر پرتاو
SLD3200آلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر257 O vdsG21004844606793فنون برتر پرتاو

258
سنسور دودي اپتیکال (فتوالکتریک) 

آدرس پذیر
Protec6000انگلستانPLUS/OPLPCB201v/0122894525مدامکار

259
سنسور حرارتی ثابت یا افزایشی آدرس 

پذیر
Protec6000انگلستانPLUS/HTLPCB201w/0122894525مدامکار

انگلستانProtecمولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس پذیر260
6000PLUS/OP

HT
LPCB201u/0122894525مدامکار

261
مولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس 

پذیر ایزوالتوردار
Protecانگلستان

6000PLUS/OP
HT/I

LPCB201ac/0122894525مدامکار
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

262
سنسور دودي اپتیکال آدرس پذیر با آژیر 

داخلی و ایزوالتور
Protec6400انگلستان/DCNLPCB201ad/0122894525مدامکار

263
سنسور حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی 

و ایزوالتور
Protecانگلستان

6000PLUS/HT/
S

LPCB201aa/0122894525مدامکار

264
مولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس 

پذیر با آژیر داخلی و ایزوالتور
Protecانگلستان

6000PLUS/OP
HT/S

LPCB201x/0122894525مدامکار

انگلستانProtecمولتی سنسور دودي / حرارتی265
6000PLUS/OP

HTCO
LPCB201y/0122894525مدامکار

مدامکارMCPLPCB201ae/0122894525/6000انگلستانProtecشستی اعالم حریق آدرس پذیر266
مدامکارSSR2LPCB201n/0122894525/6000انگلستانProtecآژیر اعالم حریق آدرس پذیر267

268
اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع 

ورودي
Protec6000انگلستان/MIPLPCB201t/0322894525مدامکار

269
اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع 

رله خروجی
Protec6000انگلستان/CCOLPCB201t/0122894525مدامکار

270
اینترفیس دو کاناله آدرس پذیر از نوع 

ورودي / خروجی
Protec6000انگلستان/MICCOLPCB201t/0222894525مدامکار

271
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سري 
6300

Protec6301انگلستانLPCB201ad/0722894525مدامکار

272
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سري 6300
Protec6302انگلستانLPCB201ad/0822894525مدامکار

273
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سري 
6300

Protec6304انگلستانLPCB201ad/0922894525مدامکار
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

274
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سري 6400
Protecانگلستان

6400/DCN/2LP
N

LPCB201ad/0422894525مدامکار

275
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سري 
6400

Protecانگلستان
6400/DCN/4LP

N
LPCB201ad/0522894525مدامکار

276
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند 
دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سري 6400

Protec6400/2انگلستانLPNLPCB201ad/0222894525مدامکار

277
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سري 
6400

Protec6400/4انگلستانLPNLPCB201ad/0322894525مدامکار

278
   24(PSU) منبع تغذیه و باتري شارژ

ولت 8 آمپري
Protec6400انگلستان/PSULPCB201ad/0622894525مدامکار

279
دتکتور دودي اپتیکال (فتوالکتریک) 

متعارف
Protec3000انگلستانPLUS/OPLPCB201v/0222894525مدامکار

280
دتکتور حرارتی ترکیبی ثابت / افزایشی 

متعارف
Protecانگلستان

3000PLUS/TE
MP56

LPCB201w/0222894525مدامکار

مدامکارTEMP64LPCB201w/0322894525/3000انگلستانProtecدتکتور حرارتی ثابت متعارف281

282
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند 

دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سري 
6100

Protec6100انگلستانBSI Kitemark KM57502522894525مدامکار
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

283
مرکز کنترل اعالم حریق 

میکروپروسسوري متعارف 2 زون
Protec3502انگلستانBSI Kitemark KM57502522894525مدامکار

284
مرکز کنترل اعالم حریق 

میکروپروسسوري متعارف 4 زون
Protec3504انگلستانBSI Kitemark KM57502522894525مدامکار

285
مرکز کنترل اعالم حریق 

میکروپروسسوري متعارف 8 زون
Protec3508انگلستانBSI Kitemark KM57502522894525مدامکار

286

شستی اعالم حریق 24 ولت متعارف ، 
ساخت کمپانی KAC انگلستان ، قابل 

 Protec تأمین از طریق کمپانی
انگلستان ، با برند Protec ارائه میگردد

ProtecانگلستانMCP1ALPCB166/b3922894525مدامکار

287
دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با 

 Cloud استفاده از تکنولوژي
Chamber ، تک کاناله

ProtecانگلستانCirrus Pro  100UL ULC-S.542422894525مدامکار

288
دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با 

 Cloud استفاده از تکنولوژي
Chamber ، چهار کاناله

ProtecانگلستانCirrus Pro  200UL ULC-S.542422894525مدامکار

289

اینترفیس آدرس پذیر 4راهه از نوع 
   Loop Powered ورودي خروجی
(شامل 2 ورودي سیگنال و 2 خروجی 

رله)

Protec6000/2انگلستانIOBSI Kitemark KM58945522894525مدامکار

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

290
اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم 
Loop Powered   (داراي 2 خروجی 
زون متعارف و 2 ورودي آالرم متعارف)

Protec6000/2انگلستانLPZABSI Kitemark KM58945522894525مدامکار

291

 Loop اینترفیس آدرس پذیر 8 راهه
Powered  (شامل 2 ورودي زون 

متعارف + 2 ورودي آژیر متعارف + 2 
خروجی رله + 2 ورودي سیگنال)

Protec6000/4انگلستانIOBSI Kitemark KM58945522894525مدامکار

292
اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم 

Loop Powered  (داراي یک خروجی 
زون متعارف و یک ورودي آالرم متعارف)

Protec6000انگلستان/LPZABSI Kitemark KM58945522894525مدامکار

پارس آژیراك0001LPCB331q/0188948332-507انگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 4 لوپ آدر س پذیر293
پارس آژیراك0001LPCB331q/0488948332-510انگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 2 لوپ آدر س پذیر294

295
کنترل پانل 1 تا 4 لوپ آدر س پذیر با 

پرینتر داخلی
Fike0009-507انگلستانLPCB331q/0288948332پارس آژیراك

296
کنترل پانل 1 تا 2 لوپ آدر س پذیر با 

پرینتر داخلی
Fike0003-510انگلستانLPCB331q/0588948332پارس آژیراك

297
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی
Fike0003-205انگلستانLPCB331n/0188948332پارس آژیراك
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

298
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

آژیردار آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی
Fike0001-205انگلستانLPCB331f/0188948332پارس آژیراك

299
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 
آژیردار و فالشردار آدر س پذیر داراي 

ایزوالتور داخلی
Fike0012-205انگلستانLPCB331f/0288948332پارس آژیراك

پارس آژیراك0087VDSG21101988948332-600انگلستانFikeبیم کاشف موتورایز آدرس پذیر300

پارس آژیراك0006LPCB331e/0188948332-403انگلستانFikeشستی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی301

302
شستی ضد آب آدرس پذیر داراي 

ایزوالتور داخلی
Fike0007-403انگلستانLPCB331e/0288948332پارس آژیراك

پارس آژیراك0001LPCB331j/0188948332-326انگلستانFikeآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی303

304
آژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی با 

پایه ویژه روکار
Fike0003-326انگلستانLPCB331j/0288948332پارس آژیراك

305
آژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی 

مدل توکار
Fike0021-326انگلستان-RLPCB331j/0388948332پارس آژیراك

306
آژیر فالشر آدرس پذیر داراي ایزوالتور 

داخلی
Fike0023-326انگلستان-RLPCB331j/0488948332پارس آژیراك

307
آژیر آدرس پذیرضد آب داراي ایزوالتور 

داخلی
Fike0001-323انگلستانLPCB331j/0588948332پارس آژیراك

308
ماژول ورودي خروجی آدرس پذیر داراي 
ایزوالتور داخلی جهت ارتباط با سیستم 

هاي اطفاي آبی
Fike0006-803انگلستانLPCB331m/0188948332پارس آژیراك
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

309
ماژول مبدل متعارف به آدرس پذیر 

داراي ایزوالتور داخلی
Fike0010-803انگلستانLPCB331k/0288948332پارس آژیراك

310
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 
LCD هوشمند 2   زون با

Fike0002-505انگلستانLPCB331q/0688948332پارس آژیراك

311
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 

LCD هوشمند 4 زون با
Fike0004-505انگلستانLPCB331q/0788948332پارس آژیراك

312
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 

LCD هوشمند 8  زون با
Fike0008-505انگلستانLPCB331q/0888948332پارس آژیراك

313
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

متعارف هوشمند
Fike0003-202انگلستانLPCB331p/0188948332پارس آژیراك

314
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 
آژیردار متعارف هوشمند- نسل جدید

Fike0001-202انگلستانLPCB331g/0188948332پارس آژیراك

315
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

متعارف هوشمند-    نسل جدید
Fike0003-204انگلستانLPCB331p/0288948332پارس آژیراك

316
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 
متعارف هوشمند آژیردار- نسل جدید

Fike0001-204انگلستانLPCB331g/0288948332پارس آژیراك

317
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

متعارف هوشمند آژیردار فالشردار
Fike0012-204انگلستانLPCB331g/0388948332پارس آژیراك

پارس آژیراك0006LPCB331d/0388948332-402انگلستانFikeشستی متعارف هوشمند318
پارس آژیراك0007LPCB331d/0488948332-402انگلستانFikeشستی متعارف هوشمند ضدآب319
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

پارس آژیراك0012LPCB331h/0288948332-302انگلستانFike آژیر فالش دار متعارف هوشمند320

321
آژیر فالش دار متعارف هوشمند مدل 

محدب
Fike0022-302انگلستانLPCB331h/0388948332پارس آژیراك

پارس آژیراك0004LPCB331h/0488948332-302انگلستانFikeآژیر الکترونیکی محوطه متعارف هوشمند322

پارس آژیراك0006LPCB331k/0188948332-802انگلستانFikeماژول ورودي / خروجی متعارف هوشمند323

پارس آژیراك0021LPCB331h/0588948332-313انگلستانFikeآژیر الکترونیکی هوشمند متعارف324

پارس آژیراك0012LPCB331s/0188948332-200انگلستانFikeکاشف حرارتی متعارف با عملکرد ثابت325

پارس آژیراك0011LPCB331s/0288948332-200انگلستانFikeکاشف حرارتی متعارف با عملکرد متغیر326

پارس آژیراك0010LPCB331t/0188948332-200انگلستانFikeکاشف دودي متعارف327

328
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

متعارف
Fike0013-200انگلستانLPCB331u/0188948332پارس آژیراك

پارس آژیراك0006LPCB331d/0188948332-400انگلستانFikeشستی متعارف329
پارس آژیراك0007LPCB331d/0288948332-400انگلستانFikeشستی ضدآب متعارف330
پارس آژیراك0001LPCB331h/0188948332-302انگلستانFikeآژیر متعارف331

signifireULانگلستانFikeدوربین کشف حریق دود و شعله332
URXG.S2478

3
پارس آژیراك88948332

333
دتکتور کابلی حرارتی دماي ثابت 90 

درجه سانتیگراد
PATOL090-700انگلستانUL

UTHV.S2408
1

پارس آژیراك88948332
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

334
دتکتور کابلی حرارتی دماي ثابت 70 

درجه سانتیگراد
PATOL070-700انگلستانUL

UTHV.S2408
1

پارس آژیراك88948332

پارس آژیراكMBF-6EV-24LPCB692a/0188948332انگلستانVimpexزنگ اعالم حریق335

پارس آژیراكMBF-8EVLPCB692a/0288948332انگلستانVimpexزنگ اعالم حریق336

انگلستانVimpexزنگ اعالم حریق337
MBA-6 + 
BBX.4

LPCB692a/0488948332پارس آژیراك

انگلستانVimpexزنگ اعالم حریق338
MBA-8 + 
BBX.4

LPCB692a/0588948332پارس آژیراك

آژیر اعالم حریق339
Vimpex / 
HosidenBe

sson
پارس آژیراكCHVdsG21103288948332انگلستان

آژیر و فالشر اعالم حریق340
Vimpex / 
HosidenBe

sson
CHXانگلستان CHL / VdsG21103388948332پارس آژیراك

آژیر متعارف341
Vimpex / 
HosidenBe

sson
Waferانگلستان MT LPCB715a/0488948332پارس آژیراك

آژیر متعارف342
Vimpex / 
HosidenBe

sson
FMانگلستان Bedroom LPCB715a/0688948332پارس آژیراك

آژیر متعارف343
Cranford 
Control

پارس آژیراكVTG-32-E-SBLPCB546a/0188948332انگلستان

آژیر متعارف بیرون ساختمان344
Cranford 
Control

پارس آژیراكVTG-32-E-DBLPCB546a/0188948332انگلستان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آژیر متعارف بیرون ساختمان345
Cranford 
Control

VPRانگلستان DT-LPCB546a/0288948332پارس آژیراك

آژیر متعارف346
Cranford 
Control

پارس آژیراكVSO-32-ELPCB546a/0488948332انگلستان

آژیر متعارف محوطه347
Cranford 
Control

پارس آژیراكVPR-SA-4ELPCB546a/0688948332انگلستان

348
کنترل پنل 2 زون 

Zonefinderکانونشنال
ampac0201-2183انگلستانLPCB810a/0388735541کیمیا کارسیناس

349
کنترل پنل 4 زون 

Zonefinderکانونشنال
ampac0401-2183انگلستانLPCB810a/0388735541کیمیا کارسیناس

350
کنترل پنل 2 زون 

Zonefinder Plusکانونشنال
ampac0202-2183انگلستانLPCB810a/0488735541کیمیا کارسیناس

351
کنترل پنل 4 زون 

Zonefinder plusکانونشنال
ampac0402-2183انگلستانLPCB810a/0488735541کیمیا کارسیناس

352
کنترل پنل 6 زون 

Zonefinder plusکانونشنال
ampacانگلستان

-2183-06042183
0602

LPCB810a/0488735541کیمیا کارسیناس

353
کنترل پنل 8 زون 

Zonefinder plusکانونشنال
ampacانگلستان

-2183-08042183
0802

LPCB810a/0488735541کیمیا کارسیناس

354
 plusکنترل پنل 12 زون کانونشنال

Zonefinder
ampacانگلستان

-2183-12042183
12022183-1206

LPCB810a/0488735541کیمیا کارسیناس

355
کنترل پنل 1 لوپ آنالوگ آدرس پذیر 

loop sense 
ampac0105-8281انگلستانLPCB952a/0188735541کیمیا کارسیناس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

356
کنترل پنل 2 لوپ آنالوگ آدرس پذیر 

loop sense 
ampac0205-8281انگلستانLPCB952a/0288735541کیمیا کارسیناس

357
 fire کنترل پنل 1لوپ آدرس پذیر

finder plus 
ampac0108-8681انگلستانLPCB952b/0188735541کیمیا کارسیناس

358
 fire کنترل پنل  2لوپ آدرس پذیر

finder plus 
ampac0208-8681انگلستانLPCB952b/0288735541کیمیا کارسیناس

359
 fire کنترل پنل  3لوپ آدرس پذیر

finder plus 
ampac0308-8681انگلستانLPCB952b/0388735541کیمیا کارسیناس

360
 fire کنترل پنل  4لوپ آدرس پذیر

finder plus 
ampac0408-8681انگلستانLPCB952b/0488735541کیمیا کارسیناس

361
دتکتور دودي یونیزاسیون سري 65 

کانونشنال
ampac217-55000انگلستانAMPLPCB010q/0688735541کیمیا کارسیناس

362
دتکتور دودي یونیزاسیون اینترگریتینگ 

سري 65 کانونشنال
ampac220-55000استرالیاAMPLPCB010q/0988735541کیمیا کارسیناس

کیمیا کارسیناس317AMPLPCB010q/1288735541-55000استرالیاampacدتکتور دودي اپتیکال سري 36365

کیمیا کارسیناس665AMPLPCB010as/0188735541-55000استرالیاampacدتکتور دودي آدرس پذیر364

365
دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنال 

class A 1R
ampac122-55000استرالیاAMPLPCB010p/0688735541کیمیا کارسیناس

366
دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنال 

class BR 
ampac127-55000استرالیاAMPLPCB010p/0988735541کیمیا کارسیناس

367
دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنال 

class CR 
ampac132-55000استرالیاAMPLPCB010p/1288735541کیمیا کارسیناس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

368
دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنال 

class CS 
amapc137-55000استرالیاAMPLPCB010p/1588735541کیمیا کارسیناس

369class  A2S دتکتور حرارتی آدرس پذیرamapc465-55000استرالیاAMPLPCB010ar/0188735541کیمیا کارسیناس

370class  CS دتکتور حرارتی آدرس پذیرamapc475-55000استرالیاAMPLPCB010ar/0288735541کیمیا کارسیناس

کیمیا کارسیناس885AMPLPCB010m/0188735541-55000استرالیاamapcدتکتور مولتی آدرس پذیر371

کیمیا کارسیناس305AMPLPCB010aq/0188735541-58000استرالیاamapcدتکتور مولتی CO/HEAT آدرس پذیر372

کیمیا کارسیناس0050LPCB010n/0288735541-213استرالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر373

کیمیا کارسیناس0052LPCB010n/0688735541-213استرالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر374

375
شاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر 

به همراه پایه ایزوالتور
amapc0051-213استرالیاLPCB010w/0188735541کیمیا کارسیناس

376
شاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر 

به همراه پایه ایزوالتور
amapc0053-213استرالیاLPCB010w/0388735541کیمیا کارسیناس

377
شاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري 

DISCOVERY ضد آب
amapc950-58100استرالیاAMPLPCB010n/0888735541کیمیا کارسیناس

378
شاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري 

DISCOVERY ضد آب به همراه پایه 
ایزوالتور

amapc951-58100استرالیاAMPLPCB010w/0688735541کیمیا کارسیناس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

379
شاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري 
XP95 INDOOR به همراه پایه 

ایزوالتور
amapc908-55200استرالیاAMPLPCB010av/0188735541کیمیا کارسیناس

کیمیا کارسیناس001AMPLPCB010ak/0188735541-55000استرالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی380

381
آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر 

قرمز
amapc005-58000استرالیاAMPLPCB010ak/0588735541کیمیا کارسیناس

382
آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر 

سفید
amapc007-58000استرالیاAMPLPCB010ak/0688735541کیمیا کارسیناس

کیمیا کارسیناس518AMPLPCB010aa/0888735541-45681استرالیاamapcپایه ایزوالتور قرمز383

کیمیا کارسیناس517AMPLPCB010aa/0788735541-45681استرالیاamapcپایه ایزوالتور سفید384

کیمیا کارسیناس245AMPLPCB010ag/0288735541-45681استرالیاamapcپایه کانونشنال به همراه رله385

386
ماژول  آدرس پذیر 3 کاناله ورودي و 

خروجی به همراه ایزوالتور
amapc588-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0188735541کیمیا کارسیناس

387
ماژول کنترل کننده آژیر به همراه  

ایزوالتور
amapc841-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0388735541کیمیا کارسیناس

388
مینی ماژول مانیتورینگ به همراه  

ایزوالتور
amapc843-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0488735541کیمیا کارسیناس

389
ماژول نمایش دهنده سوئیچ پالس به 

همراه ایزوالتور
amapc845-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0588735541کیمیا کارسیناس
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

390
ماژول نمایش دهنده سوئیچ به همراه 

ایزوالتور
amapc847-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0688735541کیمیا کارسیناس

391
ماژول کنترل کننده زون به همراه 

ایزوالتور
amapc849-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0788735541کیمیا کارسیناس

392
ماژول آدرس پذیر ورودي و 

خروجیUNIT به همراه ایزوالتور
amapc852-55000استرالیاAMPLPCB010ah/0888735541کیمیا کارسیناس

کیمیا کارسیناس760AMPLPCB010ah/0988735541-55000استرالیاamapcماژول خروجی به همراه ایزوالتور393

394

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 
1 لوپ  پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 237 قطعه هوشمند 
در لوپ و داراي

 عالیم نشانگر 32 زون و منبع تغذیه 
داخلی

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST 200LPCB548j/0122884571آشکارساز

395

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 
2 لوپ  پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 477 قطعه هوشمند 
و داراي عالیم

نشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST 200-2LPCB548P/0122884571آشکارساز
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

396

مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 
پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 1936 قطعه 
هوشمند و داراي پرینتر و

 صفحه نمایش بزرگ 600 کاراکتري 
وداراي عالیم

نشانگر 140 زون و منبع تغذیه داخلی

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST IFP  8LPCB548p/0222884571آشکارساز

397

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به دود 

با قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 
بیت پروسسور هوشمند

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9102LPCB548d/0222884571آشکارساز

398

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به حرارت

 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم 
حساسیت و درجه عملکرد

و داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9103LPCB548c/0222884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

399

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به دود و حرارت

 (مولتی ) با قابلیت تنظیم حساسیت و 
داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9101LPCB548q/0222884571آشکارساز

400

 آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  
(Beam)مادون قرمز حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت 
تنظیم حساسیت و پوشش طولی100 

متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر 
مربع

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9105RLPCB548k/0122884571آشکارساز

401

شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9202LPCB548g/0222884571آشکارساز

402

شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

DI-9204LPCB548g/0422884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

403

آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت 
تنظیم و 

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب
GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9404LPCB548e/0522884571آشکارساز

404

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با 
قابلیت تنظیم و

 انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب
GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9403LPCB548e/0222884571آشکارساز

405

واحد اتصال قطعات متعارف به لوپ 
آدرس پذیر ( زون مانیتور )

 داراي نمایشگر فعال شدن در زمان 
حریق و اشکال فنی مجزا 

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

I-9319LPCB548m/0322884571آشکارساز

406

مرکز اعالم حریق متعارف 1 زون داراي 
خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در  زون

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST 101LPCB548j/0222884571آشکارساز

407

مرکز اعالم حریق متعارف 2 زون داراي 
2 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST 102LPCB548j/0322884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

408

مرکز اعالم حریق متعارف 4 زون داراي 
2 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

GST 104LPCB548j/0422884571آشکارساز

409

مرکز اعالم حریق متعارف 8 زون داراي 
4 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

