
کشور سازندهنام تجاريردیف
ایراننارفوم1
ایرانایران شیر2
ایرانهمیار انرژي 3
ایرانکارا سیلندر4
ایرانآریا کوپلینگ5
ایرانایمن فراز پیشگامسام6
ایرانپامچال7
ایران(آتش کاویان ایمن جو) دادرس آتش توچالتوچال8
ایرانهارنس9
ایرانآرکا (ایمن ایستا شهرآرا)کالن10
ایرانآب و آتش ایرانیان آتیهشاهان11
12Samfireایرانهادیان حریق نافع
13PAKPYROایرانکارخانجات تولیدي تارا
ایرانایمن تیارایمن تیار14
15TYCOنور ندا سیستمامریکا - انگلیس
16FIRE PRO قبرسپارس آژیراك
17FIRE GUARD انگلستانپارس آژیراك
18LIFECOانگلستانپارس آژیراك

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

پامچال (آتش کاویان ایمن جو)

توضیحات

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش 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 تایید و پذیرش این سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کاال  بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. انتخاب محصول 

مناسب باید با توجه به اصول طراحی و مهندسی انجام شده لذا ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود. الزم به ذکر است توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، عمدتاً توسط 
متقاضی و صرفاً به منظور آگاهی نسبی از محصول تنظیم شده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نمی باشد. خریدار موظف است با استفاده از دانش مشاوران فنی و افراد مجرب، اطالعات تکمیلی و مشخصات 

فنی مورد نیاز را پیش از خرید محصول دریافت نماید. لذا تصمیم گیري براي خرید و یا اعالم برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات ستون نام محصول، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
توجه 1: ترتیب قرار گرفتن نام محصوالت و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداري بوده و به هیچ عنوان نشان دهنده برتري محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.

توجه 2: در خصوص محصوالت وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع 
ذیصالح جایز نیست.

خالصه اطالعات
شرکت ( هاي)  نماینده

نارفوم کار
ایران شیر

همیار انرژي 
کارا سیلندر

آریا کوپلینگ

کیا آذران پاژ



19FIKEانگلستانپارس آژیراك
20ISSTانگلستانآشکار ساز
21SFFECOاماراتکیمیا کارسیناس
22SIEXاسپانیاکیمیا کارسیناس، سینا صنعت خاور میانه، نارپاد
23ROUCHTECچینصبا تام صنعت
24WEFLOچینصبا تام صنعت، اردال، ناران
25SHIELD UK چینآب و آتش
26FESCOکره جنوبیاردال
27Z TIDE-تایواناردال، فاتح ستیز
28SIEMENSسوئیساردال
29RASCOامریکاساریان سیستم نوین
30KSBآلمانساریان سیستم نوین
31GREEN FIRE انگلستاننارفوم کار
32SAFETY HITECH ایتالیانارفوم کار
33SAFEXهندوستانایمن صنعت آگرا
34GENERAL PUMPS اسپانیاایمن صنعت آگرا
35TUNAچیننار ایمن فرنام کهن
36BRISTOLاماراتبهسا
37ROLLANDفرانسهمدامکار، نارپاد
38NEWAGEهندوستانهمیار انرژي، آتش پاد پارس
39AG SPRINKLER اسپانیانارپاد، تک الد
40HD FIRE PROTECT  هندوستاننارکوب ایرانیان، ایمن گستر سنگسر، کیمیا کارسیناس
41SUNPOOLتایوانآوند انرژي
42SPPانگلستاننارپاد
43HAUCHENGچینفاتح ستیز
44A C FIRE PUMP- اماراتدیزل ساز  
45PATTERSONایرلند - امریکااردال
46TRONFLEXچینآگراپاد پایار
47IRONMAN چیننار ایمن فرنام کهن
48PURELANDچینآگراپاد پایار
49FULLBLAZEاردنآگراپاد پایار



50YOUNGJIN FLEX کره جنوبیصنایع ایمنی اطفا تهران
51JINANMEIDE چینآگراپاد پایار
52AMAN FIRE اماراتصنعت محور ایمن اندیش
53MINOVAاماراتهونام هیربدان هویدا
54AIKAH PUMP اماراتصباتام صنعت
55AIRFIREایتالیاآریا الکترو گستر سوشیانت
56YS VALVE تایوانآوند انرژي
57PROTECTORتایوانآوند انرژي
58ISSSمصرفنون برتر فیدارتاو
59MOBIAKیونانفنون برتر فیدارتاو
60SYSTEM SENSOR نمایندگی غیر مستقیمچینآوند انرژي
61DAEJIN SANUP کره جنوبیآوند انرژي
62DUYARترکیههادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیان
63YOUTAIKEچینهیرکاژه، آوند انرژي، ایمن اقلیم
64NingJin APC ( چینآوند انرژي(
65SRIمالزينارفوم کار
66FLAME GUARD انگلستانصحاب
67TOP SAFE چیننار ایمن فرنام کهن
68RAPIDROPانگلستانملی اطفاء ایران
69ARMSTRONGکاداناملی اطفاء ایران
70BESTچینآتش نورد داتیک
71FLOWCOMچینصباتام صنعت
72GUTA FIRE چینایمن شناس پرشیا
73DAY IMPEX انگلستانآریا کوپلینگ
74GIELLEایتالیاپیراپاد آپادانا
75EBITTمجارستانملی اطفاء ایران
76STANDART POMPA ترکیهانرژي تهویه پردیس
77GALAچینآباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
78NM FIRE چینآدیش آذر مهر
79Chang Der تایوانآوند انرژي
80Mastecoکره جنوبیتک الد



81Pumpsenseهندوستانپیراپاد آپادانا
82Ban Chang تایوانپیراپاد آپادانا
83Kayseترکیهسازه پایدار الهیه
84NingJin CHPBV ( چینهادیان حریق نافع(

شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک 1
NFKایراننارفومشیمیایی و ظرفیت 1 تا 12 کیلوگرم

EP SA01-نارفوم کار9-666159695588527812استاندارد ملی ایران

2
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - 

سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

ایران شیر76744829788311700استاندارد ملی ایرانIS 237ایرانایران شیر

3
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - 

سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

ISایرانایران شیر F 237 ایران شیر76744829788311700استاندارد ملی ایران

خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک 4
شیمیایی و ظرفیت 1 تا 14 کیلوگرم

همیار انرژي
همیار انرژي57854-021 6671185975استاندارد ملی ایرانHE100ایرانکارا سیلندر

5

اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Pendent) Standard Response
K-Factor= 5.6 

HEایرانHE001همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

6

اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Pendent) Quick Response
K-Factor= 5.6 

HEایرانHE011همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

7

اسپرینکلر باال زن - پاسخ استاندارد
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Upright) Standard Response
K-Factor= 5.6 

HEایرانHE016همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

8

اسپرینکلر باال زن - پاسخ سریع
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2
(Upright) Quick Response

K-Factor= 5.6 

HEایرانHE017همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

9

اسپرینکلر دیواري - پاسخ سریع
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Sidewall) Quick Response
K-Factor= 5.6 

HEایرانHE027همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

10

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز "1/2
°C 68  :دماي عملکرد اسپرینکلر
°C 57 :دماي عملکرد کاور

(Concealed) Quick Response  
K-Factor= 5.6 با روکش کروم یا سفید

HEایرانHE037همیار انرژي57854-021 66757479815استاندارد ملی ایران

کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار 11
Acایرانآریا کوپلینگاسمی16 بار از جنس آلیاژ آلومینیوم co-آریا کوپلینگ9-76202045م 666114295استاندارد ملی ایران

خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک 12
آریا کوپلینگ9-667625298576202045استاندارد ملی ایرانACایرانآریا کوپلینگشیمیایی و ظرفیت 3 تا 14 کیلوگرم



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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13
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع 
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

k=5.6 ضریب پاشش
آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

14
اسپرینکلر باال زن - پاسخ سریع 
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

k=5.6 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

15
اسپرینکلر دیواري - پاسخ سریع 
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

k=5.6 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

16
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندراد 

درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2
k=5.6 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

17
اسپرینکلر باال زن - پاسخ استاندراد 
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

k=5.6 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

18
اسپرینکلر دیواري - پاسخ استاندراد 
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

k=5.6 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

19
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندراد 

درجه حرارت:  C 68° سایز "3/4
k=8.0 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

20
اسپرینکلر باال زن - پاسخ استاندراد 
درجه حرارت:  C 68° سایز "3/4

k=8.0 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا

21
اسپرینکلر دیواري - پاسخ استاندراد 
درجه حرارت:  C 68° سایز "3/4

k=8.0 اشش ب 

آریا کوپلینگ9-76202045م667887698استاندارد ملی ایرانACایرانآریا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک 22
ایمن فراز پیشگام666711696544444222استاندارد ملی ایرانAMF00/08ایرانسامشیمیایی و ظرفیت 1 تا 14 کیلوگرم

23
هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی 

هوزریل دستی قطر 50 سانتیمتر با طول شیلنگ 20 الی 
30 متر

آتش کاویان ایمن 66084294م637982198استاندارد ملی ایرانHAایرانپامچال
جو

خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک 24
آتش کاویان ایمن 630168074566084294استاندارد ملی ایران(12-01)1ایرانتوچالشیمیایی و ظرفیت 1 تا 14 کیلوگرم

جو

25
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR)- سایز 1/2 

اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

HSایرانهارنس Q100کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

26
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR)- سایز 

1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

HSایرانهارنس S100کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

27
اسپرینکلر - باال زن - واکنش سریع (QR)- سایز 1/2 
اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش
HSایرانهارنس Q200کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

28
اسپرینکلر - باال زن - واکنش استاندارد (SR)- سایز 1/2 

اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

HSایرانهارنس S200کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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29
 -(QR) اسپرینکلر - کنار زن (دیواري) - واکنش سریع
سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

HSایرانهارنس Q300کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

30
 -(SR) اسپرینکلر - کنار زن (دیواري) - واکنش استاندارد
سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

HSایرانهارنس S300کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

31
اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR)- سایز 1/2 اینچ 

- دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6

HSایرانهارنس Q400کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

32
اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR)- سایز 1/2 

اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

HSایرانهارنس S400کیا آذران پاژ69818509922201387استاندارد ملی ایران

33

اسپرینکلر باال زن - پاسخ استاندارد
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Upright) Standard Response
K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3323ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران

34

اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Pendent) Standard Response 
K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3327ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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35

اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2

(Sidewall) Standard Response 
K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3329ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران

36

اسپرینکلر باال زن - پاسخ سریع
درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2
(Upright) Quick Response

K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3423ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران

37

اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع
68C° :سایز 1/2 اینچ درجه حرارت
(Pendent) Quick Response 

K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3427ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران

38

اسپرینکلر بغل زن - پاسخ سریع
68C° :سایز 1/2 اینچ درجه حرارت

(Sidewall) Quick Response 
K-Factor= 5.6

KALENایرانKN3429ایمن ایستا شهر آرا66818529946100357استاندارد ملی ایران

39
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR)- سایز 

1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

SAM FIRE ایرانSF9001هادیان حریق نافع90832739977720493استاندارد ملی ایران

هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی 40
آریا کوپلینگ9-6685373001576202045استاندارد ملی ایرانACایرانآریاهوزریل دستی با طول شیلنگ 20 الی 30 متر

41
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندراد 

درجه حرارت:  C 68° سایز "1/2
k=5.6 ضریب پاشش

SHNایرانشاهان P01آب و آتش ایرانیان 6981641991577730667استاندارد ملی ایران
آتیه
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42

خاموش کننده ایروسل نوع متراکم
(در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و 

جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. 
پسماند این محصول ممکن است داراي آثار نامطلوب بر 

تجهیزات و محیط باشد)

PAKPYROکارخانجات 7-066677889622038255استاندارد ملی ایران-ایران
تولیدي تارا

43

خاموش کننده ایروسل نوع متراکم
(در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی 
غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این 

محصول ممکن است داراي آثار نامطلوب بر تجهیزات و 
محیط باشد)

HEهمیار انرژي57854-021 0668286099استاندارد ملی ایران-ایران

ایمن تیار090701399688631689استاندارد ملی ایران-ایرانایمن تیارشیر آتش نشانی (هیدرانت)44
45IG TYCO LPG55 ( - )TYCOاسپانیا-VDS LPSB-a446 نور ندا سیستم1966532367/

46Upright-Pendent آبفشانTYCOآمریکا - انگلیسESFR
UL FM LPCB- - -

VDS
نور ندا سیستم66532367

47Upright-Pendent-Horiz.SW آبفشانTYCOآمریکا - انگلیسTy L-UL FM LPCB- -

Ex Ex5985- 4991-
la la09 /05-09 /06-
b a094 /01-094 /04-
la09 /09-10-11-

1698/01

نور ندا سیستم66532367

48Upright-Pendent-Horiz.SW آبفشانTYCOآمریکا - انگلیسTY FRL-UL FM LPCB- نور ندا سیستم66532367-

49-Upright-Pendent-Horiz.SW آبفشان
Vertica.SW

TYCOآمریکا - انگلیسTY B-UL FM LPCB- - -
VDS

نور ندا سیستم66532367

50-Upright-Pendent-Horiz.SW آبفشان
Vertica.SW

TYCOآمریکا - انگلیسTY FRB-UL FM LPCB- - -
VDS

نور ندا سیستم66532367

AV-1ULآمریکا - انگلیسTYCOشیر تر51 FM LPCB- -Ex b6872-169 نور ندا سیستم0166532367/
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DPV-1ULآمریکا - انگلیسTYCOشیر خشک52 FM LPCB- -b812 نور ندا سیستم01-266532367/

DV-5ULآمریکا - انگلیسTYCOشیر سیالبی در سایزهاي 1 1/2" الی 8"53 FM LPCB- -Ex a6022-812 نور ندا سیستم0166532367/

54

FP-20SE خاموش کننده آئروسل
(در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی 
غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این 

محصول ممکن است داراي آثار نامطلوب بر تجهیزات و 
محیط باشد)

FIRE PRO قبرس

FP-
20,80,100,200,5
00, 1200, 2000, 

SE3000, 5700

UL-2775EX20130129- پارس آژیراك696088948332

FIREاسپرینکلر باال زن55 GUARD انگلستانFA U003UL NFPA- 13EX1514188948332پارس آژیراك
FIREاسپرینکلر پایین زن56 GUARD انگلستانFA P005UL NFPA- 13EX1514188948332پارس آژیراك

FIREشیر ایستگاه اسپرینکلر57 GUARD انگلستانWet alarm  
valve

UL NFPA- 13EX1514388948332پارس آژیراك

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر پایین زن58 Lifeco- 220ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر باال زن59 Lifeco- 210ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر دیواري60 Lifeco- 002ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر پایین زن مخفی61 Lifeco- 007ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر پایین زن مخفی62 Lifeco- 008ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOاسپرینکلر دیواري63 Lifeco- 001ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332

LFانگلستانLIFECOدرپوش دوتایی اسپرینکلر64 ESC- /2ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332
LFانگلستانLIFECOدرپوش اسپرینکلر65 ESC- /1ULVNIVEX. پارس آژیراك665588948332
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LFانگلستانLIFECOشیر تست و تخلیه66 TD UL FM- /25- /UL FM-VEHZEX. پارس آژیراك1643788948332

LFانگلستانLIFECOشیر تست و تخلیه67 TD UL- /32-ULVEHZEX. پارس آژیراك1643788948332
LFانگلستانLIFECOهشدار دهنده شیر یکطرفه68 WA A- / 4ULVPLXEX. پارس آژیراك600588948332
LFانگلستانLIFECOهشدار دهنده شیر یکطرفه69 WA A- / 6ULVPLXEX. پارس آژیراك600588948332
LFانگلستانLIFECOسیامی آتش نشانی70 FDCA-ULVSQVEX. پارس آژیراك620788948332
LFانگلستانLIFECOنمایشگر فشار (مانومتر)71 HDP-ULVEVXEX. پارس آژیراك618388948332
72EDJ(50GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
73EDJ(50GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
74EDJ(50GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
75EDJ(50GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
76EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
77EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 32-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
78EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 50-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
79EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
80EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
81EDJ(100GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
82EDJ(150GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
83EDJ(150GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
84EDJ(150GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 40-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
85EDJ(150GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 50-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
86EDJ(200GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 50-20ULEX1616688948332پارس آژیراك
87EDJ(200GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 65-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
88EDJ(250GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 65-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
89EDJ(300GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 65-27ULEX1616788948332پارس آژیراك
90EDJ(400GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 65-28ULEX1616888948332پارس آژیراك
91EDJ(400GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
92EDJ(400GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-32ULEX1616688948332پارس آژیراك
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93EDJ(450GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 80-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
94EDJ(450GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
95EDJ(450GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-32ULEX1616688948332پارس آژیراك
96EDJ(500GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME 80-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
97EDJ(500GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-26ULEX1616688948332پارس آژیراك
98EDJ(500GPM) مجموعه پمپ آتش نشانیLIFECOانگلستانGME H 80-32ULEX1616688948332پارس آژیراك

99
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 16 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90035-ULGAQF.EX1599888948332پارس آژیراك

100
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 32 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90070-ULGAQFEX. پارس آژیراك1599888948332

101
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 68 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90150-ULGAQFEX. پارس آژیراك1599888948332

102
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 115 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90250-ULGAQFEX. پارس آژیراك1599888948332

103
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 170 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90375-ULGAQFEX. پارس آژیراك1599888948332

104
سیستم اطفا حریق گازي FM200  با ظرفیت 255 
کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 

پنوماتیکی و دستی
LIFECOانگلستانLF E90560-ULGAQFEX. پارس آژیراك1599888948332

شیر سیالبی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی  سایز 4 105
LFDVانگلستانLIFECOاینچ A100ULVLFTEX. پارس آژیراك609188948332

شیر سیالبی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی  سایز 6 106
LFDVانگلستانLIFECOاینچ A150ULVLFTEX. پارس آژیراك609188948332
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107
اسپري نازل آب با K factor هاي 22، 30، 35، 41، 

51، 64، 79، 91، 102 و با زوایاي پاشش 65، 80، 90، 
100، 110، 120، 140 درجه

LIFECOانگلستانAULVGYZEX. پارس آژیراك618288948332

108
اسپري نازل آب High Velocity با K factor هاي 
18، 22، 26، 32 و با زوایاي پاشش 75، 80،90، 100 

درجه به همراه صافی
LIFECOانگلستانHV AS-ULVGYZEX. پارس آژیراك618288948332

شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصاالت و زنگ مکانیکی 109
انگلستانLIFECOسایز 4 اینچ و با فشار کارکرد 12 و 14 بار

LF-WAV100BF
و

LF-WAV100PF
ULVPLXEX. پارس آژیراك600588948332

شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصاالت و زنگ مکانیکی 110
انگلستانLIFECOسایز 6 اینچ و با فشار کارکرد 12 و 14 بار

LF-WAV150BF
و

LF-WAV150PF
ULVPLXEX. پارس آژیراك600588948332

شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصاالت و زنگ مکانیکی 111
.AULVPLXEXانگلستانLIFECOسایز 3،8،6،4 اینچ پارس آژیراك600588948332

112

  Ecaro-25 و  HFC-227ea سیستم اطفا حریق گازي
با ظرفیت 26 لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
نئوماتیکی و دستی با فشار psig 360 در دماي 0 الی 

50 درجه سانتی گراد

Fike278-70انگلستانULGAQF.EX462388948332پارس آژیراك

113

  Ecaro-25 و HFC-227ea سیستم اطفا حریق گازي
با ظرفیت 45 لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
نئوماتیکی و دستی با فشار psig 360 در دماي 0 الی 

50 درجه سانتی گراد

Fike255-70انگلستانULGAQF.EX462388948332پارس آژیراك

114

  Ecaro-25 و HFC-227ea سیستم اطفا حریق گازي
با ظرفیت 83 لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
نئوماتیکی و دستی با فشار psig 360 در دماي 0 الی 

50 درجه سانتی گراد

Fike256-70انگلستانULGAQF.EX462388948332پارس آژیراك
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115

  Ecaro-25 و HFC-227ea سیستم اطفا حریق گازي
با ظرفیت 150 لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
نئوماتیکی و دستی با فشار psig 360 در دماي 0 الی 

50 درجه سانتی گراد

Fike257-70انگلستانULGAQF.EX462388948332پارس آژیراك

116
کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفا حریق گازي 

 Ecaro-25  و HFC-227ea از نوع (Clean Agent)
ا حجم 5 ا 150 لی 

Fikeانگلستان
70-255,256,257

70-278
70-348,349,350

LPCB331x/0788948332پارس آژیراك

117

سیستم اطفا حریق گازي ProInert با غلظت طراحی 
39.7% براي جامدات قابل احتراق، %46 براي مایعات قابل 
اشتعال و %44.3 براي حریق الکتریسیته با فشار 200 یا 

300 بار در دماي 15 درجه سانتیگراد

FikeانگلستانIG71-***LPCB331w/0188948332پارس آژیراك

118
کپسول و شیر فعال کننده سیستم  اطفا حریق گازي 
ProInert با حجم 10 الی 140 لیتر و فشار 200 و 

300 بار
Fikeانگلستان

IG71-006-***
IG71-067-***
IG71-080-***
IG71-103-***
IG71-140-***

LPCB331v/0988948332پارس آژیراك

119

سیستم اطفا حریق گازيCO2  با ظرفیت 23 کیلوگرم 
گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و 

دستی و فشار عملکرد psig  850 در دماي 21 درجه 
سانتی گراد

FikeانگلستانC70-50ULGOYU.EX444788948332پارس آژیراك

120

سیستم اطفا حریق گازي CO2 با ظرفیت 34 کیلوگرم 
گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و 

دستی و فشار عملکرد psig  850 در دماي 21 درجه 
سانتی گراد

FikeانگلستانC70-75ULGOYU.EX444788948332پارس آژیراك



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

121

سیستم اطفا حریق گازي CO2 با ظرفیت 45 کیلوگرم 
گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و 

دستی و فشار عملکرد psig  850 در دماي 21 درجه 
سانتی گراد

FikeانگلستانC70-100ULGOYU.EX444788948332پارس آژیراك

122

QR عملکرد سریع Upright   اسپرینکلر باال زن
57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

   دماي عملکرد  
ISSTانگلستانHK004ULEX1576122880423آشکارساز 

123

SR عملکرد عادي  Upright   اسپرینکلر باال زن
57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

   دماي عملکرد  
ISSTانگلستانHK003ULEX1576122880423آشکارساز 

124

QR عملکرد سریع Pendent   اسپرینکلر پایین زن
57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

   دماي عملکرد  
ISSTانگلستانHK006ULEX1576122880423آشکارساز 

125

SR عملکرد عادي Pendent   اسپرینکلر پایین زن
57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

   دماي عملکرد  
ISSTانگلستانHK005ULEX1576122880423آشکارساز 

126

QR عملکرد سریع Horizon Sidewall   اسپرینکلر 
 دیواري

57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

 آشکارسازHK018ULEX1576122880423انگلستانISST   دماي عملکرد  



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

127

SR عملکرد عادي Horizon Sidewall   اسپرینکلر 
دیواري

57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

 آشکارسازHK017ULEX1576122880423انگلستانISST   دماي عملکرد  

128
QR عملکرد سریع Concealed   اسپرینکلر توکار 

57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

 آشکارسازHK008ULEX1576122880423انگلستانISSTدماي عملکرد  

129
SR عملکرد عادي Concealed   اسپرینکلر توکار
57 

 ̊

  C/ 68 

 ̊

 C/7 9 

 ̊

 C /93 

 ̊C

 آشکارسازHK007ULEX1576122880423انگلستانISSTدماي عملکرد  

130
جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواري یا زمینی با 

بازوي متحرك و 30 متر شیلنگ 3/4 اینچ با نازل جت - 
اسپري

ISSTانگلستانHRM-01LPCBJA1038  آشکارساز0122880423/

131
جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواري یا زمینی با 
بازوي متحرك و 30 متر شیلنگ 1 اینچ با نازل جت - 

اسپري
ISSTانگلستانHRM-02LPCBJA1038  آشکارساز0222880423/

132
جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواري یا زمینی با 

قرقره نصب شده بر روي درب و 30 متر شیلنگ 3/4 اینچ 
با نازل جت - اسپري

ISSTانگلستانHRA-01LPCBJA1038  آشکارساز0322880423/

133
جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواري یا زمینی با 

قرقره نصب شده بر روي درب و 30 متر شیلنگ 1 اینچ با 
نازل جت - اسپري

ISSTانگلستانHRA02LPCBJA1038  آشکارساز0422880423/

MZBI2-100LPCBAd501انگلستانISSTشیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی 2 راه134  آشکارساز0122880423/
MZBI4-150LPCBAD501انگلستانISSTشیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی 4  راه135  آشکارساز0222880423/

MZLVانگلستانISSTشیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی 2/5 اینچ  رزوه اي136 OS- 25LPCBAc501  آشکارساز0122880423/



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی2/5 اینچ  فلنج137
ISSTانگلستانMZLV OF- 25LPCBAc501  آشکارساز0222880423/

138 fire protection سیستم اطفاء اتوماتیک
fluidNovec 1230Sffecoامارات

-Sf1230-38
-Sf1230-65

-Sf1230-130
-Sf1230-277
-Sf1230-395
Sf1230-850

 UL/ULCEx1599788735541کیمیا کارسیناس

139fm200 سیستم اطفاء اتوماتیکSffecoامارات

Sf90035-e
Sf90070-e
Sf90150-e
Sf90250-e

UL/ULCEx1599788735541کیمیا کارسیناس

140
سیستم اطفاء گازی HFC 227ea با فشار 

ذخیره سیلندر 25 و 42 بار به ھمراه شیر فعال 
کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه 

متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-HFC227UL-Vds
GAQF.EX15547, 

S3100018
کیمیا کارسیناس88735541

141
سیستم اطفاء گازی IG-01 با فشار ذخیره 
سیلندر 200 و 300 بار به ھمراه شیر فعال 

کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه 
متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-01VdsS31000188735541کیمیا کارسیناس

142
سیستم اطفاء گازی IG-100 با فشار ذخیره 
سیلندر 200 و 300 بار به ھمراه شیر فعال 

کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه 
متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-100VdsS31000588735541کیمیا کارسیناس

143
سیستم اطفاء گازی IG-55 با فشار ذخیره 
سیلندر 200 و 300 بار به ھمراه شیر فعال 

کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه 
متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-55VdsS31000488735541کیمیا کارسیناس



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

144
سیستم اطفاء گازی IG-541 با فشار ذخیره 
سیلندر 200 و 300 بار به ھمراه شیر فعال 

کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه 
متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-541UL-Vds
GAQF.EX26559, 

S310008
کیمیا کارسیناس88735541

145

سیستم اطفاء گازی CO2 با فشار دخیره 
سیلندر 58 بار و ظرفیت سیلندر 45 کیلوگرم 

گاز به ھمراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه 
(در خرید و نصب این محصول باید دقت 

مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب 
فضاھای تحت تصرف انسان نبوده و در 
صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد 

شود)

SIEXاسپانیاSIEX-CO2UL-Vds
GAMT.EX16320, 

S310021
کیمیا کارسیناس88735541

146Horizontal Sidewall standard آبفشانROUCHTECچینSH017ULEX665422857496صبا تام صنعت
147Horizontal Sidewall Quick آبفشانROUCHTECچینSH018ULEX665422857496صبا تام صنعت
148Upright standard آبفشانROUCHTECچینSH003ULEX665422857496صبا تام صنعت
149Upright Quick آبفشانROUCHTECچینSH004ULEX665422857496صبا تام صنعت
150Pendent standard آبفشانROUCHTECچینSH005ULEX665422857496صبا تام صنعت
151Pendent Quick آبفشانROUCHTECچینSH006ULEX665422857496صبا تام صنعت
152Concealed Pendent standard آبفشانROUCHTECچینSH007ULEX665422857496صبا تام صنعت

153Concealed Pendent Quick آبفشانROUCHTECچینSH008ULEX665422857496صبا تام صنعت



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

154

شیر قطع کن پروانه اي مدل ویفر
 & flanged در مدلWafer butterfly valve

Grooved

300psi:حداکثر فشار کاري
سایز(اینچ):2،4،5،6،8،10،12

wefloچینF0811UL , FMHLXS.EX1550322857496صبا تام صنعت

155

شیر قطع کن از نوع OS&Y                                 در 
flanged & grooved مدل
300psi :حداکثر فشار کازي
سایز (اینچ):12،10،8،6،5،4،2

wefloچینF0111UL , FMHMRZ.EX1526522857496صبا تام صنعت

156

شیر یک طرفه
 & flanged در مدل swing check valve 

grooved

psi 300:بیشترین فشار کاري

wefloچینF0411-175
F0311UL , FMHMER.EX1526422857496صبا تام صنعت

157

      flanged & grooved  در مدل Y صافی نوع
y-type strainer 

175psi :بیشترین فشار کاري
سایز (اینچ): 12،10،8،6،5،4،3،2.5

wefloچینF0511ULHLCV.EX1611922857496صبا تام صنعت

158
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک
Fire hydrant dry barrel   

250psi :بیشترین فشار کاري
wefloچینF0733UL , FMHBOR.EX1590922857496صبا تام صنعت

159
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر
Fire hydrant wet barrel   