GSTسنگاپورGST 108LPCB548j/0522884571آشکارساز

410

مرکز اعالم حریق متعارف 16 زون داراي 
4 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

GSTسنگاپورGST 116LPCB548j/0622884571آشکارساز

411
آشکارساز  هوشمند متعارف از نوع 

حساس به دود
GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9102LPCB548d/0122884571آشکارساز

412
آشکارساز هوشمند متعارف حساس به 

حرارت ثابت و افزایشی
GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9103LPCB548c/0122884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

413
آشکارساز هوشمند متعارف حساس به 

دود و حرارت (مولتی )
GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9101LPCB548q/0122884571آشکارساز

414

 آشکارساز هوشمند متعارف خطی  
(Beam) مادون قرمز حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت 
تنظیم حساسیت و پوشش طولی100 

متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر 
مربع

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

C-9105RLPCB548k/0122884571آشکارساز

415

شستی اعالم حریق هوشمند متعارف 
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

C-9202LPCB548g/0122884571آشکارساز

416

شستی اعالم حریق هوشمند متعارف 
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

DC-9204LPCB548g/0322884571آشکارساز

417
آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم 

و 
انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

C-9404LPCB548e/0422884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

418
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت 

تنظیم و 
انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

GST
چین -  

محل کمپانی
 اصلی انگلستان

C-9403LPCB548e/0122884571آشکارساز

آشکارسازCS-01LPCB512a/0222884571انگلستانISSTآشکارساز متعارف از نوع حساس به دود419

420
آشکارساز متعارف از نوع حساس به 

حرارت ثابت و افزایشی
ISSTانگلستانCH-01LPCB512d/0422884571آشکارساز

421
آشکارساز  متعارف حساس به دود و 

حرارت (مولتی )
ISSTانگلستانCSH-01LPCB512b/0222884571آشکارساز

422
شستی اعالم حریق متعارف  روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

ISSTانگلستانCC-01LPCB512f/0222884571آشکارساز

423

شستی اعالم حریق متعارف  روکار / 
توکار محافظ دار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

ISSTانگلستانCC-02LPCB512f/0422884571آشکارساز

424

آژیر اعالم حریق متعارف داراي 32 تن 
صداي مختلف

 با قابلیت تنظیم ولوم صدا
ISSTانگلستانSC-01LPCB506e/0222884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

425

آژیر فالشر اعالم حریق متعارف داراي 
32 تن صداي مختلف

 با قابلیت تنظیم ولوم صدا
ISSTانگلستانSBC-01LPCB506e/0322884571آشکارساز

426
زنگ اعالم حریق 6 اینچ متعارف با 

قابلیت تنظیم سطح  صدا
ISSTانگلستانBC-01LPCB506e/0122884571آشکارساز

427
چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروج 

EXIT
ISSTانگلستانHK-100 GX ULE36248922884571آشکارساز

428
چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروج 

EXIT
ISSTانگلستانHK-100 RX ULE36248922884571آشکارساز

429
چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروج 

EXIT
ISSTانگلستانHK-100 DR ULE36248922884571آشکارساز

430
چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروج 

EXIT
ISSTانگلستانHK-100 SR ULE36248922884571آشکارساز

431

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 
1 لوپ  پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 237 قطعه هوشمند 
در لوپ و داراي

 عالیم نشانگر 32 زون و منبع تغذیه 
داخلی

FIREX UK-انگلستانFX200-2/1LPCB548P/0122884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

432

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 
2 لوپ  پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 477 قطعه هوشمند 
و داراي عالیم

نشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی

FIREX UK-انگلستانFX 200-2LPCB548P/0822884571آشکارساز

433

مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 
تا 4 لوپ پر ظرفیت

 با توانایی پشتیبانی 1936 قطعه 
هوشمند و داراي پرینتر و

 صفحه نمایش بزرگ 600 کاراکتري 
وداراي عالیم

نشانگر 140 زون و منبع تغذیه داخلی

FIREX UK-انگلستانFX- IFP8LPCB548p/0222884571آشکارساز

434

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به دود 

با قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 
بیت پروسسور هوشمند

FIREX UK-انگلستانFX 9102 I LPCB548d/0222884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

435

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به حرارت

 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم 
حساسیت و درجه عملکرد

و داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

FIREX UK-انگلستانFX 9103 I LPCB548c/0222884571آشکارساز

436

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 
حساس به دود و حرارت

 (مولتی ) با قابلیت تنظیم حساسیت و 
داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

FIREX UK-انگلستانFX 9101 I LPCB548q/0222884571آشکارساز

437

 آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  
(Beam)مادون قرمز حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت 
تنظیم حساسیت و پوشش طولی100 

متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر 
مربع

FIREX UK-انگلستانFX 9105R I LPCB548k/0122884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

438

شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

FIREX UK-انگلستانFX 9204 EI LPCB548g/0822884571آشکارساز

439

شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

FIREX UK-انگلستانFX 9204 I LPCB548g/0422884571آشکارساز

440

آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت 
تنظیم و 

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب
FIREX UK-انگلستانFX 9404 I LPCB548e/0522884571آشکارساز

441

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با 
قابلیت تنظیم و

 انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب
FIREX UK-انگلستانFX 9403 I LPCB548e/0222884571آشکارساز

442

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر پایه 
دتکتوري با قابلیت تنظیم و

 انتخاب نوع صدا 
FIREX UK-انگلستانFX 9406 I LPCB548e/0322884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

443
واحد رابط  (مدول ) ورودي با قابلیت 

دریافت فرمان کنتاکت باز بسته
FIREX UK-انگلستانFX 9300 I LPCB548m/0122884571آشکارساز

444
واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه ( 

ایزوالتور )
FIREX UK-انگلستانFX 9503LPCB548n/0122884571آشکارساز

445

مرکز اعالم حریق متعارف 2 زون داراي 
2 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

FIREX UK-انگلستانFX 102LPCB548P/0322884571آشکارساز

446

مرکز اعالم حریق متعارف 4 زون داراي 
2 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

FIREX UK-انگلستانFX 104LPCB548P/0422884571آشکارساز

447

مرکز اعالم حریق متعارف 8 زون داراي 
4 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

FIREX UK-انگلستانFX 108LPCB548P/0522884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

448

مرکز اعالم حریق متعارف 16 زون داراي 
4 خروجی آژیر قابل

برنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 
دتکتور در هر زون

FIREX UK-انگلستانFX 116LPCB548P/0622884571آشکارساز

449
آشکارساز  هوشمند متعارف از نوع 

حساس به دود
FIREX UK-انگلستانFX 9102LPCB548d/0122884571آشکارساز

450
آشکارساز هوشمند متعارف حساس به 

حرارت ثابت و افزایشی
FIREX UK-انگلستانFX 9103LPCB548c/0122884571آشکارساز

451
آشکارساز هوشمند متعارف حساس به 

دود و حرارت (مولتی )
FIREX UK-انگلستانFX 9101LPCB548q/0122884571آشکارساز

452

 آشکارساز هوشمند متعارف خطی  
(Beam) مادون قرمز حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت 
تنظیم حساسیت و پوشش طولی100 

متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر 
مربع

FIREX UK-انگلستانFX 9105RLPCB548k/0122884571آشکارساز

453

شستی اعالم حریق هوشمند متعارف 
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

FIREX UK-انگلستانFX 9204 E LPCB548g/0722884571آشکارساز

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

454

شستی اعالم حریق هوشمند متعارف 
روکار / توکار

با قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( 
شیشه نشکن )

FIREX UK-انگلستانFX 9204LPCB548g/0322884571آشکارساز

455
آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم 

و 
انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

FIREX UK-انگلستانFX 9404LPCB548e/0422884571آشکارساز

456
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت 

تنظیم و 
انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

FIREX UK-انگلستانFX 9403LPCB548e/0122884571آشکارساز

457
دتکتور کابلی حرارتی ثابت ( دیجیتال ) 

آدرس پذیر 68 درجه
Thermocab

le
TH68ULCULانگلستان FM/    

UL:UTHV.S8
976             

تک الد88308564

458
دتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) 

آدرس پذیر78 درجه
Thermocab

le
TH78ULCULانگلستان FM/   -  

UL:UTHV.S8
976             

تک الد88308564

459
دتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) 

آدرس پذیر 88 درجه
Thermocab

le
TH88ULCULانگلستان FM/    

UL:UTHV.S8
976             

تک الد88308564

460
دتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) 

آدرس پذیر 105 درجه
Thermocab

le
TH105ULCULانگلستان FM/    

UL:UTHV.S8
976             

تک الد88308564

461
دتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) 

آدرس پذیر 185 درجه
Thermocab

le
TH185ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

462
دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر 

68 درجه
Thermocab

le
TH68ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

463
دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس 

پذیر78 درجه
Thermocab

le
TH78ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

464
دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس 

پذیر 88 درجه
Thermocab

le
TH88ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

465
دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس 

پذیر 105 درجه
Thermocab

le
TH105ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

466
دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس 

پذیر 185 درجه
Thermocab

le
TH185ULCULانگلستان FM/    

UL:UQGS.S8
976       

تک الد88308564

467
مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ آدرس 

پذیر
GENTانگلستانNano-24LPCB042 bc /0188308564تک الد

S4-770LPCB042انگلستانGENTدتکتور دودي+حرارتی+آژیر آدرس پذیر468 an /0488308564تک الد

S4-711-ST-VOLPCB042انگلستانGENTدتکتور دودي+حرارتی+بلندگو آدرس پذیر469 an /0188308564تک الد

S4-911LPCB042انگلستانGENTدتکتور دوگانه دودي+حرارتی470 am /0388308564تک الد

471
دتکتور دوگانه دودي+ حرارتی+ آژیر 

آدرس پذیر
GENTانگلستانS4-771LPCB042 an /0288308564تک الد

S4-34800LPCB042انگلستانGENTشستی اعالم حریق آدرس پذیر472 aq /0188308564تک الد

473
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

ressetable
GENTانگلستانS4-34805LPCB042aq/0588308564تک الد

S4-34895LPCB042انگلستانGENTپایه شستی آدرس پذیر474 aq /0188308564تک الد

تک الدS3-SN-R-v2LPCB042bj/0188308564انگلستانGENTآژیر آدرس پذیر IP33 آدرس پذیر475

تک الدS3IP-SN-R-v2LPCB042bj/0388308564انگلستانGENTآژیر آدرس پذیر IP55 آدرس پذیر476

477
آژیر + فالشر اعالم حریق IP33 آدرس 

پذیر
GENTانگلستان

S3-SN-ST-
RR-V2

LPCB042bj/0788308564تک الد

478
آژیر + فالشر اعالم حریق IP55 آدرس 

پذیر
GENTانگلستان

S3IP-SN-ST-
RR-V2

LPCB042bj/0988308564تک الد

S4-34410LPCB042انگلستانGENTاینترفیس تک کاناله ورودي آدرس پذیر479 ba /0188308564تک الد

S4-34415LPCB042انگلستانGENTاینترفیس تک کاناله خروجی آدرس پذیر480 ba /0388308564تک الد

S4-34450LPCB042انگلستانGENTاینتر فیس چهارکاناله آدرس پذیر481 ba /0588308564تک الد

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

482
 Beam دتکتور فرستنده گیرنده

Detector
GENTانگلستانS4-34740LPCB042bh/0188308564تک الد

483Gent مرکز کنترل 2زونGENT02-13270انگلستانLPCB042 x /0288308564تک الد

484Gentمرکز کنترل 8زونGENT08-13270انگلستانLPCB042 x /0488308564تک الد

تک الدS1000LPCB928e/0288308564ایتالیاArgusدتکتور دودي متعارف485
تک الدS3500-BSLPCB928d/0288308564ایتالیاArgusدتکتور حرارتی ثابت متعارف486
تک الدAIRS3500LPCB928d/0288308564ایتالیاArgusدتکتور حرارتی افزایشی متعارف487
تک الدUB100LPCB928d/0288308564ایتالیاArgusپایه دتکتورمتعارف488
تک الدV100LPCB928b/0188308564ایتالیاArgusدتکتور دودي اوپتیکال آدرس پذیر489
تک الدV200LPCB928c/0188308564ایتالیاArgusدتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیر490
تک الدV350LPCB928a/0188308564ایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر491
تک الدVB100LPCB928a/0188308564ایتالیاArgusپایه دتکتور آدرس پذیر492
تک الدVCP100LPCB928h/0188308564ایتالیاArgusشستی اعالم حریق آدرس پذیر493
تک الدVLS100LPCB928g/0188308564ایتالیاArgusآژیر اعالم حریق   آدرس پذیر494

تک الدVLS100-HLPCB928g/0288308564ایتالیاArgusآژیر + فالشر  اعالم حریق  آدرس پذیر495

تک الدA1000LPCB928b/0288308564ایتالیاArgusدتکتور دودي اوپتیکال آدرس پذیر496
تک الدA3500LPCB928a/0288308564ایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر497
تک الدA2000LPCB928c/0288308564ایتالیاArgusدتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیر498
499Wirelss دتکتور دودي آدرس پذیرArgusایتالیاSG100LPCB928k/0188308564تک الد

500Wirelss  دتکتور حرارتی آدرس پذیرArgusایتالیاSG350LPCB928j/0188308564تک الد

501
دتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیر  

Wirelss
ArgusایتالیاSG200LPCB928m/0188308564تک الد
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

502Wirelss پایه دتکتور آدرس پذیرArgusایتالیاWAB100LPCB928m/0188308564تک الد

503
شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

Wirelss
ArgusایتالیاSGCP100LPCB928p/0188308564تک الد

504Wirelss آژیر اعالم حریق   آدرس پذیرArgusایتالیاSGRBS100LPCB928q/0188308564تک الد

505
اینترفیس سوپروایزري ورودي / خروجی 

آدرس پذیر
ArgusایتالیاVMMIC100vdsG21206788308564تک الد

506
اینترفیس  سوپروایزري ورودي آدرس 

پذیر
ArgusایتالیاVMMI100vdsG21206488308564تک الد

507
اینترفیس  سوپروایزري خروجی آدرس 

پذیر
ArgusایتالیاVMM ِCِ120vdsG21206388308564تک الد

508
اینترفیس  سوپروایزري خروجی آدرس 

پذیر
ArgusایتالیاVMM ِCِ100vdsG21206688308564تک الد

تک الدSyncroBSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق یک لوپ509
تک الدSyncroBSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق دو لوپ510
تک الدSyncroBSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق چهار لوپ511
تک الدK11031M2BSIKM 9676188308564انگلستان Kentecپنل اعالم و اطفاء حریق 5123+1
تک الدK11020M2BSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 2 زون513
تک الدK11040M2BSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 4 زون514
تک الدK11080M2BSIKM 7350588308564انگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 8 زون515

ایمن گستر سنگسرAD338-2LLPCB550a/0577281972هندAgniدتکتور دودي متعارف516

ایمن گستر سنگسرAD338-2HLLPCB550b/0677281972هندAgniدتکتور ترکیبی / چند شرطی517

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ایمن گستر سنگسرAD318-2LLPCB550c/0877281972هندAgniدتکتور حرارتی متعارف518

ترکیهFinderآژیر متعارف519
FF ES 150-
VTG-DB

LPCB546a/0126202547دلتا پارس کنترل

ترکیهFinderآژیر متعارف520
FF ES 150-
VTG-SB

LPCB546a/0126202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinderآژیر هوشمند آدرس پذیر521 LS  200LPCB928g/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف حرارتی متعارف522 T 1000LPCB928d/0226202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinder کاشف حرارتی هوشمندآدرس پذیر523 T 200LPCB928a/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinder کاشف حرارتی هوشمندآدرس پذیر524 T 200LLPCB928d/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف دودي متعارف525 O 1000LPCB928e/0226202547دلتا پارس کنترل
دلتا پارس کنترلFF 0 200LPCB928b/0126202547ترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر526
FFترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر527 O  200LLPCB928e/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر528 OT  200LLPCB928f/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف هوشمند آدرس پذیر529 OT  200LPCB928c/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف دودي هوشمند بیسیم530 SG 100LPCB928k/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinderکاشف هوشمند بیسیم531 SG 200LPCB928m/0126202547دلتا پارس کنترل
FFترکیهFinder کاشف حرارتی هوشمند بیسیم532 SG 350LPCB928j/0126202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinderشستی اعالم حریق متعارف533 VB 100-FIOLPCB958a/0126202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinderشستی هوشمند آدرس پذیر534 VB 200LPCB928h/0126202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinder ماژول فرستنده بیسیم535 VW 2W100LPCB928n/0126202547دلتا پارس کنترل
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FFترکیهFinderماژول تک ورودي آدرس پذیر536 MC  220VDSG 21209926202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinderماژول  راه انداز تک ورودي آدرس پذیر537 MI  200VDSG 21210026202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinderماژول راه انداز وردي/خروجی آدرس پذیر538 MIC  200VDSG 21210126202547دلتا پارس کنترل

دلتا پارس کنترلFF-MIC220VDSG21210226202547ترکیهFinderماژول539

دلتا پارس کنترلFF-MC200VDSG21220226202547ترکیهFinderماژول  ورودي / خروجی آدرس پذیر540

دلتا پارس کنترلFF-MMC200VDSG21220326202547ترکیهFinderماژول خروجی541
دلتا پارس کنترلFF-MMC220VDSG21220426202547ترکیهFinderماژول خروجی542
دلتا پارس کنترلFF-MMI200VDSG21220526202547ترکیهFinderماژول راه انداز تک ورودي543
دلتا پارس کنترلFF-MMIC220VDSG21220626202547ترکیهFinderماژول ورودي/ خروجی544

FFترکیهFinderپنل اعالم حریق تک لوپ545 MX 1-1VDS BSI-
G214030/KM7

3505
دلتا پارس کنترل26202547

FFترکیهFinderپنل اعالم حریق دو لوپ546 MX 2-2VDS BSI-
G214030/KM7

3505
دلتا پارس کنترل26202547

FFترکیهFinderپنل اعالم حریق چهار لوپ547 MX 4-4VDS BSI-
G214030/KM7

3505
دلتا پارس کنترل26202547

548
 کاشف حرارتی هوشمندآدرس پذیر با 

ایزوالتور
FinderترکیهFFT200ALPCB928a/0226202547دلتا پارس کنترل

دلتا پارس کنترلFFT200ALLPCB928a-(cl-1)26202547ترکیهFinder کاشف حرارتی هوشمندآدرس پذیر549

550
 کاشف  دودي  هوشمندآدرس پذیر با 

ایزوالتور
FinderترکیهFF O 200ALPCB928b/0226202547دلتا پارس کنترل

FFترکیهFinder کاشف  دودي  هوشمندآدرس پذیر551 O 200ALLPCB928e/0326202547دلتا پارس کنترل
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

552
کاشف دودي حرارتی هوشمند آدرس 

پذیر با ایزوالتور
FinderترکیهFF OT 200ALPCB928c/0226202547دلتا پارس کنترل

553
کاشف دودي حرارتی هوشمند آدرس 

پذیر
FinderترکیهFF OT 200ALLPCB928f/0226202547دلتا پارس کنترل

مبناي سازه هوشمندML-1231LPCB926d/0122866442ترکیهmaviliکنترل پنل تک لوپ آدرس پذیر554

مبناي سازه هوشمندML-1232LPCB926d/0222866442ترکیهmaviliکنترل پنل دو لوپ آدرس پذیر555

مبناي سازه هوشمندML-1233LPCB926d/0322866442ترکیهmaviliکنترل پنل سه لوپ آدرس پذیر556

مبناي سازه هوشمندML-1234LPCB926d/0422866442ترکیهmaviliکنترل پنل چهار لوپ آدرس پذیر557

558
کنترل پنل تک لوپ آدرس پذیر پرینتر 

دار
maviliترکیهML-1231.pLPCB926d/0122866442مبناي سازه هوشمند

مبناي سازه هوشمندML-1232.pLPCB926d/0222866442ترکیهmaviliکنترل پنل دو لوپ آدرس پذیر پرینتر دار559

560
کنترل پنل سه لوپ آدرس پذیر پرینتر 

دار
maviliترکیهML-1233.pLPCB926d/0322866442مبناي سازه هوشمند

561
کنترل پنل چهار لوپ آدرس پذیر پرینتر 

دار
maviliترکیهML-1234.pLPCB926d/0422866442مبناي سازه هوشمند

مبناي سازه هوشمندMG-9100LPCB926a/0122866442ترکیهmaviliکاشفگر دود آدرس پذیر562

مبناي سازه هوشمندMG-9300LPCB926b/0122866442ترکیهmaviliکاشفگر حرارت ثابت آدرس پذیر563
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

مبناي سازه هوشمندMG-9400LPCB926c/0122866442ترکیهmaviliکاشفگر ترکیبی آدرس پذیر564

مبناي سازه هوشمندML-22102LPCB926d/0522866442ترکیهmaviliکنترل پنل متعارف 2 زون565

مبناي سازه هوشمندML-22104LPCB926d/0622866442ترکیهmaviliکنترل پنل متعارف 4 زون566

مبناي سازه هوشمندML-22108LPCB926d/0722866442ترکیهmaviliکنترل پنل متعارف 8 زون567

مبناي سازه هوشمندML-22116LPCB926d/0822866442ترکیهmaviliکنترل پنل متعارف 16 زون568

MG-3520TSEترکیهmaviliپایه دتکتور ایزوالتور دار569
14.0.30.4.34.00/
TSE-64249

مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6500TSEترکیهmaviliایزوالتور570
14.0.30.4.34.00/
TSE-64249

مبناي سازه هوشمند22866442

571
دتکتور حرارت آدرس پذیر همراه با 

ایزوالتور
maviliترکیهML -1130SCITSE

14.0.30.4.34.00/
TSE-65014

مبناي سازه هوشمند22866442

572
دتکتور مولتی آدرس پذیر همراه با 

ایزوالتور
maviliترکیهML1140SCITSE

14.0.30.4.34.00/
TSE-65015

مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1110SCITSEترکیهmaviliدتکتور دود آدرس پذیر همراه با ایزوالتور573
14.0.30.4.34.00/
TSE-65016

مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1130TSEترکیهmaviliدتکتور حرارت آدرس پذیر574
14.0.30.4.34.00/
TSE-65123

مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1110TSEترکیهmaviliدتکتور دود آدرس پذیر575
14.0.30.4.34.00/
TSE-65124

مبناي سازه هوشمند22866442
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ML-1140TSEترکیهmaviliدتکتور مولتی آدرس پذیر576
14.0.30.4.34.00/
TSE-65125

مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6100TSEترکیهmaviliماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر577
14.11.34/TSE-

14864
مبناي سازه هوشمند22866442

578
ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس 

پذیر
maviliترکیهMG-6200TSE

14.11.34/TSE-
14864

مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6300TSEترکیهmaviliماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر579
14.11.34/TSE-

14864
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6400TSEترکیهmaviliماژول اینترفیس زون مانیتورآدرس پذیر580
14.11.34/TSE-

14864
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6700TSEترکیهmaviliماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر581
14.11.34/TSE-

14864
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-5000TSEترکیهmaviliآژیر اعالم حریق متعارف582
14.11.34/TSE-

14865
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-5200TSEترکیهmaviliآژیر- فالشر اعالم حریق متعارف583
14.11.34/TSE-

14865
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6600TSEترکیهmaviliآژیر اعالم حریق آدرس پذیر584
14.11.34/TSE-

14865
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-6610TSEترکیهmaviliآژیر- فالشر اعالم حریق آدرس پذیر585
14.11.34/TSE-

14865
مبناي سازه هوشمند22866442

586
شستی همراه ایزوالتور اعالم حریق 

آدرس پذیر
maviliترکیهMG-8130TSE

14.11.34/TSE-
63651

مبناي سازه هوشمند22866442

ترکیهmaviliدتکتور تشخیص گازLPG آدرس پذیر587
AGD-

1224L/VIP
TSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442
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ترکیهmaviliدتکتور تشخیص گازمتان با آدرس پذیر588
AGD-

1224M/VIP
TSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442

589
دتکتور تشخیص گازLPGآدرس پذیر 

تغذیه برق شهر
maviliترکیهAGD-220L/VIPTSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442

590
دتکتور تشخیص گازمتان آدرس پذیر با 

تغذیه برق شهر
maviliترکیه

AGD-
220M/VIP

TSE
14.11.35/TSE-

2186-1
مبناي سازه هوشمند22866442

GDR-1224LTSEترکیهmaviliدتکتور تشخیص گازLPG با رله خروجی591
14.11.35/TSE-

2186-1
مبناي سازه هوشمند22866442

GDR-1224MTSEترکیهmaviliدتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی592
14.11.35/TSE-

2186-1
مبناي سازه هوشمند22866442

593
دتکتور تشخیص گازLPG با رله خروجی 

با تغذیه برق شهر
maviliترکیهGDR-220LTSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442

594
دتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی 

با تغذیه برق شهر
maviliترکیهGDR-220MTSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442

595
دتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی 

سقفی
maviliترکیهTGDR-1224MTSE

14.11.35/TSE-
2186-1

مبناي سازه هوشمند22866442

596
کنترل پنل 5 لوپ آدرس پذیر  (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1235TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

597
کنترل پنل 6 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1236TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

598
کنترل پنل ي7 لوپ آدرس پذیر (مجاز 

به استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1237TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

599
کنترل پنل 8 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1238TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442
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600
کنترل پنل 5 لوپ آدرس پذیر  (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1245TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1251TSEترکیهmaviliکنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر601
14.30.34/TSE-

64133
مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1252TSEترکیهmaviliکنترل پنل 2 لوپ آدرس پذیر602
14.30.34/TSE-

64133
مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1253TSEترکیهmaviliکنترل پنل 3 لوپ آدرس پذیر603
14.30.34/TSE-

64133
مبناي سازه هوشمند22866442

ML-1254TSEترکیهmaviliکنترل پنل 4 لوپ آدرس پذیر604
14.30.34/TSE-

64133
مبناي سازه هوشمند22866442

605
کنترل پنل 5 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1255TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

606
کنترل پنل 6 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1256TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

607
کنترل پنل 7 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1257TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

608
کنترل پنل 8لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1258TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

609
کنترل پنل 9 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-1259TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

610
کنترل پنل10 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12510TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

611
کنترل پنل 11 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12511TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442
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612
کنترل پنل 12 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12512TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

613
کنترل پنل 13 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12513TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

614
کنترل پنل 14لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12514TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

615
کنترل پنل 15 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12515TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

616
کنترل پنل 16 لوپ آدرس پذیر (مجاز به 

استفاده تا حداکثر 4 لوپ)
maviliترکیهML-12516TSE

14.30.34/TSE-
64133

مبناي سازه هوشمند22866442

617SMPS منبع تغذیه 5 آمپرmaviliترکیهML-0515TSE
14.31.34/TSE-

1005
مبناي سازه هوشمند22866442

618SMPS منبع تغذیه 10 آمپرmaviliترکیهML-5110TSE
14.31.34/TSE-

1005
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-2300TSEترکیهmaviliدتکتورحرارت ثابت متعارف619
14.31.34/TSE-

8882
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-2400TSEترکیهmaviliدتکتورحرارت افزایشی متعارف620
14.31.34/TSE-

8882
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-2100TSEترکیهmaviliدتکتور دود فتوالکتریک متعارف621
14.31.34/TSE-

8883
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-2500TSEترکیهmaviliدتکتور مولتی متعارف622
14.31.34/TSE-

8884
مبناي سازه هوشمند22866442

MG-8110TSEترکیهmaviliشستی اعالم حریق آدرس پذیر623
14.31.34/TSE-

8885
مبناي سازه هوشمند22866442
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MG-5120TSEترکیهmaviliشستی اعالم حریق متعارف624
14.31.34/TSE-

8885
مبناي سازه هوشمند22866442

ALGآمریکاHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر625 EN-LPCB358c/0488527812نارفوم کار
ALKآمریکاHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر626 E-LPCB358c/0388527812نارفوم کار

ALNانگلستانHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر627 EN-LPCB VDS-
117h/04-
G213082

نارفوم کار88527812

دتکتور دودي -حرارتی  آدرس پذیر628
Hochiki 
Europe

ACCانگلستان En-LPCB VDS-
117f/03-
G213080

نارفوم کار88527812

دتکتور حرارتی آدرس پذیر629
Hochiki 
Europe

ATJانگلستان EN-LPCB VDS-
117g/14-
G213081

نارفوم کار88527812

دتکتور حرارتی آدرس پذیر630
Hochiki 
Europe

ACBانگلستان E-LPCB VDS-
117g/09-
G206005

نارفوم کار88527812

631IP67-دتکتور حرارتی آدرس پذیر
Hochiki 
Europe

ACBانگلستان EW-LPCB VDS-
117g/10-
G206005

نارفوم کار88527812

آژیر دیواري آدرس پذیر632
Hochiki 
Europe

نارفوم کارCHQ-WS2LPCB164h/0288527812انگلستان

آژیر - فالشر دیواري آدرس پذیر633
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان WSB-LPCB164h/0488527812نارفوم کار

آژیر - فالشر دیواري آدرس پذیر634
Hochiki 
Europe

CHQ-WSB2LPCBانگلستان VDS-
164h/04-  
G210109

نارفوم کار88527812

آژیر سقفی آدرس پذیر635
Hochiki 
Europe

YBOانگلستان BS-LPCB VDS-
164h/01-
G204049

نارفوم کار88527812

آژیر فالشر آدرس پذیر سقفی636
Hochiki 
Europe

YBO-BSB2LPCBانگلستان VDS-
164h/03- 
G207161

نارفوم کار88527812
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آژیر فالشر آدرس پذیر سقفی637
Hochiki 
Europe

YBOانگلستان BSB-LPCB164h/0388527812نارفوم کار

ماژول خروجی آدرس پذیر638
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان POM-LPCB VDS-
164p/10- 
G213087

نارفوم کار88527812

ماژول ورودي آدرس پذیر639
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان SIM-LPCB VDS-
  164p/11- 
G210113

نارفوم کار88527812

ماژول خروجی آدرس پذیر640
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان SOM-LPCB  164p/1288527812نارفوم کار

ماژول ورودي 2 کاناله آدرس پذیر641
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DIM-LPCB VDS-

164q/03 - 
164q/04-
G210112 - 
G209186

نارفوم کار88527812

642
ماژول خروجی رله اي 2 کاناله آدرس 

پذیر
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DRC-LPCB VDS-

164q/07 - 
164q/08-
G209189 - 
G206065

نارفوم کار88527812

ماژول کنترلی آژیر 2 کاناله آدرس پذیر643
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DSC-LPCB VDS-

164q/05- 
164q/06-
G209187 - 
G206063

نارفوم کار88527812

644
ماژول ورودي مانیتور دار 2 کاناله آدر س 

پذیر
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DZM-LPCB VDS-

164q/09 - 
164q/10-
G214014 - 
G214016

نارفوم کار88527812
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

645
 IS ماژول ورودي مانیتور دار 2 کاناله

آدرس پذیر
Hochiki 
Europe

انگلستان
CHQ DZM- - 

IS
LPCB VDS-

  164q/11-
G214015

نارفوم کار88527812

ماژول رله اي  آدرس پذیر646
Hochiki 
Europe

CHQ-MRC2LPCBانگلستان
164q/15 -
164q/16

نارفوم کار88527812

ماژول ورودي و خروجی آدرس پذیر647
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان PCM-LPCB VDS-

164q/13 - 
164q/14-
G213088 - 
G214013

نارفوم کار88527812

ماژول ورودي مانیتور دارآدرس پذیر648
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان SZM-LPCB VDS-

164q/01 - 
164q/02-
G209188 - 
G206064

نارفوم کار88527812

شستی اعالن حریق داخلی آدرس پذیر649
Hochiki 
Europe

HCPانگلستان E-LPCB164j/0188527812نارفوم کار

شستی اعالن حریق IP67 آدرس پذیر650
Hochiki 
Europe

HCPانگلستان W-LPCB164j/0488527812نارفوم کار

دتکتور دودي آدرس پذیر - صنایع دریایی651
Hochiki 
Europe

ALGانگلستان ENM-LPCB358c/0488527812نارفوم کار

پایه دتکتور ایزوالتور - صنایع دریایی652
Hochiki 
Europe

YBOانگلستان RSCIM- /LPCB164n/0188527812نارفوم کار

653
ماژول ورودي 2 کاناله آدرس پذیر-

صنایع دریایی
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DIMM- /LPCB164q/0388527812نارفوم کار

654
ماژول خروجی رله اي 2 کاناله آدرس 

پذیر- صنایع دریایی
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DRCM- /LPCB164q/0788527812نارفوم کار
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

655
ماژول کنترلی آژیر 2 کاناله آدرس پذیر- 

صنایع دریایی
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان DSCM- /LPCB164q/0588527812نارفوم کار

ماژول ورودي با مانیتور تک کاناله656
Hochiki 
Europe

CHQانگلستان SZMM- /LPCB164q/0188527812نارفوم کار

شستی آدرس پذیر -صنایع دریایی657
Hochiki 
Europe

HCPانگلستان EM-LPCB164j/0188527812نارفوم کار

658IP67 شستی آدرس پذیر -صنایع دریایی
Hochiki 
Europe

HCPانگلستان WM-LPCB164j/0488527812نارفوم کار

دتکتور دودي متعارف - صنایع دریایی659
Hochiki 
Europe

نارفوم کارSLR-E3NMLPCB358c/0688527812انگلستان

دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی660
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDCD-AE3MLPCB  117g/0488527812انگلستان

دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی661
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDCD-CE3MLPCB  117g/0688527812انگلستان

دتکتور دودي متعارف662
Hochiki 
Europe

نارفوم کارSLR-E3NLPCB358c/0688527812انگلستان

دتکتور حرارتی متعارف افزایشی663
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDCD-AE3LPCB117g/0488527812انگلستان

دتکتور حرارتی افزایشی متعارف664
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDCD-CE3LPCB117g/0688527812انگلستان

دتکتور حرارتی ثابت 60 درجه متعارف665
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDFJ-AE3LPCB117g/0288527812انگلستان

دتکتور حرارتی ثابت 90 درجه متعارف666
Hochiki 
Europe

نارفوم کارDFJ-CE3LPCB  117g/0388527812انگلستان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

دتکتور شعله متعارف667
Hochiki 

Corporation
DRDژاپن E-LPCB VDS-

117k/01-
G210114

نارفوم کار88527812

بیم دتکتور- متعارف668
Hochiki 
Europe

SPCانگلستان ET-LPCB VDS-
117j/03-
G207153

نارفوم کار88527812

نارفوم کارQZ-2LPCB544b/0188527812انگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 2 زون669
نارفوم کارQZ-4LPCB544b/0188527812انگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 4 زون670
نارفوم کارQZXL-4LPCB544b/0188527812انگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 4 زون671
نارفوم کارQZXL-8LPCB544b/0188527812انگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 8 زون672
نارفوم کارQZXL-12LPCB544b/0188527812انگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 12 زون673
QZXLانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 8 زون674 HS-8LPCB544b/0188527812نارفوم کار
QZXLانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 12 زون675 HS-12LPCB544b/0188527812نارفوم کار

676
کنترل پنل اطفاي حریق 3 زون + 1 

ناحیه
AdvancedانگلستانEX3001BSIKM 54165188527812نارفوم کار

MX5100انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6775100
BSI \ VDS  

KM69695
G21002288527812نارفوم کار

MX5200انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6785200
BSI \ VDS  

KM69695
G21002288527812نارفوم کار

MX5400انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6795400
BSI \ VDS  

KM69695
G21002288527812نارفوم کار

MX5800انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6805800
VDS

 
G210022

نارفوم کار88527812

نارفوم کارMX4100BSIKM6969588527812انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6814100
نارفوم کارMX4200BSIKM6969588527812انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6824200
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

نارفوم کارMX4400BSIKM6969588527812انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6834400
نارفوم کارMX4800BSIKM6969588527812انگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 6844800
Kانگلستانkentecپنل اعالم و اطفاء حریق 1 +6853 M11031 2BSIKM 9676188527812نارفوم کار

686
پانل آدرس پذیر 1 لوپ قابل افزایش تا 2 

لوپ - LCD کاراکتري
Teletek 

electronics
SIMPOEVPUبلغارستان

1293-CPR-
0401 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

687
پانل آدرس پذیر 1 لوپ قابل افزایش تا 4 

لوپ - LCD لمسی
Teletek 

electronics
IRIS EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0131 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

688
دتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر با پایه 

B124  مدل
Teletek 

electronics
S  130LPCBبلغارستان

0832-CPD-
2200(1139b/01)

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

689
دتکتور حرارتی آدرس پذیر  با پایه مدل 

B124
Teletek 

electronics
T   110LPCBبلغارستان

0832-CPD-
2199(1139a/01)

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

690
دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه مدل 

B124
Teletek 

electronics
M   140LPCBبلغارستان

0832-CPD-
2201(1139c/01)

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

691
دتکتور دودي اپتیکال با پایه آدرس پذیر 

MC-D مدل
Teletek 

electronics
S30+MCDEVPUبلغارستان

        (1293-
CPD-0119)      
+ (1293-CPD-

0259) 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

692
دتکتور حرارتی 60 درجه سانتی گراد  با 

MC-D پایه آدرس پذیر مدل
Teletek 

electronics
F10+MCDEVPUبلغارستان

        (1293-
CPD-0117)      
+ (1293-CPD-

0259) 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

693
دتکتور حرارتی نرخ افزایشی  با پایه 

MC-D آدرس پذیر مدل
Teletek 

electronics
R20+MCDEVPUبلغارستان

        (1293-
CPD-0118)      
+ (1293-CPD-

0259) 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

694
دتکتور ترکیبی  با پایه آدرس پذیر مدل 

MC-D
Teletek 

electronics
M40+MCDEVPUبلغارستان

        (1293-
CPD-0120)      
+ (1293-CPD-

0259) 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

695
شستی اعالم حریق آدرس پذیر  نشکن با 

ایزوالتور داخلی
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان MCP 150EVPU

1293-CPD-
0257 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

آژیر آدرس پذیر696
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان WSOU EVPU

1293-CPR-
0404 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

آژیر فالشر آدرس پذیر697
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان WSST EVPU

1293-CPR-
0404 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

پایه آژیر آدرس پذیر698
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان BSOU EVPU

1293-CPR-
0387 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین
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ردیف
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Product Name 
نام تجاري
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کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

پایه آژیر و فالشر آدرس پذیر699
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان BSST EVPU

1293-CPR-
0388 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

ماژول آدرس پذیر ورودي / خروجی700
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان MIO EVPU

1293-CPD-
0258 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

ماژول ایزوالتور جهت محافظت از لوپ701
Teletek 

electronics
IRISبلغارستان MISO EVPU

1293-CPR-
0400 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

پانل متعارف 2 زون متعارف702
Teletek 

electronics
MAG 2PEVPUبلغارستان

1293-CPD-
0173

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

پانل متعارف 4 زون متعارف703
Teletek 

electronics
MAG 4PEVPUبلغارستان

1293-CPD-
0173

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

پانل متعارف 8 زون متعارف704
Teletek 

electronics
MAG 8PEVPUبلغارستان

1293-CPD-
0373

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

705
پانل متعارف 8 زون - قابل افزایش تا 16 

زون  متعارف
Teletek 

electronics
MAG 8بلغارستان Plus EVPU

1293-CPD-
0172

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

دتکتور دودي اپتیکال متعارف706
Teletek 

electronics
S30EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0119 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

707
دتکتور حرارتی 60 درجه سانتیگراد 

متعارف
Teletek 

electronics
F10EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0117 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

دتکتور حرارتی نرخ افزایشی متعارف708
Teletek 

electronics
R20EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0118 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

دتکتور ترکیبی (دود + حرارت) متعارف709
Teletek 

electronics
M40EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0120 

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

710
شستی اعالم حریق نشکن با قابلیت 

ریست شدن متعارف
Teletek 

electronics
MCP50EVPUبلغارستان

1293-CPD-
0161

66525518
ایمن گستر ساعی و 
ساریان سیستم نوین

GS503LPCB1044a/03چینSiterwellکاشف دود موضعی711
66525518

ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوینGS505LPCB1044a/0166525519چینSiterwellکاشف دود موضعی712

GS505NLPCB1044a/06چینSiterwellکاشف دود موضعی713
66525518

ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوینGS506LPCB1044a/0266525520چینSiterwellکاشف دود موضعی714

GS506ALPCB1044a/04چینSiterwellکاشف دود موضعی715
66525518

ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوینGS506HLPCB1044a/0566525521چینSiterwellکاشف دود موضعی716
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

/GS508LPCBVdSچینSiterwellکاشف دود موضعی717
G 214063
1044a/07

66525518
ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوینGS508AVdSG 21505966525522چینSiterwellکاشف دود موضعی718

GS508BVdSG 216038چینSiterwellکاشف دود موضعی719
66525518

ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوینGS525VdSG 21601666525523چینSiterwellکاشف دود موضعی720

RFD-2000FM3043770کره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي UV/IR صنعتی721
66525518

ساریان سیستم نوین

722
دتکتور شعله اي UV/IR صنعتی ضد 

انفجار
Rezontechکره جنوبیRFD-2000XFM

FM12ATEX00
91X 

ساریان سیستم نوین66525524

RFD-3000FM3043770کره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي IR3 صنعتی723
66525518

ساریان سیستم نوین

RFD-3000XFMکره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي IR3 صنعتی ضد انفجار724
FM13ATEX00

58X 
ساریان سیستم نوین66525525

دتکتور دودي متعارف725
SD3

(FARE)
OC05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075013

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور حرارتی متعارف ثابت726
SD3

(FARE)
TSC05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075015

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور حرارتی متعارف  افزایشی727
SD3

(FARE)
TRC05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075014

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور شعله اي متعارف728
SD3

(FARE)
IRY2Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075235

22141907
پرگاس ایمن ویستا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شستس اعالم حریق متعارف729
SD3

(FARE)
DMCL05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075182

22141907
پرگاس ایمن ویستا

آژیر اعالم حریق730
SD3

(SESSY)
AVS2000فرانسه SIP Afnor CNPP( )

0333-CPD-
075144

22141907
پرگاس ایمن ویستا

آژیر اعالم حریق  جهت محیط خارجی731
SD3

(SESSY)
AVSUفرانسه FP  105Afnor CNPP( )

0333-CPD-
075358

22141907
پرگاس ایمن ویستا

آژیر اعالم حریق732
SD3

(SESSY)
SOUND05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075184

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور دودي آدرس پذیر733
SD3

(FARE)
OA05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075113

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور حرارتی آدرس پذیر734
SD3

(FARE)
TA05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075112

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور دودي آدرس پذیربهمراه ایزوالتور735
SD3

(FARE)
OA12Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075432

22141907
پرگاس ایمن ویستا

736
دتکتور حرارتی آدرس پذیر بهمراه 

ایزوالتور
SD3

(FARE)
TA12Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075434

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور ترکیبی آدرس پذیر737
SD3

(FARE)
MA05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075159

22141907
پرگاس ایمن ویستا

آژیر اعالم حریق  آدرس پذیر738
SD3

(SESSY)
AVSA2000Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075377

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور شعله اي آدرس پذیر739
SD3

(FARE)
IR95Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075234

22141907
پرگاس ایمن ویستا

شستی اعالم حریق آدرس پذیر740
SD3

(FARE)
DMA05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075179

22141907
پرگاس ایمن ویستا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

741
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3

(FARE)
ETC05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075257

22141907
پرگاس ایمن ویستا

742
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3

(FARE)
ETC05-BAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075258

22141907
پرگاس ایمن ویستا

743
ماژول اینرفیس چهار کاناله 

ورودي خروجی
SD3

(FARE)
ET4C05-BAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075331

22141907
پرگاس ایمن ویستا

744
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3

(FARE)
ETC05-Bفرانسه

BOSEC
ANPI( )

N TCC  2 - K 
960

22141907
پرگاس ایمن ویستا

745
ماژول اینرفیس چهار کاناله 

ورودي خروجی
SD3

(FARE)
ET4C05-Bفرانسه

BOSEC
ANPI( )

N TCC  2 - K 
960

22141907
پرگاس ایمن ویستا

ماژول  دو ورودي یک خروجی746
SD3

(FARE)
EDLAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075314

22141907
پرگاس ایمن ویستا

ماژول  هشت  ورودي چهار خروجی747
SD3

(FARE)
ED4LAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075284

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور خطی از 3 تا 100 متر748
SD3

(SEFI)
DLFBeAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075019

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور خطی از 3 تا 30 متر749
SD3

(SEFI)
DLFB30Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075453-2

22141907
پرگاس ایمن ویستا

دتکتور خطی از 3 تا 30 متر750
SD3

(SEFI)
DLFB30فرانسه R Afnor CNPP( )

0333-CPD-
075453-2

22141907
پرگاس ایمن ویستا

751Air Sampling  دتکتور
SD3

(FARE)
DFA05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075424-1

22141907
پرگاس ایمن ویستا

752Stand Alone دتکتور
SD3

(FARE)
فرانسه

Vesta &
DF -C08-02

Afnor CNPP( )
0333-CPD-

292002
22141907

پرگاس ایمن ویستا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

753EX دتکتور دودي متعارف جهت محیط
SD3

(FARE)
VIREXAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075233

22141907
پرگاس ایمن ویستا

754EX دتکتور حرارتی متعارف جهت محیط
SD3

(FARE)
VOEXAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075093

22141907
پرگاس ایمن ویستا

755Wireless دتکتور دودي
SD3

(FARE)
OA05-WAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075363

22141907
پرگاس ایمن ویستا

756Wireless  شاستی
SD3

(FARE)
DMA05-WAfnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075361

22141907
پرگاس ایمن ویستا

757Wireless ماژول 
SD3

(FARE)
OI05Afnorفرانسه CNPP( )

0333-CPD-
075362

22141907
پرگاس ایمن ویستا

758
مرکز کنترل متعارف 4   الی 12 زون

بهمراه کلیه قطعات متعارف
SD3

(SEFI)
Alpha 4/8/12فرانسه

BOSEC
ANPI( )

N TCC 2-936
22141907

پرگاس ایمن ویستا

759
مرکز کنترل آدرس پذیر 2  الی 4 لوپ

بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر
SD3

(SEFI)
Hephais 1600فرانسه

BOSEC
ANPI( )

N TCC 2-
926/a

22141907
پرگاس ایمن ویستا

760
مرکز کنترل آدرس پذیر 2 لوپ  
بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر

SD3
(SEFI)

Hephais 128فرانسه
BOSEC
ANPI( )

N TCC 2-964
22141907

پرگاس ایمن ویستا

کاشف دود متعارف  دو سیم761
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CSD-311-2LPCB506a/0244228051انگلستان

کاشف دود متعارف  سه سیم762
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CSD-311-3LPCB506a/0344228051انگلستان

کاشف دود متعارف  چهار سیم763
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CSD-311-4LPCB506a/0444228051انگلستان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف حرارتی متعارف دو سیم764
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CTD-805-2LPCB506c/0144228051انگلستان

کاشف حرارتی متعارف  سه سیم765
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CTD-805-3LPCB506c/0244228051انگلستان

کاشف حرارتی متعارف  چهار سیم766
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CTD-805-4LPCB506c/0344228051انگلستان

767
کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  

دو سیم
FSC 

EXPORT
انگلستان

FS-CMD-300-
2

LPCB506b/0144228051فاراد صنعت چابک

768
کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  

سه سیم
FSC 

EXPORT
انگلستان

FS-CMD-300-
3

LPCB506b/0244228051فاراد صنعت چابک

769
کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  

چهار سیم
FSC 

EXPORT
انگلستان

FS-CMD-300-
4

LPCB506b/0344228051فاراد صنعت چابک

شستی اعالم حریق770
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CMC-217LPCB506d/0144228051انگلستان

شستی اعالم حریق771
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CMC-817LPCB506d/0244228051انگلستان

آژیر اعالم حریق772
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CS-3127LPCB506e/0244228051انگلستان

آژیر فالشر اعالم حریق773
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CSF-3127LPCB506e/0344228051انگلستان

زنگ اعالم حریق774
FSC 

EXPORT
فاراد صنعت چابکFS-CAB-218LPCB506e/0144228051انگلستان

EURVCانگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی775 MCP-LPCB653a/0188928666آتش پنجه البرز
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آتش پنجه البرزEVTG-32-SBLPCB546a/0188928666انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی776

انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف خارجی777
EVTG-32E-

DB
LPCB546a/0188928666آتش پنجه البرز

Preceptانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 2 زون778 en  2BSIKM 57335488928666آتش پنجه البرز
Preceptانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 4زون779 en  4BSIKM 57335488928666آتش پنجه البرز
Preceptانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 8 زون780 en  8BSIKM 57335488928666آتش پنجه البرز
Preceptانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 16 زون781 En BSIKM 57335488928666آتش پنجه البرز
آتش پنجه البرزeurotechBSIKM57335488928666انگلستانeurotechکنترل پنل 1 لوپ782
آتش پنجه البرزeurotechBSIKM57335488928666انگلستانeurotechکنترل پنل 2 لوپ783
آتش پنجه البرزeurotechBSIKM57335488928666انگلستانeurotechکنترل پنل 4 لوپ784

انگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر785
EURV-MCP-

IP24
INTERTEK

13LHK2116-
03

آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر786 ABS-INTERTEK
14LHK0067-

01
آتش پنجه البرز88928666

آتش پنجه البرز5011VLPCB1213j/0488928666-100انگلستانeurotechآژیر وفالشر آدرس پذیر787

EURVانگلستانeurotechماژول ورودي788 IP -INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechماژول خروجی789 OP -INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechماژول ورودي و خروجی790 SIO-INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechماژول کنترل آژیر 1 آمپر791 SCM -INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
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کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
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شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

انگلستانeurotechماژول ورودي گاز دتکتور792
EURV Mini-  

I P/
INTERTEK

13LHK2120-
01

آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechماژول کنترل آژیر15 آمپر793 SBM -INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

EURVانگلستانeurotechماژول ورودي متعارف794 ZMU-INTERTEK
13LHK2120-

01
آتش پنجه البرز88928666

آتش پنجه البرز404LPCB1213e/0188928666-200انگلستانeurotechدتکتور دودي متعارف795
آتش پنجه البرز400LPCB1213d/0188928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف796
آتش پنجه البرز401LPCB1213d/0288928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف797
آتش پنجه البرز402LPCB1213d/0388928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف798
آتش پنجه البرز403LPCB1213d/0488928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف799
آتش پنجه البرز405LPCB1213k/0188928666-200انگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی800
آتش پنجه البرز0108ALPCB1213b/0188928666-510انگلستانeurotechکنترل پنل 1 لوپ 32 زون801
آتش پنجه البرز0208ALPCB1213b/0288928666-510انگلستانeurotechکنترل پنل 2 لوپ 32 زون802
آتش پنجه البرز0308ALPCB1213b/0388928666-510انگلستانeurotechکنترل پنل 3 لوپ 32 زون803
آتش پنجه البرز0408ALPCB1213b/0488928666-510انگلستانeurotechکنترل پنل 4 لوپ 32 زون804
آتش پنجه البرز503LPCB1213e/0288928666-200انگلستانeurotechدتکتور دودي آدرس پذیر805
آتش پنجه البرز501LPCB1213d/0588928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر806
آتش پنجه البرز502LPCB1213d/0688928666-200انگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر807
آتش پنجه البرز505LPCB1213c/0188928666-200انگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر808
آتش پنجه البرز103LPCB1213j/0188928666-200انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر809
آتش پنجه البرز104LPCB1213j/0288928666-200انگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر810
آتش پنجه البرز500LPCB1213m/0188928666-200انگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر811
آتش پنجه البرز2101vLPCB1213n/0188928666-100انگلستانeurotechدتکتور دودي آدرس پذیر812

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
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کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
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شماره تلفن     
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شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آتش پنجه البرز2201vLPCB1213r/0188928666-100انگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر813
آتش پنجه البرز2003vLPCB1213m/0288928666-100انگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر814
آتش پنجه البرز2401vLPCB1213p/0188928666-100انگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر815
آتش پنجه البرز2114vLPCB1213t/0188928666-100انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر816
آتش پنجه البرز2111vLPCB1213t/0288928666-100انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر817
آتش پنجه البرز2210VLPCB1213e/0488928666-100انگلستانeurotechدتکتور دودي متعارف818
آتش پنجه البرز2505VLPCB1213d/0888928666-100انگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف819
آتش پنجه البرز5011vLPCB1213J/0488928666-100انگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر820
آتش پنجه البرزEVSO-32ELPCB546a/0488928666انگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی821
آتش پنجه البرز113LPCB1213f/0188928666-200انگلستانeurotechایزوالتور پایه822
آتش پنجه البرز504LPCB1213f/0288928666-200انگلستانeurotechایزوالتور823
آتش پنجه البرز307LPCB1213f/0388928666-200انگلستانeurotechایزوالتور پایه بلند824
آتش پنجه البرز303LPCB1213g/0188928666-200انگلستانeurotechپایه رله دار825
آتش پنجه البرز208LPCB1213g/0288928666-200انگلستانeurotechماژول ورودي/خروجی826
آتش پنجه البرز200LPCB1213h/0188928666-200انگلستانeurotechماژول ورودي/خروجی  ایزوالتور827
آتش پنجه البرز202LPCB1213h/0288928666-200انگلستانeurotechماژول سوئیچ مانیتور828
آتش پنجه البرز203LPCB1213h/0388928666-200انگلستانeurotechماژول زون مانیتور829
آتش پنجه البرز204LPCB1213h/0488928666-200انگلستانeurotechماژول ورودي خروجی830
آتش پنجه البرز205LPCB1213h/0588928666-200انگلستانeurotechماژول خروجی831
آتش پنجه البرز206LPCB1213h/0688928666-200انگلستانeurotechماژول آژیر832
آتش پنجه البرز201LPCB1213h/0788928666-200انگلستانeurotechماژول مانیتور کوچک833
آتش پنجه البرز207LPCB1213h/0888928666-200انگلستانeurotechماژول تغذیه 83424

آتش پنجه البرز2010vLPCB1213j/0388928666-100انگلستانeurotechآژیر آدرس پذیر835
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
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شماره تلفن     
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شرکت نماینده
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 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

836
مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ

DX آدرس پذیر سري
Morley IAS-112-001-714انگلستانLPCB429c/13

22222643
آفرش

837
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

DX آدرس پذیر سري
Morley IAS-222-001-714انگلستانLPCB429c/14

22222643
آفرش

838
مرکز کنترل اعالم حریق 4 لوپ

DX آدرس پذیر سري
Morley IAS -242-001-714انگلستانLPCB429c/15

22222643
آفرش

839
مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ

ZX آدرس پذیر سري
Morley IAS-301-001-722انگلستانLPCB429c/04

22222643
آفرش

840
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

ZX آدرس پذیر سري
Morley IAS-301-001-720 انگلستانLPCB429c/05

22222643
آفرش

841
مرکز کنترل اعالم حریق 5 لوپ

آدرس پذیر سري ZX (مجاز به استفاده 
تا حداکثر 4 لوپ)

Morley IAS-301-001-721انگلستانLPCB429c/06
22222643

آفرش

Morley دتکتور دودي آدرس پذیر842 IAS-هند
MI  -PSE-S2I-

yy
LPCB550d/01

22222643
آفرش

Morley دتکتور حرارتی آدرس پذیر843 IAS-هند
MI-FHSE-
S2I-yy

LPCB550f/02
22222643

آفرش

844
دتکتور حرارتی افزایشی

 آدرس پذیر
Morley IAS -هند

MI -RHSE-
S2I-yy

LPCB550f/01
22222643

آفرش

845
دتکتوردودي+حرارتی

 آدرس پذیر
Morley IAS-هند

MI  -PTSE-
S2I-yy

LPCB550e/02
22222643

آفرش

846
 دتکتور فرستنده گیرنده
Beam Detector 

Morley IAS-انگلستانMI-LPB2-S2ILPCB199W/01
22222643

آفرش

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg
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Product Name 
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کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

Morley شستی اعالن حریق آدرس پذیر847 IAS-انگلستانMI MCP-LPCB166e/02
22222643

آفرش

Morleyماژول ورودي و خروجی848 IAS -انگلستانMI-D2ICMOLPCB199v/03
22222643

آفرش

849Dual  ماژول وروديMorley IAS-انگلستانMI -DMM2ILPCB199v/02
22222643

آفرش

850single  ماژول وروديMorley IAS-انگلستانMI DMMI -LPCB199v/01
22222643

آفرش

Morleyمازول خروجی851 IAS-انگلستانMI DCMO-LPCB199v/04
22222643

آفرش

Morley ماژول ایزوالتور852 IAS-انگلستانMI DISO-LPCB199r/01
22222643

آفرش

Morleyآزیر پایه اي آدرس پذیر853 IAS-انگلستانMI BSO xx I- - -LPCB166j/03
22222643

آفرش

Morley آژیرفالشر پایه اي آدرس پذیر854 IAS-انگلستانMI BSS xx I- - -LPCB166j/04
22222643

آفرش

Morley آزیر آدرس پذیر855 IAS-انگلستان
MI WSO   - -
xx I-

LPCB166j/01
22222643

آفرش

Morley آژیر فالشر آدرس پذیر856 IAS-انگلستان
MI WSS      - -
xx I-

LPCB166j/02
22222643

آفرش

Morley مرکز کنترل اعالن حریق  متعارف 2 زون857 IAS-انگلستانHRZ2eLPCB429c/10
22222643

آفرش

Morleyمرکز کنترل اعالن حریق  متعارف 4 زون858 IAS-انگلستانHRZ4eLPCB429c/11
22222643

آفرش
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 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

Morleyمرکز کنترل اعالن حریق   متعارف 8 زون859 IAS-انگلستانHRZ8eLPCB429c/12
22222643

آفرش

860
دتکتور دودي متعارف سري

HorizonMorley IAS-انگلستانHRZ-1003LPCB199m/05
22222643

آفرش

861
دتکتور حرارتی متعارف سري

Horizon
Morley IAS-انگلستانHRZ-1004TLPCB199n/11

22222643
آفرش

862
 دتکتور حرارتی افزایشی متعارف 

Horizonسري
Morley IAS-انگلستانHRZ-1005LPCB199n/12

22222643
آفرش

863
دتکتور دودي/ حرارتی متعارف 

Horizonسري
Morley IAS-انگلستانHRZ-1002LPCB199p/04

22222643
آفرش

864
 دتکتور حرارتی متعارف سري

ECO1000
Morley IAS-هندECO1005LPCB550c/03

22222643
آفرش

865
 دتکتور دودي/ حرارتی متعارف 

ECO1000سري
Morley IAS-هندECO1002LPCB550b/02

22222643
آفرش

Morley شستی اعالن حریق متعارف866 IAS-انگلستان
MCP 1A-
Rxxxxx-zz

LPCB166b/39
22222643

آفرش

Morleyآژیر اعالن حریق متعارف867 IAS-انگلستانEMA1224B4RLPCB166c/01
22222643

آفرش

Morley آژیرفالشر اعالن حریق متعارف868 IAS-انگلستانEMA24BxSSyLPCB166c/42
22222643

آفرش

 دتکتور دودي آدرس پذیر869
System 
Sensor

2251EMLPCB550a/03هند
22222643

آفرش
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

دتکتور دودي آدرس پذیر870
System 
Sensor

22051E-xx-yyLPCB550a/04  هند
22222643

آفرش

دتکتور دودي فتوالکتریک    آدرس پذیر871
System  
Sensor

22051EI-xx-yyLPCB550d/01هند
22222643

آفرش

872
دتکتور دودي/ حرارتی

آدرس پذیر
System 
Sensor

2251TEMLPCB550b/03هند
22222643

آفرش

873
دتکتور دودي/ حرارتی

 آدرس پذیر
System 
Sensor

هند
   22051TE-xx-

yy
LPCB550b/05

22222643
آفرش

 دتکتور حرارتی آدرس پذیر874
System 
Sensor

5251EMLPCB550c/04هند
22222643

آفرش

875
 دتکتور حرارتی افزایشی

 آدرس پذیر
System 
Sensor

5351ELPCB550c/01هند
22222643

آفرش

 دتکتور دود متعارف876
System 
Sensor

2351ELPCB550a/01هند
22222643

آفرش

دتکتور دودي متعارف877
System 
Sensor

ECO1003LPCB199m/01ایتالیا
22222643

آفرش

دتکتور دودي متعارف878
System 
Sensor

2FA51LPCB550a/05 هند
22222643

آفرش

879
دتکتور دودي/ حرارتی

متعارف
System 
Sensor

2351TEMLPCB550b/01 هند
22222643

آفرش

دتکتورحرارتی  متعارف880
System 
Sensor

5FA51RLPCB550c/08  هند
22222643

آفرش

881
 دتکتور دودي/ حرارتی

 متعارف
System 
Sensor

ECO  1002LPCB199p/01ایتالیا
22222643

آفرش
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

 دتکتور دودي/حرارتی متعارف882
System 
Sensor

2FA51TLPCB550b/06هند
22222643

آفرش

دتکتور حرارتی متعارف883
System 
Sensor

ECO1005LPCB550c/03هند
22222643

آفرش

884
 دتکتور  حرارتی  افزایشی

 متعارف
System 
Sensor

5351ELPCB550c/01 هند
22222643

آفرش

885Aspirating دتکتور 
System 
Sensor

FAAST8100EVDSG212002سوییس
22222643

آفرش

886
مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ

آدرس پذیر
CooperانگلستانCF1100VDSG211013

22222643
آفرش

887
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

آدرس پذیر
CooperانگلستانCF  1200VDSG211013

22222643
آفرش

888
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

آدرس پذیر
CooperانگلستانCF  2000LPCB714h/02

22222643
آفرش

889
مرکز کنترل اعالم حریق 4 لوپ

آدرس پذیر
CooperانگلستانCF  3000LPCB714h/01

22222643
آفرش

CAP   320LPCB685j/01انگلستانCooper دتکتور دودي آدرس پذیر890
22222643

آفرش

CAH330LPCB685m/01انگلستانCooper دتکتور حرارتی آدرس پذیر891
22222643

آفرش

892
 دتکتور  دودي/ حرارتی

CAPT 340LPCB685k/01انگلستانCooper  آدرس پذیر 
22222643

آفرش
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

CBG370LPCB378d/06انگلستانCooperشستی اعالن حریق ادرس پذیر893
22222643

آفرش

CAS 381LPCB714j/05انگلستانCooperآژیر اعالن حریق آدرس پذیر894
22222643

آفرش

895
 آژیر/فالشر اعالن حریق

CASB383LPCB714j/01انگلستانCooper ادرس پذیر
22222643

آفرش

EST3ULآمریکاESTمرکز اعالم حریق آدرس پذیر896
AMCX.S3000
AMCX.S3424
APOU.S3424

77455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

QS4/QS1ULSYZV.S300077455479آمریکاESTمرکز اعالم حریق آدرس پذیر897
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTسنسور دودي اعالم حریق898 PS-ULUROX.S85377455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTسنسور حرارتی اعالم حریق ( ثابت)899 HFS-UL
UQGS7.S112

2
77455479

سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTسنسور حرارتی اعالم حریق (متغییر)900 HRS-UL
UQGS7.S112

3
77455479

سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTسنسور ترکیبی اعالم حریق (سه گانه)901 PHS-ULUROX.S85377455479
سینا صنعت 
خاورمیانه
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

SIGAآمریکاESTسنسور ترکیبی اعالم حریق (چهار گانه)902 IPHS-ULUROX.S85377455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

G1R-HDVMULآمریکاESTآژیر و فالشر903
UEES.S218/
ULSZ.S218

77455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGA-CT2ULUOXX.S322477455479آمریکاESTماژول ورودي آدرس پذیر904
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTماژول خروجی آدرس پذیر905 CR-ULUOXX.S322477455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGA-CC1ULUOXX.S322477455479آمریکاESTماژول راه انداز آدرس پذیر906
سینا صنعت 
خاورمیانه

SIGAآمریکاESTکارت اطفاء حریق907 REL-ULSYSW.S342477455479
سینا صنعت 
خاورمیانه

439D-6AULUCST.S21877455479آمریکاESTزنگ اطفاء حریق908
سینا صنعت 
خاورمیانه

909
 MANUAL - شستی اطفاء حریق

ABORT
ESTآمریکاRELA ABT-ULUEHX.S662577455479

سینا صنعت 
خاورمیانه

910
 SERVICE - شستی اطفاء حریق

DISCONECT
ESTآمریکا

RELA-
SRV/RELA-

SRV1
ULUEHX.S662777455479

سینا صنعت 
خاورمیانه

VLF250ULURXG.S519877455479استرالیاxtralisپانل هاي مکشی - لیزري911
سینا صنعت 
خاورمیانه

VLF500ULURXG.S519977455479استرالیاxtralisپانل هاي مکشی - لیزري912
سینا صنعت 
خاورمیانه
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

VLC400ULURXG.S520077455479استرالیاxtralisپانل هاي مکشی - لیزري913
سینا صنعت 
خاورمیانه

914
دتـکتور دودي آپتیکال دو سیم مجهز به 
سنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم 

کاذب
HoringتایوانQ01-2LPCB 506a/0588207611اکسیر

915
دتکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت 

مجهز به سنسور هوشمند جهت 
جلوگیري از آالرم کاذب

HoringتایوانQ01-3LPCB 506a/0688207611اکسیر

916
دتکتور دودي آپتیکال چهار سیمه با 
خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 

جهت جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانQ01-4LPCB 506a/0788207611اکسیر

917
دتکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیم 

مجهز به سنسور هوشمند جهت 
جلوگیري از آالرم کاذب

HoringتایوانQ05-2LPCB 506b/0488207611اکسیر

918
دتکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی 
ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت 

جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانQ05-3LPCB 506b/0588207611اکسیر

919
دتکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با 
خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 

جهت جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانQ05-4LPCB 506b/0688207611اکسیر
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

920
دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به 

سنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم 
کاذب

HoringتایوانQ06-2LPCB 506c/0488207611اکسیر

921
دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز 
به سنسور هوشمند جهت جلوگیري از 