250psi :بیشترین فشار کاري
wefloچینF1311UL , FMHBOR.EX1590922857496صبا تام صنعت

160
شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر
POST INDICATOR VALVE  

سایز (اینچ): 12،10،8،6،4
wefloچینF0600UL , FMHCBZ.EX1547922857496صبا تام صنعت



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

پرشر سوئیچ161
300PSI :بیشترین فشار کاريwefloچینWPSULVOXZ.S3570422857496صبا تام صنعت

162

فلو سوئیچ
WATER FLOWDETECTOR  
450PSI :بیشترین فشار کاري

سایز (اینچ): 8،6،5،4،3،2

wefloچینF6001UL , FMUSQT.S3570422857496صبا تام صنعت

163
OS&Y سوئیچ نظارت بر شیر

SUPERVISORY SWITCH FOROS   
نصب برروي شیر سایز ( اینچ): 12،10،8،6،5،4،2

wefloچینWOSYUL , FMUSQT.S3570422857496صبا تام صنعت

164

شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه 
 Water motor  و Trim Retard Chamber

gong

WET ALARM CHECK VALVE   
سایز (اینچ):8،6،4،3

wefloچینF1511ULVPLX.EX1591522857496صبا تام صنعت

165

سبد صافی
BASKET STRAINER 

سایز (اینچ):12،10،8،6،5،4،3
200psi :حداکثر فشار کاري

wefloچینF1411ULHLCV7.EX1611922857496صبا تام صنعت

166Pendent QR Type5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1030ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
167Upright QR Type 5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1032ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
168Pendent SR Type5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1010ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
169Upright SR Type5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1015ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

170Pendent QR Type 4.2 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1020ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

171Upright QR Type 4.2 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1021ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

172 Concealed Pendent QR Type 5.6 آب افشان
K-FactorSHIELD UK چینSD1055ULVNIV.EX669922877207آب و آتش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

173-Recessed Pendent QR Type 5.6 K آب افشان
Factor

SHIELD UK چینSD1030ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

174 Concealed Pendent SR Type 5.6 آب افشان
K-FactorSHIELD UK چینSD1050ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

175HSW SR Type 5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD1133ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
176HSW QR Type 5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD1021ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
177VSW QR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD1021ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
178SR Type 8.0 K-Factor آب افشان متعارفSHIELD UK چینSD1025ULVNIV.EX669922877207آب و آتش
179QR Type 8.0 K-Factor آب افشان متعارفSHIELD UK چینSD1026ULVNIV.EX669922877207آب و آتش

180Pendent QR Type 8.0 k-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1030ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

181Upright QR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1032ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
182Pendent SR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1010ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
183Upright SR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1015ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

184Pendent QR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1020ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

185Upright QR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چینSD1021ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

186-Conc. Pendent QR Type 8.0 K آب افشان
Factor

SHIELD UK چینSD1055ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

187-Rec. Pendent QR Type 8.0 K آب افشان
Factor

SHIELD UK چینSD1030ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

188-Conc. Pendent SR Type 8.0 K آب افشان
Factor

SHIELD UK چینSD1050ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

189-Rec. Pendent SR Type 8.0 K آب افشان
Factor

SHIELD UK چینSD1010ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

190HSW SR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD1133ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
191HSW QR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD1021ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
192VSW SR Type 8.0 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD2133ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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193VSW SR Type 5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD2133ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
194VSW QR Type 5.6 K-Factor آب افشانSHIELD UK چین+SD2121ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
195SR Type 5.6 K-Factor آب افشان متعارفSHIELD UK چینSD1025ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش
196QR Type 5.6 K-Factor آب افشان متعارفSHIELD UK چینSD1026ULVNIV7.EX669922877207آب و آتش

اسپانیاSIEXسیستم اطفاء حریق بر مبناي گاز نیتروزن  200 بار197
INERT SIEX-

IG100-200 ( -
100)

VDSS31000577455479 سینا صنعت
خاورمیانه

اسپانیاSIEXسیستم اطفاء حریق بر مبناي گاز نیتروزن 300 بار198
INERT SIEX-

IG100-300 ( -
100)

VDSS31000677455479 سینا صنعت
خاورمیانه

SIEXاسپانیاSIEXسیستم اطفاء حریق بر مبناي گاز دي اکسید کربن199 CO- 2VDSS31002177455479 سینا صنعت
خاورمیانه

200FM200 سیستم اطفاء حریق بر مبناي گاز بر مبنايSIEXاسپانیا
HFC ea -227  
Clean Agent  

SIEX

ULGAQFEX. سینا صنعت 1554777455479
خاورمیانه

201

(واکنش استاندارد)اسپرینکلر پایین زن
Pendent Sprinkler SR  , Temp Rating :135

155, 200°F, K-factor:5.6, Working 
Pressure:175 psig

FESCO
PI220ULکره جنوبی FM/VNIV.EX599188710809اردال 

202

 (واکنش سریع)اسپرینکلر پایین زن
Pendent Sprinkler QR  , Temp Rating :135

155, 200°F, K-factor:5.6, Working 
Pressure:175 psig

FESCO
PI221/PI222ULکره جنوبی FM/VNIV.EX599188710809اردال 

203
 (واکنش استاندارد)اسپرینکلر فالش پایین زن

Flush Type Pendent Sprinkler SR    , Temp
Rating:162, 221°F, K-factor:5.6

FESCO
 اردالPI720ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

204
 (واکنش سریع)اسپرینکلر فالش پایین زن

Flush Type Pendent Sprinkler QR    , Temp
Rating:162°F, K-factor:5.6

FESCO
 اردالPI721ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

205

(واکنش استاندارد)اسپرینکلر باال زن 
Upright Sprinkler SR   , Temp Rating :135

155, 200°F, K-factor:5.6, Working 
Pressure:175 psig

FESCO
PI210ULکره جنوبی FM/VNIV.EX599188710809اردال 

206

 (واکنش سریع)اسپرینکلر باال زن
Upright Sprinkler QR   , Temp Rating :135

155, 200°F, K-factor:5.6, Working 
Pressure:175 psig

FESCO
PI211ULکره جنوبی FM/VNIV.EX599188710809اردال 

207

(واکنش استاندارد)اسپرینکلر پنهان 
Concealed Pendent SR   , Sprinkler Temp 

Rating:155, 200°F, Cover Temp 
Rating:135,165°F, K-factor:5.6, Working 

Pressure:175 psig

FESCO
 اردالPI820ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

208

(واکنش سریع)اسپرینکلر پنهان 
Concealed Pendent QR   , Sprinkler Temp 

Rating:155, 200°F, Cover Temp 
Rating:135,165°F, K-factor:5.6, Working 

Pressure:175 psig

FESCO
 اردالPI821ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

209

 (واکنش استاندارد)اسپرینکلر دیواري افقی
Sidewall Horizontal Sprinkler SR   , 
Temp Rating:155, 200°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure :175 psig
FESCO

 اردالPI240ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

210

 (واکنش سریع)اسپرینکلر دیواري افقی
Sidewall Horizontal Sprinkler QR   , 
Temp Rating:155, 200°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure :175 psig
FESCO

 اردالPI241ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

211

اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر 
 Flexible Sprinkler Hose with   

 Fittings
 ,Assembly Length  (mm): 700, 1000, 1200

1800 ,1500

FESCO
FPSJULکره جنوبی FM/VENF.EX529088710809اردال 

212

لوله و اتصاالت نصب سیستم اسپرینکلر
 Chlorinated Polyvinyl Chloride  
Sprinkler Pipe and Fittings   

Pipe Bore : 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3
FESCO

 اردالCPVCULVIWT.EX1571788710809کره جنوبی

213

 وت آالرم ولو به همراه متعلقات
 :Wet Alarm Valve  , Size; 4", 6", Type 

 ,Flange & Groove, Working Pressure :175
psig 200

FESCO
 اردالFAVBUL/FMVPLX.EX664988710809کره جنوبی

شیر سیستم خشک به همراه متعلقات214
"Dry Pipe Valve  , Size: 4", 6 FESCO

PLDPVULکره جنوبی FM/VPZV.EX629588710809اردال 

215
شیرهاي سیالبی به همراه متعلقات

 ,"Pre-Action and Deluge valve    , Size: 4
"6

FESCO
PPDULکره جنوبی FM/VLFT.EX1527688710809اردال 

216
(واکنش سریع و واکنش استاندارد)اسپرینکلر پایین زن

Pendent Sprinkler, Size:1/2", Temp 
Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure:175 psig

Paratech
(FESCO)

 اردالPI320/PI321UL/FMVNIV.EX599188710809کره جنوبی



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

217
(واکنش سریع و واکنش استاندارد)اسپرینکلر باال زن

 Upright Sprinkler, Size:1/2", Temp 
Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure:175 psig

Paratech
(FESCO)

 اردالPI311/PI310UL/FMVNIV.EX599188710809کره جنوبی

218
(واکنش سریع و واکنش استاندارد)اسپرینکلر پایین زن

Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp 
Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure:175 psig

Paratech
(FESCO)

 اردالPI420/PI421ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

219
(واکنش سریع و واکنش استاندارد)اسپرینکلر باال زن

 Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp 
Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, 

Working Pressure:175 psig

Paratech
(FESCO)

 اردالPI410/PI411ULVNIV.EX599188710809کره جنوبی

220

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مدل ویفر ، مجهز به نشانگر 
و قابلیت ارسال سیگنال نظارت

Wafer Butterfly Valve

300psi :حداکثر فشار کاري
سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Paratech
(Fesco)

 اردالFBVW(G)UL/FMHLXS.EX2766488710809کره جنوبی

221

شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی
OS&Y Resilient Seated Gate Valve

300psi :حداکثر فشار کاري
سایز (اینچ): 2.5,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Paratech
(Fesco)

 اردالFGVB(O)UL/FMHMRZ.EX2766288710809کره جنوبی

222

  شیر یکطرفه فلنجی
Swing Check Valve

300psi :بیشترین فشار کاري
سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Paratech
(Fesco)

 اردالFCHB(S)UL/FMHMER.EX2766388710809کره جنوبی

223

صافی نوع Y فلنجی
Y- Type Strainer

175psi :بیشترین فشار کاري
سایز (اینچ): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Paratech
(Fesco)

 اردالFSYBULHLCV.EX2766188710809کره جنوبی



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

224
شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر

Post Indicator Valve

سایز (اینچ):  4, 6, 8, 10, 12
Paratech
(Fesco)

 اردالFIPVUL/FMHCBZ.EX2766588710809کره جنوبی

225

شیر کاهنده و کنترل فشار
 Pressure reducing and Pressure    

 control Valve 
300psi حداکثر فشار ورودي

 psi 100 رنج تنظیم فشار: 30 تا
سایز (اینچ):  3, 4, 6, 8

Z Tide-تایوانUL BFR-  ULVLMTEX.  اردال1552488710809

226
HFC 227 ea  پکیج سیستم اطفاء حریق گازي
در ظرفیت هاي 7، 16، 32، 67، 80 و 120 لیتري

فشار عملکرد 42 بار
SiemensسوئیسSinorix 227VDSS39800988710809اردال 

227

CO2 پکیج سیستم اطفاء حریق گازي
در ظرفیت 67 و 80 لیتري

فشار عملکرد 57 بار 
(در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف 

اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاي تحت تصرف 
انسان نبوده و در صورت آزادسازي منجر به مرگ افراد 

شود)

SiemensسوئیسSinorix CO 2VDSS39900388710809اردال 

228
پکیج سیستم اطفاء حریق گازي IG-100 نیتروژن

در ظرفیت هاي 80 و 140 لیتري
فشار عملکرد 200 و 300 بار

SiemensسوئیسSinorix CDT R -
N2-300VDSS30900188710809اردال 

229
 FK-5-1-12 پکیج سیستم اطفاء حریق گازي

در ظرفیت هاي 7، 16، 32، 67، 80 و 120 لیتري
فشار عملکرد 42 بار

SiemensسوئیسSinorix 1230VDSS30500888710809اردال 

اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز 1/2”  با 230
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارت K=80RASCOآمریکاRA1314UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

231 K=80 سایز 1/2”  با ،(SR. Upright) اسپرینکلر باالزن
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارتRASCOآمریکاRA1325UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

اسپرینکلر دیواري (SR. Ver. Sidewall)، سایز 1/2”  با 232
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارت K=80RASCOآمریکاRA1385UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

اسپرینکلر دیواري (SR. Hz. Sidewall)، سایز 1/2”  با 233
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارت K=80RASCOآمریکاRA1335UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز 3/4”  با 234
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارت K=115RASCOآمریکاR1712UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

اسپرینکلر باالزن (SR. Upright)، سایز 3/4”  با 235
C°57/68/79/93/141/182 و درجه حرارت K=115RASCOآمریکاR1722UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

236
 .QR)  اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع

Pendent)، سایز 1/2”  با K=80 و درجه حرارت 
57/68/79/93/141/182°C

RASCOآمریکاRA1414UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518
نوین

237
 ،(QR. Upright)  اسپرینکلر باالزن عکس العمل سریع

سایز 1/2”  با K=80 و درجه حرارت 
57/68/79/93/141/182°C

RASCOآمریکاRA1425UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518
نوین

238
 .QR. Ver) اسپرینکلر دیواري عکس العمل سریع
Sidewall)، سایز 1/2”  با K=80 و درجه حرارت 

57/68/79/93/141/182°C
RASCOآمریکاRA1485UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین

239
 .QR. Hz) اسپرینکلر دیواري عکس العمل سریع
Sidewall)، سایز 1/2”  با K=80 و درجه حرارت 

57/68/79/93/141/182°C
RASCOآمریکاRA1435UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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240
 .QR) اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع

Pendent)، سایز 3/4”  با K=115 و درجه حرارت 
57/68/79/93/141/182°C

RASCOآمریکاR3612UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518
نوین

241
 ،(QR. Upright) اسپرینکلر باالزن عکس العمل سریع

سایز 3/4”  با K=115 و درجه حرارت 
57/68/79/93/141/182°C

RASCOآمریکاR3622UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518
نوین

242
اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی  

 K=80 سایز 1/2”  با ،(Concealed QR. Pendent)
C°57/68/79/93 و درجه حرارت

RASCOآمریکاRA3415UL FM LPCB VdS/ / /VNIVEX. ساریان سیستم 45466525518
نوین

243
اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده 
(ESFR. Pendent)، سایز 3/4”  با K=202 و درجه 

C°74/100 حرارت
RASCOآمریکاRA1812UL FM LPCB VdS/ / /VNWHEX. ساریان سیستم 442766525518

نوین

244
اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده 
(ESFR. Pendent)، سایز 3/4”  با K=240 و درجه 

C°74/100 حرارت
RASCOآمریکاRA1914UL FM LPCB VdS/ / /VNWHEX. ساریان سیستم 442766525518

نوین

245
اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده 
(ESFR. Pendent)، سایز 3/4”  با K=320 و درجه 

C°74/100 حرارت
RASCOآمریکاRA1011UL FM LPCB VdS/ / /VNWHEX. ساریان سیستم 442766525518

نوین

246
 Low Velocity Fixed Patternاسپري نازل

  Solid Cone 
زاویه پاشش °80/110/1140

RASCOآمریکاR R20/ 30UL FM LPCB/ /VGYZEX. ساریان سیستم 277766525518
نوین

247Flat Pattern Open Windowاسپري نازلRASCOآمریکاOpenWindow 
Model B UL FM/VOKREX. ساریان سیستم 75066525518

نوین

CآمریکاRASCOگارد محافظ اسپرینکلر248 & D  ULULC FM/ /VFJVMS. ساریان سیستم 2566525518
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

249
شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به 

 Water و Trim، Retard Chamber همراه
motor alarm در سایز 1/2-2”   ، 3”  ، 4”  ، 6”  ، 8” 

RASCOآمریکاAlarm Valve  
E & E1  2UL LPCB FM/  /VPLXEX. ساریان سیستم 74466525518

نوین

شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز250
 ”8 ،  ”6 ،  ”4 ،  ”3 ،   ”2-1/2،  ”2

RASCOآمریکاModel EX Dry 
Pipe

UL FMULC/ /VPZVEX. ساریان سیستم 139166525518
نوین

شیر Deluge Valve جهت شبکه سیالبی در سایز251
 ”8 ،  ”6 ،  ”4 ،  ”3 ،   ”2-1/2،  ”2

RASCOآمریکاModel DDX 
Deluge Valve UL FM LPCB VdS/ / /VLFTEX. ساریان سیستم 263366525518

نوین

252

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی  
 783Lpm@61.6m
867Lpm@70.8m
900Lpm@80.4m
933Lpm@87.9m 

KSBآلمانFXV 65-40-250VdSP41300666525518 ساریان سیستم 
نوین

253

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,933L/min@91.1m  
   ,1000L/min@106.1m  
   ,1067L/min@119.4m  
,1117L/min@129.5m  

KSBآلمانETANORM FXV 
65-40-250VdSP41300666525518 ساریان سیستم 

نوین

254

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,650L/min@76.5m  
   ,733L/min@95.1m  
   ,800L/min@112m  
,850L/min@130.4m  

KSBآلمانETANORM FXV 
65-40-315VdSP41300766525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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255

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,1333L/min@40m  
   ,1433L/min@48m  

   ,1533L/min@54.6m  
,1433L/min@63.5m  

KSBآلمانETANORM FXV 
65-50-200VdSP41300866525518 ساریان سیستم 

نوین

256

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,1083L/min@56.9m  
   ,1217L/min@63.5m  
   ,1367L/min@77.9m  
,1250L/min@89.5m  

KSBآلمانETANORM FXV 
65-50-250VdSP41300966525518 ساریان سیستم 

نوین

257

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,1383L/min@91.5m  
   ,1450L/min@103.8m  
   ,1483L/min@119.8m  
,1567L/min@143.5m  

KSBآلمانETANORM FXV 
65-50-315VdSP41301066525518 ساریان سیستم 

نوین

258

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,1967L/min@36.9m  
   ,2083L/min@41.5m  
   ,2250L/min@54.8m  
,2250L/min@59.6m  

KSBآلمانETANORM FXV 
80-65-200VdSP41301166525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

259

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,2067L/min@53.7m  
   ,2233L/min@62.3m  
   ,2283L/min@75.4m  

,2283L/min@88m  

KSBآلمانETANORM FXV 
80-65-250VdSP41301266525518 ساریان سیستم 

نوین

260

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

2200L/min@86.4m,   217  
2183L/min@104.3m,   232  
2233L/min@121.5m,   247  
2300L/min@136.8m,   260  

KSBآلمانETANORM FXV 
80-65-250VdSP41301266525518 ساریان سیستم 

نوین

261

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,2217L/min@84.2m  
   ,2133L/min@112.3m  
   ,2133L/min@128.7m  
,2267L/min@142.4m  

KSBآلمانETANORM FXV 
80-65-315VdSP41301366525518 ساریان سیستم 

نوین

262

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,3133L/min@38.3m  
   ,3283L/min@46.2m  
   ,3333L/min@55.2m  

,3350L/min@59m  

KSBآلمانETANORM FXV 
100-80-200VdSP41301466525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

263

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

2800L/min@59.4m,   222  
2900L/min@69.3m,   235  
3105L/min@89m,   261  

3170L/min@95.4m,   269  

KSBآلمانETANORM FXV 
100-80-250VdSP484041666525518 ساریان سیستم 

نوین

264

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,3133L/min@96.1m  
   ,3100L/min@112.1m  
   ,3050L/min@132m  
,3200L/min@150.8m  

KSBآلمانETANORM FXV 
100-80-315VdSP41301566525518 ساریان سیستم 

نوین

265

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,5000L/min@47.9m  
   ,5000L/min@50.5m  
,5000L/min@53.3m  

KSBآلمانETANORM FXV 
125-100-200VdSP491045166525518 ساریان سیستم 

نوین

266

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

3933L/min@30.2m,   281  
4200L/min@34.6m,   300  
4417L/min@40.3m,   320  
4583L/min@44.4m,   334  

KSBآلمانETANORM FXV 
125-100-315VdSP41301666525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

267

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,4450L/min@83.8m  
   ,4433L/min@98.7m  
   ,4667L/min@114.1m  
,4733L/min@126.9m  

KSBآلمانETANORM FXV 
125-100-315VdSP41301666525518 ساریان سیستم 

نوین

268

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,4367L/min@103.2m  
   ,4433L/min@120m  
,4700L/min@138.6m  

KSBآلمانETANORM FXV 
125-100-315VdSP41301666525518 ساریان سیستم 

نوین

269

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,5333L/min@41.1m  
   ,5333L/min@48.5m  
,5333L/min@55.4m  

KSBآلمانETANORM FXV 
150-125-250VdSP485041866525518 ساریان سیستم 

نوین

270

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,5920L/min@51.1m  
   ,5920L/min@55.3m  
   ,5920L/min@65.6m  
   ,5920L/min@77.7m  

,5920L/min@87m  

KSBآلمانETANORM FXV 
150-125-250VdSP485041866525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

271

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,5550L/min@30.1m  
   ,5817L/min@34.6m  
   ,6117L/min@40m  
,6533L/min@46m  

KSBآلمانETANORM FXV 
150-125-315VdSP41301766525518 ساریان سیستم 

نوین

272

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,6783L/min@54.2m  
   ,6900L/min@63m  

   ,7133L/min@72.7m  
,7500L/min@85.5m  

KSBآلمانETANORM FXV 
150-125-315VdSP41301766525518 ساریان سیستم 

نوین

273

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,6617L/min@30.9m  
   ,7267L/min@38.1m  
   ,7783L/min@45.5m  
,8200L/min@52.2m  

KSBآلمانETANORM FXV 
200-150-400VdSP486041966525518 ساریان سیستم 

نوین

274

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,8000L/min@45.9m  
   ,8680L/min@57.3m  
   ,9218L/min@65.8m  
,9830L/min@75.8m  

KSBآلمانETANORM FXV 
200-150-400VdSP486041966525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

275

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,8100L/min@47.9m  
   ,8867L/min@60.3m  
   ,9467L/min@69.9m  
,10000L/min@78.7m  

KSBآلمانETANORM FXV 
200-150-400VdSP486041966525518 ساریان سیستم 

نوین

276

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,8200L/min@52.2m  
   ,8900L/min@67.2m  
   ,9533L/min@80.8m  
,10000L/min@90.7m  

KSBآلمانETANORM FXV 
200-150-400VdSP486041966525518 ساریان سیستم 

نوین

277

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

  ,2303L/min@94m  
   ,2500L/min@109.9m  

,2683L/min@125m  

KSBآلمانCPKN SX- 80-315VdSP496000366525518 ساریان سیستم 
نوین

278

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,3670L/min@83.5m  
  ,3670L/min@93.4m  

   ,3670L/min@120.6m  
,3670L/min@138m  

KSBآلمانCPKN SX- 100-
315VdSP496000166525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

279

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

  ,3670L/min@88.7m  
   ,3670L/min@99.2m  
   ,3670L/min@126.9m  

,3670L/min@145m  

KSBآلمانCPKN SX- 100-
315VdSP496000166525518 ساریان سیستم 

نوین

280

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,6733L/min@44.5m  
   ,6733L/min@52.8m  
   ,6733L/min@63.6m  
,6733L/min@69.4m  

KSBآلمانCPKN SX- 125-
315VdSP402002166525518 ساریان سیستم 

نوین

281

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,7949L/min@76.3m  
   ,7949L/min@89.9m  
   ,7949L/min@110.4m  
,7949L/min@119.1m  

KSBآلمانCPKN SX- 125-
315VdSP402002166525518 ساریان سیستم 

نوین

282

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,7500L/min@45.9m  
   ,7500L/min@58.2m  
   ,7500L/min@69.1m  
,7500L/min@77.1m  

KSBآلمانETANORM RX 
150-500VdSP484040966525518 ساریان سیستم 

نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

283

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

10000L/min@47.9m,   420  
10000L/min@56.3m,   438  
10000L/min@66.1m,   465  
10000L/min@80.9m,   495  
10000L/min@88m,   510  

KSBآلمانETANORM RX 
200-500VdSP483040866525518 ساریان سیستم 

نوین

284

 Centrifugal Endمجموعه پمپ آتش نشانی
Suction، و جوکی

   ,14183L/min@54.5m  
   ,14917L/min@64.3m  
,15667L/min@74.1m  

KSBآلمانETANORM RX 
250-500VdSP404001066525518 ساریان سیستم 

نوین

285

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

 ,3400L/min@21.5m  
,3400L/min@25.5m  

KSBآلمان

UPA

 250C-150 / 1

یک طبقه

VdSP402000866525518 ساریان سیستم 
نوین

286

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,3400L/min@30m  
  ,3400L/min@34.5m  
  ,3400L/min@38.5m  
   ,3400L/min@44.5m  
,3400L/min@52.5m  

KSBآلمان

UPA

 250C-150 / 2

دو طبقه

VdSP402000866525518 ساریان سیستم 
نوین

287

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

 ,3400L/min@57.5m  
 ,3400L/min@67m  
,3400L/min@83m  

KSBآلمان

UPA

 250C-150 / 3

سه طبقه

VdSP402000866525518 ساریان سیستم 
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

288

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,3400L/min@90m  
,3400L/min@111m  

KSBآلمان

UPA

 250C-150 / 4

چهار طبقه

VdSP402000866525518 ساریان سیستم 
نوین

289

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,3400L/min@114m  
   ,3400L/min@133m  
,3400L/min@164m  

KSBآلمان

UPA

 250C-150 / 6

شش طبقه

VdSP402000866525518 ساریان سیستم 
نوین

290

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,4200L/min@28m  
   ,4200L/min@38m  
   ,4200L/min@48m  
   ,4200L/min@54m  
   ,4200L/min@60m  
,4200L/min@71m  

KSBآلمان

UPA

 300-65 / 2

دو طبقه

VdSP485044066525518 ساریان سیستم 
نوین

291

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,4200L/min@70m  
   ,4200L/min@88m  
,4200L/min@93m  

KSBآلمان

UPA

 300-65 / 3

سه طبقه

VdSP485044066525518 ساریان سیستم 
نوین

292

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,4200L/min@100m  
   ,4200L/min@118m  
,4200L/min@125m  

KSBآلمان

UPA

 300-65 / 4

چهار طبقه

VdSP485044066525518 ساریان سیستم 
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

293

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,4200L/min@142m  
   ,4200L/min@151m  
,4200L/min@183m  

KSBآلمان

UPA

 300-65 / 5

پنج طبقه

VdSP485044066525518 ساریان سیستم 
نوین

294

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,5730L/min@24.5m  
   ,5730L/min@29m  

   ,5730L/min@34.5m  
,5730L/min@39m  

KSBآلمان

UPA

 300-94 / 1

یک طبقه

VdSP402000966525518 ساریان سیستم 
نوین

295

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,5730L/min@44.5m  
   ,5730L/min@49.5m  
   ,5730L/min@53m  

   ,5730L/min@59.5m  
   ,5730L/min@68m  
,5730L/min@80m  

KSBآلمان

UPA

 300-94 / 2

دو طبقه

VdSP402000966525518 ساریان سیستم 
نوین

296

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

5730L/min@79m,   183/174  
5730L/min@89m,   188/179  
5730L/min@101m,   194/185  
5730L/min@116m,   204/195  

KSBآلمان

UPA

 300-94 / 3

سه طبقه

VdSP402000966525518 ساریان سیستم 
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

297

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,5730L/min@125m  
,5730L/min@164m  

KSBآلمان

UPA

 300-94 / 4

چهار طبقه

VdSP402000966525518 ساریان سیستم 
نوین

298

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,5730L/min@118m  
,5730L/min@155m  

KSBآلمان

UPA

 300-94 / 5

پنج طبقه

VdSP402000966525518 ساریان سیستم 
نوین

299

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,6870L/min@30m  
   ,6870L/min@35m  
   ,6870L/min@40m  
    ,6870L/min@46m  
,6870L/min@52m  

KSBآلمان

UPA

 350-128 / 1

یک طبقه

VdSP491045366525518 ساریان سیستم 
نوین

300

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,6870L/min@47m  
   ,6870L/min@62m  
   ,6870L/min@70m  
    ,6870L/min@76m  
   ,6870L/min@93m  
   ,6870L/min@93m  
,6870L/min@84m  

KSBآلمان

UPA

 350-128 / 2

دو طبقه

VdSP491045366525518 ساریان سیستم 
نوین

301

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,6870L/min@100m  
,6870L/min@114m  

KSBآلمان

UPA

 350-128 / 3

سه طبقه

VdSP491045366525518 ساریان سیستم 
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

302

مجموعه پمپ آتش نشانیMultistage Vertical و 
جوکی

   ,6870L/min@132m  
    ,6870L/min@156m  
,6870L/min@173m  

KSBآلمان

UPA

 350-128 / 3

چهار طبقه

VdSP491045366525518 ساریان سیستم 
نوین

303

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

   ,3000L/min@110m  
    ,3000L/min@118m  
,3000L/min@137m  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/02

دو طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

304

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

3000L/min@155m,   230  
 3000L/min@184m,   237  
3000L/min@210m,   245  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/03

سه طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

305

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

   ,3000L/min@216m  
    ,3000L/min@232m  
   ,3000L/min@278m  
,3000L/min@280m  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/04

چهار طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

306

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

   ,3000L/min@266m  
    ,3000L/min@288m  
   ,3000L/min@346m  
,3000L/min@350m  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/05

پنج طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

307

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

3000L/min@320m,   230  
 3000L/min@360m,   236  
3000L/min@420m,   245  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/06

شش طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

308

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

   ,3000L/min@378m  
   ,3000L/min@440m  
    ,3000L/min@480m  
,3000L/min@490m  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/07