آالرم کاذب
HoringتایوانQ06-3LPCB 506c/0588207611اکسیر

922
دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی 
رله مجهز به سنسور هوشمند جهت 

جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانQ06-4LPCB 506c/0688207611اکسیر

923
دتکتور دودي آپتیکال دو سیم مجهز به 
سنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم 

کاذب
HoringتایوانAH-0311-2LPCB 506a/0288207611اکسیر

924
دتکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت 

مجهز به سنسور هوشمند جهت 
جلوگیري از آالرم کاذب

HoringتایوانAH-0311-3LPCB 506a/0388207611اکسیر

925
دتکتور دودي آپتیکال چهار سیمه با 
خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 

جهت جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانAH-0311-4LPCB 506a/0488207611اکسیر

926
دتکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیم 

مجهز به سنسور هوشمند جهت 
HoringتایوانAH-0315-2LPCB 506b/0188207611اکسیر
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

927
دتکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی 
ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت 

جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانAH-0315-3LPCB 506b/0288207611اکسیر

928
دتکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با 
خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 

جهت جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانAH-0315-4LPCB 506b/0388207611اکسیر

929
دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به 

سنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم 
کاذب

HoringتایوانAH-0316-2LPCB 506c/0188207611اکسیر

930
دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز 
به سنسور هوشمند جهت جلوگیري از 

آالرم کاذب
HoringتایوانAH-0316-3LPCB 506c/0288207611اکسیر

931
دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی 
رله مجهز به سنسور هوشمند جهت 

جلوگیري از آالرم کاذب
HoringتایوانAH-0316-4LPCB 506c/0388207611اکسیر

اکسیرAHS-871LPCB 506a/0188207611تایوانHoringدتکتور دودي آپتیکال932

933
دتکتور دودي آپتیکال مستقل 9 ولت 

مجهز به سنسور هوشمند جهت 
جلوگیري از آالرم کاذب

HoringتایوانNQ9SLPCB 506f/0188207611اکسیر

934
 UL دتکتور گاز شهري با استاندارد

آمریکا
HoringتایوانAH-0822ULJKIS.E25698988207611اکسیر
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

اکسیرAH-0217LPCB 506d/0188207611تایوانHoringشستی اعالم حریق (با شیشه شکستنی)935

اکسیرAH-0817LPCB 506d/0288207611تایوانHoringشستی اعالم حریق برگشت پذیر936

937
آژیر اعالم حریق الکترونیکی (32 تن) با 

جریان 14/5 میلی آمپر
HoringتایوانAH-03127-SLPCB 

506e/02         
0832-CPD-

1080
اکسیر88207611

938
آژیر+فالشر اعالم حریق (32 تن) با 

جریان 14/5 میلی آمپر
HoringتایوانAH-03127-BSLPCB 

506e/03         
0832-CPD-

1010
اکسیر88207611

939
زنگ اعالم حریق 6 اینچ با جریان 25 

میلی آمپر
HoringتایوانAH-0218LPCB 506e/0188207611اکسیر

دتـکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت940
Exir 

Trading
اکسیرOSD-2450LPCB 1138a/0488207611چین

آتش نورد داتیکLF-HD-4112BSIKM 58269377485800انگلستانlifecoدتکتور حرارتی متعارف941
آتش نورد داتیکLF-PE-4111BSIKM 58269477485800انگلستانlifecoدتکتور دودي متعارف942
آتش نورد داتیکLF-HD-6102BSIKM 58269377485800انگلستانlifecoدتکتور حرارتی آدرس پذیر943
آتش نورد داتیکLF-PE-6101BSIKM 58269477485800انگلستانlifecoدتکتور دودي آدرس پذیر944

آتش نورد داتیکLF-MCP-6103BSIKM 58269577485800انگلستانlifecoشستی آدرس پذیر945

آتش نورد داتیکLF6100A/1BSIKM58269277485800انگلستانlifecoپانل آدرس پذیر  1 لوپ الیفکو946

آتش نورد داتیکLF6100A/2BSIKM58269277485800انگلستانlifecoپانل آدرس پذیر 2 لوپ  الیفکو947

آتش نورد داتیکLF6100A/4BSIKM58269277485800انگلستانlifecoپانل آدرس پذیر 4 لوپ  الیفکو948
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آتش نورد داتیکLF-MCP-6103BSIKM58269577485800انگلستانlifecoشاسی آدرس پذیر الیفکو949

آتش نورد داتیکLF-SB-4228LPCB717a/0177485800انگلستانlifecoآژیر فالشر950
آتش نورد داتیکLF-SD-4229LPCB717a/0577485800انگلستانlifecoآژیر951

کاشف دودي متعارف952

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6623LPCB1174a/0177485800چین

کاشف حرارتی  متعارف953

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6633LPCB1174b/0177485800چین

954
شستی اعالم حریق متعارف با محیط 

داخلی

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6653LPCB1174d/0177485800چین

کنترل پانل دو زون  متعارف قرمز رنگ955

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6831/2LPCB1174e/0477485800چین

کنترل پانل چهار زون متعارف قرمز رنگ956

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6831/4LPCB1174e/0377485800چین
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کنترل پانل هشت زون متعارف قرمز رنگ957

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6831/8LPCB1174e/0277485800چین

958
کنترل پانل شانزده زون متعارف قرمز 

رنگ

V_GREAT 
GLOBAL 
CORPORA

TION

آتش نورد داتیکVG-6831/16LPCB1174e/0177485800چین

آتش نورد داتیکRE-336SLPCB512a/0277485800انگلستانRavelدتکتور دودي متعارف959

آتش نورد داتیکRE-336HLPCB512D/0477485800انگلستانRavelدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف960

آتش نورد داتیکRE-736FFLPCB512F/0477485800انگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف961

آتش نورد داتیکRE2558R(W)ULUOJz.S2534477485800انگلستانRavelپنل اعالم حریق 8 زون متعارف962

963
کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس 

پذیر یک لوپ

 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite RS -H
VF0810

ULS2483126423577آگراپاد پایار

964
کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس 

پذیر دو لوپ

 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite RS -H
VF0820

ULS2483126423577آگراپاد پایار

965
کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس 

پذیر دو لوپ

 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 (H)Elite
VF1420

ULS2483126423577آگراپاد پایار
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

966
کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس 

پذیر چهار لوپ

 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 (H)Elite
VF1440

ULS2483126423577آگراپاد پایار

پنل تکرار کننده آنالوگ آدرس پذیر967
 VES Fire 
 Detection
Systems

eViewآمریکا VF 1172ULS2483126423577آگراپاد پایار

968
ماژول Network پنل هاي مرکزي 
اعالم حریق و پنل هاي تکرار کننده

 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
-eNet VF 1170

00
ULS2483126423577آگراپاد پایار

برد ورودي/خروجی 16 کاناله969
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF1171-00ULS2483126423577آمریکا

دتکتوردود فتوالکتریک آدرس پذیر970
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2011-00ULS666126423577آمریکا

دتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر971
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2010-00ULS666026423577آمریکا

دتکتور مولتی(دود و حرارت) آدرس پذیر972
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2012-00ULS666126423577آمریکا

973
پایه 4" مخصوص نصب دتکتور آدرس 

پذیر

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF7001-00ULS666126423577آمریکا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

974
پایه 6" مخصوص نصب دتکتور آدرس 

پذیر

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF7002-00ULS666126423577آمریکا

975
پایه 6" داراي آژیر داخلی مخصوص 

نصب دتکتور آدرس پذیر

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF7008-00ULS666126423577آمریکا

976
شستی اعالم حریق آدرس پذیر قابل 

ریست

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF3031-00ULS837526423577آمریکا

977
ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودي(لوپ 

پاور)

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF6024-00ULS665926423577آمریکا

978
ماژول آدرس پذیر تک کاناله 

خروجی(لوپ پاور)

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF6052-00ULS665926423577آمریکا

ماژول آدرس پذیر(داراي ایزوالتور داخلی)979
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF6041-00ULS665926423577آمریکا

ماژول ایزوالتور اتصال کوتاه980
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF6003-00ULS556926423577آمریکا

981Temporal مینی آژیر 24 ولت
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF4027ULE22509526423577آمریکا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

982Selectable آژیر 24 ولت
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF4000ULE22509526423577آمریکا

983
آژیر استروب 24 ولت Selectable با 

قابلیت تنظیم شدت نور استروب

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF4002ULE22509526423577آمریکا

کنترل پنل متعارف 2 زون984
 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite CP 
VF1842

ULS2483126423577آگراپاد پایار

کنترل پنل متعارف 4 زون985
 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite CP 
VF1844

ULS2483126423577آگراپاد پایار

کنترل پنل متعارف 8 زون986
 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite CP 
VF1848

ULS2483126423577آگراپاد پایار

دتکتوردود متعارف فتوالکتریک987
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2032-00ULS666126423577آمریکا

دتکتور حرارت ثابت / افزایشی متعارف988
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2020-00ULS666026423577آمریکا

پایه 4" مخصوص نصب دتکتور متعارف989
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2050-00ULS666126423577آمریکا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

پایه 6" مخصوص نصب دتکتور متعارف990
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF2051-00ULS666126423577آمریکا

کنترل پنل سیستم اطفاي حریق گازي991
 VES Fire 
 Detection
Systems

آمریکا
 Elite XT 
VF1810

ULS2483126423577آگراپاد پایار

ماژول تخلیه عامل اطفاي گازي992
 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF1824-40ULS2483226423577آمریکا

993
سوئیچ غیر فعال کردن سیستم اطفاي 

گازي

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF1832-10ULS2483226423577آمریکا

994
شستی جلوگیري از تخلیه عامل اطفاي 

گازي

 VES Fire 
 Detection
Systems

آگراپاد پایارVF1823-10ULS2483226423577آمریکا

دتکتور دودي متعارف995
  Fireguard

فایرگارد
IQ458S-2LULS25214انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور دودي متعارف996
  Fireguard

فایرگارد
FG318-2LLPCB512a/02انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور دودي متعارف997
  Fireguard

فایرگارد
FG-413SD-2LPCB1138a/04انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

دتکتور حرارتی متعارف998
  Fireguard

فایرگارد
IQ458H-2LULS25225انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور حرارتی متعارف999
  Fireguard

فایرگارد
FG323-2LLPCB512d/04انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور ترکیبی متعارف1000
  Fireguard

فایرگارد
IQ458SH-2LULS25214انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور دودي آدرس پذیر1001
  Fireguard

فایرگارد
IQ568D-S-LULS25214انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور حرارتی آدرس پذیر1002
  Fireguard

فایرگارد
IQ568D-H-LULS25225انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور ترکیبی آدرس پذیر1003
  Fireguard

فایرگارد
IQ568D-SH-LULS25214انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

شستی متعارف1004
  Fireguard

فایرگارد
FG921-FTCLPCB512f/04انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

شستی آدرس پذیر1005
  Fireguard

فایرگارد
FGMSULS25318انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آژیر متعارف1006
  Fireguard

فایرگارد
FG-03127SLPCB506e/02انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

آژیر فالشر متعارف1007
  Fireguard

فایرگارد
FG-03127BSLPCB506e/03انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

زنگ(Bell) متعارف1008
  Fireguard

فایرگارد
FG-0218LPCB506e/01انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

بیم دتکتور1009
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

 Fireguard
 Beam
Detector

VDSG209159
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

اینترفیس(ماژول) کنترل آدرس پذیر1010
  Fireguard

فایرگارد
IQ-515MCULS25315انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر1011
  Fireguard

فایرگارد
IQ-515MMULS25315انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

ماژول رله آدرس پذیر1012
  Fireguard

فایرگارد
IQ-515MRULS25315انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

پنل ریپیتر(تکرار کننده) آدرس پذیر1013
  Fireguard

فایرگارد
IQ500-RPULS25315انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کنترل پنل اعالم حریق متعارف 4 زون1014
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

-IQ400series
404

ULS25209
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

کنترل پنل اعالم حریق متعارف 8 زون1015
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

-IQ400series
408

ULS25209
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1016
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 1 

الی 4 لوپ
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

 - IQ500series
Loop 1-4

ULS25209
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

کنترل پنل اطفاي حریق1017
  Fireguard

فایرگارد
IQ800seriesULS25209انگلیس

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1018
کنترل پنل اعالم حریق متعارف 2 الی 

16 زون (آژیر مستقل)
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

Precept en  2-
16

Precept en  
16L

BSIKM95744
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1019

کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعالم 
حریق متعارف 2 الی16 زون بهمراه منبع 

Backup تغذیه و باتري
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

 Precept en  8
repeater with 
 230Va.c. PSE
and Battery 
Back-up

BSIKM95744
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1020

کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعالم 
حریق متعارف 8 الی16 زون بدون منبع 

تغذیه 
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

-Precept en  8
 repeater 32
without
PSE

BSIKM95745
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

کابل اعالم حریق نسوز1021
  Fireguard

فایرگارد
انگلیس

-Fireguard
 UK FG FRC  
PH30 180

LPCB711c/01
 

66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور دودي متعارف1022
Sentek

سنتک
چین

 SD119-2
Series

UL-Intertek
S24335

0359-CPR-
ST-001

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

دتکتور حرارتی متعارف1023
Sentek

سنتک
چین

 HD912-2
Series

UL-Intertek
S24336

0359-CPR-
ST-002

 
66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1024
کنترل پانل متعارف 4 زون آژیر 
مستقل(4 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2004

R04TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

یونانParadoxکنترل پانل متعارف 8 زون1025
MATRIX2008

R00TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1026
کنترل پانل متعارف 8 زون آژیر 
مستقل(8 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2008

R08TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

یونانParadoxکنترل پانل متعارف 12 زون1027
MATRIX2012

R00TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1028
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر 
مستقل(12 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2012

R12TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1029
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر 
مستقل(8 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2012

R08TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1030
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر 
مستقل(4 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2012

R04TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

یونانParadoxکنترل پانل متعارف 16 زون1031
MATRIX2016

R00TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1032
کنترل پانل متعارف 16 زون آژیر 
مستقل(16 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2016

R16TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1033
کنترل پانل متعارف 16 زون آژیر 
مستقل(8 زون خروجی مستقل)

Paradoxیونان
MATRIX2016

R08TO
EVPU

 1293-CPD-
0185

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

فاقد شماره تستM2004-Α6Ν(ETL)IntertekیونانParadoxکنترل پانل متعارف 4 زون1034
 

66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1035
کنترل پانل متعارف 4 زون آژیر 
مستقل(4 زون خروجی مستقل)

ParadoxیونانM2004-E4J(ETL)Intertekفاقد شماره تست
 

66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

فاقد شماره تستM2008-Α6Ν(ETL)IntertekیونانParadoxکنترل پانل متعارف 8 زون1036
 

66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1037
کنترل پانل متعارف 8 زون آژیر 
مستقل(8 زون خروجی مستقل)

ParadoxیونانM2008-H3K(ETL)Intertekفاقد شماره تست
 

66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1038
کنترل پانل متعارف 8 زون قابل توسعه تا 

72 زون با نمایشگر گرافیکی
ParadoxیونانFighter MP EVPU1293-CPD-0308 

 
66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

1039
کنترل پانل اعالم و اطفاي حریق متعارف 

8 زون قابل توسعه تا 16 زون
آژیر مستقل(64 زون خروجی مستقل)

ParadoxیونانFighter MPR EVPU1293-CPD-0308 
 

66521793

صنعت حفاظ 
الکترونیک 
برنا(صحاب)

کاشف حرارتی ثابت متعارف1040
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان800171VDSG 21306888611624آلمان

کاشف حرارتی عکس العمل سریع متعارف1041
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان800271VDSG 21306988611624آلمان

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دودي متعارف1042
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان800371VDSG 21306688611624آلمان

1043
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  متعارف 

OT blue 
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان800375VDSG 21306588611624آلمان

1044
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  متعارف 

O2T
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان800374VDSG 21307088611624آلمان

کاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر1045
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802171VDSG 20405888611624آلمان

1046
کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس 

پذیر
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802271VDSG 20405988611624آلمان

کاشف دودي آدرس پذیر1047
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802371VDSG 20406088611624آلمان

1048
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی آدرس 

OT پذیر
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802373VDSG 20507088611624آلمان

1049
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی آدرس 

OT blue پذیر
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802375VDSG 20507188611624آلمان

1050
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس 

O2T پذیر
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802374VDSG 20406188611624آلمان

1051
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی / گازي  

آدرس پذیر
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802473VDSG 20507288611624آلمان

1052
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس 

پذیر O2T با فالشر داخلی
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802383VDSG 20511188611624آلمان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دودي آدرس پذیر با زنگ داخلی1053
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802382VDSG 20609088611624آلمان

1054
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس 

پذیر O2T با فالشر و زنگ داخلی
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان802385VDSG 20511188611624آلمان

1055
کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس 

پذیر مخصوص مناطق انفجاري
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهانEXVDSG 20922388611624.803271آلمان

1056
کاشف دودي آدرس پذیر مخصوص 

مناطق انفجاري
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهانEXVDSG 20922488611624.803371آلمان

1057
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس 
پذیر O2T مخصوص مناطق انفجاري

NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهانEXVDSG 20922588611624.803374آلمان

شستی اعالم حریق متعارف1058
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804900VDSG 20500188611624آلمان

1059
شستی اعالم حریق متعارف مخصوص 

استفاده در سیستم اطفاء حریق
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804901VDSG 20500188611624آلمان

1060
شستی اعالم حریق متعارف مخصوص 

استفاده در سیستم اطفاء حریق
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804902VDSG 20511488611624آلمان

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1061
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804905VDSG 20500288611624آلمان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شستی اعالم حریق آدرس پذیر رله دار1062
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804906VDSG 20500288611624آلمان

قاب شستی اعالم حریق - قرمز1063
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان704900VDSG 20500188611624آلمان

قاب شستی اعالم حریق - آبی1064
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان704901VDSG 20500188611624آلمان

قاب شستی اعالم حریق - زرد1065
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان704902VDSG 20511488611624آلمان

شستی اعالم حریق متعارف سایز کوچک1066
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804970VDSG 20513188611624آلمان

1067
شستی اعالم حریق آدرس پذیر سایز 

کوچک
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان804971VDSG 20513288611624آلمان

ماژول 4 ورودي و 2 خروجی1068
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان808623VDSG 21002088611624آلمان

1069
ماژول 2 ورودي و 2 خروجی 230 ولت 

AC
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان808600.230VDSG 21009188611624آلمان

1070
ماژول 2 ورودي و 2 خروجی 24 ولت 

DC
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان808600.24VDSG 21009188611624آلمان

ماژول رله -  12 رله خروجی1071
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان808610.10VDSG 20604488611624آلمان

ماژول LED - با 32 خروجی1072
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهان808611.10VDSG 20604488611624آلمان

زنگ اعالم حریق آدرس پذیر1073
NOVAR 
GMBH

IQ8آلمان Alarm VDSG 20600188611624پتروفرین کیهان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1074
زنگ و فالشر ترکیبی اعالم حریق آدرس 

پذیر
NOVAR 
GMBH

IQ8آلمان Alarm VDSG 20600388611624پتروفرین کیهان

فالشراعالم حریق آدرس پذیر1075
NOVAR 
GMBH

IQ8آلمان Alarm VDSG 20600288611624پتروفرین کیهان

1076ES Compact پانل اعالم حریق سري
NOVAR 
GMBH

پتروفرین کیهانCompactVDSG 21407288611624آلمان

1077
 IQ8 Control پانل اعالم حریق سري

آدرس پذیر 1 تا 4 لوپ
NOVAR 
GMBH

آلمان
IQ8 Control  

C/M
VDS

G 205129 / S 
294050

پتروفرین کیهان88611624

1078
 FLEXES پانل اعالم حریق سري
Control آدرس پذیر 1 تا 16 لوپ

NOVAR 
GMBH

آلمان
FlexES 
Control

VDS
G 209207 / S 

209207
پتروفرین کیهان88611624

پانل اطفاء حریق سري 10798010
NOVAR 
GMBH

8010آلمان Series  04VDSG 20506488611624پتروفرین کیهان

1080
دتکتور دود خطی شامل واحد فرستنده ، 
گیرنده ، کنترلر و آینه براي فاصله تا 40 

متر
FIREBEAMانگلستان

FireBeam 
Plus

VdsG20605688611624پتروفرین کیهان

1081
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 
داراي 2 لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت

Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBSR-2104LPCB1010a/0166518241یونان

1082
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 
داراي 4 لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت

Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBSR-2114LPCB1010a/0266518241یونان

کاشف دود  آدرس پذیر1083
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBSR-6055/ALPCB1010b/0166518241یونان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1084
Olympia 
Electronics

BSR-5036/AEVPUیونان
00118/101/1/20

12
ملی اطفاء ایران66518241

آژیر- استروب الیت ترکیبی آدرس پذیر1085
Olympia 
Electronics

BSR-5032EVPUیونان
00209/101/1/20

12
ملی اطفاء ایران66518241

مرکز کنترل اعالم حریق متعارف1086
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBS-636VDSG21014166518241یونان

کاشف دود  متعارف1087
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBS-655LPCB1010b/0266518241یونان

شستی اعالم حریق متعارف1088
Olympia 
Electronics

BS-536EVPUیونان
1293-CPD-

0256
ملی اطفاء ایران66518241

1089
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS -1638EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241

1090
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS-1642EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241

1091
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS- 1646EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1092
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 
داراي 2 لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت

Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBSR-2104LPCB1010a/0166518241یونان

1093
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 
داراي 4 لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت

Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBSR-2114LPCB1010a/0266518241یونان

کاشف دود  آدرس پذیر1094
Olympia 
Electronics

BSRیونان A-6055/LPCB1010b/0166518241ملی اطفاء ایران

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1095
Olympia 
Electronics

BSR-5036/Aیونان
LPCB &  
EVPU

00118/101/1/20
12, 1010c/02

ملی اطفاء ایران66518241

1096
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS -1638EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241

1097
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS-1642EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241

1098
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 

LCD مداري با
Olympia 
Electronics

BS- 1646EVPUیونان
1293-CPR-

0512
ملی اطفاء ایران66518241

مرکز کنترل اعالم حریق متعارف1099
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBS-636VDSG21014166518241یونان
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دود  متعارف1100
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBS-655LPCB1010b/0266518241یونان

کاشف حرارت  متعارف1101
Olympia 
Electronics

ملی اطفاء ایرانBS-660LPCB1010d/0166518241یونان

شستی اعالم حریق متعارف1102
Olympia 
Electronics

BS-536یونان
LPCB &  
EVPU

1293-CPD-
0256, 1010c/01

ملی اطفاء ایران66518241

آژیر- استروب الیت ترکیبی متعارف1103
Olympia 
Electronics

BS-531EVPUیونان
1293-CPD-

0356
ملی اطفاء ایران66518241

1104
آشکار ساز دودي ( فتو الکتریک)  

متعارف داراي پایه و خروجی  ریموت 
LED

VRC0001-10انگلستانLPCB512a/0288533381ایمن پاسارگاد

1105
آشکار ساز ترکیبی دود و حرارت 

فتوالکتریک متعارف داراي پایه و خروجی 
LED ریموت 

VRC0002-10انگلستانLPCB512b/0288533381ایمن پاسارگاد

1106
  class A2S آشکارساز حرارتی متعارف
با عملکرد ثابت و افزایشی داراي پایه و 

LED خروجی  ریموت
VRC0003-10انگلستانLPCB512d/0388533381ایمن پاسارگاد

1107
 Class آشکارساز حرارتی  متعارف

A2R  با عملکرد ثابت و افزایشی  داراي 
LED پایه و خروجی  ریموت

VRC0003-10انگلستانLPCB512d/0488533381ایمن پاسارگاد
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

0053BSI-01انگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  1 زون1108 Kitmark KM 63092188533381ایمن پاسارگاد
0054BSI-01انگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  2 زون1109 Kitmark KM 63092188533381ایمن پاسارگاد
0055BSI-01انگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  4 زون1110 Kitmark KM 63092188533381ایمن پاسارگاد
0056BSI-01انگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  6 زون1111 Kitmark KM 63092188533381ایمن پاسارگاد
0057BSI-01انگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  8 زون1112 Kitmark KM 63092188533381ایمن پاسارگاد

آریا دژ نتRE-736BLPCB506e/0188215486انگلستانRavelزنگ اعالم حریق متعارف1113

آریا دژ نتRE-736SLPCB506e/0288215486انگلستانRavelآژیراعالم حریق متعارف1114

آریا دژ نتRE-736SSLPCB506e/0388215486انگلستانRavelآژیرفالشر اعالم حریق متعارف1115

آریا دژ نتRE-336SLPCB512a/0288215486انگلستانRavelدتکتور دودي متعارف1116

آریا دژ نتRE-336SHLPCB512B/0288215486انگلستانRavelدتکتور ترکیبی متعارف1117

آریا دژ نتRE-336HLPCB512D/0488215486انگلستانRavelدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف1118

آریا دژ نتRE-736FFLPCB512F/0488215486انگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف1119

آریا دژ نتRE2504RULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپانل 4 زون متعارف - بدنه قرمزمتعارف1120

آریا دژ نتRE-2504WULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپانل 4 زون متعارف - بدنه سفیدمتعارف1121
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آریا دژ نتRE-2508RULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپانل 8 زون متعارف - بدنه قرمزمتعارف1122

آریا دژ نتRE-2508WULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپانل 8 زون متعارف - بدنه سفیدمتعارف1123

RE-717انگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیرخروجی1124 MC UL
UOXX.S2534

3
آریا دژ نت88215486

RE-717انگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیر ورودي1125 MM UL
UOXX.S2534

3
آریا دژ نت88215486

RE-717انگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیر1126 MR UL
UOXX.S2534

3
آریا دژ نت88215486

آریا دژ نتRE-716PULUNIU.S2535788215486انگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف1127

آریا دژ نتRE-716P1TLPULUNIU.S2535788215486انگلستانRavelشستی اعالم حریق دو مرحله اي متعارف1128

RE316SH-2MULانگلستانRavelدتکتور حرارتی دودي متعارف1129
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316H-2ULانگلستانRavelدتکتور حرارتی متعارف1130
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

RE317A-SHULانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1131
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317A-HLULانگلستانRavelدتکتور حرارتی آدرس پذیر1132
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317A-SHLULانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1133
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317D-SHULانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1134
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

آریا دژ نتRE2554R(W)ULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپنل اعالم حریق 4 زون1135

آریا دژ نتRE2558R(W)ULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپنل اعالم حریق 8 زون متعارف1136

آریا دژ نتRE-25AR-WULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپنل تشخیص گاز 4 زون-بدنه سفید1137

آریا دژ نتRE-25AR-RULUOJZ.S2534488215486انگلستانRavelپنل تشخیص گاز 4زون -بدنه قرمز1138

RE316H-2MULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف1139
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

RE316H-2LULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف1140
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316H-2LMULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف1141
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316H-4ULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف1142
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316H-4MULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف1143
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317-HULانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارآدرس پذیر1144
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

1145
دتکتور کوچک داراي دو ال اي دي 

آدرس پذیر
RavelانگلستانRE317D-HLUL

UQGS.S2509
1

آریا دژ نت88215486

RE-317D-SHLULانگلستانRavelدتکتور فوتوالکتریک /حرارتی آدرس پذیر1146
UQGS.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316S-2ULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1147
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316S-2MULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1148
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316SH-2ULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1149
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

RE316S-2LULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1150
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316S-2LMULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1151
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316SH-2LULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1152
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

انگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1153
RE316SH-

2LM
UL

UROX.S2509
1

آریا دژ نت88215486

RE316S-4ULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1154
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316S-4MULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1155
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316SH-4ULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1156
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE316SH-4MULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف1157
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317A-SULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر1158
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

RE317A-SLULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر1159
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE317D-SULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر1160
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

RE-317D-SLULانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر1161
UROX.S2509

1
آریا دژ نت88215486

1162LED تکرار کننده
General 
Electric UT/

C
NX-124ULآمریکا

AMCX.BP602
6

آوند انرژي22899522

1163LCD تکرار کننده
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيNX-148EULALVY.S400622899522آمریکا

کاشف دود و حرارتی  بی سیم1164
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيTX-6010-01-1ULUTGT.S127222899522آمریکا

کاشف دود و حرارتی  بی سیم1165
General 
Electric UT/

C
آوند انرژي562NSTULUTGT.S127222899522آمریکا

کاشف دود و حرارتی  بی سیم1166
General 
Electric UT/

C
آوند انرژي95ULUTGT.S327222899522-02-848-60آمریکا

ماژول توسعه 8 زون اعالم حریق1167
General 
Electric UT/

C
NX-216ULآمریکا

AMCX.BP602
6

آوند انرژي22899522

1168
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) 

اعالم حریق و امنیتی

General 
Electric UT/

C
NX-4ULآمریکا

NBSX.S4006
NBSX7.S400

6
آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1169
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) 

اعالم حریق و امنیتی

General 
Electric UT/

C
NX-6ULآمریکا

NBSX.S4006
NBSX7.S400

6
آوند انرژي22899522

1170
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) 

اعالم حریق و امنیتی

General 
Electric UT/

C
NX-8ULآمریکا

NBSX.S4006
NBSX7.S400

6
آوند انرژي22899522

1171
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) 

اعالم حریق و امنیتی

General 
Electric UT/

C
NX-8EULآمریکا

NBSX.S4006
NBSX7.S400

6
آوند انرژي22899522

کاشف دود  بی سیم1172
General 
Electric UT/

C
NX-492N-IBOSECآمریکا Anpi- 

 
TCC2-H541/g

آوند انرژي22899522

مرکز اعالم حریق آدرس پذیر1173
General 
Electric UT/

C
EST3ULآمریکا

AMCX.S3000
AMCX.S3424
APOU.S3424

آوند انرژي22899522

کارت لوپ پنل اعالم حریق1174
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSSDC1ULUUKL.S23222899522-3آمریکا

کارت لوپ پنل اعالم حریق1175
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSDDC1ULUUKL.S23222899522-3آمریکا

مرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ1176
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيQS1ULSYZV.S300022899522آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1177
مرکز اعالم حریق آدرس پذیر چهار لوپ 

و متعارف
General 
Electric UT/

آوند انرژيQS4ULSYZV.S300022899522آمریکا

مرکز اعالم حریق متعارف تا 48 زون1178
General 
Electric UT/

آوند انرژيQSCULSYZV.S300022899522آمریکا

سنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1179
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا PS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1180
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

( ثابت)
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا HFS-UL
UQGS7.S112

2
آوند انرژي22899522

1181
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

(متغیر)
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا HRS-UL
UQGS7.S112

3
آوند انرژي22899522

1182
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و 
حرارتی (ثابت و متغیر) اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا PHS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1183
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و 

حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن 
اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا IPHS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1184
سنسور آدرس پذیر دودي یونیزاسیون 

اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا IS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1185
سنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعالم 

حریق

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA2-HRSULUQGS.S112222899522آمریکا

1186
سنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعالم 

حریق

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA2-HFSULUQGS.S112222899522آمریکا

پایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر1187
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-AB4GULUROX.S85322899522آمریکا

پایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر1188
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-AB4GTULUROX.S85322899522آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

سنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1189
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA2-PSULUROX.S85322899522آمریکا

پایه سنسور آدرس پذیر داراي ایزوالتور1190
General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا IB-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1191
پایه سنسور آدرس پذیر داراي رله 

خروجی

General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا RB-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

شستی آدرس پذیر داخلی1192
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-270ULUNIU.S231822899522آمریکا

شستی آدرس پذیر داخلی1193
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-270LULUNIU.S231822899522آمریکا

شستی آدرس پذیر داخلی1194
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-270PULUNIU.S231822899522آمریکا

شستی آدرس پذیر داخلی1195
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSIGA-278ULUNIU.S231822899522آمریکا

ماژول ایزوالتور1196
General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا IM-ULUOXX.S342422899522آوند انرژي

آژیر و فالشر1197
General 
Electric UT/

آوند انرژيG1R-HDVMULULSZ.S21822899522آمریکا

آژیر1198
General 
Electric UT/

آوند انرژيG1R-PULULSZ.S21822899522آمریکا

فالشر1199
General 
Electric UT/

آوند انرژيG1-VMULUUKC.S538922899522آمریکا

آژیر قدرتمند1200
General 
Electric UT/

آوند انرژي1A-TULULSZ.S21822899522-757آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آژیر و فالشر قدرتمند1201
General 
Electric UT/

آوند انرژي7A-TULULSZ.S21822899522-757آمریکا

آژیر و فالشر قدرتمند1202
General 
Electric UT/

آوند انرژي8A-TULULSZ.S21822899522-757آمریکا

1203
محافظ آژیر و فالشر قدرتمند جهت 

محیط خارجی
General 
Electric UT/

آوند انرژي757A-WBULUCST.S21822899522آمریکا

زنگ اعالم حریق1204
General 
Electric UT/

آوند انرژي439D-10AWULUCST.S21822899522آمریکا

زنگ اعالم حریق1205
General 
Electric UT/

آوند انرژي439D-6AWULUCST.S21822899522آمریکا

چراغ سر درب1206
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا LED-ULURRQ.S249022899522آوند انرژي

ماژول ورودي خروجی آدرس پذیر1207
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا IO-ULUOXX.S342422899522آوند انرژي

ماژول کالس A/B آدرس پذیر1208
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا UM-ULUOXX.S342422899522آوند انرژي

ماژول ورودي خروجی آدرس پذیر1209
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا MIO-ULUOXX.S342422899522آوند انرژي

ماژول دو ورودي آدرس پذیر1210
General 
Electric UT/

آوند انرژيSIGA-CT2ULUOXX.S342422899522آمریکا

ماژول تک ورودي آدرس پذیر1211
General 
Electric UT/

آوند انرژيSIGA-CT1ULUOXX.S342422899522آمریکا

ماژول خروجی رله آدرس پذیر1212
General 
Electric UT/

SIGAآمریکا CR-ULSYSW.S342422899522آوند انرژي

ماژول خروجی آدرس پذیر1213
General 
Electric UT/

آوند انرژيSIGA-CC1ULSYSW.S342422899522آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کارت اطفاء حریق1214
General 
Electric UT/

C
SIGAآمریکا REL-ULSYSW.S342422899522آوند انرژي

1215
 MANUAL) شستی اطفاء حریق

(ABORT
General 
Electric UT/

RELAآمریکا ABT-ULUEHX.S662522899522آوند انرژي

1216
 SERVICE) شستی اطفاء حریق

(DISCONECT
General 
Electric UT/

RELAآمریکا SRV-ULUEHX.S662522899522آوند انرژي

آژیر اعالم حریق1217
General 
Electric UT/

C
آوند انرژي329D-AWULUCST.E418622899522آمریکا

پنل تکرارکننده1218
General 
Electric UT/

C
آوند انرژي6ANN/DULUOXX.S342422899522-3آمریکا

منبع تغذیه1219
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيPPS/MULALVY.S342422899522-3آمریکا

1220
مرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ 

قابلیت ارتقا به دو لوپ

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيVS2ULUOJZ.S300022899522آمریکا

مرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ1221
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيVS1ULFSZI.S300022899522آمریکا

پنل تکرارکننده1222
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيRLCDULFSYE.S342422899522آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

پنل تکرارکننده1223
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيRLEDULFSYE.S342422899522آمریکا

سنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1224
General 
Electric UT/

C
GSAآمریکا PS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1225
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

( ثابت)
General 
Electric UT/

GSAآمریکا HFS-ULUQGS.S112222899522آوند انرژي

1226
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

(متغیر)
General 
Electric UT/

GSAآمریکا HRS-ULUQGS.S112222899522آوند انرژي

1227
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و 
حرارتی (ثابت و متغیر) اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
GSAآمریکا PHS-ULUROX.S85322899522آوند انرژي

1228
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و 
حرارتی (ثابت و متغیر) اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
Vآمریکا PHS-ULUQGS.S659322899522آوند انرژي

1229
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

(متغیر)

General 
Electric UT/

C
Vآمریکا HRD-ULUQGS.S659322899522آوند انرژي

1230
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 

( ثابت)

General 
Electric UT/

C
Vآمریکا HFD-ULUQGS.S659322899522آوند انرژي

1231
پایه سنسور آدرس پذیر داراي رله 

خروجی

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيRB4UULUQGS.S659322899522آمریکا

پایه سنسور آدرس پذیر داراي ایزوالتور1232
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيIB4UULUQGS.S659322899522آمریکا

پایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر1233
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيSB4UULUQGS.S659322899522آمریکا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شستی آدرس پذیر داخلی1234
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيGSA-M270ULUNIU.S231822899522آمریکا

شستی آدرس پذیر داخلی1235
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيGSA-M270PULUNIU.S231822899522آمریکا

شستی آدرس پذیر داخلی1236
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيGSA-M278ULUNIU.S231822899522آمریکا

ماژول ورودي آدرس پذیر1237
General 
Electric UT/

آوند انرژيGSA-CT2ULUOXX.S342422899522آمریکا

ماژول ورودي آدرس پذیر1238
General 
Electric UT/

آوند انرژيGSA-CT1ULUOXX.S342422899522آمریکا

ماژول خروجی رله آدرس پذیر1239
General 
Electric UT/

GSAآمریکا CR-ULUOXX.S342422899522آوند انرژي

ماژول خروجی آدرس پذیر1240
General 
Electric UT/

آوند انرژيGSA-CC1ULUOXX.S342422899522آمریکا

1241
پنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ با 
قابلیت شبکه شدن با پنل هاي متعارف و 

آدرس پذیر

General 
Electric UT/

C
2X-F1هلند

LPCB
BOSEC

1199a/06
TCC2-907/a

آوند انرژي22899522

1242

مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 2 لوپ قابل
افزایش به چهار لوپ، 64 زون، با قابلیت 
شبکه شدن با پنل هاي متعارف و آدرس 

پذیر

General 
Electric UT/

C
2X-F2هلند

LPCB
BOSEC

1199a/10
TCC2-907/a

آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

مرکز تکرار کننده پنل1243
General 
Electric UT/

C
آوند انرژي2X-FRLPCB1199a/R0122899522هلند

کاشف حرارتی آدرس پذیر1244
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDT2063BOSECTCC2-865/c22899522هلند

1245
کاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس 

پذیر

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDP2061TBOSECTCC2-907/a22899522هلند

پایه دتکتور داراي ایزوالتور1246
General 
Electric UT/

C
DB2016هلند

VDS
BOSEC

G203028
TCC2-907/a

آوند انرژي22899522

ماژول ایزوالتور1247
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيISM-95BOSECTCC2-907/a22899522هلند

شستی آدرس پذیر خارجی1248
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDM2010EBOSECTCC2-907/a22899522هلند

1249
آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر 

داخل ساختمان

General 
Electric UT/

C
آوند انرژيAS2366BOSECTCC2-907/a22899522هلند

آژیر آدرس پذیر داخل ساختمان1250
General 
Electric UT/

C
AS2363هلند

VDS
BOSEC

G210142 ,
TCC2-907/a

آوند انرژي22899522

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دودي1251
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDP721IBOSECTCC2-91422899522هلند

کاشف دودي و حرارتی1252
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDP721TBOSECTCC2-91422899522هلند

شستی  داخلی1253
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDMN700BOSECTCC2-91422899522هلند

شستی   خارجی1254
General 
Electric UT/

C
آوند انرژيDMN700E100BOSECTCC2-91422899522هلند

1255
تکرار کننده LED با امکان نمایش 8 

ناحیه

General 
Electric UT/

C
NX-108ULآمریکا

AOTX.BP602
6

آوند انرژي22899522

کاشف دود و حرارت بی سیم1256
General 
Electric UT/

C
RF562NSI4BOSECآمریکا

AOTX.BP602
7

آوند انرژي22899522

کاشف دود و حرارت بی سیم1257
General 
Electric UT/

C
TX-6212-03-1BOSECآمریکا

AOTX.BP602
8

آوند انرژي22899522

ماژول دو خروجی آدرس پذیر1258
General 
Electric UT/

C
SIGA-CC2ULآمریکا

AOTX.BP602
9

آوند انرژي22899522

1259
 MANUAL) شستی اطفاء حریق

(RELEASE

General 
Electric UT/

C
278A-RELULآمریکا

AOTX.BP603
0

آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1260
 MANUAL) شستی اطفاء حریق

(RELEASE

General 
Electric UT/

C
276A-RELULآمریکا

AOTX.BP603
1

آوند انرژي22899522

1261
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و 

حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن 
اعالم حریق

General 
Electric UT/

C
GSAآمریکا IPHS-UL

AOTX.BP603
2

آوند انرژي22899522

سنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1262
General 
Electric UT/

C
Vآمریکا PS-UL

AOTX.BP603
3

آوند انرژي22899522

ماژول دو خروجی آدرس پذیر1263
General 
Electric UT/

C
GSA-CC2ULآمریکا

AOTX.BP603
4

آوند انرژي22899522

سنسور خطی دودي-بیم دتکتور1264
General 
Electric UT/

C
FD805RVDSهلند

AOTX.BP603
5

آوند انرژي22899522

سنسور خطی دودي-بیم دتکتور1265
General 
Electric UT/

C
FD810RVDSهلند

AOTX.BP603
6

آوند انرژي22899522

کاشف دودي آدرس پذیر1266
General 
Electric UT/

C
DP2061VDSهلند

AOTX.BP603
7

آوند انرژي22899522

پایه دتکتور آدرس پذیر1267
General 
Electric UT/

C
DB2002BOSECهلند

AOTX.BP603
8

آوند انرژي22899522

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ماژول ورودي آدرس پذیر1268
General 
Electric UT/

C
IU2050CBOSECهلند

AOTX.BP603
9

آوند انرژي22899522

ماژول چهار ورودي آدرس پذیر1269
General 
Electric UT/

C
IO2014CBOSECهلند

AOTX.BP604
0

آوند انرژي22899522

1270
ماژول دو ورودي- یک خروجی آدرس 

پذیر

General 
Electric UT/

C
IO2031CBOSECهلند

AOTX.BP604
1

آوند انرژي22899522

ماژول دو ورودي-دو خروجی آدرس پذیر1271
General 
Electric UT/

C
IO2032CBOSECهلند

AOTX.BP604
2

آوند انرژي22899522

1272
ماژول چهار ورودي-چهار خروجی آدرس 

پذیر

General 
Electric UT/

C
IO2034CBOSECهلند

AOTX.BP604
3

آوند انرژي22899522

ماژول 24 ولت خروجی آدرس پذیر1273
General 
Electric UT/

C
IU2080CBOSECهلند

AOTX.BP604
4

آوند انرژي22899522

ماژول زون1274
General 
Electric UT/

C
IU2055CBOSECهلند

AOTX.BP604
5

آوند انرژي22899522

شستی آدرس پذیر داخلی1275
General 
Electric UT/

C
DM2010BOSECهلند

AOTX.BP604
6

آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

آژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان1276
General 
Electric UT/

C
AS2364هلند

VDS
BOSEC

AOTX.BP604
7

آوند انرژي22899522

1277
آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر 

خارج از ساختمان

General 
Electric UT/

C
AS2367BOSECهلند

AOTX.BP604
8

آوند انرژي22899522

کنترل پنل متعارف دو زون1278
General 
Electric UT/

C
1X-F2BOSECهلند

AOTX.BP604
9

آوند انرژي22899522

کنترل پنل متعارف چهار زون1279
General 
Electric UT/

C
1X-F4BOSECهلند

AOTX.BP605
0

آوند انرژي22899522

کنترل پنل متعارف هشت زون1280
General 
Electric UT/

C
1X-F8BOSECهلند

AOTX.BP605
1

آوند انرژي22899522

کارت شبکه کنترل پنل متعارف1281
General 
Electric UT/

C
NBBOSEC-1-2010هلند

AOTX.BP605
2

آوند انرژي22899522

کاشف دودي بهمراه رله خروجی1282
General 
Electric UT/

C
DP721RBOSECهلند

AOTX.BP605
3

آوند انرژي22899522

1283
کاشف دودي و حرارتی بهمراه رله 

خروجی

General 
Electric UT/

C
DP721RTBOSECهلند

AOTX.BP605
4

آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

LED سر درب1284
General 
Electric UT/

C
AI672BOSECهلند

AOTX.BP605
5

آوند انرژي22899522

LED سر درب بهمراه آژیر بازر1285
General 
Electric UT/

C
AI673BOSECهلند

AOTX.BP605
6

آوند انرژي22899522

1286
 MANUAL) شستی اطفاء حریق

(RELEASE

General 
Electric UT/

C
DMN700YBOSECهلند

AOTX.BP605
7

آوند انرژي22899522

1287
شستی اطفاء حریق 

(EXTINGUISHING HOLD )