هفت طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

309

 Multistage Centrifugalمجموعه پمپ آتش نشانی
و جوکی

   ,3000L/min@425m  
   ,3000L/min@495m  
    ,3000L/min@545m  
,3000L/min@557m  

KSBآلمان

Multitec A SX   
100/08

هشت طبقه

VdSP401003266525518 ساریان سیستم 
نوین

GREENاسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد310 FIRE انگلستانGF SP80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812
GREENاسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع311 FIRE انگلستانGF QP80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812
GREENاسپرینکلر باال زن، با واکنش استاندارد312 FIRE انگلستانGF SU80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812
GREENاسپرینکلر باال زن، با واکنش سریع313 FIRE انگلستانGF QU80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812
GREENاسپرینکلر دیواري، با واکنش استاندارد314 FIRE انگلستانGF SH80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812
GREENاسپرینکلر دیواري، با واکنش سریع315 FIRE انگلستانGF QH80UL NFPA-  13VNIVEX. نارفوم کار2674388527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر316 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 1070 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر317 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 1100 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر318 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 1120 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر319 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 1150 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر320 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 1180 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر321 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 2070 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر322 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 2100 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر323 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 2120 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر324 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 2150 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر325 FIRE انگلستانGFE FSH B- - 2180 
braided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر326 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 1070 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر327 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 1100 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر328 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 1120 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر329 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 1150 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر330 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 1180 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر331 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 2070 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر332 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 2100 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر333 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 2120 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر334 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 2150 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

GREENشیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر335 FIRE انگلستانGFE FSH U- - 2180 
Unbraided

UL NFPA-  13VENFEX. نارفوم کار2651288527812

336

شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنچ
Flanged OS &Y Gate Valve  

Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE O F D- - - -300UL FM/EX2704188527812نارفوم کار

337

شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر 
فلنچ اروپایی

Flanged OS &Y Gate Valve  
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستانGFE O F D PN- - - - 16UL FM/EX2704188527812نارفوم کار

338

شیر دروازه اي با  نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر 
گروو

Grooved OS &Y Gate Valve  
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE O G D- - - -300UL FM/EX2704188527812نارفوم کار

339

شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر 
فلنچ

Flanged NRS Gate Valve   
Size: 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch

Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE N F D- - - -300UL FM/EX2704188527812نارفوم کار

340

شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر 
فلنچ اروپایی

Flanged NRS Gate Valve   
Size: 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch

Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستانGFE N F D PN- - - - 16UL FM/EX2704188527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

341
نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی
Vertical Indicator Post  
Size: 4, 6, 8, 10, 12 inch

GREENFIREانگلستانGFE VIP-UL FM/EX2704288527812نارفوم کار

342
نشانگر دیواري باز و بسته خط آتش نشانی

Wall Indicator Post  
Size: 4, 6, 8, 10, 12 inch

GREENFIREانگلستانGFE WIP-UL FM/EX2704288527812نارفوم کار

343

شیر پروانه اي با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال گروو

Grooved Butterfly Valve  
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE B G D- 2- - -300ULEX2703988527812نارفوم کار

344

شیر پروانه اي  با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال الگ

Lug type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 inch

Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE B L D- 1- - -300
GFE B L D- 2- - -300ULEX2703988527812نارفوم کار

345

شیر پروانه اي با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال الگ

Lug type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 250 PSI

GREENFIREانگلستانGFE B L D- 1- - -250
GFE B L D- 2- - -250ULEX2703988527812نارفوم کار

346

شیر پروانه اي با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال الگ اروپایی

Lug type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستان

GFE B L D- 1- -
PN16

GFE B L D- 2- -
PN16

ULEX2703988527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

347

شیر پروانه اي با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال ویفري

Wafer type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 inch

Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE B W D- 1- - -300
GFE B W D- 2- - -300ULEX2703988527812نارفوم کار

348

شیر پروانه اي  با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال ویفري

Wafer type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 250 PSI

GREENFIREانگلستانGFE B W D- 1- - -250
GFE B W D- 2- - -250ULEX2703988527812نارفوم کار

349

شیر پروانه اي با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با 
اتصال ویفري اروپایی

Wafer type Butterfly Valve   
Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستان

GFE B W D- 1- -
PN16

GFE B W D- 2- -
PN16

ULEX2703988527812نارفوم کار

350

شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ
Flanged Swing Check Valve   

Size: 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE C F D- - - -300UL FM/EX2704088527812نارفوم کار

351

شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ اروپایی
Flanged Swing Check Valve   

Size: 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستانGFE C F D PN- - - - 16UL FM/EX2704088527812نارفوم کار

352

شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو
Grooved Swing Check Valve   

Size: 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE C G D- - - -300UL FM/EX2704088527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

353

صافی، با اتصال دو سر فلنج
Flanged Y -Type Strainer 

Size: 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE S F D- - - -300ULEX2704388527812نارفوم کار

354

صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی
Flanged Y -Type Strainer 

Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : PN 16

GREENFIREانگلستانGFE S F D PN- - - - 16ULEX2704388527812نارفوم کار

355

صافی، با اتصال دو سر گروو
Grooved Y -Type Strainer 

Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch
Max. Working Pressure : 300 PSI

GREENFIREانگلستانGFE S G D- - - -300ULEX2704388527812نارفوم کار

356

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو)
استاندارد سایز 1/2 اینچ 

 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
دماي عملکرد کاور 57، 68

K=5.6

GREENFIREانگلستانGF SC80ULEX2674388527812نارفوم کار

357

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو)
واکنش سریع سایز 1/2 اینچ 

 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
دماي عملکرد کاور 57، 68

K=5.6

GREENFIREانگلستانGF QC80ULEX2674388527812نارفوم کار

358
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 5 لیتر گاز 
در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - نام 

NAF S125  تجاري
Safety Hitech 70025410ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

359
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 13.4 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025409ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

360
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 26.8 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025408ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

361
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 40.2 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025407ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

362
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 67.5 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025412ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

363
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 75 لیتر گاز 
در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - نام 

NAF S125  تجاري
Safety Hitech 70025405ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

364
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 100 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025404ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

365
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 120 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025403ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

366
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 26.8 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 72525408ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

367
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 40.2 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 72525407ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

368
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 75 لیتر گاز 
در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - نام 

NAF S125  تجاري
Safety Hitech 72525405ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

369
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 120 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 72525403ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

370
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 142 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025413ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

371
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 175 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025414ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

372
سیستم اطفاء گازي   HFC-125  با ظرفیت 240 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S125  نام تجاري
Safety Hitech 70025415ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

373
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 5 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S227  نام تجاري
Safety Hitech 70027410ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

374
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 13.4 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027409ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

375
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 26.8 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027408ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

376
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 40.2 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027407ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

377
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 67.5 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027412ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

378
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 75 لیتر 
گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S227  نام تجاري
Safety Hitech 70027405ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

379
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 100 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027404ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

380
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 120 

لیتر گاز در فشار 42bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027403ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

381
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 26.8 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 72527408ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

382
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 40.2 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 72527407ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

383
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 75 لیتر 
گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه متعلقات - 

NAF S227  نام تجاري
Safety Hitech 72527405ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

384
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 120 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 72527403ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

385
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 142 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027413ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

386
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 175 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227  متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027414ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

387
سیستم اطفاء گازي   HFC-227 ea  با ظرفیت 240 

لیتر گاز در فشار 25bar در دماي 21º به همراه 
NAF S227 متعلقات - نام تجاري

Safety Hitech 70027415ایتالیاULGAQF.EX626488527812نارفوم کار

388

اسپرینکلر باالزن استاندارد سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93

Standard Response Upright     1/2"
K=5.6

SAFEXهندوستانSF003  ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

389

اسپرینکلر باالزن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
Quick Response Upright     1/2"

K=5.6

SAFEXهندوستانSF004ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

390

اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93

Standard Response Pendent     1/2"
K=5.6

SAFEXهندوستانSF005ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

391

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
Quick Response Pendent     1/2"

K=5.6

SAFEXهندوستانSF006ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

392

اسپرینکلر دیواري استاندارد سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93

Standard Response Sidewall     1/2"
K=5.6

SAFEXهندوستانSF001ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

393

اسپرینکلر دیواري واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93

Quick Response Sidewall     1/2
K=5.6

SAFEXهندوستانSF002ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

394

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو)
استاندارد سایز 1/2 اینچ 

 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
دماي عملکرد کاور 57، 68

Standard Response Sidewall    1/2
K=5.6

SAFEXهندوستانSF007ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

395

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو)
واکنش سریع سایز 1/2 اینچ 

دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
دماي عملکرد کاور 57، 68

Standard Response Sidewall    1/2"
K=5.6

SAFEXهندوستانSF008ULVNIV.EX1582477181667ایمن صنعت آگرا

396

شیر کنترل تر سایز 4 و 6 اینچ به همراه متعلقات
 فشار عملکردي 12 بار، اتصال فلنج- فلنج
Wet Alarm Valve Size    4" and 6"

Flange-Flange , 175 Psi.

SAFEXهندوستانFAVB-100,150ULVPLX.EX1615177181667ایمن صنعت آگرا

397
شیر کنترل سیالبی4 و 6 اینچ به همراه متعلقات

 فشار عملکردي 12 بار، اتصال فلنج- فلنج
Deluge Type Size    4" and 6"

SAFEXهندوستانPPD, 100A, 
150A

ULVLFT.EX1615077181667ایمن صنعت آگرا

398

شیر دروازه اي فاقد روزه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Groove-Groove اتصال
300, 250 Psi

SAFEX105هندوستانQSULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

399

شیر دروازه اي فاقد روزه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Flange-Groove اتصال
300, 250 Psi

SAFEX108هندوستانQSULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

400

OS&Y شیر دروازه اي رزوه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Groove-Groove اتصال
300, 250 Psi

SAFEX135هندوستانQSULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

401

OS&Y شیر دروازه اي رزوه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Flange-Groove اتصال
300, 250 Psi

SAFEX138هندوستانQSULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

402

OS&Y شیر دروازه اي رزوه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Flange-Flange اتصال
300, 250 Psi

SAFEXهندوستانS907ULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

403

شیر دروازه اي فاقد روزه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 Flange-Flange اتصال
300, 250 Psi

SAFEXهندوستانS909ULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

404

شیر دروازه اي فاقد روزه بلند
سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ

 MJ-MJ اتصال
300, 250 Psi

SAFEXهندوستانSJ909ULHMRZ.EX2650777181667ایمن صنعت آگرا

405

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر
به همراه اتصاالت مربوطه سایز 1  اینچ

 طول هاي 600، 700، 800، 1000، 1200
 1500، 1800،2000 و 2500 میلیمتر 

psi 175 فشار کار

SAFEXهندوستانSF 9200UL-77181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

406

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر
به همراه اتصاالت مربوطه سایز  3/4  اینچ

 طول هاي 600، 700، 800، 1000، 1200
 1500، 1800،2000 و 2500 میلیمتر 

psi 175 فشار کار

SAFEXهندوستانSF 9400UL-77181667ایمن صنعت آگرا

407

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر
به همراه اتصاالت مربوطه سایز  3/4  اینچ

 طول هاي 610، 915، 1220 
1525 و 1830 میلیمتر 
psi 175 فشار کار

SAFEXهندوستانSF 9500ULVENF.EX1593677181667ایمن صنعت آگرا

408

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر
به همراه اتصاالت مربوطه سایز  1  اینچ

 طول هاي  700، 1000، 1200
 1500 و 1800 میلیمتر 
psi 200 فشار کار

SAFEXهندوستانSF 9600ULVENF.EX1593677181667ایمن صنعت آگرا

409
Groove شیر پروانه اي با مدل بدنه 

سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ
300  Psi

SAFEXهندوستانSGD-381XULHLXS.EX2703577181667ایمن صنعت آگرا

410
Wafer شیر پروانه اي با مدل بدنه 

سایز 2.5، 3، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 اینچ
300  Psi

SAFEXهندوستانSWD X-371ULHLXSEX. ایمن صنعت آگرا2703577181667

411

اسپرینکلر باالزن استاندارد سایز 3/4 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
Quick Response Upright    3/4

K=8.0

SAFEXهندوستانSF410  ULEX1582426317580ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

412

اسپرینکلر باالزن واکنش سریع سایز 3/4 اینچ
دماي عملکردي 57، 68، 79، 93 و 141 
Quick Response Upright     3/4

K=8.0

SAFEXهندوستانSF411  ULEX1582426317580ایمن صنعت آگرا

413

اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز 3/4 اینچ
 دماي عملکردي 57، 68، 79 و 93
Quick Response Upright    3/4

K=8.0

SAFEXهندوستانSF420  ULEX1582426317580ایمن صنعت آگرا

414

اسپرینکلر پایین زن اکنش سریع سایز 3/4 اینچ
دماي عملکردي 57، 68، 79، 93 و 141 
Quick Response Upright     3/4

K=8.0

SAFEXهندوستانSF421  ULEX1582426317580ایمن صنعت آگرا

415
Swing type شیر یکطرفه

نصب افقی و عمودي از سایز 2 الی 12 اینچ
psi 300 نرخ فشار کاري 

SAFEXهندوستانSH SQH- -300ULEX2815226317580ایمن صنعت آگرا

416
Swing type شیر یکطرفه

نصب افقی و عمودي سایز 10 و 12 اینچ
psi 350 نرخ فشار کاري 

SAFEXهندوستانSH SQH FG- -350 ,ULEX2815226317580ایمن صنعت آگرا

417
Swing type شیر یکطرفه
نصب افقی سایز 2 تا 8 اینچ
psi 350 نرخ فشار کاري 

SAFEXهندوستان
SH SQH F- -350
SH SQH GF- -350

AB,
ULEX2815226317580ایمن صنعت آگرا

418
End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 psiو حداکثر فشار کاري gpm 210دبی 50
PSI رنج فشار خالص: 96-130 و 134-85

General Pumps اسپانیاFGBS 65-40-250
FGBS 80-65-250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

419
End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 psiو حداکثر فشار کاري gpm 210دبی 100

PSI رنج فشار خالص: 95-127 و 134-84
General Pumps اسپانیاFGBS 65-40-250

FGBS 80-65-250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

420
End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 215psi 150 و حداکثر فشار کاريgpm دبی

PSI 135-83 :رنج فشار خالص
General Pumps اسپانیاFGBS 80-65-250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

421
 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 215psi 200 و حداکثر فشار کاريgpm دبی

PSI 135-81 :رنج فشار خالص
General Pumps اسپانیاFGBS 80-65-250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

422
 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 215psi 250 و حداکثر فشار کاريgpm دبی

PSI 134-78 :رنج فشار خالص
General Pumps اسپانیاFGBS 80-65-250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

423
End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 215psi 300 و حداکثر فشار کاريgpm دبی

PSI 132-94 :رنج فشار خالص
General Pumps اسپانیاFGBS 125-100-

250ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

424

 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 400gpm و حداکثر فشار کاري 215psi و 

290psi
رنج فشار خالص: 93-131 و 122-207 و 192-111 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGBS 125-100-
250

FGBS 125-100-
315

FGBS 150-125-
315

ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

425

 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 450gpm و حداکثر فشار کاري 215psi و 

290psi
رنج فشار خالص: 92-131 و 121-207 و 192-110 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGBS 125-100-
250

FGBS 125-100-
315

FGBS 150-125-
315

ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

426

 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 500gpm و حداکثر فشار کاري 215psi و 

290psi
رنج فشار خالص: 91-130 و 120-207 و 192-110 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGBS 125-100-
250

FGBS 125-100-
315

FGBS 150-125-
315

ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

427

 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 750gpm و حداکثر فشار کاري 215psi و 

290psi
رنج فشار خالص: 86-125 و 111-203 و 190-109 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGBS 125-100-
250

FGBS 125-100-
315

FGBS 150-125-
315

ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

428
 End Suction پکیج پمپ آتش نشانی از نوع

 275psi 1000 و حداکثر فشار کاريgpm دبی
PSI 188-104 :رنج فشار خالص

General Pumps اسپانیاFGBS 150-125-
315ULEX2751977181667ایمن صنعت آگرا

429

 Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 450gpm و حداکثر فشار کاري 210psi و 

270psi
PSI 131-71 رنج فشار خالص: 68-113 و 108-173 و

General Pumps اسپانیا

FGHC 150-125-
315

FGHC 150-125-
400

FGHC 125-100-
250

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

430

Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 500gpm و حداکثر فشار کاري 210psi و 

250psi
PSI 131-71 رنج فشار خالص: 108-172 و

General Pumps اسپانیا

FGHC 125-100-
250

FGHC 150-125-
400

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

431

 Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 500gpm و حداکثر فشار کاري 270psi و 

300psi
رنج فشار خالص: 68-113 و 131-214 و 233-121 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGHC 150-125-
315

FGHC 150-125-
450

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

432

 Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 750gpm و حداکثر فشار کاري 210psi و 

250psi
PSI 169-104 رنج فشار خالص: 65-130 و

General Pumps اسپانیا

FGHC 125-100-
250

FGHC 150-125-
400

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

433

 Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 750gpm و حداکثر فشار کاري 270psi و 

300psi
رنج فشار خالص: 66-109 و 129-213 و 228-118 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGHC 150-125-
315

FGHC 150-125-
450

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

434

Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 1000gpm و حداکثر فشار کاري 270psi و 

300psi
رنج فشار خالص: 61-106 و 127-210 و 219-110 

PSI

General Pumps اسپانیا

FGHC 150-125-
315

FGHC 150-125-
450

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

435

 Split Case پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
دبی 1250gpm و حداکثر فشار کاري 270psi و 

300psi
PSI 206-162 رنج فشار خالص: 121-205 و

General Pumps اسپانیا

FGHC 150-125-
315

FGHC 150-125-
450

UL FM/EX2684177181667ایمن صنعت آگرا

-Nx003ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر باال زن با پاسخ استاندارد436 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

-Nx004ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر باال زن با پاسخ سریع437 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203
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-Nx005ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر پایین زن با پاسخ استاندارد438 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

-Nx006ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر پایین زن با پاسخ سریع439 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

-Nx0017ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر افقی دیواري با پاسخ استاندارد440 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

-Nx0018ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلر عمودي دیواري با پاسخ سریع441 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

-Nx007ULEx140305چینTUNAاسپیرینگلرمخفی با پاسخ سریع442 6430
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

Nx008ULEx6430چینTUNAاسپیرینگلرمخفی با پاسخ سریع443
-88923462
نار ایمن فرنام کهن88923203

444

شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفاي آبی اسپرینکلر 
(Wet Alarm Valve  )

 Retard سایز 4 و 6 اینچ اتصال فلنجی به همراه 
Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت 

psi 175 عمودي فشار کاري

TUNAچینNx09/10ULEX918288923203
88923371

نار ایمن
 فرنام کهن

445
شیر پروانه اي فشار 300psi سایز 1/2-2 تا 8 اینچ

Wafer Type Butterfly Valves   
Working Pressure  300psi

BristolاماراتBR HPW- -300UL FM/EX1601222653812بهسا

446
شیر پروانه اي فشار 300psi سایز 1/2-2 تا 12 اینچ

Grooved Butterfly Valves  
Working Pressure  300psi

BristolاماراتBR HPG- -300UL FM/EX1601222653812بهسا

447
شیر پروانه اي فشار 175psi سایز 1/2-2 تا 8 اینچ

Wafer Type Butterfly Valves   
Working Pressure  175psi

BristolاماراتBR DW- -175UL FM/EX1601222653812بهسا
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448
شیر پروانه اي فشار 175psi سایز 1/2-2 تا 8 اینچ

Grooved Butterfly Valves  
Working Pressure  175psi

BristolاماراتBR DG- -175UL FM/EX1601222653812بهسا

449
شیر پروانه اي فشار 175psi سایز 2 تا 2-1/2 اینچ

 Threaded Bronze Butterfly ValvesWorking   
Pressure 175psi

BristolاماراتBR FF G- -UL FM/EX1601222653812بهسا

450
شیر پروانه اي فشار 175psi سایز 1 تا 2-1/2 اینچ
Grooved Bronze Butterfly Valves   

Working Pressure  175psi
BristolاماراتBR FF TH- -UL FM/EX1601222653812بهسا

451
OS&Y شیر دروازه اي

Working pressure : 21Bars/300PSI
سایز 1/2-2 الی 12 اینچ

BristolاماراتF399UL FM/EX1610322653812بهسا

452
NRS شیر دروازه اي

Working pressure : 21Bars/300PSI
سایز 1/2-2 الی 12 اینچ

BristolاماراتF388UL FM/EX1610322653812بهسا

453
شیر یک طرفه

Working pressure : 21Bars/300PSI
سایز 2 الی 8 اینچ

BristolاماراتBR DGC- -300UL FM/EX1601122653812بهسا

454
 صافی دو سر فلنج
سایز 2 الی 12 اینچ

Working Pressure  300psi
BristolاماراتBFE FF70ULEX1620822653812بهسا

455
 صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود

سایز 2 الی 12 اینچ
Working Pressure  300psi

BristolاماراتBFE FG70ULEX1620822653812بهسا

456
 صافی دو سر اتصال گروود

سایز 2 تا 12 اینچ
Working Pressure  300psi

BristolاماراتBFE GG70ULEX1620822653812بهسا
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457

شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی
INDICATOR POST 

سایز 6 اینچ
Working Pressure  300psi

BristolاماراتG388UL FM/EX1610422653812بهسا

458

شیر دیواري نمایشگر پست آتشنشانی
WALL INDICATOR POST  

سایز 6 اینچ
Working Pressure  300psi

BristolاماراتW388UL FM/EX1610422653812بهسا

459

اسپرینکلر پایین زن
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
واکنش استاندارد

 Max. Working Pressure  175psig / 1.2MPa
(12bar)

BristolاماراتBF002ULEX1598122653812بهسا

460

اسپرینکلر پایین زن
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
واکنش سریع

Max. Working Pressure  175psig

BristolاماراتBF004ULEX1598122653812بهسا

461

اسپرینکلر افقی دیواري
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
واکنش استاندارد

Max. Working Pressure  175psig

BristolاماراتBF007ULEX1598122653812بهسا
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462

اسپرینکلر افقی دیواري
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
واکنش سریع

Max. Working Pressure  175psig

BristolاماراتBF007ULEX1598122653812بهسا

463

اسپرینکلر باالزن
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
واکنش استاندارد

Max. Working Pressure  175psig

BristolاماراتBF001ULEX1598122653812بهسا

464

اسپرینکلر باالزن
K-FACTOR 5.6/80

دماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد
Max. Working Pressure 175psigواکنش سریع

BristolاماراتBF005ULEX1598122653812بهسا

شیر تست و تخلیه 1 و 1/4-1 اینچ465
working pressure :12Bar/175psiBristolاماراتBF VT- 001UL FM/EX1598322653812بهسا

466

زنگ هشدار مکانیکی در ابتداي رایزر به همراه متعلقات 
شامل زنگ مکانیکی و چمبر 4 و 6 اینچ
Max. Working Pressure  175psi

Test Pressure  350psi

BristolاماراتBAV-146ULEX1598222653812بهسا

467
محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه اي در سایز 

هاي 1.5 و 2.5
Working Pressure  175 psi

BristolاماراتBF A V-59/ 99UL FM/EX1637822653812بهسا

شیلنگ یک الیه آتشنشانی 1.5 و 2.5 اینچ468
working pressure 13 Bar فشار کارکردBristolاماراتBF SJ- -001/2ULEX1602722653812بهسا

شیلنگ دو الیه آتشنشانی 1.5 و 2.5 اینچ469
working pressure 25 Bar فشار کارکردBristolاماراتBF DJ- -003/4ULEX1602722653812بهسا
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470
شیر زاویه اي آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار 

175psi سایز 1.5 و 2.5 و فشار
NPT با رزوه مادگی

BristolاماراتBF A V-59/ 99UL FM/EX1637822653812بهسا

471

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(50GPM)
سایز(اینچ)= 1-1/4 * 2
PSI 95-62 فشار کاري

BristolاماراتIS32-200ULEX1645922653812بهسا

472

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(50GPM)
سایز(اینچ)= 1-1/4 * 2
PSI 85-55 فشار کاري

BristolاماراتIS32-200ULEX1645922653812بهسا

473

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(50GPM)
سایز(اینچ)= 1-1/4 * 2
PSI 130-113 فشار کاري

BristolاماراتIS32-260ULEX1645922653812بهسا

474

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(50GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 167-103 فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

475

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(50GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 142-88 فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا
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476

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 1-1/4 * 2
PSI 125-103 فشار کاري

BristolاماراتIS32-260ULEX1645922653812بهسا

477

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 298-178 فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

478

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 210-132فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

479

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 189-119فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

480

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 166-102فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا
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481

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 141-87فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

482

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 92-60فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

483

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 95-62فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

484

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(100GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 134-87فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

485

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 296-177فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا
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486

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 209-132فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

487

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 188-118فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

488

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 165-99فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

489

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 140-84فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

490

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 91-59فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا
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491

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 94-61فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

492

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(150GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 132-86فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

493

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 90-58فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

494

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 93-60فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

495

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 130-85فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا
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496

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 296- 173فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

497

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 209-127فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

498

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)= 2 * 2-1/2
PSI 188-113فشار کاري

BristolاماراتIS H50-320ULEX1645922653812بهسا

499

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 290-159فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

500

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 201-108فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا
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501

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 181-97فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

502

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 158-104فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

503

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(200GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 133-88فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

504

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 290-157فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

505

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 201-107فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا
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506

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 181-97فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

507

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 155-102فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

508

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 131-85فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

509

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 88-55فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

510

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 91-57فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

511

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(250GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 129-83فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

512

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 289-155فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

513

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 201-107فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

514

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 181-97فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

515

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 152-98فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

516

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=1/2 -2 * 3
PSI 128-82فشار کاري

BristolاماراتIS H65-320ULEX1645922653812بهسا

517

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 85-52فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

518

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 88-54فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

519

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)= 1/2 2*3
PSI 126-80فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP3 2.5 ULEX1645922653811بهسا

520

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 150-111فشار کاري

BristolاماراتIS80-260FM-22653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

521

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 203-159فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

522

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 183-143فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

523

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 222-167فشار کاري

BristolاماراتIS80-260ULEX1645922653812بهسا

524

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3*4

PSI 87-54فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP4 3ULEX1645922653811بهسا

525

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3*4

PSI 90-56فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP4 3ULEX1645922653811بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

526

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3*4

PSI 127-79فشار کاري

BristolاماراتBEP x LP4 3ULEX1645922653811بهسا

527

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 222-165 :فشار کاري

BristolاماراتIS80-260ULEX1645922653812بهسا

528

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 144-109 :فشار کاري

BristolاماراتIS80-260ULEX1645922653812بهسا

529

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

UL105-139 PSIفشار کاري
FM110-149 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS80-260UL FM/EX1645922653812بهسا

530

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 203-158فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

531

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 183-142فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

532

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 163-133فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

533

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL 123-158 PSIفشار کاري
FM 122-236 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653812بهسا

534

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 142-110فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

535

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL 98-172 PSI فشار کاري
FM 118-168 PSI فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

536

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 147-83 فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

537

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 85-53فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

538

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 88-55فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

539

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 126-78فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

540

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=3*4

PSI 203-157فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

541

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=3* 4

PSI 182-140فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

542

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=4*5

PSI 164-133فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

543

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL 122-158 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

544

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 142-110فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

545

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 172-98فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

546

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(450GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 147-83فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

547

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 84-51فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

548

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 87-53فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

549

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)= 3*4

PSI 125-78فشار کاري

BristolاماراتBEP X LP4 3 ULEX1645922653811بهسا

550

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 220-163فشار کاري

BristolاماراتIS80-260ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

551

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 142-106فشار کاري

BristolاماراتIS80-260ULEX1645922653812بهسا

552

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

UL101-137 PSI فشار کاري
FM108-146 PSI فشار کاري

BristolاماراتIS80-260UL FM/EX1645922653812بهسا

553

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 4

PSI 202-155فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

554

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=3*4

PSI 182-136فشار کاري

BristolاماراتIS H80-320ULEX1645922653812بهسا

555

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 234-124فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

556

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL122-226 PSI فشار کاري
FM121-235 PSI فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653812بهسا

557

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 142-110 فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

558

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL97-172 PSIفشار کاري
FM116-168 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653811بهسا

559

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 147-82فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653811بهسا

560

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 212-144فشار کاري

BristolاماراتIS100-260ULEX1645922653811بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

561

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 153-124 فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

562

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL119-224 PSIفشار کاري
FM119-233 PSI فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653812بهسا

563

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 131-104فشار کاري

BristolاماراتIS H100-320ULEX1645922653812بهسا

564

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

  UL   89-166 PSIفشار کاري
FM  111-166 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS H100-320UL FM/EX1645922653812بهسا

565

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL 113-139 PSI:فشار کاري
FM 111-143PSI:فشار کاري

BristolاماراتIS100-260UL FM/EX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

566

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 144-118فشار کاري

BristolاماراتIS100-260ULEX1645922653812بهسا

567

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 212-140فشار کاري

BristolاماراتIS100-260ULEX1645922653812بهسا

568

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL104-131 PSIفشار کاري
FM109-141 PSIفشار کاري