General 
Electric UT/

C
DMN700BBOSECهلند

AOTX.BP605
8

آوند انرژي22899522

1288
 ABORT) شستی اطفاء حریق

(EXTINGUISHING

General 
Electric UT/

C
DMN700WBOSECهلند

AOTX.BP605
9

آوند انرژي22899522

شستی اعالم حریق داخل ساختمان1289
General 
Electric UT/

C
279B-1110ULآمریکا

AOTX.BP606
0

آوند انرژي22899522

کاشف دود موضعی1290
BRK First-  

Alert
SA520ETLآمریکا

AOTX.BP606
3

آوند انرژي22899522

کاشف دود موضعی1291
BRK First-  

Alert
P900ETLآمریکا

AOTX.BP606
6

آوند انرژي22899522
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

کاشف دود موضعی1292
BRK First-  

Alert
SA710ETLآمریکا

AOTX.BP606
7

آوند انرژي22899522

کاشف دود موضعی1293
BRK First-  

Alert
FG250ETLآمریکا

AOTX.BP606
8

آوند انرژي22899522

شستی اعالم حریق خارج از ساختمان1294
General 
Electric UT/

C
DMN700E100BOSECهلند

AOTX.BP606
9

آوند انرژي22899522

شستی آدرس پذیر داخل ساختمان1295
General 
Electric UT/

C
SIGA-270Pآمریکا

UL FM LPCB/ / /
CSFMULC/

AOTX.BP607
0

آوند انرژي22899522

شستی آدرس پذیر داخل ساختمان1296
General 
Electric UT/

C
SIGA-278آمریکا

UL FM LPCB/ / /
CSFMULC/

AOTX.BP607
1

آوند انرژي22899522

شستی اعالم حریق داخل ساختمان1297
General 
Electric UT/

C
DMN700BOSECهلند

AOTX.BP607
2

آوند انرژي22899522

1298
پانل اعالم حریق متعارف 1 زون  

Infinity
ZETAانگلستانIN1BSIKM57504066940051شهر و خانه

1299
پانل اعالم حریق متعارف 2 زون  

Infinity
ZETAانگلستانIN2BSIKM57504066940051شهر و خانه
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1300
پانل اعالم حریق متعارف 4 زون 

Infinity
ZETAانگلستانIN4BSIKM57504066940051شهر و خانه

1301
پانل اعالم حریق متعارف 6 زون  

Infinity
ZETAانگلستانIN6BSIKM57504066940051شهر و خانه

1302
پانل اعالم حریق متعارف 8 زون 

Infinity
ZETAانگلستانIN8BSIKM57504066940051شهر و خانه

600INTERTEK-37انگلستانZETAپانل اعالم حریق متعارف 8 زون1303
-13LHK1350

01
شهر و خانه66940051

602INTERTEK-37انگلستانZETAپانل اعالم حریق متعارف 16زون1304
-13LHK1350

01
شهر و خانه66940051

شهر و خانهMKII-OPLPCB330n/0166940051انگلستانZETAدتکتور دودي متعارف1305

شهر و خانهMKII-OHLPCB330p/0166940051انگلستانZETAدتکتور دودي حرارتی (ترکیبی) متعارف1306

شهر و خانهMKII-HFLPCB330q/0166940051انگلستانZETAدتکتور حرارتی Fix متعارف1307

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شهر و خانهMKII-HRLPCB330q/0266940051انگلستانZETAدتکتور حرارتی Rat of Rise متعارف1308

انگلستانZETAبیم دتکتور50 متري1309
-ZT

BEAM/KIT50
VDSG20707066940051شهر و خانه

انگلستانZETAبیم دتکتور100 متري1310
-ZT

BEAM/KIT100
VDSG20707066940051شهر و خانه

شهر و خانهZT-CP3LPCB653a/0166940051انگلستانZETAشاسی متعارف1311

1312Quatro پانل آدرس پذیر 1 لوپZETA500-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051

1313Quatro پانل آدرس پذیر 2 لوپZETA501-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051

1314Quatro پانل آدرس پذیر 3 لوپZETA502-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051

1315Quatro پانل آدرس پذیر 4 لوپZETA503-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1316Simplicity پانل آدرس پذیر 1 لوپZETA175-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051

1317Simplicity پانل آدرس پذیر 2 لوپZETA176-37انگلستانINTERTEK
-13LHK1348

01
شهر و خانه66940051

1318
شاسی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور 

درون ساخت
ZETAانگلستانZT-CP3/ADLPCB330m/0166940051شهر و خانه

1319
اینترفیس ورودي و خروجی آدرس پذیر 

به همراه
ZETAانگلستانZIOU-DGLPCB330K/0166940051شهر و خانه

1320
اینترفیس ورودي آدرس پذیر به همراه 

ایزوالتور
ZETAانگلستانZIU-MSMLPCB330K/0266940051شهر و خانه

1321FYREYE  دتکتور حرارتی آدرس پذیرZETAانگلستانFEAH2000LPCB010u/0466940051شهر و خانه

1322FYREYE  دتکتور حرارتی آدرس پذیرZETAانگلستانFEAHH2000LPCB010u/0566940051شهر و خانه

1323FYREYE  دتکتور دودي آدرس پذیرZETAانگلستانFEAO2000LPCB010V/0266940051شهر و خانه
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

شهر و خانهMKII-AOPLPCB330n/0266940051انگلستانZETAدتکتور دودي آدرس پذیر1324

1325
دتکتور دودي حرارتی (ترکیبی) آدرس 

پذیر
ZETAانگلستانMKII-AOHLPCB330P/0266940051شهر و خانه

شهر و خانهMKII-AHFLPCB330q/0366940051انگلستانZETAدتکتور حرارتی Fix آدرس پذیر1326

1327
دتکتور حرارتی Rat of Rise آدرس 

پذیر
ZETAانگلستانMKII-AHRLPCB330q/0466940051شهر و خانه

شهر و خانهZTB6BLPCB692a/0166940051انگلستانZETAزنگ متعارف1328

شهر و خانهMKII-AXT/RLPCB330r/0166940051انگلستانZETAآژیر آدرس پذیر1329

شهر و خانهMKII-AXT/WLPCB330r/0366940051انگلستانZETAآژیر آدرس پذیر1330

1331
کنترل پنل اعالم حریق 2 زون، با 1 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP2Z1ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1332
کنترل پنل اعالم حریق 4 زون، با 1 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP4Z1ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1333
کنترل پنل اعالم حریق 4 زون، با 2 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP4Z2ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1334
کنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 1 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP8Z1ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1335
کنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 2 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP8Z2ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1336
کنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 3 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP8Z3ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1337
کنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 4 

خروجی فرمان اطفاء
BristolاماراتBF-ECP8Z4ABSI Kitmark KM 59838722653812بهسا

1338
کاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (2 

سیم)
BristolانگلستانBF-S-0111-2LPCB506a/0222653812بهسا

1339
کاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (3 

سیم)
BristolانگلستانBF-S-0111-3LPCB506a/0322653812بهسا

1340
کاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (4 

سیم)
BristolانگلستانBF-S-0111-4LPCB506a/0422653812بهسا

1341
کاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف 

حرارتی نقطه اي (2 سیم)
BristolانگلستانBF-SH-0115-2LPCB506b/0122653812بهسا

1342
کاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف 

حرارتی نقطه اي (3 سیم)
BristolانگلستانBF-SH-0115-3LPCB506b/0222653812بهسا

1343
کاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف 

حرارتی نقطه اي (4 سیم)
BristolانگلستانBF-SH-0115-4LPCB506b/0322653812بهسا

1344
کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما 

نقطه اي (2 سیم)
BristolانگلستانBF-H-0116-2LPCB506c/0122653812بهسا
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1345
کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما 

نقطه اي (3 سیم)
BristolانگلستانBF-H-0116-3LPCB506c/0222653812بهسا

1346
کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما 

نقطه اي (4 سیم)
BristolانگلستانBF-H-0116-4LPCB506c/0322653812بهسا

بهساBF-M-0317LPCB506d/0122653812انگلستانBristolشستی اعالم حریق براي فضاي پوشیده1347

بهساBF-AB-0418LPCB506e/0122653812انگلستانBristolزنگ اعالم حریق1348

 تارنماي طالییMPC-101LPCB548j/0222369188سنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 1 زون1349

 تارنماي طالییMPC-102LPCB548j/0322369188سنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 2 زون1350

 تارنماي طالییMPC-104LPCB548j/0422369188سنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 4 زون1351

 تارنماي طالییMPC-108LPCB548j/0522369188سنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 8 زون1352

 تارنماي طالییMPC-116LPCB548j/0622369188سنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 16 زون1353

 تارنماي طالییDET-C631LPCB1148b/0122369188سنگاپورMultronدتکتوردود اپتیکال متعارف1354

 تارنماي طالییDET-C632LPCB1148a/0122369188سنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی متعارف1355

 تارنماي طالییAVD-C403LPCB548e/0122369188سنگاپورMultronآژیر فالشر اعالم حریق متعارف1356
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

 تارنماي طالییMBA-624ULS662422369188سنگاپورMultronزنگ الکتریکی اعالم حریق متعارف1357

 تارنماي طالییMCP-C204LPCB548g/0322369188سنگاپورMultronشستی اعالم حریق متعارف1358

1359
بیم دتکتور رفلکتوري با دید طولی 100 

متر
MultronسنگاپورDET-105RBLPCB548k/0122369188تارنماي طالیی 

1360
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک 

لوپ/ 30 زون
MultronسنگاپورIFP 2/1LPCB548p/0822369188تارنماي طالیی 

1361
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک 

لوپ / 30 زون
MultronسنگاپورIFP 2LPCB548p/0122369188تارنماي طالیی 

1362
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 

هشت لوپ (مجاز به استفاده تا حداکثر 4 
MultronسنگاپورIFP 8LPCB548p/0222369188تارنماي طالیی 

 تارنماي طالییDET-A102LPCB548d/0222369188سنگاپورMultronدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1363

 تارنماي طالییDET-A103LPCB548c/0222369188سنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر1364

 تارنماي طالییAVD-A403LPCB548e/0222369188سنگاپورMultronآژیر فالشر حریق آدرس پذیر1365

 تارنماي طالییMCP-A204LPCB548g/0422369188سنگاپورMultronشستی اعالم حریق آدرس پذیر1366

 تارنماي طالییMOD-A300LPCB548m/0122369188سنگاپورMultronماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودي1367

1368
ماژول آدرس پذیر تک کاناله 

ورودي/خروجی
MultronسنگاپورMOD-A301LPCB548m/0222369188تارنماي طالیی 
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

 تارنماي طالییMOD-A503LPCB548n/0122369188سنگاپورMultronماژول لوپ ایزوالتور1369

EVCانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف1370 DP-LPCB755a/0122948360آترابان سورین

EVCانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف1371 P-LPCB041f/0122948360آترابان سورین

EVCانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف ضد انفجار1372 PY IS- -VdsG20921522948360آترابان سورین

آترابان سورینEVC-H-A2SLPCB041h/0322948360انگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف1373

EVCانگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف دما باال1374 H CS- -LPCB041h/0422948360آترابان سورین

1375
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی 

آدرس پذیر
NITTANانگلستانEV PH-LPCB041g/0122948360آترابان سورین

EVانگلستانNITTANکاشف دودي آدرس پذیر1376 P-LPCB041f/0322948360آترابان سورین

آترابان سورینEV-H-A1RLPCB041h/0122948360انگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1377

EVانگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1378 H CS- -LPCB041h/0222948360آترابان سورین

آترابان سورینEV-AV2VdsG21106722948360انگلستانNITTANآژیر آدرس پذیر1379

آترابان سورینevo+ 5200VdsG 21506022948360انگلستانNITTANپنل دو لوپ آدرس پذیر1380

آترابان سورینevo+ 5400VdsG 21506022948360انگلستانNITTANپنل چهار لوپ آدرس پذیر1381

دتکتور دودي آژیردار موضعی1382
JALO
Helsinki

FINLAND
Kupu J 1-A

-004
LPCB1050a/0122948360آترابان سورین

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

دتکتور دودي آژیردار موضعی1383
JALO
Helsinki

FINLANDKupu J 1-A
-006

LPCB1050a/0122948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1384
JALO
Helsinki

FINLAND
Kupu J 1-A

-008
LPCB1050a/0222948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1385
JALO
Helsinki

FINLAND
Kupu J 1-A

-009
LPCB1050a/0122948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1386
JALO
Helsinki

FINLAND
Kupu J 1-A

-010
LPCB1050a/0122948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1387
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-002
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1388
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-003
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1389
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-004
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1390
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-006
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1391
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-012
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1392
JALO
Helsinki

FINLAND
Lento J 2-A

-013
LPCB1050a/0322948360آترابان سورین

دتکتور دودي آژیردار موضعی1393
JALO
Helsinki

FINLAND
Kupu J 1-B

-011
LPCB1050a/0222948360آترابان سورین

1394
پنل اعالم حریق   500 / هوشمند آدرس 
پذیر /  تک لوپ / صفحه نمایش رنگی 

TFT  5,7"
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 500

VDSG 21211288191951شبکه ارتباطات آداك

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1395

پنل اعالم حریق 1000 / هوشمند  
آدرس پذیر / تک لوپ / پورت ورودي و 
خروجی آنالوگ / صفحه نمایش رنگی 

TFT  5,7"

Securitonسوییس - آلمان
SecuriFire 
FCP 1000

VDSG 20904988191951شبکه ارتباطات آداك

1396

پنل اعالم حریق 1000 / هوشمند آدرس 
پذیر/ تک لوپ  / پورت ورودي و خروجی 
آنالوگ /  پرینتر / صفحه نمایش رنگی 

TFT  5,7"

Securitonسوییس - آلمان
SecuriFire 
FCP 1000

VDSG 20904988191951شبکه ارتباطات آداك

1397
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  

آدرس پذیر/
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 2000

VDSG 20904788191951شبکه ارتباطات آداك

1398
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  

/ MIC11 آدرس پذیر / کارت
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 2000

VDSG 20904788191951شبکه ارتباطات آداك

1399
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  

آدرس پذیر / کارت MIC11 / پرینتر
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 2000

VDSG 20904788191951شبکه ارتباطات آداك

1400
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  

آدرس پذیر / کارت MIC11 / پرینتر /
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 2000

VDSG 20904788191951شبکه ارتباطات آداك

1401
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  
 cutout for EPI / آدرس پذیر

/ MIC11 کارت / device
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 2000

VDSG 20904788191951شبکه ارتباطات آداك

1402
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  

آدرس پذیر /
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 3000

VDSG 20904588191951شبکه ارتباطات آداك

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1403
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  

/ MIC11 آدرس پذیر/ کارت
Securitonسوییس - آلمان

SecuriFire 
FCP 3000

VDSG 20904588191951شبکه ارتباطات آداك

1404
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  
آدرس پذیر/ کارت MIC11 / پرینتر

Securitonسوییس - آلمان
SecuriFire 
FCP 3000

VDSG 20904588191951شبکه ارتباطات آداك

1405
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  

آدرس پذیر/ کارت MIC11 / پرینتر /   
cutout for EPI device   

Securitonسوییس - آلمان
SecuriFire 
FCP 3000

VDSG 20904588191951شبکه ارتباطات آداك

1406
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  
 cutout for EPI   /آدرس پذیر
MIC11 کارت / device

Securitonسوییس - آلمان
SecuriFire 
FCP 3000

VDSG 20904588191951شبکه ارتباطات آداك

1407/   I / O ماژول آدرس پذیرSecuritonسوییس - آلمانSDI 82X-1VDSG 21104688191951شبکه ارتباطات آداك

1408
ماژول آدرس پذیر 3ورودي و 2 خروجی 

/  با قاب محافظ /
Securitonسوییس - آلمانSDI 81X/1-2VDSG 21104688191951شبکه ارتباطات آداك

1409
مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر  

منواکسید کربن حرارت و دود
Securitonسوییس - آلمانCCD 573XVDSG 21218388191951شبکه ارتباطات آداك

1410
مولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر دود و 

حرارت
Securitonسوییس - آلمانMCD 573XVDSG 21015288191951شبکه ارتباطات آداك

1411
مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و 

حرارت / همراه آژیر
Securitonسوییس - آلمانMCD 573X-SVDSG 21305388191951شبکه ارتباطات آداك

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1412
مولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر  دود و 

حرارت / همراه آژیر / در چند رنگ
Securitonسوییس - آلمان

MCD 573X-
SCT

VDSG 21305388191951شبکه ارتباطات آداك

1413
مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و 

حرارت / همراه پیجر
Securitonسوییس - آلمانMCD 573X-SPVDSG 21305388191951شبکه ارتباطات آداك

1414
مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر  دود 

و حرارت / همراه پیجر/ در چند رنگ
Securitonسوییس - آلمان

MCD 573X-
SPCT

VDSG 21305388191951شبکه ارتباطات آداك

شبکه ارتباطات آداكSCD 573VDSG 20819688191951سوییس - آلمانSecuriton دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود1415

شبکه ارتباطات آداكTCD 573VDSG 20819788191951سوییس - آلمانSecuriton دتکتورهوشمند  آدرس پذیر حرارتی1416

شبکه ارتباطات آداكSCD 563VDSG 20819888191951سوییس - آلمانSecuriton دتکتور متعارف دود1417

شبکه ارتباطات آداكTCD 563VDSG 20819988191951سوییس - آلمانSecuriton دتکتور متعارف حرارتی1418

1419
 / ASD535 دتکتور دودي نمونه گیر
پوشش 5000 متر مربع فضا / اتصال 

400 متر لوله /
Securitonسوییس - آلمانASD 535-1VDSG 20815488191951شبکه ارتباطات آداك

1420
beam smokde detector   

BSD535 100 فاصله پوشش دهی 3 تا 
متر     فرستنده وگیرنده مادون قرمز

Securitonسوییس - آلمانBSD 535VDSG 21008288191951شبکه ارتباطات آداك

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

detect 3004VDSG 203068آلمانDetectomatکنترل پنل 4 لوپ1421
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1422
DC 3004 SٍE کنترل پنل  

Fire control panel dc   3400
Detectomatآلمانdc3400 SC VDSG 208123

88741784
فنون  برتر فیدار تاو

1423
ماژول ورودي و خروجی 
In-/output module 

DetectomatآلمانIOM 3322VDSG 205029
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1424
دتکتور دود آدرس پذیر 

 SL addressable optical  
smoke detector 

DetectomatآلمانSLD 3200 O VDSG 210048
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1425

دتکتور ترکیبی آدرس پذیر   
Inteligent Fusion 

-Multisensor optical -heat
 intelligent, Fusion

technology

Detectomatآلمان
PL 3300 OTi  
Fusion

VDSG 208095
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1426
دتکتور ترکیبی آدرس پذیر 

Multisensor detectors 
Detectomatآلمان

PL 3300 
COBT

VDSG 207005
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1427
دتکتور دودي آدرس پذیر

 Optical smoke detectors  
scattered light type  

DetectomatآلمانPL 3300 O VDSG 202002
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1428
دتکتور دودي آدرس پذیر

 Optical smoke detectors  
scattered light type  

DetectomatآلمانPL 3200 O VDSG 202003
88741784

فنون  برتر فیدار تاو
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1429

دتکتور حرارتی آدرس پذیر
 Heat detector with fixed   

 and rate of rise   
temperature settings 

DetectomatآلمانPL 3300 T VDSG 203037
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1430

دتکتور حرارتی  آدرس پذیر با ایزوالتور
 Heat detector with fixed   

 and rate of rise   
temperature settings 

DetectomatآلمانPL 3200 T VDSG 203038
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1431
دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور

 ,Optical smoke detector  
with isolator , mesh design 

DetectomatآلمانPL 3301 O VDSG 205046
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1432

دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور
 ,Optical smoke detector  
 with isolator , round glass 

design

DetectomatآلمانPL 3305 O VDSG 204089
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1433

دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور  
 ,Optical smoke detector  

 with isolator , with
individual logo 

DetectomatآلمانPL 3308 O VDSG 208147
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1434
شستی آدرس پذیر با ایزوالتور 

 Manual Call Point  , with
isolator, with LED 

Detectomatآلمان
PL 3300 
PBDH

VDSG 203021
88741784

فنون  برتر فیدار تاو
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1435
ماژول ورودي خروجی با ایزوالتور 

 In-/Output module , with
isolator

DetectomatآلمانIOM 3311VDSG 205029
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1436

ماژول ورودي و خروجی 
 ,Input/Output module 
 single I /O, signalling

devices

DetectomatآلمانOMS 3301VDSG 205030
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1437
ماژول ورودي خروجی مینی با ایزوالتور  

 ,In-/Output module mini  
with isolator 

DetectomatآلمانAMD 3311VDSG 206047
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1438

ماژول ورودي خروجی مینی با ایزوالتور 
 Output Modul mini for   

 signalling devices , with
isolator

Detectomatآلمان
OMS 3301 

mini
VDSG 206047

88741784
فنون  برتر فیدار تاو

1439

ماژول ورودي و خروجی کانونشال  با 
ایزوالتور 

 Conventional module , 1
 conventional zone , with

isolator

DetectomatآلمانTCM 3300VDSG 206048
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1440
آژیر کانونشال با ایزوالتور 

Loopsounder , with isolator 
DetectomatآلمانLS 3300VDSG 208103

88741784
فنون  برتر فیدار تاو
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1441
آژیر کانونشال 

 Loopsounder base , with
isolator

DetectomatآلمانLS 3300 VLC VDSG 208144
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1442
نمایشگر با ایزوالتور 

Detector parallel indicators  
DetectomatآلمانPL 3300 PA VDSG 208141

88741784
فنون  برتر فیدار تاو

1443
دتکتور دود کانونشال 

Optical smoke detector  
DetectomatآلمانCT 3000 O VDSG 203036

88741784
فنون  برتر فیدار تاو

1444

دتکتور دود کانونشال 
 ,Optical smoke detector  

 ,conventional system 
Mesh design 

DetectomatآلمانCT 3001 O VDSG 209231
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1445

دتکتور دود کانونشال 
 ,Optical smoke detector  

 ,conventional system 
Glass design 

DetectomatآلمانCT 3005 O VDSG 209232
88741784

فنون  برتر فیدار تاو

1446
نمایشگر  

Detector Parallel indicator  
DetectomatآلمانPAVDSG 208142

88741784
فنون  برتر فیدار تاو

1447
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت 
پشتیبانی 127 تجهیز آدرس پذیر و 

PotterآمریکاPFC-6800UL,uojz.s73588614494ایمن اقلیم

1448
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت 
پشتیبانی 127 تجهیز آدرس پذیر و 

PotterآمریکاPFC-6200UL,uojz.s73588614494ایمن اقلیم
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نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1449
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت 

پشتیبانی 75تجهیز آدرس پذیر هوشمند
PotterآمریکاPFC-6075UL,uojz.s73588614494ایمن اقلیم

1450
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت 
پشتیبانی30تجهیز آدرس پذیر هوشمند

PotterآمریکاPFC-6030UL,uojz.s73588614494ایمن اقلیم

1451
 (6 NACs rated at    3 amps  
each)  منبع تغذیه هوشمند 10 آمپر  با 

PotterآمریکاPSN-1000EUL,uoxx.s293088614494ایمن اقلیم

1452
 منبع تغذیه متعارف 10 آمپر با 6 عدد 

خروجی
PotterآمریکاPSN-106ULuoxx.s293088614494ایمن اقلیم

1453
 منبع تغذیه متعارف10 آمپر با4 عدد 

خروجی
PotterآمریکاPSN-64UL,uoxx.s293088614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمPSB-10UL,uoxx.s293088614494آمریکاPotter منبع تغذیه متعارف 10 آمپر1454

1455
دتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع 

اپتیکال
PotterآمریکاPSA ULurox.s2477688614494ایمن اقلیم

1456
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر 

هوشمند از نوع اپتیکال
PotterآمریکاPSHA UL,urox.s2477688614494ایمن اقلیم

1457
دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از 

نوع حساس به حرارت ثابت
PotterآمریکاFHA UL,uqgs.s2477688614494ایمن اقلیم

1458
دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از 

نوع حساس به تغییرات حرارت
PotterآمریکاRHA ULuqgs.s2477688614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمDDA UL,urox.s2477688614494آمریکاPotterدتکتور داکت آدرس پذیر هوشمند1459

1460
پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند 

سایز 4 اینچ
PotterآمریکاAB-4UL,urox.s2477688614494ایمن اقلیم
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ردیف
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نام تجاري
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کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
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شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1461
پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  

LED با چراغ
PotterآمریکاAB-6UL,urox.s2477688614494ایمن اقلیم

1462
پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  

با ایزوالتور
PotterآمریکاAIB UL,urox.s2477688614494ایمن اقلیم

1463
پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با 

آزیر داخلی
PotterآمریکاASB ULurox.s2477688614494ایمن اقلیم

1464
پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با 

رله داخلی
PotterآمریکاARB UL,urox.s2477688614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمSCM-4UL,uoxx.s293088614494آمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند تک کنتاکت1465

ایمن اقلیمDCM-4ULuoxx.s293088614494آمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند دوکنتاکت1466

ایمن اقلیمTRM-4ULuoxx.s293088614494آمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند با دو رله1467

1468
 ماژول آدرس پذیر هوشمند با خروجی 

مانیتورینگ
PotterآمریکاMOM-4UL,uoxx.s293088614494ایمن اقلیم

1469
 ایزوالتور اتصال کوتاه جهت سیستم 

آدرس پذیر
PotterآمریکاSCI UL,uoxx.s293088614494ایمن اقلیم

APSآمریکاPotter شستی آدرس پذیر هوشمند تک کاره1470 SA-  ULuniu.s2523688614494ایمن اقلیم

APSآمریکاPotter شستی آدرس پذیر هوشمند دو کاره1471 DA-  ULuniu.s2523688614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمFIB-1000UL,uoxx.s293088614494آمریکاPotterماژول اینترفیس فیبر نوري1472
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Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ایمن اقلیمSPG-1000UL,uoxx.s293088614494آمریکاPotter گذرگاه موازي به سریال1473

1474
    ماژول ارتباطی فیبر نوري قابل نصب 

بر روي رك
PotterآمریکاFIB-1000RMULuoxx.s293088614494ایمن اقلیم

1475
 ماژول گذرگاه موازي به سریال قابل 

نصب بر روي رك
PotterآمریکاSPG-1000RMULuoxx.s293088614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمRA-6500UL,uoxx.s293088614494آمریکاLCD Potter اعالم گر ریموت با 160 کاراکتر1476

ایمن اقلیمRA-6075UL,uoxx.s293088614494آمریکاLCD Potter اعالم گر ریمو ت با 32کاراکتر1477

ایمن اقلیمLED-16ULuoxx.s293088614494آمریکاPotter ریموت LEDاعالم گر1478

ایمن اقلیمEH-24RULulsz.s324788614494آمریکاPotterآژیر الکترونیکی با رنگ  قرمز1479

1480
آژیر به همرا ه فالشر قابل تنظیم  جهت 
نصب بر روي دیواربه رنگ قرمز با نور  

PotterآمریکاCS-24WRRUL,uukc.s324788614494ایمن اقلیم

FASPKRآمریکاPotter  بلندگوي سقفی یا دیواري به رنگ قرمز1481 R-ULuumw.s265788614494ایمن اقلیم

1482
بلندگوو فالشر قابل تنظیم دیواري به 

رنگ قرمز
Potterآمریکا

SPKSTR-
24WLPR

ULuumw.s265788614494ایمن اقلیم

1483
بلندگو وفالشر قابل تنظیم سقفی به رنگ 

قرمز
Potterآمریکا

SPKSTR-
24CLPR

UL,uumw.s265788614494ایمن اقلیم

1484
   جعبه محافظ زنگ مقاوم در  برابرگرد 

و غبار
PotterآمریکاBBK-1UL,

ulsz.s3247   
ucst.s3247

ایمن اقلیم88614494
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1485
تابلو اعالم حریق متعارف4زون قابل 

افزایش به 8 زون
PotterآمریکاPFC-5004EUL,uojz.s73588614494ایمن اقلیم

ایمن اقلیمPFC-5008ULuojz.s73588614494آمریکاPotterتابلو اعالم حریق متعارف 8 زون1486

1487
دتکتور دودي متعارفاز نوع اپتیکال  2 

سیمه 24 ولت
PotterآمریکاPS-24ULurox.s657488614494ایمن اقلیم

1488
دتکتور ترکیبی دود و حرارت  متعارف  2 

سیمه 24 ولت
PotterآمریکاPS-24HUL,urox.s657488614494ایمن اقلیم

1489
 24V, 93mA , 6” پایه دتکتور متعارف 

مخصوص دتکتور دودي
PotterآمریکاSB-93

UL cUL, , 
CSFM

urox.s657488614494ایمن اقلیم

1490
 24V, 46mA, 6” پایه دتکتور متعارف 

مخصوص دتکتور دودي
PotterآمریکاSB-46

UL cUL, , 
CSFM

urox.s657488614494ایمن اقلیم

1491
 24V, 81mA, 6” پایه دتکتور متعارف 

مخصوص دتکتور دودي همراه با رله
PotterآمریکاSB-81R

UL cUL, , 
CSFM

urox.s657488614494ایمن اقلیم

1492
4   , 24V, 81mA , 6” پایه دتکتور 

 متعارف مخصوص دتکتور دودي همراه با
PotterآمریکاHSC-4R

UL cUL, , 
CSFM

urox.s657488614494ایمن اقلیم

50RUULآمریکاPotterدتکتور بیم’160 1493 cUL FM, , urox.s341788614494ایمن اقلیم

100RUULآمریکاPotterدتکتور بیم ’330 1494 cUL FM, , urox.s341788614494ایمن اقلیم

1495
شستی دستی اعالم حریق متعارف با 

ترمینال تک کاره با کلید ریست
PotterآمریکاP32-1TUL FM, uniu.s656988614494ایمن اقلیم

1496
شستی دستی اعالم حریق متعارف با 

ترمینال دو کاره با کلید ریست
PotterآمریکاP32-1T-LPUL FM, uniu.s656988614494ایمن اقلیم
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نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

1497
شستی دستی اعالم حریق متعارف  تک 

کاره با کلید ریست
PotterآمریکاP32-1T-KLUL FM, uniu.s656988614494ایمن اقلیم

1498
شستی دستی اعالم حریق متعارف دو 

کاره با کلید ریست
PotterآمریکاP32-1T-LP-KLUL FM, uniu.s656988614494ایمن اقلیم

1499FPA 5000 پنل مدوالر آدرس پذیر مدلBOSCHچینFPA-5000VDSG 20510622387532آرام ایمن صبا

آرام ایمن صباFPP 5000VDSG 20505022387532هلندBOSCHکیت باتري پنل 1500

1501FPA 1200 پنل مدوالر آدرس پذیر مدلBOSCHچینFPA-1200VDSG 20915422387532آرام ایمن صبا

آرام ایمن صباFPC-500-2VDS22387532چینBOSCHپنل کانونشنال دو زون1502

آرام ایمن صباFPC-500-4VDS22387532چینBOSCHپنل کانونشنال پهار زون1503

آرام ایمن صباFPC-500-8VDS22387532چینBOSCHپنل کانونشنال هشت زون1504

FAPچینBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1505 O-  520VDSG 20512522387532آرام ایمن صبا

FAPچینBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1506 OC-  520VDSG 20511922387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1507 O R-425- -VDSG 21409922387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1508 OT R-425- -VDSG 21409722387532آرام ایمن صبا

G 211100

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FAHپرتغالBOSCHدتکتور حرارتی  آدرس پذیر1509 T R-425- -VDSG 21410122387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1510 DO R-425- -VDSG 21410422387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1511 DOT R-425- -VDSG 21410322387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1512 DOTC R-425- -VDSG 21410222387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1513 O-425-VDSG 21410022387532آرام ایمن صبا

FAPپرتغالBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1514 OT-425-VDSG 21409822387532آرام ایمن صبا

آرام ایمن صباMSS 300VDSG 20406722387532انگلستانBOSCHپایه آژیر1515

FAAپرتغالBOSCHنمایش گر راه دور1516 RI DIN-420- -VDSG 21507922387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1517 O- 320VDSG 20800122387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1518 OC- 320VDSG 20800522387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1519 OT- 320VDSG 20800222387532آرام ایمن صبا

FCHچینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1520 T- 320VDSG 20800322387532آرام ایمن صبا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FCHچینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1521 T FSA- 320-VDSG 20800422387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1522 O R- 320- 470VDSG 20800122387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1523
FCP-OC320-

R470
VDSG 20800522387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1524
FCP-OT320-

R470
VDSG 20800222387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1525
FCH-T320-

R470
VDSG 20800322387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHمدول انتهاي خط1526
FLM-320-
EOL2W

VDSG 21000722387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHمدول انتهاي خط1527
FLM-320-
EOL4W-S

VDSG 21100822387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1528 O-  500VDSG 20512422387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1529 OC-  500VDSG 20511822387532آرام ایمن صبا

FCPچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1530 O P-  500-VDSG 20512422387532آرام ایمن صبا

FASآلمانBOSCHسیستم دودي1531 TM-420-VDSG 20914422387532آرام ایمن صبا

FASآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1532 TT-420- 1VDS22387532آرام ایمن صبا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FASآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1533 TT-420- 2VDS22387532آرام ایمن صبا

FASآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1534 TP-420- 1VDS22387532آرام ایمن صبا

FASآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1535 TP-420- 2VDS22387532آرام ایمن صبا

FCSآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1536 TM-320-VDSG 20914422387532آرام ایمن صبا

FCSآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1537 TP-320- 1VDS22387532آرام ایمن صبا

FCSآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1538 TP-320- 2VDS22387532آرام ایمن صبا

FADچینBOSCHدتکتور دودي خطی1539 HS EN-420- -VDSG 21108822387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHشستی آدرس پذیر1540
FMC-210-DM-

G-R
VDSG 20609822387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی آدرس پذیر1541 DM H R-210- - -VDSG 20609822387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی آدرس پذیر1542 RW-420VDS22387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی آدرس پذیر1543 RW-420VDS22387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی آدرس پذیر1544 RW-420VDS22387532آرام ایمن صبا
G 207087

G 208046

G 208046

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FMCچینBOSCHشستی آدرس پذیر1545 RW-420VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHشستی آدرس پذیر1546
FMC-420RW-
HSGRD

VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHشستی آدرس پذیر1547
FMC-420RW-
HSRRD

VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHشستی کانونشنال1548
FMC-120-
DKM-G-R

VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHشستی کانونشنال1549
FMC-120-
DKM-H-R

VDS22387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی کانونشنال1550 RW-300VDS22387532آرام ایمن صبا

FMCچینBOSCHشستی کانونشنال1551 RW-300VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1552 O I S-420- 8 2-VDSG 20914722387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1553 O I E-420- 1 1-VDSG 20907022387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1554 O I D-420- 1 1-VDSG 20906922387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1555 RLV S-420- 8-VDSG 20818322387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1556 I R S-420- 8 1-VDSG 20818422387532آرام ایمن صبا

G 210017

G 298061

G 207086

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FLMچینBOSCHاینترفیس1557 NAC S-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1558 NAC D-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1559 RHV S-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1560 RHV D-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1561 CON-420/4- -VDSG 20801022387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1562 CON-420/4- -VDSG 20801022387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHمدار ایزوالتور1563 I S-  420-VDSG 20704522387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1564 I W-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1565 I E-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1566 I D-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1567 O W-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1568 O E-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

G 207053

G 207076

G 207075

G 207052

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FLMچینBOSCHاینترفیس1569 O D-420- 2-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1570 RLV E-420- 1-VDS22387532آرام ایمن صبا

FLMچینBOSCHاینترفیس1571 RLV D-420- 1-VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHمدول انتهاي خط1572
FLM-420-
EOL2W-W

VDSG 21000822387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHمدول انتهاي خط1573
FLM-420-
EOL4W-S

VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHمدول انتهاي خط1574
FLM-420-
EOL4W-D

VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMانگلستانBOSCHآژیر1575 V A RD-420 - -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMانگلستانBOSCHآژیر1576 V A WH-420 - -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1577 U A BS-420 - -VDSG 21200522387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1578 U A RD-420 - -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1579 U A WH-420 - -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1580 U B RD-420 - -VDS22387532آرام ایمن صبا

G 213029

G 212006

G 207077

G 211007

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

چینBOSCHآژیر1581
FNM-420-A-
BS-WH

VDS22387532آرام ایمن صبا

چینBOSCHآژیر1582
FNM-420-A-
BS-RD

VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1583 A WH-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1584 A RD-420- -VDS22387532آرام ایمن صبا

FNMچینBOSCHآژیر1585 B RD-420- -VDSG 21000422387532آرام ایمن صبا

FNMانگلستانBOSCHآژیر1586 Sene-320-VDSG 21003622387532آرام ایمن صبا

انگلستانBOSCHآژیر1587
FNM-320LED-

SRD
VDSG 21003722387532آرام ایمن صبا

FNSچینBOSCHفالش1588 R-420-VDSG 20714522387532آرام ایمن صبا

1589
بیم دتکتور متعارف با برد 50 متر و 100 

متر
POLON - 
ALFA

DOP - 6001لهستان R LPCB1283a/0188864620نوین راهکار

ایتالیاTELEDATAپانل اعالم حریق آدرسپذیر 1تا4 لوپ1590
TELEDATA 

one
EVPU

1293-CPR-
0411

55688850
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

SF5100ELPCB1154e/0355688850ایتالیاTELEDATAکاشف دودي آدرسپذیر1591
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

SF5300ELPCB1154d/0355688850ایتالیاTELEDATAکاشف حرارتی آدرسپذیر1592
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

G 210003

G 210002

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FDVCP500LPCB1154h/0155688850ایتالیاTELEDATAشستی آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1593
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

SF1000ELPCB928e/0155688850ایتالیاTELEDATAکاشف دودي آدرسپذیر1594
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

SF3500ELPCB928d/0155688850ایتالیاTELEDATAکاشف حرارتی آدرسپذیر1595
مهندسی سیتمهاي 

نوین سنجش

FDVCP100LPCB928h/0155688850ایتالیاTELEDATAشستی آدرسپذیرریست پذیر با ایزوالتور1596
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

FDS100LPCB928g/0155688850ایتالیاTELEDATAآژیر آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1597
مهندسی 

سیستمهاي نوین 

1598
دتکتورحرارتی آدرس پذیر هوشمند از 
S-A4013ULانگلستانSHIELD UKنوع حساس به تغییرات درجه حرارت و 

UQGS-
S2542088636160آرتنوس آریا

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس 1599
S-A4014ULانگلستانSHIELD UKپذیر ھوشمند از نوع اپتیکال

UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4001ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب دتکتور  "1600۴
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4003ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب دتکتور  "1601۶
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4006ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب دتکتور تزئینی1602
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4005ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب دتکتور با رلھ داخلی1603
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4007ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب دتکتور با ایزوالتور1604
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

S-C2001ULانگلستانSHIELD UKپایھ نصب استاندارد1605
UROX-
S2542288636160آرتنوس آریا

S-A4021ULانگلستانSHIELD UKآزیر فضاي باز(قرمز رنگ) آدرس پذیر1606
ULSZ-
S2488988636160آرتنوس آریا

1607
آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر 

S-A4025ULانگلستانSHIELD UKفضاي باز
ULSZ-
S2488988636160آرتنوس آریا

آرتنوس آریاS-A4061ULUNIU-S2542188636160انگلستانSHIELD UKشاسی اعالم حریق آدرس پذیر1608

1609
تابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دو 
OMEGA-X لوپ تا چهار لوپSHIELD UKانگلستان

SA-P2OR/SA-
P4LR

UL
UOJZ-
S2519188636160آرتنوس آریا

 , FS-4000/8بلغارستانUniPOSکنترل پنل متعارف سري 16104000
FS-4000/4

EVPU
1293-CPD-

0289
هیرکاژه, 44894049

FS5100بلغارستانUniPOSکنترل پنل متعارف سري 16115000 &  
FS5200

EVPU
1293-CPD-

0290
هیرکاژه, 44894049

IFS-7002EVPUبلغارستانUniPOSکنترل پنل آدرس پذیر سري 16127002
1293-CPD-

0292
هیرکاژه, 44894049

FD3010EVPUبلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1613
1293-CPD-

0273
هیرکاژه, 44894049

FD3020EVPUبلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1614
1293-CPD-

0274
هیرکاژه, 44894049

هیرکاژه, FD8020LPCB 1107a/0244894049بلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1615

هیرکاژه, FD8030LPCB  1107b/0244894049بلغارستانUniPOSدتکتور دودي اپتیکال متعارف1616
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

هیرکاژه, FD8060LPCB1107c/0244894049بلغارستانUniPOSدتکتور ترکیبی ( دود+ حرارت) متعارف1617

FD7110EVPUبلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی آدرس پذیر1618
1293-CPD-

0278
هیرکاژه, 44894049

FD7130EVPUبلغارستانUniPOSدتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر1619
1293-CPD-

0280
هیرکاژه, 44894049

1620
دتکتور ترکیبی ( دود+ حرارت) آدرس 

هیرکاژه, FD7160LPCB1107c/0144894049بلغارستانUniPOSپذیر

FD3050EVPUبلغارستانUniPOSشستی متعارف1621
1293-CPD-

0276
هیرکاژه, 44894049

FD7204EVPUبلغارستانUniPOSآژیر - آژیر فالشر آدرس پذیر1622
1293-CPD-

0284
هیرکاژه, 44894049

FD7150EVPUبلغارستانUniPOSشستی آدرس پذیر1623
1293-CPD-

0288
هیرکاژه, 44894049

FD7203REVPUبلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس خروجی آدرس پذیر1624
1293-CPD-

0283
هیرکاژه, 44894049

FD7201SEVPUبلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس متعارف به آدرس پذیر1625
1293-CPD-

0281
هیرکاژه, 44894049

FD3010EVPUبلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1626
1293-CPD-

0273
هیرکاژه, 44894049

FD7150EVPUبلغارستانUniPOSشستی آدرس پذیر1627
1293-CPD-

0288
44894049 ,  
44894059

هیرکاژه

FDبلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس خروجی آدرس پذیر1628 R7203EVPU
1293-CPD-

0283
44894049 ,  
44894059

هیرکاژه
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ردیف
نام محصول 

Product Name 
نام تجاري
Brand

کشور سازنده
Country

مدل قطعه   
 Model

تاییدیه 
Certificate

شماره تست
 Test

شماره تلفن     
 Phone  

شرکت نماینده
Representat

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي رسمی و فعال منتشر کرده است و 
تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف هاي موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید،اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

FDبلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس زون متعارف به آدرس پذیر1629 S7201EVPU
1293-CPD-

0281
44894049 ,  
44894059

هیرکاژه

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


توجه : ترتیب قرار گرفتن نام شرکت هاي نمایندگی در فهرست ذیل ( به استثناي دتکتورهاي موضعی مونواکسید 
کربن)  براساس تاریخ اعالم و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتري یک برند نسبت به سایرین نمی 

باشد.

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شھرداری تھران بھ منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فھرست تجھیزات را با 
ذکر نام نمایندگی ھای رسمی و فعال منتشر کرده است و تجھیزاتی کھ در این فھرست نیستند و یا از مراکز دیگر تھیھ 
می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عھده خریداران و فروشندگان بوده و 

سازمان ھیچگونھ مسئولتی در این خصوص ندارد.
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