BristolاماراتIS100-260UL FM/EX1645922653812بهسا

569

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

UL109-137 PSI فشار کاري
FM109-141 PSI فشار کاري

BristolاماراتIS100-260UL FM/EX1645922653812بهسا

570

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-End suction pumps  

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 5

PSI 208-132فشار کاري

BristolاماراتIS100-260ULEX1645922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

571

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 159-117 فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا

572

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(300GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 165-121 فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا

573

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 157-115فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا

574

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(400GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 163-120فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

575

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(400GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 226-138فشار کاري

BristolاماراتBSP-150-310FM-22653813بهسا

576

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(450GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 155-114فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا

577

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 154-112فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا

578

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=3 * 5

PSI 160-117فشار کاري

BristolاماراتBSP-125-270ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

579

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL129-222 PSIفشار کاري
FM137-225 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP-150-310UL FM/EX1608922653812بهسا

580

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 230-139فشار کاري

BristolاماراتBSP-150-310ULEX1608922653812بهسا

581

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 228-165فشار کاري

BristolاماراتBSP200-290ULEX1608922653812بهسا

582

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 293-238فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

583

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL264-235 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP-150-370ULEX1608922653812بهسا

584

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 226-202فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

585

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL  91-126 PSIفشار کاري
FM  96-128 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا

586

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL 130-178 PSI فشار کاري
FM 140-183 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

587

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(500GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 100-130  فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10ULEX1608922653812بهسا

588

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL  85-121 PSI فشار کاري
FM  90-122 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا

589

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL  123-177 PSIفشار کاري
FM  132-177 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا

590

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 125-93  فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

591

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 *6

PSI 285-233فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

592

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 *6

PSI 256-228فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

593

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 *6

PSI 219-195فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

594

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=5*8

PSI 271-222فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

595

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=5*8

PSI 262-214فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

596

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=5*8

PSI 236-193فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

597

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=5*8

PSI 203-165فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

598

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

UL125-223 PSIفشار کاري
FM132-225 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP-150-310UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

599

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 231-133فشار کاري

BristolاماراتBSP-150-310ULEX1608922653812بهسا

600

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(750GPM)
سایز(اینچ)=5*8

PSI 228-165فشار کاري

BristolاماراتBSP200-290ULEX1608922653812بهسا

601

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

PSI 238 - 152فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18ULEX1608922653812بهسا

602

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL147 - 230 PSI فشار کاري
FM148 - 230PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

603

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL153 - 182 PSIفشار کاري
FM159 - 184 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

604

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 277 - 224فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

605

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 248 - 219فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا

606

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 212 - 186فشار کاري

BristolاماراتBSP150-370ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

607

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 268 - 218فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-365ULEX1608922653812بهسا

608

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 259 - 210فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-365ULEX1608922653812بهسا

609

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 233 - 188فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-365ULEX1608922653812بهسا

610

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 199 - 161فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-365ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

611

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 222-155 فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-290UL FM/EX1608922653812بهسا

612

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 201-161 فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-290UL FM/EX1608922653812بهسا

613

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 218 - 117فشار کاري

BristolاماراتBSP150-310ULEX1608922653812بهسا

614

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4 * 6

PSI 226 - 123فشار کاري

BristolاماراتBSP150-310ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

615

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=5*8

UL155 - 194 PSIفشار کاري
FM172 - 140 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP200-290UL FM/EX1608922653812بهسا

616

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4*6

UL 76-112  PSIفشار کاري
FM 79-113  PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا

617

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4*6

UL 114-166  PSI فشار کاري
FM 122-168  PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF6 4 10UL FM/EX1608922653812بهسا

618

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=4*6

PSI  117-84 فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF6 4 10ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

619

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL 87 - 149 PSI فشار کاري
FM 86 - 148 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا

620

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL113 - 203 PSI فشار کاري
FM118 - 202 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا

621

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL174 - 222 PSIفشار کاري
FM173 - 222 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

622

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

PSI 231 - 149فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

623

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL144 - 222 PSI فشار کاري
FM144 - 221 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

624

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL150 - 179 PSI فشار کاري
FM154 - 181 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

625

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL86 - 149 PSI فشار کاري
FM84 - 146 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا

626

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL 111 - 202 PSI فشار کاري
FM 118 - 202 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

627

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL171 - 218 PSI فشار کاري
FM166 - 213 PSI فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

628

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 217-148فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-290ULEX1608922653812بهسا

629

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 199-153فشار کاري

BristolاماراتBSP-200-290ULEX1608922653812بهسا

630

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

UL147-191 PSI فشار کاري
FM 136-169 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP-200-290UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

631

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 263 - 213فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

632

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 254 - 205فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

633

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 227 - 183فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

634

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1250GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 194 - 156فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

635

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

PSI 221 - 145 فشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18ULEX1608922653812بهسا

636

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL 140 - 212 PSIفشار کاري
FM 140 - 212 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

637

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL 147 - 176 PSIفشار کاري
FM 149 - 177 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

638

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 193 - 144فشار کاري

BristolاماراتBSP200-290ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

639

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

UL 138- 184 PSIفشار کاري
FM 132- 165 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP200-290UL FM/EX1608922653812بهسا

640

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 257 - 206فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

641

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 248 - 198فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

642

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 221 - 177فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

643

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=5 * 8

PSI 188 - 150فشار کاري

BristolاماراتBSP200-365ULEX1608922653812بهسا

644

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=8*10

UL 84 - 148 PSIفشار کاري
FM 83 - 145 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا

645

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=8*10

UL110 - 202 PSIفشار کاري
FM115 - 200 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا

646

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(1500GPM)
سایز(اینچ)=8*10

UL167 - 214 PSIفشار کاري
FM165 - 211 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

647

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

PSI 197-135فشار کاري 

BristolاماراتBSP X X MF 8 6 18ULEX1608922653812بهسا

648

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL129-188 PSIفشار کاري
FM130-189 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

649

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=6 * 8

UL140-168 PSIفشار کاري
FM140-170 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا

650

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL78-144 PSIفشار کاري
FM76-142 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 10 8 21UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

651

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

PSI 200-105فشار کاري

BristolاماراتBSP X X HF 10 8 21ULEX1608922653812بهسا

652

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL122-209 PSIفشار کاري
FM123-207 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

653

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL160-207 PSIفشار کاري
FM157-202 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

654

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2500GPM)
سایز(اینچ)=6*8

UL 128-158 PSIفشار کاري
FM 129-159 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF-8 6 18UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

655

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2500GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL 114-198 PSIفشار کاري
FM 114-192 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

656

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(2500GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL 151-196 PSIفشار کاري
FM 149-193 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

657

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(3000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

 UL 188 -136 PSIفشار کاري
FM 183 -135 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا

658

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
 Centrifugal-Horizontal Split Case  

pumps

(3000GPM)
سایز(اینچ)=8 * 10

UL 140-185 PSIفشار کاري
FM 137-182 PSIفشار کاري

BristolاماراتBSP X X MF 10 8 29UL FM/EX1608922653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

659

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-Vertical Turbine pumps  

(500GPM)
PSI 252فشار کاري

BristolاماراتBVP 350ULEX2674522653812بهسا

660

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-Vertical Turbine pumps  

(750GPM)
PSI 271-78فشار کاري

BristolاماراتBVP 400ULEX2674522653812بهسا

661

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-Vertical Turbine pumps  

(1000GPM)
PSI 209فشار کاري

BristolاماراتBVP 350ULEX2674522653812بهسا

662

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-Vertical Turbine pumps  

(1000GPM)
PSI 255 از 73 تا UL فشار کاري مطابق تاییدیه

BristolاماراتBVP 400ULEX2674522653812بهسا

663

مجموعه بوسترپمپ آتش نشانی
Centrifugal-Vertical Turbine pumps  

(1500GPM)
PSI 225 از 66 تا UL فشار کاري مطابق تاییدیه

BristolاماراتBVP 400ULEX2674522653812بهسا

664
هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز 1" به 

طول 30 متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و 
بازوي متحرك اتصال و نازل

BristolاماراتBFE MS- -001
BFE AS- -003LPCBAPa103822653812بهسا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

665
هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز 
3/4" به طول 30 متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ 

رابط و بازوي متحرك اتصال و نازل
BristolاماراتBFE MS- -002

BFE AS- -004LPCBAPa103822653812بهسا

نازل اسپري قابل تنظیم با سایز مادگی 1-1/2" با حداکثر 666
100psi دبی 130 گالن در دقیقه در فشارBristolاماراتBF40ULEX1598622653812بهسا

نازل اسپري قابل تنظیم با سایز مادگی 2-1/2" با حداکثر 667
100psi دبی 280 گالن در دقیقه در فشارBristolاماراتBF65ULEX1598622653812بهسا

بهساBFE04LPCBFa128022653812اماراتBristolهایدرنت ایستاده با سایز ورودي 4" و دو خروجی 1/2-2"668

بهساBFE06LPCBFa128022653812اماراتBristolهایدرنت ایستاده با سایز ورودي 6" و دو خروجی 1/2-2"669

هایدرنت ایستاده Dry Barrel با سایز ورودي 6" داراي 670
اماراتBristolاتصاالت ورودي ثانویه آب

DBFH MC-6 , 
DBFH MCA-6
DBFH FC-6 , 
DBFH FCA-6

FM_22653812بهسا

671

اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ ، باالزن (Upright) ، با ضریب 
پاشش 5/6 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 یا 

 Standard Responce 141 درجه سانتیگراد ، از نوع
یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، 

Neptune مدل

RollandفرانسهNeptuneFM & LPCB  
a & a 295 /01  295 /02 

for LPCB  + 3036149 
for FM 

مُدامکار22894525

672

اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با 
ضریب پاشش 5/6 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 

 Standard یا 141 درجه سانتیگراد ، از نوع
Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، 

Neptune کروم یا سفید ، مدل

RollandفرانسهNeptuneFM & LPCB  
a & a 295 /01  295 /02 

for LPCB  +  3036149 
for FM 

مُدامکار22894525



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

673

اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ ، باالزن (Upright) ، با ضریب 
پاشش 8 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 یا 141 
درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا 
Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، 

Neptune مدل

RollandفرانسهNeptuneFM & LPCB  
a & a 295 /01  295 /02 

for LPCB  + 3036149 
for FM 

مُدامکار22894525

674

اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با 
ضریب پاشش 8 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 یا 
 Standard Responce 141 درجه سانتیگراد ، از نوع
یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، 

Neptune مدل

RollandفرانسهNeptuneFM & LPCB  
a & a 295 /01  295 /02 

for LPCB FM  +  
3036149

مُدامکار22894525

675

اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ ، باالزن (Upright) ، با ضریب 
پاشش 8 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 یا 141 
درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا 
Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، 

Neptune مدل

RollandفرانسهNeptuneFM303614922894525مُدامکار

676

اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با 
ضریب پاشش 8 ، دماي عملکرد 57  یا 68 یا 79 یا 93 یا 
 Standard Responce 141 درجه سانتیگراد ، از نوع
یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، 

Neptune مدل

RollandفرانسهNeptuneFM303614922894525مُدامکار

سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهاي 3 ، 4 ، 6 و 8 677
ModelفرانسهRollandاینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات B & D & E     FM

LPCB

b & b & 295 /01  295 /02 
b for LPCB295 /03   + 

FM 
مُدامکار22894525



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهاي 3 ، 4  و 6 678
ModelفرانسهRollandاینچ (Dry Pipe Valve ) با متعلقات A & B & E     FM

LPCB

b & b & 295 /04  295 /05 
b for LPCB295 /06   + 

FM

مُدامکار22894525

679(Water Motor Alarm Gong) زنگ مکانیکیRollandفرانسهELPCB d 295 مُدامکار0122894525/

شتابدهنده براي سیستم اسپرینکلر خشک 680
(Accelerator)

Rolland1فرانسهLPCBc 295 مُدامکار0122894525/

681
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع   
K-Factor=5.6 سایز "1/2  درجه حرارت C 68°و 

°79C
NEW AGEهندNI052ULVNIVEX. همیار انرژي26986021-57854

682
اسپرینکلر دیواري افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع 
K-Factor=5.6   سایز "1/2  درجه حرارت C 68°و 

°79C
NEW AGEهندNI012ULVNIVEX. همیار انرژي26986021-57854

683
اسپرینکلر مخفی پایین زن  واکنش استاندارد و واکنش 
سریع K -Factor=5.6  سایز "1/2 درجه حرارت 68 

°79C و°C
NEW AGEهندNI072ULVNIVEX. همیار انرژي26986021-57854

684
-K  اسپرینکلر باال زن   واکنش استاندارد و واکنش سریع

Factor=5.6     سایز "2/1  درجه حرارت C 68°و 
°79C

NEW AGEهندNI062ULVNIVEX. همیار انرژي26986021-57854

685

شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز  1به 1/2و3/4 
(اینچ)  

(psi)200بیشترین فشار کاري
در طول هاي : 700، 1000، 1200،

 1500، 1800(میلی متر)

NEW AGEهندNI##ULEX15802021-57854همیار انرژي

686

شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده 
مکانیکی و الکتریکی- سایز 4 و 6 اینچ - فشار کاري12 

بار و فشار تست 25 بار
flange & groovedوflange-flange اتصال

Wet alarm valve  

NEW AGEهندNI-VPLXULEX15808021-57854همیار انرژي



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

687

شیر پروانه اي با نشانگر وضعیت شیر در سایزهاي
"12،"10،"8،"6،"5 ،"4،"3 ،"2

600psi 300 و حداکثر فشارpsi فشار کاري
wafer :نوع بدنه

NEW AGEهندNIBOW300ULEX16188021-57854همیار انرژي

688

شیر پروانه اي با نشانگر وضعیت شیر در سایزهاي  2"، 
"12،"10،"8،"6،"5 ،"4،"3

600psi 300 و حداکثر فشارpsi فشار کاري
grooved :نوع بدنه

NEW AGEهندNIBOG300ULEX16188021-57854همیار انرژي

689

شیر دروازه اي با اتصال دو سر فلنچ
در سایزهاي

-"12،"10،"8،"6،"5 ،"4،"3 ،"2.5 ,"2 
300psi فشار کاري 
OS & Y Gate valve  

NEW AGEهندNP-OSYULEX26905021-57854همیار انرژي

690

شیر دروازه اي با اتصال دو سر فلنچ
در سایزهاي2.5"، 3"،4"، 5"،6"،8"،10"،12" 

300psi فشار کاري
NRS Gate valve  

NEW AGEهندNP-NRSULEX26905021-57854همیار انرژي

691

شیر شیلنگی با انتهاي نر و مادگی
در سایزهاي 1.5" و 2.5"

300psi فشار کاري
Fire Hose Valve  

NEW AGEهندNI-38A/63AULEX15809021-57854همیار انرژي

692

اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز 
1/2 اینچ

دماي عملکرد 57 و 93 درجه سانتی گراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

K-Factor=5.6

NEW AGEهندNI##ULEX15242021-57854همیار انرژي
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693

نازل اسپري پرتابل اطفاء حریق
 Size : 1,1/2"

Max inlet pressure  : 175  psig
GPM 30،59،93 ،125

NEW AGEهندSuperfire JuniorULEX15879021-57854همیار انرژي

694
شیلنگ آتش نشانی داراي پوشش، جهت استفاده صنعتی 

و شهري
سایزهاي : "1/2و1 ،" 3/4و1 ، "2 ، "1/2و2، "3

NEW AGEهندFH-PY-38 to 76ULEX16185021-57854همیار انرژي

695

شیر یکطرفه اتصال فلنچ
PN 10/16 : فشار کاري
C° 80 دماي کاري : صفر تا

در سایزهاي2"، 2.5"، 3"،4"، 6"،8"،10"،12"

NEW AGEهندNPSCV F FM0003061560021-57854همیار انرژي

696

شیر هیدرانت خشک آتش نشانی
 سایز : 6 "

Nominal Pressure 
C: 250PSI 

NEW AGEهندNP-1510
NP-1511

 FM0003059137021-57854همیار انرژي

697

شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر
Indicator Posts Valves   
در سایزهاي 2.5"، 3"،4"،5", 6"
300Psi : بیشترین فشار کاري

NEW AGEهندNP-VIP FM0003059137021-57854همیار انرژي

شیر ( Deluge Valve  ) جهت شبکه سیالبی در 698
Fireسایزهاي 3، 4، 6 و 8 اینچ با متعلقات کامل guard   انگلیسA H C D N ,  ,  ,  , ULVLFTEX. پارس آژیراك1514288948332

699 ، ( Standard Upright ) اسپرینکلر باالزن استاندارد
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " باFire guard   انگلیسFA U003ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332

700 ، ( QR. Upright ) اسپرینکلر باالزن واکنش سریع
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " باFire guard   انگلیسFA U004ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332
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701 Standard Pendent ) اسپرینکلر پایین زن استاندارد
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " با ، (Fire guard   انگلیسFA P005ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332

702 ، ( QR. Pendent ) اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " باFire guard   انگلیسFA P006ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332

703 ( Standard Sidewall ) اسپرینکلر دیواري استاندارد
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " با ،Fire guard   انگلیسFA H001ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332

704 ، ( QR. Sidewall ) اسپرینکلر دیواري واکنش سریع
C°57/68/79/93 و درجه حرارت K=80 سایز 2/1 " باFire guard   انگلیسFA H002ULVNIVEX. پارس آژیراك1514188948332

705
شیر Check Alarm Valve  جهت شبکه اسپرینکلربه 

 Trim , Retard Chamber , Water  همراه
Motor Alarm  در سایزهاي 3، 4 ، 6 و 8 اینچ

Fire guard   انگلیسA H  , ULVPLXEX. پارس آژیراك1514388948332

شلنگ آتش نشانی به طول هاي 15 ، 20 و 30 متر در 706
Fireسایزهاي 2/1 1 و 2/1 2 اینچ guard   انگلیسFGH107 , 

FGH108ULMZQEEX. پارس آژیراك2671488948332

نازل پاشش کف در مخازن ( Foam Chamber ) در 707
Fireسایزهاي 2/1 2 ، 3 و 4 اینچ guard   انگلیسFCA FCA 65, -

65ULGFUTEX. پارس آژیراك2668388948332

708

شیر هیدرانت خشک آتش نشانی  ( Dry Barrel ) با 
ورودي 4 و 6 اینچ و یک خروجی 4 اینچ و دو عدد 

خروجی 2/1 2 اینچ  در فشار تست 24 بار و فشار کاري 
16 بار

Fire guard   انگلیسFG DH- 82,83ULHBOREX. پارس آژیراك2651188948332

709
شیر هیدرانت تر آتش نشانی ( Wet Barrel ) با ورودي 
6 اینچ و دو عدد خروجی 2/1 2 اینچ   در فشار تست 20 

بار و فشار کاري 10 بار
Fire guard   انگلیسFG WH- 100,101ULHBOREX. پارس آژیراك2651188948332
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710

  ( Medium Velocity ) نازل هاي اسپري کننده آب
در سایزهاي 2/1 و 4/3 اینچ با K فاکتورهاي 18 ، 22 ، 
30 ، 35 ، 41 ، 51 ، 64 ، 79 ، 91 ، 102 با ماکزیمم 

فشار کاري 12 بار با رویه برنز و نیکل کروم .

Fire guard   انگلیسMV E-ULVGYZEX. پارس آژیراك1604788948332

711

نازل هاي اسپري کننده آب ( High Velocity ) داراي 
صافی  در سایز 4/3 اینچ با K فاکتورهاي 18 ، 22 ، 26 و 

32 با ماکزیمم فشار کاري 12 بار با رویه برنز و نیکل 
کروم .

Fire guard   انگلیسHV AS-ULVGYZEX. پارس آژیراك1604788948332

712

نازل هاي اسپري کننده آب ( High Velocity ) بدون 
صافی  در سایز 4/3 اینچ با K فاکتورهاي 18 ، 22 ، 26 و 

32 با ماکزیمم فشار کاري 12 بار با رویه برنز و نیکل 
کروم .

Fire guard   انگلیسHV A-ULVGYZEX. پارس آژیراك1604788948332

شیر پروانه اي در سایزهاي 2/1 2 ، 3 ، 4 ، 6 و 8 اینچ با 713
Fireماکزیمم فشار کاري 20.7 بار guard   انگلیسFG BO W- -ULHLXSEX. پارس آژیراك1545788948332

714
 Centrifugal-Endمجموعه پمپ آتش نشانی

 DN 100/65 = سایز Suction Pumps 400  GPM
PSI 142-88 فشار کاري

Fire guard   انگلیسFGPE65-250ULEX1616288948332پارس آژیراك

715
 Centrifugal-End مجموعه پمپ آتش نشانی
 DN = سایز  Suction Pumps 500  GPM

PSI 148-84 125/80 فشار کاري
Fire guard   انگلیسFGPE80-250ULEX1616288948332پارس آژیراك

716
 Centrifugal-Endمجموعه پمپ آتش نشانی
 DN = سایز Suction Pumps 750  GPM

PSI 172-89 150/100 فشار کاري
Fire guard   انگلیسFGPS100-250ULEX1616288948332پارس آژیراك

717
 Centrifugal-End مجموعه پمپ آتش نشانی
 DN = سایز Suction Pumps 1000  GPM

PSI 172-89 150/100 فشار کاري
Fire guard   انگلیسFGPS100-250ULEX1616288948332پارس آژیراك
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718
 Centrifugal-End مجموعه پمپ آتش نشانی
 DN = سایز  Suction Pumps  1250  GPM

PSI 199-117 200/125  فشار کاري
Fire guard   انگلیسFGPS125-315ULEX1616288948332پارس آژیراك

719
 Centrifugal-Endمجموعه پمپ آتش نشانی

  DN 200/125 =  سایز Suction Pumps1500
PSI 198-112 فشار کاري  GPM

Fire guard   انگلیسFGPS125-315ULEX1616288948332پارس آژیراك

HDاسپرینکلرپایین زن با پاسخ سریع720 Fire Protect  هندوستانHD 201ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلرباالزن با پاسخ سریع721 Fire Protect  هندوستانHD 202ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلرپایین زن با پاسخ استاندارد722 Fire Protect  هندوستانHD 101ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلرباال زن با پاسخ استاندارد723 Fire Protect  هندوستانHD 102ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلر افقی دیواري با پاسخ استاندارد724 Fire Protect  هندوستانHD 103ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلر افقی دیواري با پاسخ سریع725 Fire Protect  هندوستانHD 203ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلر عمودي دیواري با پاسخ استاندارد726 Fire Protect  هندوستانHD 105ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک
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HDاسپرینکلرعمودي دیواري با پاسخ سریع727 Fire Protect  هندوستانHD 205ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلر توکار با پاسخ استاندارد728 Fire Protect  هندوستانHD 104ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDاسپرینکلر توکار با پاسخ سریع729 Fire Protect  هندوستانHD 204ULVNIV.EX15208
88824365 
77289505 
88735541

من  نارکوب ایران ا
گس سنگ   
ناس ارس ا  م ک

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر730 Fire Protect  هندوستانHD-UB-700ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر731 Fire Protect  هندوستان HD-UB-1000
unbraided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر732 Fire Protect  هندوستان HD-UB-1200
unbraided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر733 Fire Protect  هندوستان HD-UB-1500
unbraided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر734 Fire Protect  هندوستان HD-UB-1800
unbraided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر735 Fire Protect  هندوستانHD-B-6 braidedULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر736 Fire Protect  هندوستانHD-B-8 braidedULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر737 Fire Protect  هندوستانHD-B-9 braidedULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر738 Fire Protect  هندوستان HD-B-12
braided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر739 Fire Protect  هندوستان HD-B-15
braided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران
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HDشیلنگ انعطاف پذیراسپرینکلر740 Fire Protect  هندوستان HD-B-18
braided

ULVENF.EX1590288824365نارکوب ایران

741   sprinklers   foam water نازل اسپرینکلر کف
30-50-75-100psi   16.1-20.8-25.5-29.4gpm

HD fire protect  هندوستانHD ULVNWTEX15646
77289505 
88735541

من گس سنگ   ا
ناس ارس ا  م ک

742
اتصال انعطاف پذیر اسپرینکلر         

 flaxiblesprinklerhosefiting
assembli llength  (mm)1200700-1000

HD fire protect  هندوستانHD SP AS- -01ULEX15902
77289505 
88735541

من گس سنگ   ا
ناس ارس ا  م ک

743
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ

دماي عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

SunpoolتایوانSN2511
SN3511ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

744
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب 

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش
SunpoolتایوانSN2521

SN3521ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

745
اسپرینکلر - باال زن - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب 

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش
SunpoolتایوانSN2522

SN3522ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

746
اسپرینکلر - باال زن - واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ

دماي عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 پاشش

SunpoolتایوانSN2512
SN3512ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي
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747

اسپرینکلر - عقب رفته ( Recessed)  - واکنش 
استاندارد - سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 و 79 درجه 

سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار 
175psi کاري

SunpoolتایوانSN2511ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

748

اسپرینکلر -  عقب رفته ( Recessed)  - واکنش سریع -
 سایز 1/2 اینچ - دماي عملکرد 68 و 79 درجه سانتی 
گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاري 

175psi

SunpoolتایوانSN2521ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

749

نازل اسپري پرتابل حریق،
B و A مناسب حریق کالس

 Nozzles, Spray Hose , Portable: 1-1/2
Rated Discharge Pressure  : 100 PSI
Discharge GPMWide Open   : 130 

Sunpoolتایوان
SN-FN-150                         

                   
SN-FN-250              

ULVUFZ.EX2645422505325آوند انرژي

750

نازل اسپري پرتابل حریق، 
B و A مناسب حریق کالس

Nozzles, Spray Hose , Portable: 2-1/2
Rated Discharge Pressure  : 100 PSI
Discharge GPMWide Open   : 205 

Sunpoolتایوان
SN-FN-150                         

                   
SN-FN-250              

ULVUFZ.EX2645422505325آوند انرژي

751
 -  (Fire Hose Valve ) شیر شیلنگی آتش نشانی

نتهاي نر و مادگی- سایز 1,1/2 و 2,1/2 اینچ - بیشترین 
300psi فشار کاري

SunpoolتایوانSN301
SN302ULVTSR.EX1610771192آوند انرژي
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752
اسپرینکلر -  بغل زن افقی - استاندارد - دماي عملکرد 68 

  - K=5.6 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش
175psi بیشترین فشار کاري

SunpoolتایوانSN3516ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

753
اسپرینکلر -  بغل زن افقی - واکنش سریع - دماي 

عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش 
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6

SunpoolتایوانSN3526ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

754
اسپرینکلر - متعارف- استاندارد - دماي عملکرد 68 و 79 

K=5.6 درجه سانتی گراد - ضریب پاششSunpoolتایوانSN3513ULVNIV.EX1555271192آوند انرژي

755

سپرینکلر باال زن (واکنش استاندارد) "1/2 اینچ با رویه 
 TEMP. RATING  برنز، کروم و سفید

 C /  UPRIGHT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (5.6) 80

ROLLANDفرانسهNeptuneFM & LPCB  295a/01 for LPCB 
+ 3059128 for FM

نارپاد88617961

756

اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) "1/2 اینچ با رویه 
 TEMP. RATING  برنز، کروم و سفید

 C / PENDENT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (5.6) 80

ROLLANDفرانسهNeptuneFM & LPCB   295a/02 for LPCB 
+ 3057359 for FM

نارپاد88617961

757

اسپرینکلر باال زن (واکنش سریع) "1/2 اینچ با رویه برنز، 
 TEMP. RATING  کروم و سفید

 C  / UPRIGHT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER  / K-FACTOR = (5.6) 80

ROLLANDفرانسهNeptuneFM & LPCB  295a/01 for LPCB 
+ 3059128 for FM

نارپاد88617961

758

اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) "1/2 اینچ با رویه 
 TEMP. RATING  برنز، کروم و سفید

 C / PENDENT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (5.6) 80

ROLLANDفرانسهNeptuneFM & LPCB  295a/01 for LPCB 
+ 3060567 for FM

نارپاد88617961



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

759

اسپرینکلر باال زن (واکنش استاندارد) "1/2 و "3/4 اینچ با 
 TEMP. RATING رویه برنز، کروم و سفید
 C/ UPRIGHT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (8) 115

ROLLANDفرانسهNeptuneFM 3060567 for FM88617961نارپاد

760

اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) "1/2 و "3/4 
 TEMP. RATING اینچ با رویه برنز، کروم و سفید

 C / PENDENT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (8) 115

ROLLANDفرانسهNeptuneFM 3060567 for FM88617961نارپاد

761

اسپرینکلر باال زن (واکنش سریع) "1/2 و "3/4 اینچ با 
 TEMP. RATING  رویه برنز، کروم و سفید
 C / UPRIGHT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER  / K-FACTOR = (8) 115

ROLLANDفرانسهNeptuneFM 3059128 for FM88617961نارپاد

762

اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) "1/2 و "3/4 اینچ با 
 TEMP. RATING رویه برنز، کروم و سفید
 C / PENDENT° 57,68,79,93,141,182
SPRINKLER / K-FACTOR = (8) 115

ROLLANDفرانسهNeptuneFM 3059128 for FM88617961نارپاد

763
 WET / 8" , 6" شیر سیستم تر به سایز "3 و"4 و

 ALARM VALVEWITH TRIM    / WORKING

PRESSURE 12 bar
ROLLANDفرانسهModel B & D & E     FM & LPCB  295b/01&02&03 

for LPCB + FM
نارپاد88617961

764
 DRY / 8" , 6" شیر سیستم خشک به سایز "3 و"4 و

 PIPE VALVEWITH TRIM    / WORKING

PRESSURE 12 bar
ROLLANDفرانسهModel B & D & E     FM & LPCB  295b/04&05&06 

for LPCB + FM
نارپاد88617961



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

765
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,200-300 gpm ,Electric/Diesel

PSI 148 فشار اسمی از 70 الی  Driven
SPPانگلیسKP05EUL & FMEX3892 & FM Cert88617961نارپاد

766
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,200-500 gpm ,Electric/Diesel

PSI 115 فشار اسمی از 44 الی Driven
SPPانگلیسKP08VUL & FMEX3892 & FM Cert88617961نارپاد

767
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,200-400 gpm ,Electric/Diesel

PSI 101 فشار اسمی از 52 الی Driven
SPPانگلیسKP06DUL & FMEX3892 & FM Cert 88617961نارپاد

768
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,300-500 gpm ,Electric/Diesel

PSI 147 فشار اسمی از 50 الی Driven
SPPانگلیسKP08EUL & FMEX3892 & FM Cert 88617961نارپاد

769
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,400 gpm ,Electric/Diesel Driven 

PSI 107 فشار اسمی از 62 الی
SPPانگلیسKP12YUL & FMEX3892 & FM Cert 88617961نارپاد

770
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,500-1500 gpm ,Electric/Diesel

PSI 159 فشار اسمی از 74 الی Driven
SPPانگلیسKP15YUL & FMEX3892 & FM Cert 88617961نارپاد

771
 Centrifugal End مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Suction ,200-450 gpm ,Electric/Diesel

PSI 78 فشار اسمی از 40 الی Driven
SPPانگلیسAV03NUL & FMEX3892 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

772

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
-Single Stage Horizontal Split Case     ,200

gpm ,Electric/Diesel Driven 500 فشار اسمی 
PSI 210 از 66 الی

SPPانگلیسTD10EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

773

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 208 از 43 الی

SPPانگلیسTC12FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

774

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 1000 فشار اسمی 

PSI 193 از 111 الی

SPPانگلیسTC12GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

775

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
-Single Stage Horizontal Split Case     ,200

Electric/Diesel Driven, 500 فشار اسمی از 81 
PSI 268 الی

SPPانگلیسTE08DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

776

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 264 از 44 الی

SPPانگلیسTE10DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

777
 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع

 Single Stage Horizontal Split Case     ,500
PSI 264 فشار اسمی از 70 الی Diesel Driven

SPPانگلیسTE12EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

778

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 264 از 50 الی

SPPانگلیسPC04EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

779

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric /Diesel Driven 1000 فشار 
PSI 180 اسمی از 37 الی

SPPانگلیسPC05HUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

780

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Diesel Driven 750 فشار اسمی از 40 الی 
PSI 60

SPPانگلیسPC04CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

781

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 50 الی 80 
PSI

SPPانگلیسPC05KUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

782

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 40 الی 50 
PSI

SPPانگلیسPC04DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

783

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric /Diesel Driven 750 فشار اسمی 

PSI 172 از 72 الی

SPPانگلیسPC04AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

784

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric /Diesel Driven فشار اسمی از 47 

PSI 120 الی

SPPانگلیسPC04BUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

785

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Diesel Driven 1500 فشار اسمی از 47 الی 
PSI 270

SPPانگلیسPC06CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

786

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,750

gpm ,Electric /Diesel Driven 1250 فشار 
PSI 208 اسمی از 44 الی

SPPانگلیسTD12FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

787

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,750

gpm ,Electric /Diesel Driven 1000 فشار 
PSI 268 اسمی از 132 الی

SPPانگلیسPC05GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

788

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,750

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 58 الی 123 
PSI

SPPانگلیسPC05EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

789

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,750

gpm ,Electric /Diesel Driven 1000 فشار 
PSI 111 اسمی از 50 الی

SPPانگلیسPC05AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

790

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Diesel Driven 1250 فشار اسمی از 40 الی 

PSI 90

SPPانگلیسTE15FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

791

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1500 فشار اسمی 

PSI 191 از 43 الی

SPPانگلیسTD15FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

792

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Diesel Driven 1500 فشار اسمی از 54 الی 

PSI 84

SPPانگلیسTE15DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

793

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Diesel Driven 1250 فشار اسمی از 44 الی 

PSI 79

SPPانگلیسTE15EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

794

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Diesel Driven 1500 فشار اسمی از 81 الی 

PSI 251

SPPانگلیسTF15EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

795

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000

gpm ,Diesel Driven 1500 فشار اسمی از 108 
PSI 205 الی

SPPانگلیسPC06LUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

796

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1500 فشار اسمی 

PSI 127 از 57 الی

SPPانگلیسPC06GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

797

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1250 فشار اسمی 

PSI 169 از 66 الی

SPPانگلیسPC06AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

798

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 75 الی 110 
PSI

SPPانگلیسPC06JUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

799

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Diesel Driven 1250 فشار اسمی از 40 الی 

PSI 85

SPPانگلیسPC06DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

800

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000

gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی 115 
PSI

SPPانگلیسBS06CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

801

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1250
gpm ,Electric/Diesel Driven 2000 فشار اسمی 

PSI 202 از 45 الی

SPPانگلیسTD20EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

802

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case    ,1250

gpm ,Diesel Driven 1500 فشار اسمی از 60 الی 
PSI 128

SPPانگلیسTF15GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

803

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2000 فشار اسمی از 80 الی 

PSI 162

SPPانگلیسTF15HUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

804

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2000 فشار اسمی از 65 الی 

PSI 108

SPPانگلیسTE15GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

805

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2000 فشار اسمی از 47 الی 

PSI 197

SPPانگلیسTD20DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

806

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 76 الی 

PSI 140

SPPانگلیسTF20FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

807

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 65 الی 

PSI 160

SPPانگلیسTF20GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

808

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 45 الی 86 
PSI

SPPانگلیسPC06EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

809

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Diesel Driven 2000 فشار اسمی از 40 الی 

PSI 77

SPPانگلیسPC08BUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

810

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Electric/Diesel Driven 2000 فشار اسمی 

PSI 130 از 40 الی

SPPانگلیسPC08EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

811

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1500
gpm ,Electric/Diesel Driven 2000 فشار اسمی 

PSI 212 از 73 الی

SPPانگلیسPC08JUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

812

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000

gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 100 
PSI 149 الی

SPPانگلیسTF20JUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

813

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Diesel Driven 3000 فشار اسمی از 62 الی 

PSI 153

SPPانگلیسTE20DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

814

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 50 الی 

PSI 94

SPPانگلیسTE20AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

815

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Electric/Diesel Driven 2500 فشار اسمی 

PSI 210 از 100 الی

SPPانگلیسBS08BUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

816

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 41 الی 

PSI 72

SPPانگلیسTD25AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

817

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 85 الی 140 
PSI

SPPانگلیسPC06FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

818

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Electric/Diesel Driven 2500 فشار اسمی 

PSI 150 از 55 الی

SPPانگلیسPC08GUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

819

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Electric/Diesel Driven 2500 فشار اسمی 

PSI 137 از 54 الی

SPPانگلیسPC08FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

820

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 90 الی 169 
PSI

SPPانگلیسPC08HUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

821

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Electric/Diesel Driven 2500 فشار اسمی 

PSI 202 از 72 الی

SPPانگلیسPC08KUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

822

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Electric/Diesel Driven 4000 فشار اسمی 

PSI 265 از 187 الی

SPPانگلیسBT10DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

823

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Electric/Diesel Driven 4000 فشار اسمی 

PSI 260 از 142 الی

SPPانگلیسBT10DLUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

824

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Diesel Driven 3500 فشار اسمی از 77 الی 

PSI 146

SPPانگلیسTE25DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

825

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Diesel Driven 3000 فشار اسمی از 75 الی 

PSI 150

SPPانگلیسTF20DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

826

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2000
gpm ,Diesel Driven 2500 فشار اسمی از 75 الی 

PSI 142

SPPانگلیسTF20EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

827

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500

gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی 131 
PSI

SPPانگلیسBS08AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

828

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Electric/Diesel Driven 3000 فشار اسمی 

PSI 167 از 130 الی

SPPانگلیسBS08CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

829

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Diesel Driven 3000 فشار اسمی از 73 الی 

PSI 114

SPPانگلیسTE25AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

830

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500

gpm ,Diesel Driven 3000 فشار اسمی از 100 
PSI 155 الی

SPPانگلیسPC08DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

831

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500

gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 51 الی 98 
PSI

SPPانگلیسPC08CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

832

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,2500
gpm ,Electric/Diesel Driven 3500 فشار اسمی 

PSI 210 از 85 الی

SPPانگلیسPC10EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

833

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000

gpm ,Diesel Driven 4000 فشار اسمی از 104 
PSI 220 الی

SPPانگلیسBS10EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

834

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000
gpm ,Diesel Driven 5000 فشار اسمی از 95 الی 

PSI 165

SPPانگلیسBR12DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

835

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000
gpm ,Diesel Driven 4500 فشار اسمی از 73 الی 

PSI 144

SPPانگلیسPC10DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

836

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000
gpm ,Electric/Diesel Driven 5000 فشار اسمی 

PSI 247 از 76 الی

SPPانگلیسPA12FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

837

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000
gpm ,Electric/Diesel Driven 4500 فشار اسمی 

PSI 183 از 92 الی

SPPانگلیسBR12CTUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

838

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3000
gpm ,Electric/Diesel Driven 5000 فشار اسمی 

PSI 166 از 64 الی

SPPانگلیسBR12DTUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

839

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,3500
gpm ,Electric/Diesel Driven 5000 فشار اسمی 

PSI 202 از 122 الی

SPPانگلیسBS12AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

840

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,250
gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 41 

PSI 100 الی

SPPانگلیسPB02BUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

841

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,400

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 144 از 95 الی

SPPانگلیسTB10DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

842

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,400

gpm ,Electric/Diesel Driven 500 فشار اسمی 
PSI 139 از 85 الی

SPPانگلیسTB08FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

843

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 260 از 154 الی

SPPانگلیسTD10FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

844

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 174 از 85 الی

SPPانگلیسTB10FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

845

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 54 

PSI 104 الی

SPPانگلیسTB08EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

846

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 1000 فشار اسمی 

PSI 148 از 99 الی

SPPانگلیسTB12DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

847

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 
PSI 108 از 69 الی

SPPانگلیسTB10EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

848

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 95 

PSI 130 الی

SPPانگلیسPC03AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

849

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Single Stage Horizontal Split Case     ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 
PSI 145 125 الی

SPPانگلیسPC03BUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

850

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 1000 فشار اسمی 

PSI 106 از 54 الی

SPPانگلیسPC05CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

851

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Single Stage Horizontal Split Case     ,750
gpm ,Electric/Diesel Driven 1000 فشار اسمی 

PSI 113 از 85 الی

SPPانگلیسTB12EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

852

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1250 فشار اسمی 

PSI 145 از 99 الی

SPPانگلیسTB12FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

853

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1500 فشار اسمی 

PSI 154 از 108 الی

SPPانگلیسPC05FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

854

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 84 

PSI 194 الی

SPPانگلیسTB12FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

855

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 59 

PSI 105 الی

SPPانگلیسTA12DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

856

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
Single Stage Horizontal Split Case     ,1000
gpm ,Electric/Diesel Driven 1250 فشار اسمی 

PSI 143 از 91 الی

SPPانگلیسTB15FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

857

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 100 الی 175 

PSI

SPPانگلیسPD04AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

858

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 

PSI 446 از 158 الی

SPPانگلیسPD04KUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

859

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 176 الی 250 

PSI

SPPانگلیسPD04YUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

860

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 

PSI 646 از 188 الی

SPPانگلیسPD05CUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

861

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 

PSI 275 از 100 الی

SPPانگلیسPD05AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

862

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Multistage Horizontal Split Case    ,500

gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از 
PSI 117

SPPانگلیسBM05JUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

863

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Diesel Driven 750 فشار اسمی از 145 الی 

PSI 350

SPPانگلیسTY12DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

864

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 750 فشار اسمی 

PSI 330 از 230 الی

SPPانگلیسTX12DUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

865

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 1250 فشار اسمی 

PSI 370 از 254 الی

SPPانگلیسTX15EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

866

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500

gpm ,Diesel Driven 1250 فشار اسمی از 155 
PSI 375 الی

SPPانگلیسTY15EUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

867

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
-Multistage Horizontal Split Case    ,500
gpm ,Electric/Diesel Driven 1250 فشار اسمی 

PSI 378 از 246 الی

SPPانگلیسTX15FUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

868

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Multistage Horizontal Split Case    ,750
gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 181 الی 390 

PSI

SPPانگلیسPD05LUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

869

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Multistage Horizontal Split Case    ,1000
gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 100 الی 210 

PSI

SPPانگلیسPD06AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

870

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Multistage Horizontal Split Case    ,1500
gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از 151 الی 175 

PSI

SPPانگلیسPD08AUL & FMEX4120 & FM Cert 88617961نارپاد

871

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,250 gpm ,Diesel Driven 
چهار الی دوازده مرحله ایی فشار اسمی از 40 الی 140 

PSI

SPPانگلیسPE08AUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

872

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,500 gpm ,Diesel Driven 

سه الی شانزده مرحله ایی فشار اسمی از 50 الی 308 
PSI

SPPانگلیسPE10DUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

873

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,500-750 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی نه مرحله ایی فشار 
PSI 245 اسمی از 40 الی

SPPانگلیسGR12CUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

874

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,500-1000 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی نه مرحله ایی فشار 
PSI 222 اسمی از 41 الی

SPPانگلیسGT12AUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

875

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,750 gpm ,Diesel Driven 
سه الی چهارده مرحله ایی فشار اسمی از 100 الی 510 

PSI

SPPانگلیسPE12CUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

876

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,750 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی چهارده مرحله ایی 
PSI 291 فشار اسمی از 40 الی

SPPانگلیسPE12FUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

877

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1000 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی شش مرحله ایی 
PSI 223 فشار اسمی از 46 الی

SPPانگلیسGR14CUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

878

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Vertical Turbine  ,1000 gpm ,Diesel

Driven دو الی سیزده مرحله ایی فشار اسمی از 51 الی 
PSI 368

SPPانگلیسPE12GUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

879

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1000-1500 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی ده مرحله ایی 
PSI 280 فشار اسمی از 40 الی

SPPانگلیسPE14DUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

880

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1250-1500 gpm

,Electric/Diesel Driven سه الی نه مرحله ایی 
PSI 210 فشار اسمی از 42 الی

SPPانگلیسGT12CUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

881

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1250-2000 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی هشت مرحله ایی 
PSI 291 فشار اسمی از 48 الی

SPPانگلیسPE14GUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

882

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1500-2000 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی پنج مرحله ایی با 
PSI 215 فشار 41 الی

SPPانگلیسGR16CUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

883

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1500-2500 gpm ,Diesel
Driven یک الی پنج مرحله ایی فشار اسمی از 44 الی 

PSI 219

SPPانگلیسGH18FUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

884

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,1500-2000 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی شش مرحله ایی 
PSI 262 فشار اسمی از 85 الی

SPPانگلیسPE16BUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

885

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,2000-3500 gpm

,Electric/Diesel Driven دو الی شش مرحله ایی 
PSI 276 فشار اسمی از 58 الی

SPPانگلیسPE18EUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

886

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,2500 gpm ,Diesel

Driven یک الی سه مرحله ایی فشار اسمی از 41 الی 
PSI 169

SPPانگلیسGH18FUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

887

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,2500-3000 gpm ,Diesel
Driven سه الی شش مرحله ایی فشار اسمی از 103 

PSI 203 الی

SPPانگلیسPE16EUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

888

 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع
 Vertical Turbine  ,3000-5000 gpm ,Diesel
Driven دو الی سه مرحله ایی فشار اسمی از 104 الی 

PSI 233

SPPانگلیسPE20KUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

889
 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع

 Vertical Turbine  ,6000 gpm ,Diesel
PSI 264 سه مرحله ایی فشار اسمی Driven

SPPانگلیسGL14H2YUL & FMEX4557 & FM Cert 88617961نارپاد

890
 Centrifugal مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع

 Vertical Turbine  ,30000 gpm ,Diesel
PSI 136 یک مرحله ایی فشار اسمی Driven

SPPانگلیسBHR100FUL & FMEX4557 & FM Cert88617961نارپاد



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

891
سیستم اطفاء گازي HFC 227ea با فشار ذخیره سیلندر 

25 و 42 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، 
پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه

SIEXاسپانیاSIEX-HFC227UL-Vds
GAQF.EX15547, 

S3100018
نارپاد88617961

892
سیستم اطفاء گازي IG-01 با فشار ذخیره سیلندر 200 
و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی 

و دستی و کلیه متعلقات مربوطه
SIEXاسپانیاSIEX-01VdsS31000188617961نارپاد

893
سیستم اطفاء گازي IG-100 با فشار ذخیره سیلندر 200 
و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی 

و دستی و کلیه متعلقات مربوطه
SIEXاسپانیاSIEX-100VdsS31000588617961نارپاد

894
سیستم اطفاء گازي IG-55 با فشار ذخیره سیلندر 200 
و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی 

و دستی و کلیه متعلقات مربوطه
SIEXاسپانیاSIEX-55VdsS31000488617961نارپاد

895
سیستم اطفاء گازي IG-541 با فشار ذخیره سیلندر 200 
و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی 

و دستی و کلیه متعلقات مربوطه
SIEXاسپانیاSIEX-541UL-Vds

GAQF.EX26559, 
S310008

نارپاد88617961

896

سیستم اطفاء گازي CO2 با فشار دخیره سیلندر 58 بار و 
ظرفیت سیلندر 45 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال 
کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات 

مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف 
اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاي تحت تصرف 
انسان نبوده و در صورت آزادسازي منجر به مرگ افراد 

شود)

SIEXاسپانیاSIEX-CO2UL-Vds
GAMT.EX16320, 

S310021
نارپاد88617961



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

897

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مدل ویفر ، مجهز به نشانگر 
و قابلیت ارسال سیگنال نظارت

Wafer Butterfly Valve
300psi :اری حدا فشار 

سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

 WEFLOچینF0811UL/FMHLXS.EX1550388710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

898
شیر قطع کن از نوع OS&Y فلن 

OS&Y Resilient Seated Gate Valve
300psi :اری حدا  فشار 

سایز (اینچ): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

 WEFLOچینF0111UL/FMHMRZ.EX1558288710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

899
  شیر یکطرفه فلنجی

Swing Check Valve
300psi :اری ن فشار  ش ب

سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

 WEFLOچینF0311UL/FMHMER.EX1526488710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

900
صافی نوع Y فلنجی
Y- Type Strainer

175psi :اری ن فشار  ش ب
سایز (اینچ): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

 WEFLOچینF0511ULHLCV.EX1611988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

901
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک

Fire Hydrant Dry Barrel
300psi :اری ن فشار  ش ب

 WEFLOچینF0733UL/FMHBOR.EX1590988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

902
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر

Fire Hydrant Wet Barrel
300psi :اری ن فشار  ش ب

 WEFLOچینF1311UL/FMHBOR.EX1590988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

903
شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر

Post Indicator Valve
سایز (اینچ):  4, 6, 8, 10, 12

 WEFLOچینF0600UL/FMHCBZ.EX1547988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

پرشر سوئیچ904
300psi :بیشترین فشار کاري WEFLOچینWPSUL/FMVOXZ.S3570488710809-10

شرکت مهندسی 
اردال

905
فلو سوئیچ

Water Flow Detector
450psi :اری ن فشار  ش ب

سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

 WEFLOچینF6001UL/FMUSQT.S3570488710809-10
شرکت مهندسی 

اردال



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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906
OS&Y سوئیچ نظارت بر شیر 

Supervisory Switch for OS&Y Valve
ل نصب بر روی ش سایز  2 تا 12 اینچ قا

 WEFLOچینWOSYUL/FMUSQT.S3570488710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

907
 شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات

  Wet Alarm Check Valve 
سایز (اینچ):  3, 4,  6, 8

300psi :اری ن فشار  ش ب

 WEFLOچینF1511ULVPLX.EX1591588710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

908
شیرسیالبی به همراه متعلقات

 Deluge  valve 
300psi :اری ن فشار  ش ب

سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8، 10، 12

 WEFLO9266چینULVLFT.EX1591488710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

909
شیر کاهش فشار آب سیستمهاي اطفاي حریق طرح فلنج 
با فشار ورودي حداکثر Psi 300 و فشار خروجی 30 تا 

Psi 100 در سایزهاي  "3، "4، "6،"8
Z_TIDEتایوانUL_BFR_80, 

100, 150 ,200    
ULEx 15524

   22197286   
فاتح ستیز66046624

910
شیر فلکه آتش نشانی برنجی سایز "½1و"½2 و 

300PSI حداکثر فشار کاريHuachengچینJ281ULEX16364   
   22197286   

فاتح ستیز66046625

شیر فلکه آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن 911
175PSI فشار سایز "½1 و "½2 و حداکثر فشار وروديHuachengچینJ282ULEX26977    

   22197286   
فاتح ستیز66046626



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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912

 500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 Multi stage (2 stages) with
---shaft in horizontal position   

 Pressures up to    641psi
Max working pressure up to      800 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8200UL/FMEX28444566111اص آم

913

 750GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

Multi stage (2 stages) with
---shaft in horizontal position    

 Pressures up to   601psi
Max working pressure up to      800 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8200UL/FMEX28444566111اص آم

914

1000GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

Multi stage (2 stages) with
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    458 psi
Max working pressure up to      800 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8200UL/FMEX28444566111اص آم

915

25GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    94 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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916

50GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    155 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

917

100GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    215 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

918

150GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    210 psi
Max working pressure   400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

919

200GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressures up to    202 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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920

500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position   

Pressures up to    255 psi
Max working pressure up to     450 psi 

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

921

750GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    242 psi
Max working pressure up to     450 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

922

1000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    234 psi
Max working pressure up to     500 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

923

1000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    260 psi
Max working pressure up to     380 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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924

1250GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
  shaft in horizontal  ---Pressure up to   

psi 215
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

925

1250GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
  shaft in horizontal  ---Pressure up to   

psi 249
Max working pressure up to     380 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم

926

1500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    208 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

927

1500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    289 psi
Max working pressure up to    380 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم
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928

2000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    183 psi
Max working pressure up to     400 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

929

2000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    214 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

930

2500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    177 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

931

2500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to    208 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم
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932

3000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
 ---shaft in horizontal position    

Pressure up to   133 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

933

3000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
 ---shaft in horizontal position    

Pressure up to   155 psi
Max working pressure up to     325 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم

934

3000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
 ---shaft in horizontal position    

Pressure up to   199 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

935

3500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to   152 psi
Max working pressure up to     325 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم
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936

3500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to   181 psi
Max working pressure up to     255 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

937

4000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to   223 psi
Max working pressure up to     325 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم

938

4000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to  181 psi
Max working pressure up to     255 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

939

4500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to   218 psi
Max working pressure up to     325 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم
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940

4500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
---shaft in horizontal position    

Pressure up to   181 psi
Max working pressure up to     200 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

941

5000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
 ---shaft in horizontal positon    

Pressure up to   214 psi
Max working pressure up to     325 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8150UL/FMEX28444566111اص آم

942

5000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case 

single stage with  
 ---shaft in horizontal positon    

Pressure up to   180 psi
Max working pressure up to     200 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز9100UL/FMEX28444566111اص آم

943

500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to   255 psi
Max working pressure up to     450 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم
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944

750GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to   242 psi
Max working pressure up to     450 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

945

1000GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to  135 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

946

1250GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to  141 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

947

1500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to  115 psi
Max working pressure up to     375 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم
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948

2000GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to  128 psi
Max working pressure up to     200 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

949

2500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Split Case  

 single stage with shaft in vertical     
position---Pressure up to  125 psi
Max working pressure up to     200 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز8100UL/FMEX28444566111اص آم

950

 250GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,End Suction 

Pressure up to   84 psi
Max working pressure up to     262 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز3x2x6-1/2FUL/FMEX378644566111اص آم

951

300GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,End Suction 

Pressure up to   81 psi
Max working pressure up to     262 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز3x2x6-1/2FUL/FMEX378644566111اص آم

952

400GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,End Suction 

Pressure up to   152 psi
Max working pressure up to     262 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز4x3x9FUL/FMEX378644566111اص آم
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953

500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,End Suction 

Pressure up to   151 psi
Max working pressure up to     262 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز4x3x9FUL/FMEX378644566111اص آم

954

25GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to   70 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

955

50GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to   164 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

956

75GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to   65 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

957

100GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  164 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

958

150GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  165 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم
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959

200GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  164 psi
Max working pressure up to     175 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

960

250GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  162 psi
Max working pressure up to     337 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

961

300GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  160 psi
Max working pressure up to     337 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

962

400GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  184 psi
Max working pressure up to     337 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

963

450GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  137 psi
Max working pressure up to     337 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

964

500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  180 psi
Max working pressure up to     337 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم
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965

750GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  167 psi
Max working pressure up to     300 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

966

1000GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  121 psi
Max working pressure up to     300 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

967

1250GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  130 psi
Max working pressure up to     300 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

968

1500GPMمجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
Centrifugal Fire Pump  ,In-Line 

Pressure up to  124 psi
Max working pressure up to     300 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل ساز1580UL/FMEX437444566111اص آم

969

250GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to  206 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP10WALC-250UL/FMEX607444566111اص آم

970

500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to  256 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP11CHC-500UL/FMEX607444566111اص آم



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

971

750GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   323 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP12CHC-750UL/FMEX607444566111اص آم

972

1000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   352 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP14RJHC-1000UL/FMEX607444566111اص آم

973

1500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   295 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا اص آم

FP14RHHC-
1500

UL/FMEX607444566111دیزل ساز

974

2000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   256 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا اص آم

FP14RHHC-
2000

UL/FMEX607444566111دیزل ساز

975

2500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   186 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP16DMC-2500UL/FMEX607444566111اص آم

976

3000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   158 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP18DMC-3000UL/FMEX607444566111اص آم

977

3500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   141 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP18DMC-3500UL/FMEX607444566111اص آم
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978

4000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   146 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP18DHC-4000UL/FMEX607444566111اص آم

979

4500GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   130 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP20EHC-4500UL/FMEX607444566111اص آم

980

5000GPM مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی
 Centrifugal Fire Pump  ,Vertical

Turbine

Pressure up to   127 psi

A-C FIRE PUMP
ا  امارات-م
ا دیزل سازFP20EHC-5000UL/FMEX607444566111اص آم

981

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مدل ویفر، مجهز به نشانگر 
و قابلیت ارسال سیگنال نظارت

 Wafer Butterfly Valve   
psi 300 :حداکثر فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0811UL FM/HLXSEX. توسعه فناوري 1550344618320
ناران

982

شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی
OS&Y Resilient Seated Gate Valve    

psi 300 :حداکثر فشار کاري
سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0111UL FM/HMRZEX. توسعه فناوري 1526544618320
ناران

983

شیر یکطرفه فلنجی 
  Swing Check Valve  
psi 300 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5,2

WEFLOچینF0311UL FM/HMEREX. توسعه فناوري 1526444618320
ناران
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984

صافی نوع Y فلنجی 
 Y- Type Strainer 

psi 175 :بیشترین فشار کاري
سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0511ULHLCVEX. توسعه فناوري 1611944618320
ناران

985
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک
Fire Hydrant Dry Barrel   
psi 300 :بیشترین فشار کاري

WEFLOچینF0733UL FM/HBOREX. توسعه فناوري 1590944618320
ناران

986
شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر
Fire Hydrant Wet Barrel   
psi 300 :بیشترین فشار کاري

WEFLOچینF1311UL FM/HBOREX. توسعه فناوري 1590944618320
ناران

987
شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر
Post Indicator Valve  

سایز(اینج): 12,10,8,6,4
WEFLOچینF0600UL FM/HCBZEX. توسعه فناوري 1547944618320

ناران

پرشر سوئیچ988
psi 300 :بیشترین فشار کاريWEFLOچینWPSUL FM/VOXZS. توسعه فناوري 3570444618320

ناران

989

فلو سوئیچ
Water Flow Detector  
psi 450 :بیشترین فشار کاري
سایز(اینج): 8,6,5,4,3,2.5,2

WEFLOچینF6001UL FM/USQTS. توسعه فناوري 3570444618320
ناران

990
 OS&Y سوئیچ نظارت بر شیر

Supervisory Switch for OS   &Y Valve 
قابل نصب بر روي شیر سایز 2 تا 12 اینچ

WEFLOچینWOSYUL FM/USQTS. توسعه فناوري 3570444618320
ناران
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991

شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات
Wet Alarm Check Valve   
psi 450 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینچ): 8,6,4,3

WEFLOچینF1511ULVPLXEX. توسعه فناوري 1591544618320
ناران

992

شیرسیالبی به همراه متعلقات
Deluge valve 

psi 300 :بیشترین فشار کاري
سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5,2

WEFLO9266چینULVLFTEX. توسعه فناوري 1591444618320
ناران

993

شیر قطع کن از نوع پروانه اي اتصال گروو، مجهز به 
نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت
Butterfly Valve /Grooved
psi 300 :حداکثر فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF1022UL FM/HLXSEX. توسعه فناوري 1550344618320
ناران

994

شیر قطع کن از نوع OS&Y  گروو،
OS&Y Gate Valve  /Grooved
psi 300 :حداکثر فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0122UL FM/HMRZEX. توسعه فناوري 1526544618320
ناران

995

شیر یکطرفه اتصال گروو
 Swing Check Valve  , Grooved

psi 300 :بیشترین فشار کاري
سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5,2

WEFLOچینF0322UL FM/HMRZEX. توسعه فناوري 1526444618320
ناران

996

صافی نو Y اتصال گروو
Y- Type Strainer , Grooved
psi 175 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0522ULHLCVEX. توسعه فناوري 1611944618320
ناران
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997

شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات- 
اتصاالت گروو

Wet Alarm Check Valve   - Grooved
psi 450 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینج): 8,6,4,3

WEFLOچینF1522ULVPLXEX. توسعه فناوري 1591544618320
ناران

998

شیر دروازه اي (NRS) - اتصال فلنجی
NRS Gate Valve  , Flanged
psi 300 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0211UL FM/HMRZEX. توسعه فناوري 1526544618320
ناران

999

شیر دروازه اي (NRS) - اتصال گروو
NRS Gate Valve  , Grooved
psi 300 :بیشترین فشار کاري

سایز(اینج): 12,10,8,6,5,4,3,2.5

WEFLOچینF0222UL FM/HMRZEX. توسعه فناوري 1526544618320
ناران

1000
سوییچ نشانگر وضعیت باز و بسته خط آتش نشانی

Supervisory Switch for  
Indicator Post 

WEFLOچینWIPUL FM/USQTS. توسعه فناوري 3570444618320
ناران

نشانگر دیواري باز و بسته خط آتش نشانی1001
Wall Indicator Post  WEFLOچینF0600UL FM/HCBZEX. توسعه فناوري 1547944618320

ناران

1002

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
 1000gpm، 750gpm، 500gpm

400psi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 105-168و 120-186و 125-191و 

psi 138-273

Patterson5ایرلند - آمریکاx4x12 SSCUL/FMEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1003

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
 1000gpm، 750gpm، 500gpm

525psi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 41-66 و 53-91و 43-68و 55-93و 

psi 147-80 142-78و 64-98و

Patterson6ایرلند - آمریکاx5x17 SSCUL/FMEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال
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1004

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
1250gpm، 1000gpm ،750gpm حداکثر فشار 

545psi :کاري
رنج فشار خالص: 54-84 و 56-88و 84-128و 54-
psi 270-100 163و 84-234و 95-260و

Patterson6ایرلند - آمریکاx5x14 SSCUL/FMEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1005

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
1250gpm ،1000gpm

400psi 265 یاpsi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 64-122 و 81-164و 72-145و 110-

psi  152-98 206و

Patterson6ایرلند - آمریکاx5x11 SSCULEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1006

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
2500gpm ،2000gpm ،1500gpmحداکثر فشار 

 600psi :کاري
رنج فشار خالص: 67-84 و 71-87و 75-112و 78-

psi 169-115 117و 156و

Patterson10ایرلند - آمریکاx8x17SSCUL/FMEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1007

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی  
 600psi :1500حداکثر فشار کاريgpm ،1250gpm
رنج فشار خالص: 82-100 و 78-154و 86-171و 112-

psi 260-134 221و

Patterson8ایرلند - آمریکاx6x12SSCULEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1008

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی  
2000gpm ،1500gpm

 375psi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 129-193 و 134-201و 285-138 

psi

Patterson10ایرلند - آمریکاx8x23SSCULEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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1009

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با دبی 
 4500gpm ،4000gpm ،3500gpm، 5000gpm

 335psi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 71-144و 106-212و 69-141و 103-

psi 211

Patterson16ایرلند - آمریکاx12x21SSCULEX391088710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1010

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با دبی 
300gpm، 250gpm، 200gpm، 150gpm. حداکثر 

325psi :فشار کاري
رنج فشار خالص: 45-104 و 44-120و 40-133و 41-
138و46-166و 53-193و 43-102و 41-119و 43-
132و 44-136و 50-193و 56-100و 48-117و 55-

psi 191-62 130و 57-134و71-165و

Patterson4ایرلند - آمریکاx3x11AESULEX390988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1011

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با دبی  
 500gpm، 450gpm، 400gpm

325psi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 42-110 و 71-129و 58-148و 57-
143و 72-181و 74-209و 57-107و 69-126و 57-
146و 54-141و 70-178و 72-208و 65-105و 78-
psi 206-69 123و 77-143و 75-138و 67-177و

Patterson5ایرلند - آمریکاx3x11AESULEX390988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1012

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با دبی  
 250psi :500. حداکثر فشار کاريgpm

رنج فشار خالص: 68-113 و 70-133و 81-151و 123-
psi 178

Pattersonایرلند - آمریکاE3F11A-FPUL/FMEX390988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1013

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با دبی  
250psi :750. حداکثر فشار کاريgpm

رنج فشار خالص: 63-113 و 71-132و 83-151و 99-
psi 147

Pattersonایرلند - آمریکاE4J11A-FPUL/FMEX390988710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1014

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line با دبی 
 150gpm، 400gpm ،300gpm ،250gpm

،200gpm، 500gpm ،450gpm. حداکثر فشار کاري: 
325psi

رنج فشار خالص: 63-133 و 65-132و 61-130و 69-
188و 68-186و 65-182و 62-176و 70-140و 64-
psi 176-70 179و 69-139و 62-178و 67-137و

Pattersonایرلند - آمریکاA.V.I.P.ULQXCZ.EX391188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1015

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line با دبی 
 150gpm، 400gpm ،300gpm ،250gpm
 .200gpm، 750gpm ،500gpm ،450gpm،

325psi 225 یاpsi :حداکثر فشار کاري
رنج فشار خالص: 70-150 و 40-95و 66-146و 53-
90و 63-146و 45-138و 72-213و 42-137و 71-
212و 40-135و 68-211و 50-132و 64-210و 41-
93و 71-152و 67-181و 43-90و 69-152و 47-

135و 44-132و 62-181و 41-128و 67-151و 72-
psi 100-56 181و 47-180و

Pattersonایرلند - آمریکاV.I.P.ULQXCZ.EX391188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1016

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line با دبی 
750gpm، 1250gpm، 1000gpm. حداکثر فشار 

325psi 175 یاpsi :کاري
رنج فشار خالص: 41-98 و 44-95و 42-141و 137-75 

psi

Patterson8ایرلند - آمریکاx8x18A VIPUL/FMQXCZ.EX391188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1017
پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line با دبی 

175psi :1000. حداکثر فشار کاريgpm
psi  78-40 :رنج فشار خالص

Patterson8ایرلند - آمریکاx8x13A VIPUL/FMQXCZ.EX391188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1018

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line با دبی 
175psi :1250. حداکثر فشار کاريgpm

رنج فشار خالص: 63-113 و 71-132و 83-151و 99-
psi 147

Patterson8ایرلند - آمریکاx8x138A VIPULEX391188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1019

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 
دبی 500gpm از 3 تا 11 مرحله اي

رنج فشار خالص: 41-268 و 43-277و 58-323و 59-
psi 333

Pattersonایرلند - آمریکاPVT-12DHC-
FPULQXXW.EX1521188710809-10

شرکت مهندسی 
اردال

1020
پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 

دبی 750gpm و 1000gpm از 3 تا 8 مرحله
psi 360-80 رنج فشار خالص: 42-263 و 67-403و

Patterson13ایرلند - آمریکا GLC-FPULQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1021

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 
دبی 1000gpm ،750gpm و 1250gpm از 3 تا 12 

مرحله
psi  403-78 رنج فشار خالص: 82-440 و 44-272و

Patterson13ایرلند - آمریکا GHC-FPULQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1022

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 
دبی 1500gpm ،1250gpm و 2000gpm  از 2 تا 5 

مرحله
psi  280-64 رنج فشار خالص: 46-207 و

Patterson17ایرلند - آمریکاJMC-FPUL/FMQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1023
پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 

دبی 2000gpm و 2500gpm  از 2 تا 5 مرحله
psi  403-67 رنج فشار خالص: 46-196 و

Patterson17ایرلند - آمریکاJHC-FPUL/FMQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1024

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 
دبی 2500gpm ،1500gpm و 3500gpm  از 2 تا 3 

مرحله
رنج فشار خالص: 60-189 و 55-180و 55-208و 106-

psi 199

Patterson18ایرلند - آمریکاKMC-FPUL/FMQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1025

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine با 
دبی 4500gpm ،4000gpm و 5000gpm از 2 تا 5 

مرحله
رنج فشار خالص: 74-273 و 77-283و 68-255و 71-

psi 265

Patterson21ایرلند - آمریکاRHC-FPUL/FMQXXW.EX1521188710809-10
شرکت مهندسی 

اردال

1026

شیردروازه اي با اتصال دوسر فلنج  
 flanged os &y gate valve  
 size: 2,2/5,3,4,5,6,8,10,12 in

max working pressure   :300 psi 

HD fire 
PROTECT

هندوستان
GVRS-300 

GVRS-16-300 
GVRS-16-250

UL-FMEX16394 304970677289505
من گس  ا

سنگ

1027

شیردروازه اي با اتصال دوسر فلنج    
   flanged NRS gate valve   
size: 2,2/5,3,4,5,6,8,10,12 in

max working pressure   :250 psi

HD fire 
PROTECT

هندوستان
GVNR-300 

GVNR-16-300 
GVNR-16-250 

UL-FMEX16394 34970777289505
من گس  ا

سنگ

1028

شیر پروانه اي با اتصال فلنج             
 Butterfly valve  

    size: (2,2.5,3,4,5,6,8)  inch
max.working pressure  :300 psi

HD fire 
PROTECT

هندوستان

 HDMG250  
HDMW300  

HDMWPN16HD
NLPN16

ULEX27247 304970677289505
من گس  ا

سنگ



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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1029

شیرتست و تخلیه دنده اي
   test and drain  

                     size: 1,1¼,1½,2 in
max working pressure   :300 psi

HD fire 
PROTECT

HD90ULEX2723077289505هندوستان
من گس  ا

سنگ

1030

شیر هشداردهنده
                    check alarm valve   
                          size: 3,4,6,8 in
max working pressure   :250 psi 

HD fire 
PROTECT

HAUL-FMEX5118 000304747577289505هندوستان
من گس  ا

سنگ

1031

شیر  سیالبی
             deluge valve  

               size: 2,2.5,3,4,6,8 in 
max.working pressure  :250 psi

HD fire 
PROTECT

RC9ULEX505077289505هندوستان
من گس  ا

سنگ

1032

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided، به همراه اتصاالت مربوطه، به طول هاي 

70 ، 100، 120، 150 و 180سانتی متر، مخصوص نصب 
اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

TRONFLEXچینTU25ULVENF.EX2654226408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1033

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided، به همراه اتصاالت مربوطه، به طول هاي 

70 ، 100، 120، 150 و 180سانتی متر، مخصوص نصب 
اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTU25ULVENF.EX2654226408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1034

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
braided، به همراه اتصاالت مربوطه، به طول هاي 70 ، 

100، 120، 150 و 180سانتی متر، مخصوص نصب 
اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

TRONFLEXچینTCM25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1035

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
braided، به همراه اتصاالت مربوطه، به طول هاي 70 ، 

100، 120، 150 و 180سانتی متر، مخصوص نصب 
اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTCM25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار
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1036

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر در 
Clean Room، نوع braided، به همراه اتصاالت 

مربوطه، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

TRONFLEXچینTCR25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1037

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر در 
Clean Room، نوع braided، به همراه اتصاالت 

مربوطه، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTCR25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1038
اسپرینکلر باالزن واکنش استاندارد، فشار کاري 12 بار 

(psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 
سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD003ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1039
 psi) اسپرینکلر باالزن واکنش سریع، فشار کاري 12 بار
 k ،175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه سانتیگراد

فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD004ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1040
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد، فشار کاري 12 بار 

(psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 
سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD005ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1041
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع، فشار کاري 12 بار 

(psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 
سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD006ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1042
اسپرینکلر دیواري واکنش استاندارد، فشار کاري 12 بار 

(psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 
سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD017ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1043
 psi) اسپرینکلر دیواري واکنش سریع، فشار کاري 12 بار
 k ،175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه سانتیگراد

فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD018ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار
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1044
اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاري 
12 بار (psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 

سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD007ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1045
اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش سریع، فشار کاري 12 

بار (psi 175)، رنج دمایی 57, 68, 79, 93 درجه 
سانتیگراد، k فاکتور 5/6

PURELAND
(PD)

PD008ULVNIV.EX2697826408871-6چین
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1046

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided به همراه اتصاالت مربوطه، فشار کاري 12 
بار (Psi 175)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

TRONFLEXچینTU25ULVENF.EX2654226408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1047

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided به همراه اتصاالت مربوطه، فشار کاري 12 
بار (Psi 175)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTU25ULVENF.EX2654226408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1048

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
braided به همراه اتصاالت مربوطه، فشار کاري 12 بار 

(Psi 175)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهاي 1/2 

و 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTCM25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار

1049

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر در 
Clean Room، نوع braided به همراه اتصاالت 

مربوطه، فشار کاري 12 بار (Psi 175)، به طول هاي 70 
، 100، 120، 150 و 180سانتی متر، مخصوص نصب 

اسپرینکلر سایزهاي 1/2 و 3/4 اینچ

TRONFLEXچینTCR25BRFM26408871-6
گروه مهندسین 

آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1050

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 50GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 95-136، بیشترین 

فشار کاري psi 200 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"1/5*"2/5

FULLBLAZEاردنFBP-E-65/40ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1051

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 100GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 91-131، بیشترین 

فشار کاري psi 200 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"1/5*"2/5

FULLBLAZEاردنFBP-E-65/40ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1052

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 150GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 82-123، بیشترین 

فشار کاري psi 200 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"1/5*"2/5

FULLBLAZEاردنFBP-E-65/40ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1053

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 150GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 110-140، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"2*"3

FULLBLAZEاردنFBP-E-80/50ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1054

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 200GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 106-137، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"2*"3

FULLBLAZEاردنFBP-E-80/50ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1055

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 250GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 98-133، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"2*"3

FULLBLAZEاردنFBP-E-80/50ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1056

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 400GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 85-137، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"3*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/80ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1057

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 450GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 83-137، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"3*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/80ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1058

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 450GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 133-211، بیشترین 

فشار کاري psi 290 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"4*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/100ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1059

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 500GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 82-136، بیشترین 

فشار کاري psi 225 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"3*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/80ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1060

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 500GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 133-210، بیشترین 

فشار کاري psi 290 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"4*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/100ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1061

 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 750GPM نوع 
End suction، رنج کاري psi 126-204، بیشترین 

فشار کاري psi 290 سایز مکش و دهش به 
ترتیب"4*"5

FULLBLAZEاردنFBP-E-125/100ULEX2709426408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1062
 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 500GPM نوع 
Split Case، رنج کاري psi 90-159، بیشترین فشار 
کاري psi 253 سایز مکش و دهش به ترتیب"3*"5

FULLBLAZEاردنFBP-S-80/270UL/FMEX2730226408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1063
 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 750GPM نوع 
Split Case، رنج کاري psi 120-239، بیشترین فشار 

کاري psi 326 سایز مکش و دهش به ترتیب"4*"6
FULLBLAZEاردنFBP-S-100/310UL/FMEX2730226408871 گروه مهندسین

آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1064
 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 1000GPM نوع 
Split Case، رنج کاري psi 110-235، بیشترین فشار 

کاري psi 326 سایز مکش و دهش به ترتیب"4*"6
FULLBLAZEاردنFBP-S-100/310UL/FMEX2730226408871 گروه مهندسین

آگراپاد پایار

1065
 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 1250GPM نوع 
Split Case، رنج کاري psi 124-200، بیشترین فشار 

کاري psi 290 سایز مکش و دهش به ترتیب"5*"8
FULLBLAZEاردنFBP-S-125/290UL/FMEX2730226408871 گروه مهندسین

آگراپاد پایار

1066
 پکیج پمپ آتشنشانی با ظرفیت آبدهی 1500GPM نوع 
Split Case، رنج کاري psi 117-192، بیشترین فشار 

کاري psi 290 سایز مکش و دهش به ترتیب"5*"8
FULLBLAZEاردنFBP-S-125/290UL/FMEX2730226408871 گروه مهندسین

آگراپاد پایار

1067
جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواري با بازوي 

اتوماتیک/دستی 30 متر شلنگ و قطر 19 و 25 میلی متر 
با نازل چرخشی جت - اسپري

FULLBLAZEاردنFB-SA19LPCB1092Ed/03,4,7,826408871 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

گروه مهندسین FB-CD2LPCB1092Ea/31,3326408871اردنFULLBLAZEکپسول خاموش کننده CO2 وزن 2 و 5 کیلوگرم1068
آگراپاد پایار

گروه مهندسین FBFM3SLPCB1092Ea/16,17,1926408871اردنFULLBLAZEکپسول خاموش کننده فوم به حجم 3، 6، 9 لیتر1069
آگراپاد پایار

کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن 1، 2 ، 3 1070
گروه مهندسین FBPD1ELPCB1092Ea/##26408871اردنFULLBLAZE، 4 ، 6 ، 9 و 12کیلوگرم

آگراپاد پایار

گروه مهندسین FBWT6LPCB1092Ea/24,2526408871اردنFULLBLAZEکپسول خاموش کننده آب به حجم 6 و 9 لیتر1071
آگراپاد پایار

سیستم اطفاي حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و 1072
گروه مهندسین FBWC1LPCB1092Ea/22,2326408871اردنFULLBLAZEهودهاي صنعتی (Wet Chemical) با حجم 3 , 6 لیتر

آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1073
 K Factor - اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد  
5/6 - سایز 1/2 اینچ - درجه حرارت 68 و 79 درجه 

psi 175 سانتیگراد - حداکثر فشار کاري
NEWAGEهندNI 052ULVNIVEX. 15242

66647038  
آتش پاد پارس66656798

1074
 - K Factor 5/6 - اسپرینکلر باال زن واکنش استاندارد  
سایز 1/2 اینچ - درجه حرارت 68 و 79 درجه سانتیگراد  

psi 175 حداکثر فشار کاري -
NEWAGEهندNI 032ULVNIVEX. 15242

66647038  
آتش پاد پارس66656798

1075
 - K Factor 5/6 - اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع  
سایز 1/2 اینچ - درجه حرارت 68 و 79 درجه سانتیگراد  

psi 175 حداکثر فشار کاري -
NEWAGEهندNI 062ULVNIVEX. 15242

66647038  
آتش پاد پارس66656798

1076
 - K Factor 5/6 - اسپرینکلر باال زن واکنش سریع  

سایز 1/2 اینچ - درجه حرارت 68 و 79 درجه سانتیگراد -
psi 175 حداکثر فشار کاري 

NEWAGEهندNI 042ULVNIVEX. 15242
66647038  
آتش پاد پارس66656798

1077
 K - اسپرینکلر دیواري یکطرفه واکنش استاندارد  

Factor 5/6 - سایز 1/2 اینچ - درجه حرارت 68 و 79 
psi 175 درجه سانتیگراد  - حداکثر فشار کاري

NEWAGEهندNI 012ULVNIVEX. 15242
66647038  
آتش پاد پارس66656798

1078

  اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش 
استاندارد - K Factor 5/6 - سایز 1/2 اینچ - درجه 

حرارت 68 و 79 درجه سانتیگراد  - حداکثر فشار کاري 
psi 175

NEWAGEهندNI 072ULVNIVEX. 15242
66647038  
آتش پاد پارس66656798

1079

شیر دروازه اي رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنچ، 
سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10و 12 اینچ ، فشار 
کاري 12 بار (Psi 175) براي نوع PN10 و  15/9 بار 

PN16 براي نوع (psi 232)

JINAN MEIDE چینZ X41  
XZ X 41UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6

آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1080
شیر دروازه اي رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر 

Grooved، سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10 و 
Psi 300 12 اینچ، فشار کاري 200، 250 و

JINAN MEIDE چینZ X81  
XZ X81UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6

آگراپاد پایار

1081
شیر دروازه اي رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنچ و 
یک سر Grooved، سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 
Psi 300 10و 12 اینچ، فشار کاري 200، 250 و

JINAN MEIDE چینZ X51UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6
آگراپاد پایار

1082

شیر دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنچ، 
سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 

18، 20 و 24 اینچ،  فشار کاري 12 بار (Psi 175) براي 
PN16 براي نوع (psi 232) و  15/9 بار PN10 نوع

JINAN MEIDE چینZ X 45
Z XC45UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6

آگراپاد پایار

1083
شیر دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر 

Grooved، سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12 
Psi 300 اینچ، فشار کاري 200، 250 و

JINAN MEIDE چینZ X85    
Z XC85  UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6

آگراپاد پایار

1084
شیر دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنچ و 
یک سر Grooved، سایز هاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 
Psi 300 10و 12 اینچ،  فشار کاري 200، 250 و

JINAN MEIDE چینZ X55UL FM/HMRZEX. گروه مهندسین 1597326408871-6
آگراپاد پایار

1085
شیر پروانه اي ویفر، اتصال فلنچ، داراي نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال، سایزهاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 
Psi 300 12 اینچ، فشار کاري 175، 200، 250 و

JINAN MEIDE چین
D X 371   
XD X371
XD XL371

UL FMVDS/ /HLXSEX. گروه مهندسین 2641326408871-6
آگراپاد پایار

1086
شیر پروانه اي، اتصال Grooved، داراي نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال، سایزهاي 2، 1/2 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 
Psi 300 12 اینچ، فشار کاري 175، 200، 250 و

JINAN MEIDE چینD X 381
XD X  381UL FMVDS/ /HLXSEX. گروه مهندسین 2641326408871-6

آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1087
شیر پروانه اي، اتصال دنده اي، داراي نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال، سایزهاي1، 1/4 1، 1/2 1 و 2 اینچ، 

Psi 175 فشارکاري
JINAN MEIDE چینXD311UL FM/HLXSEX. گروه مهندسین 2641326408871-6

آگراپاد پایار

شیر یکطرفه دریچه اي، اتصال فلنچ، سایزهاي 2، 1/2 2، 1088
Psi 300 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12 اینچ، فشارکاريJINAN MEIDE چینH X44 2UL FM/HMEREX. گروه مهندسین 1620326408871-6

آگراپاد پایار

1089
شیر یکطرفه دریچه اي، اتصال Grooved، سایز 2، 1/2 

2، 3، 4، 6، 8، 10، 12 اینچ، فشار کاري 175، 200، 
Psi 300 250 و

JINAN MEIDE چینH X 84
H XF84 4UL FM/HMEREX. گروه مهندسین 1620326408871-6

آگراپاد پایار

1090
شیر یکطرفه ویفر بین فلنچی، سایزهاي 2، 1/2 2، 3، 4، 
6، 8، 10، 12و 14 اینچ،فشار کاري 175، 200، 250 و 

Psi 300
JINAN MEIDE چینDH X77ULHMEREX. گروه مهندسین 1620326408871-6

آگراپاد پایار

صافی نوع Y ، اتصال دو سر فلنچ، سایزهاي 2، 1/2 2، 3، 1091
Psi 300 4، 6، 8، 10، 12 اینچ، فشارکاريJINAN MEIDE چینV4ULHLCVEX. گروه مهندسین 1620226408871-6

آگراپاد پایار

1092
صافی نوع Y ، اتصال دو سر Grooved، سایزهاي 2، 

1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10، 12 اینچ، فشار کاري 175، 200، 
Psi 300 250 و

JINAN MEIDE چینV8ULHLCVEX. گروه مهندسین 1620226408871-6
آگراپاد پایار

1093

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided به همراه اتصاالت مربوطه، فشار کاري 14 
بار (Psi 203)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

JINAN MEIDE چینMDFUULVENFEX. گروه مهندسین 2768326408871-6
آگراپاد پایار

1094

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
unbraided به همراه اتصاالت مربوطه، ، فشار کاري 

14 بار (Psi 203)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 
و 180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 3/4 

اینچ

JINAN MEIDE چینMDFUULVENFEX. گروه مهندسین 2768326408871-6
آگراپاد پایار



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1095

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
braided به همراه اتصاالت مربوطه، ، فشار کاري 14 بار 

(Psi 203)، به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 1/2 اینچ

JINAN MEIDE چینMDFBULVENFEX. گروه مهندسین 2768326408871-6
آگراپاد پایار

1096

شیلنگ انعطاف پذیر  مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع 
braided به همراه اتصاالت مربوطه، ، فشار کاري 14 بار 

(Psi 203)  به طول هاي 70 ، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز 3/4 اینچ

JINAN MEIDE چینMDFBULVENFEX. گروه مهندسین 2768326408871-6
آگراپاد پایار

لوله فوالدي رده 10 سایز هاي3/4، 1، 1/4 1، 1/2 1، 2، 1097
1/2JINAN 2، 3، 4، 5، 6و 8 اینچ MEIDE چین...UL FM/VIZYEX. گروه مهندسین 2655026408871-6

آگراپاد پایار

لوله فوالدي رده 40 سایز هاي3/4، 1، 1/4 1، 1/2 1، 2، 1098
1/2JINAN 2، 3، 4، 5، 6و 8 اینچ MEIDE چین...UL FM/VIZYEX. گروه مهندسین 2655026408871-6

آگراپاد پایار

1099
زانوي گالونیزه، نوع 45 و 90 درجه، سایز 1/2 تا 6 اینچ،  
فشار کاري Psi 500 (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 

2،1/2 اینچ)
JINAN MEIDE 90 / 120چینUL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

زانوي کاهنده گالونیزه، سایز 3/4 تا 4 اینچ، فشار کاري 1100
Psi 500JINAN (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE چینR90UL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

سه راه گالونیزه، سایز 1/2 تا 6 اینچ، فشار کاري 500 1101
PsiJINAN (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE 130چینUL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

سه راه کاهنده گالونیزه، سایز 3/4 تا 4 اینچ، فشار کاري 1102
Psi 500JINAN (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE چینR90UL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار
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1103 Psi 500 بوشن گالوانیزه، سایز 1/2 تا 4 اینچ، فشار کاري
JINAN(تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE 220چینUL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

تبدیل گالوانیزه، سایز 1/2 تا 4 اینچ، فشار کاري 500 1104
PsiJINAN (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE 240چینUL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

درپوش گالوانیزه، سایز 1/2 تا 6 اینچ، فشار کاري 500 1105
PsiJINAN (تا سایز 2 اینچ) و Psi 300 (از 2،1/2 اینچ) MEIDE 300چینUL FM/HHXXEX. گروه مهندسین 662426408871-6

آگراپاد پایار

1106Psi 500 مهره ماسوره سایز 1/2 تا 4 اینچ، فشار کاريJINAN MEIDE 340 / 330چینFM26408871-6 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1107Psi 500 مغزي گالوانیزه سایز 1/2 تا 6 اینچ، فشار کاريJINAN MEIDE 280چینFM26408871-6 گروه مهندسین
آگراپاد پایار

1108
کوپلینگ Grooved نوع صلب، سایز 1تا 12 اینچ ، فشار 
کاري Psi 500 (تا سایز 2،1/2 اینچ) و Psi 300 (از 3 

اینچ)
JINAN MEIDE چینG1UL FMVDS LPCB/ / /VIZMEX. 6464

a988 گروه مهندسین 0126408871-6
آگراپاد پایار

1109
کوپلینگ Grooved نوع منعطف، سایز 1تا 8 اینچ ، 

فشار کاري Psi 300 (تا سایز 6 اینچ) و Psi 450 (سایز 
8 اینچ)

JINAN MEIDE چینN1UL FMVDS LPCB/ / /VIZMEX a. 6464, 988 گروه مهندسین 0126408871-6
آگراپاد پایار

زانو با اتصال Grooved، سایز 1،1/4تا 8 اینچ ، نوع 1110
Psi 500 11.25، 22.5، 45 و 90 درجه، فشار کاريJINAN MEIDE 90/105/110/120چینUL FM/VIZAEX. گروه مهندسین 26408871-6 6097

آگراپاد پایار

سه راه با اتصال Grooved، سایز 1،1/4تا 8 اینچ ، فشار 1111
Psi 500 کاريJINAN MEIDE 130چینUL FM/VIZAEX. گروه مهندسین 26408871-6 6097

آگراپاد پایار

سه راهی مکانیکال  Grooved، سایز 2تا 8 اینچ ، فشار 1112
Psi 500 کاريJINAN MEIDE چینG JS3  , 3UL FM/VIZAEX. گروه مهندسین 26408871-6 6097

آگراپاد پایار

تبدیل کاهنده Grooved با خروجی دنده اي یا 1113
،GroovedJINAN MEIDE چینN240 , 240UL FM/VIZAEX. گروه مهندسین 26408871-6 6097

آگراپاد پایار
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فلنج Grooved، سایز 2تا 12 اینچ ، فشار کاري 300 1114
PsiJINAN (تا سایز 8 اینچ) و Psi 225 (از 10 اینچ) MEIDE 321چینUL FM/VIZMEX. گروه مهندسین 26408871-6 6464

آگراپاد پایار

درپوش Grooved، سایز 1،1/4تا 12 اینچ ، فشار کاري 1115
Psi 500JINAN MEIDE 300چینUL FM/VIZAEX. گروه مهندسین 26408871-6 6097

آگراپاد پایار

1116

اسپرینکلر پایین زن سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
PENDENT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1117

اسپرینکلر پایین زن سایز "3/4 (واکنش استاندارد) 
PENDENT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 8.0, 11.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1118

اسپرینکلر باال زن سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
UPRIGHT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1119

اسپرینکلر باال زن سایز "3/4 (واکنش استاندارد) 
UPRIGHT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 8.0, 11.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد
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1120

اسپرینکلر پایین زن سایز "1/2 (واکنش سریع) 
PENDENT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1121

اسپرینکلر پایین زن سایز "3/4 (واکنش سریع) 
PENDENT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 8.0, 11.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1122

اسپرینکلر باال زن سایز "1/2 (واکنش سریع) 
UPRIGHT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1123

اسپرینکلر باال زن سایز "3/4 (واکنش سریع) 
UPRIGHT SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 8.0, 11.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1124

اسپرینکلر دیواري افقی/عمودي سایز "1/2 (واکنش 
استاندارد) 

VERTICAL/HORIZONTAL SPRINKLER 
TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 

K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد
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1125

اسپرینکلر دیواري افقی/عمودي سایز "1/2 (واکنش 
سریع) 

VERTICAL/HORIZONTAL SPRINKLER 
TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 

K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1126

اسپرینکلر مخفی سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
RECESSED & CONCEALED SPRINKLER 

TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR =2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1127

اسپرینکلر مخفی سایز "1/2 (واکنش سریع) 
RECESSED & CONCEALED SPRINKLER 
TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C 

K-FACTOR =2.8, 4.2, 5.6, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1128

اسپرینکلر خشک سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
DRY SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C 
K-FACTOR =5.6, 8.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1129

اسپرینکلر خشک سایز "1/2 (واکنش سریع) 
DRY SPRINKLER  

TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C 
K-FACTOR =5.6, 8.0 

WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد
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1130

اسپرینکلر با پوشش وسیع سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
CEXTENDED COVERAGE SPRINKLER  
TEMP. RATING 57,68,79,93, 141 °C 

K-FACTOR = 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1131

اسپرینکلر با پوشش وسیع سایز "1/2 , "3/4 (واکنش 
سریع) 

CEXTENDED COVERAGE SPRINKLER  
TEMP. RATING 57,68,79,93 °C 

K-FACTOR = 5.6, 8.0, 11.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1132

اسپرینکلر سطح میانی سایز "1/2 (واکنش استاندارد) 
INTERMEDIATE LEVEL SPRINKLER  
TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C 

K-FACTOR = 5.6, 7.8, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1133

اسپرینکلر سطح میانی سایز "1/2 (واکنش سریع) 
INTERMEDIATE LEVEL SPRINKLER  
TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C 

K-FACTOR = 5.6, 7.8, 8.0 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد
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1134

اسپرینکلر نصب در انبار سایز "1/2 (واکنش 
استاندارد/سریع) 

STORAGE PROTECTION SPRINKLER  
TEMP. RATING 68,79,93,141 °C 

K-FACTOR = 11.2, 16.8 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1135

اسپرینکلر مقاوم در برابر خوردگی
سایز "1/2 و "3/4

CORROSION RESISTANT SPRINKLER  
TEMP. RATING 68,79,93,141,182 °C 
K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0, 11.2 
WORKING PRESSURE  175 PSI

AG SPRINKLER اسپانیاAG####ULEX1533188617981نارپاد

1136

اسپري نازل
 سایز "1/2 

SPRAY NOZZLE 
 ,DISCHARGE ANGLE  65,75,80,90,100,115,120

DEG 140
K-FACTOR = 1.26 ~ 7.2 

MAX. WORKING PRESSURE  175 

AG SPRINKLER اسپانیا
MV MV-1, -2
HV F -2

HV F HV1 -2 , 1 -1
ULEX2676488617981نارپاد

1137
شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصاالت 
مربوطه به طول 700 و 1000 و 1200 و 1500 و 1800 

PSI 200 و 2100 میلیمتر فشار کاري
AG SPRINKLER اسپانیاAG FLEXU- .ULEX1579388617981نارپاد

1138
شیر سیستم تر به سایز "3 و"4 و "6 , "8 

 WET ALARM CHECK VALVE   
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیاAGE

H H H-1/ -2/ -3ULEX1570188617981نارپاد
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1139

شیر سیستم خشک به سایز "2 و "21/2 و "3 و"4 و "6 , 
8"

 DRY PIPE VALVE   
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیاAGCX LP-ULEX1570088617981نارپاد

1140

شیر سیستم سیالبی به سایز "2 و "21/2 و "3 و"4 و "6 
8" ,

 DELUGE VALVE  
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیاAGCX

S D N400 /400 /400ULEX1513388617981نارپاد

1141

GROOVE شیر پروانه اي از نوع
به سایز "1/4 1 و "1/2 1 و"2 و "1/2 2 و "3 و "4 و "6 

و "8  
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیا
CLR G300
VM G-300-
VMG300

ULEX1582688617981نارپاد

1142
THREADED شیر پروانه اي از نوع

به سایز "1 و "1/4 1 و"1/2 1 و"2 و "1/2 2
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیاGLR T300ULEX1582688617981نارپاد

1143
WAFER شیر پروانه اي از نوع

به سایز "2 و "1/2 2 و "3 و "4 و "6 و "8 و "10 و "12
PSI 300 با فشار کاري

AG SPRINKLER اسپانیا
GLR W300
VM W-300-
VMW300

ULEX1582688617981نارپاد

1144

 SWING شیر یکطرفه از نوع
به سایز "2 و "1/2 2 و " 3 و "4 و "6 و "8 و "10 و 

 12"
PSI 300 با فشار کار

AG SPRINKLER اسپانیاVR G300
VR G233 -16ULEX2712488617981نارپاد

1145

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
End Suction 

200psi 50 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 1/2-1×1/2-2 اینچ

psi 100-148 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEEH2515250ULEX2664844093105
44091146

صنعت محور ایمن 
اندیش
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1146

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
End Suction 

200psi 100 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 1/2-1×1/2-2 اینچ

psi 97-148 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEEH2515250ULEX26648
44093105
44091146

صنعت محور ایمن 
اندیش

1147

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
End Suction 

200psi 150 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 1/2-1×1/2-2 اینچ

psi 93-146 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEEH2515250ULEX26648
44093105
44091146

صنعت محور ایمن 
اندیش

1148

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
End Suction 

280psi 500 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 3×5 اینچ

psi 129-236 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEEH53315ULEX26648
44093105
44091146

صنعت محور ایمن 
اندیش

1149

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
End Suction 

280psi 750 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 4×5 اینچ

psi 133-220 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEEH54315ULEX26648
44093105
44091146

صنعت محور ایمن 
اندیش

1150

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
Split Case 

232psi 1000 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 5×8 اینچ

psi 100-181 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEHSC125-290UL
EX2652644093105

44091146
صنعت محور ایمن 

اندیش
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1151

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
Split Case 

232psi 1250 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 5×8 اینچ

psi 92-177 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEHSC125-290UL
EX2652644093105

44091146
صنعت محور ایمن 

اندیش

1152

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
Split Case 

232psi 1500 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 6×8 اینچ

psi 99-156 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEHSC150-290UL
EX2652644093105

44091146
صنعت محور ایمن 

اندیش

1153

مجموعه پمپ آتشنشانی از نوع
Split Case 

232psi 2000 - بیشترین فشار کاريGPM دبی
سایز 6×8 اینچ

psi 94-150 رنج فشار خالص

AMAN FIRE UAEHSC150-290UL
EX2652644093105

44091146
صنعت محور ایمن 

اندیش

1154
  End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 50 - بیشترین فشار کاري Psi 220   -رنج 

فشار خالص  psi 120 - 133 - سایز :  3X2 اینچ
MINOVAاماراتMIN XBD IS- - 80-

50-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525
هویدا

1155
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 100- بیشترین فشار کاري Psi 220- رنج 

فشار خالص  psi 112 -127 -سایز :  3X2 اینچ
MINOVAاماراتMIN XBD IS- - 80-

50-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525
هویدا

1156
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 200- بیشترین فشار کاري Psi 260 - رنج 
فشار خالص  Psi 132-184-سایز :4X2 - 1/5  اینچ

MINOVAاماراتMIN XBD- -
IS100-65-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525

هویدا
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1157
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 250- بیشترین فشار کاري Psi 260 -رنج 
فشار خالص  Psi 129 - 180-سایز : 4X2 1 /2  اینچ

MINOVAاماراتMIN XBD- -
IS100-65-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525

هویدا

1158
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 300- بیشترین فشار کاري Psi 260-رنج 
فشار خالص  Psi 126 - 177-سایز4X2  -1/5  اینچ

MINOVAاماراتMIN XBD- -
IS100-65-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525

هویدا

1159
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 400- بیشترین فشار کاري Psi 260 -رنج 

فشار خالصPsi 123- 174-سایز4X2  -1/5  اینچ
MINOVAاماراتMIN XBD- -

IS100-65-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525
هویدا

1160
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 500- بیشترین فشار کاريPsi  250-رنج 

فشار خالص Psi 128 - 164-سایز 6X5  اینچ
MINOVAاماراتMIN XBD- -

IS150-125-315ULQXZUEX. هونام هیربدان 2663222617525
هویدا

1161
 End suction مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 750- بیشترین فشار کاري Psi 250-رنج 

فشار خالص Psi 125 - 159-سایز  6X5  اینچ
MINOVAاماراتMIN XBD- -

IS150-125-315ULEX2692322617525 هونام هیربدان
هویدا

1162
  split case مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع
دبی GPM 750- حداکثر  فشار کاري Psi 250-رنج 

فشار خالص Psi 125 - 171-سایز 10X6  اینچ
MINOVAامارات

MIN XBD- -
KYSB K250- 4-

595
ULEX2692322617525 هونام هیربدان

هویدا

1163
  split case مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع

دبی GPM 1000- بیشترین فشار کاري Psi 250-رنج 
فشار خالص  Psi 125 - 170-سایز 10X6  اینچ

MINOVAامارات
MIN XBD- -

KYSB K250- 4-
595

ULEX2692322617525 هونام هیربدان
هویدا
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1164
  split case مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع

دبی GPM 1250- بیشترین فشار کاري Psi 250-رنج 
فشار خالص  Psi 122 - 167-سایز 10X6  اینچ

MINOVAامارات
MIN XBD- -

KYSB K250- 4-
595

ULEX2692322617525 هونام هیربدان
هویدا

1165
 split case مجموعه بوستر پمپ اتش نشانی از نوع

GPM 1500-بیشترین فشار کاري Psi 250-رنج فشار 
خالص  Psi 119 - 165-سایز 10X6  اینچ

MINOVAامارات
MIN XBD- -

KYSB K250- 4-
595

ULEX2692322617525 هونام هیربدان
هویدا

1166
شلنگ اتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت 

، 19 میلیمتر در 30 متر 
800x800x260 اتوماتیک / دستی ، ابعاد

MINOVAاماراتMIN mm met/19 30
reCMN/BSI KM56318722617525 هونام هیربدان

هویدا

1167

                       شلنگ اتش نشانی به همراه قرقره 
قابلیت نصب در کابینت ، 25 میلیمتر در 30 متر  

                    800x800x300 اتوماتیک / دستی ، ابعاد
   

MINOVAاماراتMIN mm met/25 30
reCMN/BSIKM56318722617525 هونام هیربدان

هویدا

1168
شلنگ اتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار  ، 

19 میلیمتر در 30 متر 
800x800x 260 اتوماتیک / دستی ، ابعاد

MINOVAاماراتMIN mm metr19 30
eWMA/BSIKM56318722617525 هونام هیربدان

هویدا

1169
  شلنگ اتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار  

، 25 میلیمتر در 30 متر 
800x800x300 اتوماتیک / دستی ، ابعاد

MINOVAاماراتMIN mm metr25 30
eWMA/BSIKM56318722617525 هونام هیربدان

هویدا

1170 450PSI فلوسوئیچ نوع پارویی، داراي فشار کار
.IMT  6001ULUSQTSچین 1IRONMAN اینچ ، 1.25 اینچ  ، 1.50 اینچ  ،  2.00 اینچ 35811

88923203
نار ایمن فرنام کهن88923371

1171
 450PSI فلوسوئیچ نوع پارویی، داراي فشار کار

2 اینچ  ، 2.5 اینچ ، 3 اینچ ، 4 اینچ  ، 5 اینچ  ، 6 اینچ  ، 
8 اینچ

IRONMAN چینIM  6001UL FM/USQTS. 35811
88923203
نار ایمن فرنام کهن88923371
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1172
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

250PSI ،سایز 1/2 -2 ,2 اینچ
IRONMAN چینSynmexULEX2744888923203

نار ایمن فرنام کهن88923371

1173
شیلنگ آتش نشانی (Double jacket) با روکش 

خارجی پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار 
تست 300PSI ،سایز ,1/2-1 ، 1/2-2 اینچ

IRONMAN چینIM FH DJ- -ULEX2744888923203
نار ایمن فرنام کهن88923371

1174
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 

پلی استر و الینینگ داخلی NBR/PVC ،داراي فشار 
تست 250PSI ،سایز ,1/2-1 ، 1/2-2 اینچ

IRONMAN چینIM FH D- -ULEX2744888923203
نار ایمن فرنام کهن88923371

1175
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

250PSI ،سایز ,1/2-1 اینچ
IRONMAN چینIM FH SJ- -ULEX2744888923203

نار ایمن فرنام کهن88923371

1176
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

150PSI ،سایز 1/2 -1 اینچ
IRONMAN چینIM401FM306195488923203

نار ایمن فرنام کهن88923371

1177
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

150PSI ،سایز 3/4 -1 اینچ
IRONMAN چینIM451FM306195488923203

نار ایمن فرنام کهن88923371

1178
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

150PSI ،سایز 2 اینچ
IRONMAN چینIM501FM306195488923203

نار ایمن فرنام کهن88923371

1179
شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی 
پلی استر و الینینگ داخلی EPDM ،داراي فشار تست 

150PSI ،سایز 1/2 -2 اینچ
IRONMAN چینIM651FM306195488923203

نار ایمن فرنام کهن88923371
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1180
 Split مدل، (300gpm ) مجموعه پمپ آتشنشانی

Case، رنج کاري psi 94-152، بیشترین فشار کاري 
psi 248

AIKAH PUMP اماراتAKH 80270UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1181
 Split مدل، (500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 90-150، بیشترین فشار کاري 

psi 248
AIKAH PUMP اماراتAKH 80270UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1182
 Split مدل، (500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Case، رنج کاري psi 108-224، بیشترین فشار کاري 
psi 250

AIKAH PUMP اماراتAKC100320UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1183
 Split مدل، (750gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Case، رنج کاري psi 101-224، بیشترین فشار کاري 
psi 250

AIKAH PUMP اماراتAKC100320UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1184
 Split مدل، (1000gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 93-218، بیشترین فشار کاري 

psi 250
AIKAH PUMP اماراتAKC100320UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1185
 Split مدل، (1000gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 148-231، بیشترین فشار کاري 

psi 250
AIKAH PUMP اماراتAKC125380UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1186
 Split مدل، (1250gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 144-231، بیشترین فشار کاري 

psi 250
AIKAH PUMP اماراتAKC125380UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1187
 Split مدل، (1250gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 108-177، بیشترین فشار کاري 

psi 232
AIKAH PUMP اماراتAKC125300UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1188
 Split مدل، (1500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 138-230، بیشترین فشار کاري 

Psi 250
AIKAH PUMP اماراتAKC125380UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت
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1189
 Split مدل، (1500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی
Case، رنج کاري psi 102-173، بیشترین فشار کاري 

Psi 232
AIKAH PUMP اماراتAKC125300UL FM/EX2672322855818صباتام صنعت

1190
 End مدل، (50gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 108-134، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS4026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1191
 End مدل، (50gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 118-139، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS5026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1192
 End مدل، (100gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 105-132 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS4026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1193
 End مدل، (100gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 120-139 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS5026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1194
 End مدل، (150gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 116-138 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS5026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1195
 End مدل، (200gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 109-131 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS5026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1196
 End مدل، (200gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 106-134 ، بیشترین فشار 
psi 228 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E6526ULEX2716722855818صباتام صنعت

1197
 End مدل، (250gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 106-134 ، بیشترین فشار 
psi 228 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E6526ULEX2716722855818صباتام صنعت
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1198
 End مدل، (300gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 104-131 ، بیشترین فشار 
psi 228 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E6526ULEX2716722855818صباتام صنعت

1199
 End مدل، (400gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 110-128 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E 8026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1200
 End مدل، (450gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاري psi 108-127 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E 8026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1201
 End مدل، (500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 107-126 ، بیشترین فشار 
psi 235 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS E 8026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1202
 End مدل، (500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 118-135 ، بیشترین فشار 
psi 240 کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS EH 10026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1203
 End مدل، (500gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 171-208 ، بیشترین فشار 
psi 239کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS EH 10032ULEX2716722855818صباتام صنعت

1204
 End مدل، (750gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 114 -133 ، بیشترین فشار 
psi 240کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS EH 10026ULEX2716722855818صباتام صنعت

1205
 End مدل، (750gpm )مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 161 -201 ، بیشترین فشار 
psi 239کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS EH 10032ULEX2716722855818صباتام صنعت

1206
 End مدل، (750gpm ) مجموعه پمپ آتش نشانی

Suction، رنج کاريpsi 161 -201 ، بیشترین فشار 
psi 239کاري

AIKAH PUMP اماراتAKS EH 10032ULEX2716722855818صباتام صنعت
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1207
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود 
 LTR   حجم مخزن Pre-Engineered هاي صنعتی
Wet Chemical agent 15.9          داراي5-6  نازل

AirFireایتالیاARFCHEF10
ARFCHEF12LPCBa140822487181 آریا الکترو گستر

سوشیانت

1208
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود 
 LTR   حجم مخزن Pre-Engineered هاي صنعتی
Wet Chemical agent 25.3          داراي10-7  

AirFireایتالیا
ARFCHEF14
ARFCHEF16
ARFCHEF18

LPCBa140822487181 آریا الکترو گستر
سوشیانت

شیر تست و تخلیه سیستم اطفاي اسپرینکلر رزوه اي1209
300psi سایز 1 ، 1/4 1 ، 1/2 1 و 2 اینچ - فشار کاريYS VALVE. YSتایوان  H- 61,62UL

FM
EX2676071192آوند انرژي

1210
اسپرینکلر - باال زن - استاندارد -  سایز 1/2 اینچ - دماي 
عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - ضریب 

K=5.6 پاشش
ProtectorتایوانPS001UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1211
اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد -  سایز 1/2 اینچ - 
دماي عملکرد 57، 68، 79 ، 93، 141 و 182 درجه 

K=5.6 سانتی گراد - ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS002UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1212

اسپرینکلر - مخفی - استاندارد -  سایز 1/2 اینچ - دماي 
عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - دماي 

عملکرد کاور 57 و 68 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش 
K=5.6

ProtectorتایوانPS003UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1213
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع -  سایز 1/2 اینچ - 

دماي عملکرد 57، 68، 79 ، 93 و 141 درجه سانتی 
K=5.6 گراد - ضریب پاشش

ProtectorتایوانPS004UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1214
اسپرینکلر - باال زن - واکنش سریع -  سایز 1/2 اینچ - 
دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 

K=5.6 ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS005UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192
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1215

اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع -  سایز 1/2 اینچ - 
دماي عملکرد 57 و 68 درجه سانتی گراد - دماي 

عملکرد کاور 57 درجه سانتی گراد -  ضریب پاشش 
K=5.6

ProtectorتایوانPS006UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1216
اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد -  سایز 1/2 اینچ - دماي 

عملکرد 57 و 68 درجه سانتی گراد -  ضریب پاشش 
K=5.6

ProtectorتایوانPS007UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1217
اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع -  سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57 و 68 درجه سانتی گراد -  ضریب 

K=5.6 پاشش
ProtectorتایوانPS008UL

FM
VNIVEX. آوند انرژي526371192

1218
اسپرینکلر - باال زن - استاندارد -  سایز 3/4 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 
K=8 ضریب پاشش

ProtectorتایوانPS215ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1219
اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد -  سایز 3/4 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 
K=8 ضریب پاشش

ProtectorتایوانPS216ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1220
اسپرینکلر - باال زن - واکنش سریع -  سایز 3/4 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 

K=8 ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS225ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1221
اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع -  سایز 3/4 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 

K=8 ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS226ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1222
اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد -  سایز 3/4 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 
K=8 ضریب پاشش

ProtectorتایوانPS217ULVNIVEX. آوند انرژي526371192
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1223
اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع-  سایز 3/4 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 

K=8 ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS227ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1224
اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع-  سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79 و 93 درجه سانتی گراد - 

K=5.6 ضریب پاشش
ProtectorتایوانPS182ULVNIVEX. آوند انرژي526371192

1225

شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده 
مکانیکی 

175psi سایز 3، 4، 6 و 8 اینچ -  فشار کاري
flange-flange اتصال
Wet alarm valve  

ProtectorتایوانModel HULEX532271192آوند انرژي

1226

شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده 
مکانیکی 

250psi سایز 3، 4، 6 و 8 اینچ -  فشار کاري
flange-flange اتصال
Wet alarm valve  

ProtectorتایوانModel PULEX532271192آوند انرژي

1227
شیر سیالبی

175psi سایز 2، 2.5، 3 اینچ -  فشار کاري
Deluge Valve 

ProtectorتایوانModel PULEX533271192آوند انرژي

1228
شیر سیالبی

175psi سایز 2، 3، 4، 6، 8 اینچ -  فشار کاري
Deluge Valve 

ProtectorتایوانModel AULEX533271192آوند انرژي

1229
شیر سیالبی

250psi سایز 2، 3، 4، 6، 8 اینچ -  فشار کاري
Deluge Valve 

ProtectorتایوانModel H2ULEX533271192آوند انرژي
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1230
شیر سیالبی

250psi سایز 2، 3، 4، 6، 8 اینچ -  فشار کاري
Deluge Valve 

ProtectorتایوانModel H2ULEX533271192آوند انرژي

1231

  ( GPM 400 ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل 

رنج کاري Psi 76-113  و Psi 126-150 ، بیشترین فشار 
کاري  250Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA54UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1232

 (GPM 450 ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Psi رنج کاري Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري ، Psi 125-148 112-73  و

سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA54UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1233

 (I 500 GPM  ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 Psi 124-146 ، Psi 83-141و  Psi 71-110 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA54UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1234

(I750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

رنج کاري Psi 75-133  و Psi 110-133 ، بیشترین فشار 
کاري  250Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA54UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1235

(i750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

  Psi 100-150 ، Psi 137-158و  Psi 85-127 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  5*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA65UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1236

(I 1000 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

  Psi 136-154 ، Psi 94-149و  Psi 81-126 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  5*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA65UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889
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1237

 ( i1250 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل 

   Psi 127-148 ، Psi 91-144و  Psi 73-122 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  5*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-
CNPA65UL FM/EX    16078   304761388741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1238

 ( i250 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 رنج کاري Psi 74-123  وPsi 125-149   بیشترین فشار 
کاري  240Psi ، سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1239

  ( i250 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري   Psi 88-144رنج کاري 
سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1240

 ( i300 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل 

رنج کاري Psi 72-122  وPsi 123-142   بیشترین فشار 
کاري  240Psi ، سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1241

 ( i300 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري   Psi 78-143رنج کاري 
سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1242

  ( i400 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري    Psi 78-136رنج کاري
سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1243

 ( i400 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

 ، 240Psi  بیشترین فشار کاري    Psi 114-140رنج کاري 
سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1244

 ( i400 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

 رنج کاري Psi 72-117  وPsi120-140   بیشترین فشار 
کاري  240Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889
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1245

  ( i450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل

 رنج کاري Psi 133  بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  
3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1246

 ( i450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

 ، 240Psi  بیشترین فشار کاري  Psi 109-136 رنج کاري
سایز  3*4 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1247

 ( i450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

رنج کاري Psi 72-117  وPsi120-140   بیشترین فشار 
کاري  240Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1248

 ( i450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل

رنج کاري Psi 113-188   وPsi 188-213  بیشترین فشار 
کاري  250Psi ، سایز  4*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1249

 ( i500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 رنج کاري Psi72-116    وPsi 118-139  بیشترین فشار 
کاري  240Psi ، سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1250

 ( i500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري  Psi 80-138 رنج کاري 
سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1251

  ( i500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  End Suction Pump مدل 

 Psi 188-212 ، Psi 132-215و  Psi112-188 رنج کاري 
  بیشترین فشار کاري  250Psi ، سایز  4*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1252

  ( i750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 رنج کاري Psi 66-110 بیشترین فشار کاري  240Psi ، سایز 
 4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889
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1253

 ( i750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 ، 250Psi  بیشترین فشار کاري  Psi 74-132 رنج کاري 
سایز  4*5 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1254

  ( i750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

رنج کاري Psi 100-181   وPsi 119-210   بیشترین فشار 
کاري  250Psi ، سایز  4*6 اینچ

ISSSمصر
EGY-43 
FSPA

UL FM/EX    16077   304761388741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1255
 شیر پروانه اي مدل  گرو با فشار کاري 300psi داراي 

نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال
Size: 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 ,10,12 inch 

MobiakیونانMBK GD17- -
X381UL FM/EX27557    

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1256
شیر پروانه اي مدل ویفر با فشار کاري 300psi     داراي 

نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال
Size: 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch

MobiakیونانMBK WD17- -
X371UL FM/EX27557    

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1257
250psi شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاري
با ورودي شیر سایز 1/4-5 اینچ و با دو خروجی سایز1/2 

2 اینچ و یک خروجی 1/2-4 اینچ
Mobiakیونان

MBK MH17- -
FA MBK1510  17-

MH A-1510    
UL FM/EX27556    

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1258
 - 300psi با فشار کاري  Swing-type شیر  یکطرفه

نصب به صورت افقی و عمودي 
Size: 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 inch

MobiakیونانMBK MH17- -
XQH-300UL FM/EX27559    

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1259
 - 350psi با فشار کاري  Swing-type شیر  یکطرفه

نصب به صورت افقی
Size: 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8  inch 

MobiakیونانMBK MH17- -
XQH G-350ULEX27559    

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

نشانگر دیواري  باز و بسته بودن خط آتش نشانی براي 1260
WALL INDICATOR POST,   شیرهاي  سایز 4 - 12 اینچMobiakیونانMBK17-

QSCZG
UL FM/EX27560   

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889
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نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی براي شیرهاي  1261
UNDERGROUND INDICATOR POST   سایز 4 - 12 اینچMobiakیونانMBK ZSQ17-UL FM/EX27560   

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1262
شیردروازه اي با اتصال ، دوسر فلنج مدل NRS و 

300psi  فشار کاري OS&Y
Size: 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, inch 

MobiakیونانZ17- 41-300
Z17- 45-300UL FM/EX27558    

0003062664
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1263

شیردروازه اي با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسرگرو و یک سر 
فلنج و یک سرگرو ، مدل NRS وOS&Y - با فشار کاري 

200psi
Size: 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, inch

Mobiakیونان

Z17- 41
Z17- 481
Z17- 81
Z17- 45
Z17- 485
Z17- 85

UL FM/EX27558    
0003062664

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

شیردروازه اي با آلیاژ مس ،  سایز 1  اینچ ، مخصوص فایر 1264
A06-043یونانMobiakباکس به صورت فلکه اي و اهرمی -00

A06-043 1-00LPCB
Ab1153 /01    
Ab1153 /02

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

 شیـر آتـش نشـانی  زمینی سایز DN50  و DN65 براي 1265
Bar 15 رایزرهاي تر، براي فشار کم تا حداکثرMobiakیونانA06-198 -00

A06-198 1-00 LPCB
Ae1153 /01                 

Ae1153 /02
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1266
 DN65 و  DN50 شیـر آتـش نشـانی   زمینی سایز 

براي رایزرهاي تر با ورودي نري و مادگی  سایز 2.1/2  ،  
Bar 15 براي فشار کم تا حداکثر

MobiakیونانB06-198 -00
B06-198 1-00          LPCBAe Ae1153 /03 1153 /04

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1267
قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوي متحرك ، شیلنگ به 
قطر 25mm  و 19mm و طول 30 متر ، با نازل جت یا 

جت اسپري  قابلیت نصب در کابینت یا دیوار
MobiakیونانSJR B10- -10   

SJR B14- -06              LPCBSa Sa1038 /03 1038 /04  
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1268
قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرك ، شیلنگ به 

قطر 25mm  و 19mm - به طول 30 متر ، با نازل جت 
یا جت اسپري  قابلیت نصب در کابینت یا دیوار

MobiakیونانMBK SJR14- -13
MBK SJR 14- -15LPCB

Sa1038 /09  
Sa1038 /11

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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1269
 25mm  قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر
و 19mm - به طول 30 متر، با نازل جت یا جت اسپري  

قابلیت نصب در کابینت یا دیوار
MobiakیونانSJR A10- -02

SJR B10- -02    LPCB
Sa1038 /06   
Sa1038 /07

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1270
قرقره آتش نشانی دستی با بازوي متحرك ، شیلنگ به 

قطر 25mm و 19mm - به طول 30 متر، با نازل جت 
یا جت اسپري  قابلیت نصب در کابینت یا دیوار

MobiakیونانSJR A14- -08
SJR B10- -07     LPCB

Sa1038 /01   
Sa1038 /02  

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1271
قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرك ، شیلنگ به قطر 
25mm و  19mm - به طول 30 متر ، با نازل جت یا 

جت اسپري  قابلیت نصب در کابینت یا دیوار
MobiakیونانSJR A14- -12    

SJR A14- -14                LPCB
Sa1038 /08     
Sa1038 /10  

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1272
شیلنگ اتش نشانی برزنتی دوالیه با سایز "1/2-1 و 

  1/2-2"
Psi 300  با فشار تست

MobiakیونانMZQEULEX26408
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1273(6")150mm  شیرسیامی  چهار راهی با سایز خروجیMobiak00-203-08یونان      LPCBAd1153 /01   
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1274(4")  100mm شیرسیامی دوراهی  با سایز خروجیMobiak00-202-08یونانLPCBAd1153 /02
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1275
نازل اسپري کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور 

پالستیکی ، سایز خروجی  13میلی متر("1/2) با ورودي 
نري "2 اینج ، جت مستقیم و یک جت اسپري ثابت

MobiakیونانC07-108 -00     LPCBAc1153 /01 
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1276
نازل اسپري کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور 

پالستیکی ، سایز خروجی  13میلی متر("1/2) با ورودي 
مادگی '4 اینج ، جت مستقیم و یک جت اسپري ثابت

MobiakیونانA07-108 -00      LPCBAc 1153 /02 
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889
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1277

سیستم اطفاء گازي HFC-227 ea  (FM 200)با فشار 
 32lt 14.5 وlt) سیلندر  42 و 25 بار، سایزهاي سیلندر

و50lt  و 90lt و 120ltو150lt ) به ھمراه شیرفعال 
کننده الکتریکی، پنوماتیکی ، دستی و کلیه متعلقات 

مربوطه

MobiakیونانHFC SYS- -25
HFC SYS- -42VDSS 318003

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1278
شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر   
(Wet alarm valve  )  Size: 4 , 6 inch

175psi با فشار کاري    
MobiakیونانMBK WET19-

ALARM VALVE-ULEX28028   
88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1279
(SR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، باال زن واکنش استاندارد

 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)  

MobiakیونانMB MBK003- 19-
SR UPRIGHT-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1280
(QR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، باال زن واکنش سریع

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد 
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK004- 19-
QR UPRIGHT-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1281
(SR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، پایین زن واکنش استاندارد

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK005- 19-
SR PENDENT-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1282
(QR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، پایین زن واکنش سریع

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد 
175psi با فشار کاري K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK006- 19-
QR PENDENT-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1283
(SR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، افقی دیواري واکنش استاندارد

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد 
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK017- 19-
SR HORIZONTAL-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889
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1284
 (QR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، افقی دیواري واکنش سریع

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد 
175psi با فشار کاري K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK018- 19-
QR HORIZONTAL-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1285
(SR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، مخفی واکنش استاندارد

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه سانتیگراد 
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)

MobiakیونانMB MBK007- 19-
SR CONCEALED-ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1286
(QR) اسپرینکلر 1/2 اینچ، مخفی واکنش سریع

، 57 و 68 و 79 و 93 درجه  سانتیگراد 
175psi با فشار کاري  K=5.6 (80)

MobiakیونانMBOO MBK8-
QR CONCEALED- ULEX28027

88741784
فنون برترفیدارتاو88745889

1287

(I300 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 ،Psi 176-279 و Psi 123-195 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  400Psi ، سایز  4*5 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 125-
100-300ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1288

(I400 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 ،Psi 173-274 و Psi 120-189 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  400Psi ، سایز  4*5 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 125-
100-300ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1289

(I450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل 
 Psi 172-272 و Psi 119-187 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  400Psi ، سایز  4*5 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 125-
100-300ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1290

(I500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 Psi 170-269 و Psi 117-184 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  400Psi ، سایز  4*5 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 125-
100-300ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889
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1291

(I750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 Psi 157-247 و Psi 104-163 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  400Psi ، سایز  4*5 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 125-
100-300ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1292

(I1000 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل
 Psi 130-225 و Psi 103-151 رنج کاري

بیشترین فشار کاري  310Psi ، سایز  5*6 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 150-
125-250ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1293

(I1250 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 168-281 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  370Psi ، سایز    6*8 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 200-
150-310ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1294

(I1500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 158-269 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  370Psi ، سایز    6*8 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 200-
150-310ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1295

(I2000 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 118-175 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  275Psi ، سایز    6*8 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 200-
150-460ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1296

 (I2500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 110-176 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  320Psi ، سایز  8*10 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 250-
S200-500ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889
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1297

(I3500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 136-170 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  340Psi ، سایز  8*10 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 250-
200-500ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1298

 (I4500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 136-216 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  300Psi ، سایز  10*14 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 350-
250-640ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1299

(I5500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 124-192 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  315Psi ، سایز  14*16 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 400-
350-640ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1300

 (I6500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 116-186 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  315Psi ، سایز  14*16 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 400-
350-640ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1301

 (I7500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal -  Split Case Pump مدل

 ، Psi 109-179 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  315Psi ، سایز  14*16 اینچ

MobiakیونانMBK SCF18- 400-
350-640ULEX    27931  

88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889
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1302

 ( i200 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 ،  Psi 105-140 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  232Psi ، سایز  2*2-1/2 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 50/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1303

 ( i250 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
  Centrifugal - End Suction Pump مدل

  ،   Psi 99-136  رنج کاري
بیشترین فشار کاري  232Psi ،  سایز  2*2-1/2 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 50/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1304

  ( i300 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

 ،  Psi 119-147 رنج کاري 
 بیشترین فشار کاري  239Psi ، سایز 3x2-1/2 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 65/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1305

( i400 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

  ،  Psi 119-141 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  239Psi ، سایز 3x2-1/2 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 65/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1306

 ( i450 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump مدل

  ،  Psi 114-138 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  239Psi ، سایز 3x2-1/2 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 65/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1307

 ( i500 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل

  ،  Psi 116-138 رنج کاري
بیشترین فشار کاري  232Psi ، سایز 3*4 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 80/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1308

 ( i750 GPM ) پکیج پمپ آتشنشانی
 Centrifugal - End Suction Pump مدل 

  ،  Psi 105-132 رنج کاري 
بیشترین فشار کاري  232Psi ، سایز 3*4 اینچ

MobiakیونانMBK ESF18- 80/26ULEX    28001  
88741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1309

 -IG-55 - IG-541- IG-100 - IGسیستم اطفاء گازي
01با فشار ذخیره

سیلندر 200 و 300 بار به ھمراه شیر فعال
کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات 

مربوطه

MobiakیونانMinoas 200,300VDSS32000288741784
فنون برتر فیدارتاو88745889

1310

 – ABF) پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازي آشپزخانه
Wet Chemical)   9 لیتري (حداکثر 4 نازل) و 12 
لیتري (حداکثر 6 نازل) و 16 لیتري (حداکثر 8 نازل) به 

همراه کلیه متعلقات 
توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استانداردي و 
طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن 

است براي هر آشپزخانه اي مناسب نباشد.

MobiakیونانMBK15-
FCS09,12,16(0)LPCBa153488741784

فنون برتر فیدارتاو88745889

1309
دتکتور جریان آب (فلوسوییچ) مناسب براي لوله 2، 2/5، 

3، 4، 5، 6 و 8 اینچ
Waterflow Detector 

System Sensor چین

WFD N20( )
WFD N25( )
WFD N30( )
WFD N40( )
WFD N50( )
WFD N60( )
WFD N80( )

ULUSQTS. آوند انرژي73971192
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1310
سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفاي آبی

 مناسب براي شیرهاي دستی
Supervisory Switch  

System Sensor چین
OSY2
PIBV2
PSP1

ULUSQTS. آوند انرژي73971192

1311
سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفا 

مناسب براي سیستم هاي خشک بصورت سوییچ فشار 
Pressure Switch 

System Sensor چین

EPS10-1
EPS10-2
EPS40-1
EPS40-2
EPS120-1
EPS120-2

ULUSQTS. آوند انرژي73971192

1312

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع
unbraided، به همراه اتصاالت مربوطه، فشارکاري 
Psi 175، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز هاي 1/2 و 

3/4 اینچ به طول هاي 70، 100، 120، 150 و 
180سانتی متر

DAEJIN

SANUP کره جنوبیDJ UB25UL

LPCB

VENFEX. 15083
a129871192آوند انرژي

1313

شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع
braided، به همراه اتصاالت مربوطه، فشارکاري 175 

Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز هاي 1/2 و 3/4 اینچ 
به طول هاي 70، 100، 120، 150 و 180سانتی متر

DAEJIN

SANUP کره جنوبیDJ B25UL

FM

VENFEX. 15083
آوند انرژي305330871192

1314

اسپرینکلر اتوماتیک باال زن با پاسخ استاندارد
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2 در رنگ هاي کروم و برنجی و درجه 
حرارتهاي 79-68-57 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3323ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1315

اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2  در رنگ هاي سفید  ، کروم و برنجی و 
درجه حرارتهاي 79-68-57 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3327ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)
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1316

اسپرینکلر اتوماتیک دیواري با پاسخ استاندارد
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2  در رنگ هاي سفید  ، کروم و برنجی و 
درجه حرارتهاي 79-68-57 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3329ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1317

اسپرینکلر اتوماتیک باال زن با پاسخ سریع
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2 داراي رنگ هاي  کروم و برنجیو درجه 
حرارت 68 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3423ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1318

اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2  و رنگ هاي سفید کروم و برنجی و 
درجه حرارت-68 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3427ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1319

اسپرینکلر اتوماتیک دیواري با پاسخ سریع
Kfactor :5.6

داراي سایز" 1/2 داراي رنگ هاي سفید کروم و برنجی و  
درجه حرارت 68 سانتیگراد

DuyarترکیهDY3429ULEX1635077720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1320
ALARM CHECK VALVE سیستم تر داراي 

 سایزهاي 2 ، 21/2 ، 3 ، 4 ، 6 اینچ و فشار کاري 300
psi

DuyarترکیهY4010UL
EX1638577720493

91305068
هادیان حریق نافع

آبادگستر (آتا)

1321
شیر تست و درین داراي سایزهاي1 ، 11/4 ، 11/2 ،  2 

  psi 300 اینچ و فشار کاري
Kfactor : 8.0 5.6 و

DuyarترکیهY4030ULEX 1625877720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

شیر  os & y  داراي سایزهاي  21/2 ، 3-، 4 ،-6 ، 8 1322
psi 300 اینچ و فشار کاريDuyarترکیهY4040FMEx1579977720493

91305068
هادیان حریق نافع

آبادگستر (آتا)

شیر OS & Y داراي سایزهاي 21/2 ، 3-، 4 ،-6 ، 8 اینچ 1323
psi 175 و فشار کاريDuyarترکیهT1425ULEx1579977720493

91305068
هادیان حریق نافع

آبادگستر (آتا)
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1324
شیر پروانه اي داراي سایزهاي  21/2 ، 3-، 4 ، 5 ، 6 ، 8  

  psi 300 10 ، 12اینچ و فشار کاري ،
GROOVE اتصال

DuyarترکیهY4025ULEX2693977720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1325
شیر پروانه اي داراي سایزهاي  21/2 ، 3-، 4 ، 5 ، 6 ، 8  

  psi 300 اینچ و فشار کاري
WAFER اتصال

DuyarترکیهY4021
Y4020ULEX2693977720493

91305068
هادیان حریق نافع

آبادگستر (آتا)

1326
وسیله تشخیص جریان (فلوسوییچ) 

داراي سایزهاي 2-، 21/2 ، 3 ،4 ،6- 
GROOVE 300  اتصالPSI   فشار کاري

DuyarترکیهY4070ULEX2801277720493
91305068

هادیان حریق نافع
آبادگستر (آتا)

1327
شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب 

- 300psi :بصورت عمودي و افقی - بیشترین فشار کاري
 سایز 2 الی 12 اینچ

NingJin

APC( MHچین( XQH- -300ULEX1638471192آوند انرژي

1328
شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب 

 350psi :بصورت عمودي و افقی -  بیشترین فشار کاري
- سایز 10 و 12 اینچ

NingJin

APC( چین(
XQH-350
XQH F-350

XQH FG A-350 -  
MH XQH FG - -350- -

ULEX1638471192آوند انرژي

1329
شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب 
بصورت  افقی -  بیشترین فشار کاري: 350psi -  سایز 

2 الی 8 اینچ

NingJin

APC( چین(
MH XQH G- -350
MH XQH F- -350

MH XQH GF A - -350 -  
XQH GF B-350- -

ULEX1638471192آوند انرژي

1330
 -OS&Y نوع - GATE VALVES -شیر دروازه اي

بیشترین فشار کاري: 300psi , 200psi - سایز 2 الی 
12 اینچ

NingJin

APC( چین(
Z A41-200,300 ( )
Z A481-200,300 ( )
Z A81-200,300 ( )

ULEX1566771192آوند انرژي

شیر  پروانه اي - Groove - بیشترین فشار کاري: 1331
300psi -  سایز 2 الی 12 اینج

NingJin

APC( GDچین( X-381
GD Y-381ULEX1638371192آوند انرژي

شیر  پروانه اي - Wafer -  بیشترین فشار کاري: 1332
300psi  - سایز 2 الی 12 اینج

NingJin

APC( WDچین( X-371
WD Y-371ULEX1638371192آوند انرژي

1333  - Groove شیر  پروانه اي - یک سر فلنج یک سر
بیشترین فشار کاري: 300psi  - سایز 2.5 الی 10 اینج

NingJin

APC( HFGDچین( X-381
HFGD Y-381ULEX1638371192آوند انرژي
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1334  - Groove شیر  پروانه اي - یک سر فلنج یک سر
بیشترین فشار کاري: 175psi  -  سایز 2.5 الی 10 اینج

NingJin

APC( HFGDچین( X-381 -175
HFGD Y-381 -175ULEX1638371192آوند انرژي

شیر  پروانه اي - دو سر Groove -  بیشترین فشار 1335
کاري: 300psi  - سایز 2.5 الی 10 اینج

NingJin

APC( HGDچین( X-381
HGD Y-381ULEX1638371192آوند انرژي

شیر  پروانه اي - دو سر Groove -  بیشترین فشار 1336
کاري: 175psi - سایز 2.5 الی 10 اینج

NingJin

APC( HGDچین( X-381 -175
HGD Y-381 -175ULEX1638371192آوند انرژي

1337
اسپرینکلر دیواري افقی واکنش استاندارد سایز 1/2 اینچ، 

K=5/6 ، حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 
57و68و79

Zhejiang

Youtaike
Ut0001ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

اسپرینکلر دیواري افقی واکنش سریع سایز 1/2 اینچ، 1338
K=5/6 ، حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 68

Zhejiang

Youtaike
Ut0002ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

1339
اسپرینکلر باال زن واکنش استاندارد سایز 1/2 اینچ، 
K=5/6 ، حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 

57و68و79

Zhejiang

Youtaike
Ut0003ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

1340 ، K=5/6 ،اسپرینکلر باال زن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 68

Zhejiang

Youtaike
Ut0004ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

1341
اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز1/2 اینچ، 

K=5/6 ، حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 
57و68و79

Zhejiang

Youtaike
Ut0005ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

1342 K=5/6 ،اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
، حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 68

Zhejiang

Youtaike
Ut0006ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم

1343 ، K=5/6 ،اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز 1/2 اینچ
حداکثر فشار 175psi ، دماي عملکرد 68

Zhejiang

Youtaike
Ut0007ULEX27060چین

44894049
71192

88614494-6

هیرکاژه
آوند انرژي
ایمن اقلیم
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خاموش کننده 1، 2، 4، 6، 9 و 12 کیلوگرمی پودر و گاز 1344
ABC تحت فشار با پودرSRIمالزيFEX ##1bsiKM 58685088527812-19نارفوم کار

خاموش کننده گازي 2، 5 کیلوگرمی دي اکسید کربن 1345
FEXمالزيSRI(جنس سیلندر: استیل/ آلومینیوم/ کروم مولیبدن استیل) ##1bsiKM 58685088527812-19نارفوم کار

FEXمالزيSRIخاموش کننده 6، 9 لیتري تحت فشار فوم1346 ##1bsiKM 58685088527812-19نارفوم کار

FEXمالزيSRIخاموش کننده 9 لیتري تحت فشار آب1347 ##1bsiKM 58685088527812-19نارفوم کار

خاموش کننده 9 لیتري کارتریج داخل فوم و کارتریج 1348
FEXمالزيSRIداخل آب ##1bsiKM 58685088527812-19نارفوم کار

خاموش کننده 25 و 50 کیلوگرمی کارتریج خارج  پودر و 1349
ABC گاز با پودرSRIمالزيFEX #22bsiKM 5753388527812-19نارفوم کار

خاموش کننده 25 و 50 کیلوگرمی تحت فشار  پودر و 1350
ABC گاز با پودرSRIمالزيFEX #22bsiKM 5753388527812-19نارفوم کار

1351
قرقره به همراه شیلنگ – عملکرد دستی و خودکار – نوع 

ثابت و چرخشی
قطر شیلنگ 19 میلیمتر

SRIمالزيHRS032,34,28,30
SS RD- -022-bsiKM 5185788527812-19نارفوم کار

1352
قرقره به همراه شیلنگ – عملکرد دستی و خودکار – نوع 

ثابت و چرخشی
قطر شیلنگ 25 میلیمتر

SRIمالزيHRS031,33,27,29
SS RD- -022-bsiKM 5185788527812-19نارفوم کار

1353

اسپرینکلر باالزن - واکنش استاندارد(SR) - سایز "1/2 - 
دماي عملکرد 57 ، 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد - 
ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 12.1 بار- با 

رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان U100ULEX2772677188643

66521793

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)
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1354

اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد(SR) - سایز 
"1/2 - دماي عملکرد 57 ، 68 ، 79 و 93 درجه 

سانتیگراد -  ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 
12.1 بار- با رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان P100ULEX2772677188643

66521793

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)

1355

اسپرینکلر باالزن - واکنش سریع(QR) - سایز "1/2 - 
دماي عملکرد 57 ، 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد -  
ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 12.1 بار- با 

رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان U200ULEX2772677188643

66521793

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)

1356

اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع(QR) - سایز "1/2- 
دماي عملکرد 57 ، 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد -  
ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 12.1 بار- با 

رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان P200ULEX2772677188643

66521794

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)

1357

اسپرینکلر مخفی (فالش) - واکنش استاندارد(SR) - سایز 
" 1/2- دماي عملکرد 74 ، 96 و 104 درجه سانتیگراد 
ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 12.1 بار- با 

رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان F100ULEX2772677188643

66521793

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)

1358

 اسپرینکلر مخفی (فالش) - واکنش سریع(QR) - سایز 
"1/2 - دماي عملکرد 74 ، 96 و 104 درجه سانتیگراد -
ضریب پاشش k=5.6(80) -   فشار کاري 12.1 بار- با 

رویه نیکل کروم و سفید

FLAME

GUARD
FLانگلستان F200ULEX2772677188643

66521793

شرکت صنعت 
حفاظ

 الکترونیک برنا 
(صحاب)

1359

 OS & Yشیر قطع کن از نوع
(Flanged)    در مدل 

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS GV FF- 01- 300ULEX2781686030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1360
     (Grooved) در مدل OS & Y  شیرقطع کن از نوع

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS GV GG- 01- 300ULEX2781686030912
نار ایمن فرنام کهن86030679
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1361

 NRS Gate Valve  شیرقطع کن
در مدل(Flanged)سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 

12 ،10 ،8
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS GV FF- 02-300 ULEX2781686030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1362

شیر قطع کن NRS Gate Valve  در 
(Grooved)مدل

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS GV GG- 02-300 ULEX2781686030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1363

شیرقطع کن پروانه اي در مدل ویفر                   
 Butterfly Valve (wafer)

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS BV- 01ULEX2782086030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1364

 (Grooved) شیرقطع کن پروانه اي در مدل
Butterfly Valve  

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS BV- 02ULEX2782086030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1365

شیر یک طرفه     Swing Check Valve در مدل 
(Flanged)

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS CV- 01ULEX2781986030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1366

شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل 
(Grooved)

سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12
PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 

Top Safe-چینTS CV- 02ULEX2781986030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1367
(Flanged) در مدل Y-Strainer صافی نوع 
سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12

PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 
Top Safe-چینTS SR- 01ULEX2782186030912

نار ایمن فرنام کهن86030679
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1368
(Grooved) در مدل Y-Strainer  صافی نوع
سایز (اینچ) : 2، 1/2  2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12

PSI (20.87 bar) 300 :فشار کاري 
Top Safe-چینTS SR- 02ULEX2782186030912

نار ایمن فرنام کهن86030679

1369Post Indicator شیر ایستگاهی عمودي با نشانگر
Topسایز (اینچ) : 4 تا 12 Safe-چینTS IP- 01ULEX2782286030912

نار ایمن فرنام کهن86030679

1370
شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواري                    

Post Indicator 
سایز (اینچ) : 4 تا 12

Top Safe-چینTS IP- 02ULEX2782286030912
نار ایمن فرنام کهن86030679

1371
اسپرینکلر باال زن واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79، 93 درجه سانتی گراد

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش
RapidropانگلستانRD SSU 024 

UL

FM

LPCB

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0166518241/
ایران

1372
اسپرینکلر  پایین زن واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79، 93، 141 درجه سانتیگراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD SSP022 
UL

FM

LPCB

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0166518241/
ایران

1373
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79، 93، 141 درجه سانتیگراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD QR023 
UL

FM

LPCB

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0266518241/
ایران

1374
اسپرینکلر باال زن  واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79، 93، 141 درجه سانتیگراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD QR025  
UL

FM

LPCB

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0266518241/
ایران

1375

اسپرینکلر  مخفی دکوراتیو  واکنش سریع و استاندارد - 
سایز 1/2 اینچ

دماي عملکرد 57، 68 درجه سانتی گراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD RD009/ 010
RD105UL FM/ EX15182

b56666518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1376

اسپرینکلر  مخفی دکوراتیو  واکنش استاندارد  سایز 1/2 
اینچ

دماي عملکرد 72 درجه سانتی گراد
175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD107LPCB CE/ b56666518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1377
اسپرینکلر دیواري واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79، 93 درجه سانتی گراد

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش
RapidropانگلستانRD060ULEX1518266518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1378
اسپرینکلر - دیواري - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 57، 68، 79، 93 درجه سانتی گراد

175psi بیشترین فشار کاري - K=5.6 ضریب پاشش
RapidropانگلستانRD061ULEX1518266518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1379

اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع- سایز 
3/4 اینچ

دماي عملکرد 57، 68، 79، 93، 141 درجه سانتیگراد
175psi بیشترین فشار کاري - K-8 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD RD042, 043
RD RD042,  053

UL FM LPCB/ / 
VDS

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0166518241/
ایران

1380
اسپرینکلر  باال زن واکنش استاندارد و سریع سایز 3/4" 

دماي عملکرد 57، 68، 79، 93 درجه سانتی گراد
175psi بیشترین فشار کاري - K-8 ضریب پاشش

RapidropانگلستانRD RD044, 045
RD RD054,  055

UL FM LPCB/ / 
VDS

EX d 15182- 566 شرکت ملی اطفاء 0166518241/
ایران

1381

شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز  1به 1/2و3/4 (اینچ) 
(psi) 175بیشترین فشار کاري 

در طول هاي : 700، 1000، 1200،
 1500، 1800(میلی متر)

RapidropانگلستانSPUL LPCB/ EX a4957, 56666518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1382

شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز  1به 1/2و3/4 
(psi) 175(اینچ)  بیشترین فشار کاري
در طول هاي : 700، 1000، 1200،

 1500، 1800(میلی متر)

RapidropانگلستانSPBFM-66518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1383

Wet Alarm Valve شیر کنترل تر اسپرینکلر
به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیري

175psi سایز 3، 4، 6، 8 اینچ - فشار کاري
flange-flange اتصال

RapidropانگلستانB D & E,   UL

FM

LPCB

EX b15297, 566 شرکت ملی اطفاء 66518241 ,
ایران

1384

Wet Alarm Valve شیر کنترل تر اسپرینکلر
به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیري

250psi سایز 3، 4، 6، 8 اینچ - فشار کاري
flange-flange اتصال

Rapidropانگلستان
C

UL

FM

LPCB

EX1529766518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1385
 Dry Pipe شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات

 Valve
175Psig سایز "6 و "4 فشار کار

RapidropانگلستانB E-UL FM/ EX1617266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1386

سیستم سیالبی در سایز "2.5، "3، "4، "6 و "8  
Deluge Valve 

 /Flange 175 از نوعpsi 250 وpsi فشار کاري
Flange

Rapidropانگلستان
A H , 

501 , 502 , 503
DS

ULEX1551966518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1387

سیستم پیش عملگرا  در سایز "2.5، "3، "4، "6 و "8  
 Pre-Action

 /Flange 175 از نوعpsi 250 وpsi فشار کاري
Flange

RapidropانگلستانDDXULEX1551966518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1388 Foam Bladder مخزن ذخیره کف آتش نشانی
شرکت ملی اطفاء BTULEX2788166518241انگلستانTankRapidrop در ظرفیت از 53 گالن تا 3963 گالن

ایران

1389
انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و 
پر توسعه جهت استفاده در سیستم هاي اطفاء دستی و 

اتوماتیک
Rapidropانگلستان

RD AFFF RD , 
FFP AR AFFF,  
RD AR FFP  

ULEX2788066518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1390 Medium نازل سرعت متوسط در سایز و زوایاي مختلف
Velocity Nozzle RapidropانگلستانA AS B, , 

BS & E   UL FM/ EX1552066518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایاي پاشش مختلف  1391
High Velocity Nozzle  RapidropانگلستانHV AS with-   

Strainer
ULEX1552066518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1392
شیر پروانه اي تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز 

 Wafer Butterfly Valve 8" 2.5 ، "3، "4، "6 و"
300Psig فشار کار

Rapidropانگلستان

HRW300
 220, 221
HRG300

 215, 216

UL FM/ EX1541266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1393
شیر پروانه اي تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "2.5 ، 

"3، "4، "6 و "Butterfly Valve  8 فشار کار 
300Psig

Rapidrop217انگلستانUL FM/ EX1541266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1394
شیر پروانه اي تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه اي سایز "1 ، 
"Butterfly Valve  2" ،1 1.2" ،1 1.4 فشار  کار 

175psi
Rapidrop202انگلستانUL FM/ EX1541266518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1395
شیر دروازه اي با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر 

گروو سایز "2.5، "3، "4، "6، "8، "10، "12 -  فشار کار 
300psi

Rapidropانگلستان
FF GG103 ,103 
FF113.1 ,113.1 
GG

UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1396
شیر دروازه اي با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "20 

و "24- 
200Psig فشار کار

RapidropانگلستانOSF200UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

شیر دروازه اي با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج  سایز 1397
300Psig 2.5، "3، "4، "6، "8، "10، "12 -  فشار کار"RapidropانگلستانOSF300UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

شیر دروازه اي NRS، دو سر فلنج سایز "20، "24 1398
200Psig فشار کارRapidropانگلستانPIV200UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

شیر دروازه اي NRS، دو سر فلنج سایز "4، "6، "8، 1399
300Psig 10، "12  فشار کار"RapidropانگلستانPIV300UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء

ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف
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شیر دروازه اي NRS، دو سر فلنج سایز "2.5، "3، "4، 1400
250Psig 6، "8، "10، "12 فشار کار"RapidropانگلستانFF104UL FM/ EX1530566518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1401
Swing type شیر  یکطرفه

دو سر فلنج سایز "2.5، "3، "4، "6، "8، "10، "12
300Psig فشار کار

Rapidropانگلستان
CVF300
304,305
302/ 301

UL FM/ EX1530466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو1402
انگلستانRapidropسایز "2.5، "3، "4، "6، "8، "10، "12

YSG175
YSF175, 701, 

702
ULEX1530666518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

نشانگر عمودي و دیواري باز و بسته خط آتش نشانی1403
Vertical Post Indicator  RapidropانگلستانIP

WP
UL FM/ EX1530366518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1404
شیر هیدرانت

250Psig فشار کار
Dry Barrel fire Hydrant    

RapidropانگلستانRD FM- 1510FM-66518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1405
شیر تست و تخلیه 

Test & Drain Valve فشار کار 175Psig سایز "1 
1.25" ,

RapidropانگلستانTDVULEX1541066518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1406
شیر تست و تخلیه

 300Psig فشار کار Test & Drain Valve  
سایز "1 , "1.25 ، "1.5 , "2

RapidropانگلستانA801/ 61UL FM/  EX1541066518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1407
انواع اتصاالت گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل 

Grooved  ... کوپلینگ و
Fitting & Couplings 

Rapidropانگلستان
S130, 130 , 120, 

R S20 , 90, 90 , 
N NS G GS1 , 1 , 1 , 1

UL FM/ EX1595266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدلهاي مختلف 1408
Pipe Hangers RapidropانگلستانBC CH01, 01

CH01UL FM/ EX1613366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1409
قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و 

اتوماتیک
Fire Hise Reel   

Rapidropانگلستان
401, 402, 503, 

&404, 405, 406  
407

LPCBg56666518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1410Lay-Flat شلنگ آتش نشانی نواري
شرکت ملی اطفاء 421ULEX2788266518241 ,420انگلستانRapidrop از نوع نخ پرلون سایز 1.5، 2 و 2.5 اینچ

ایران

HVانگلستانRapidropشیر زاویه اي Landing Valve سایز "14112.5 HV007- 005BSI Kitemark-KM 66221666518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1412 Breeching اتصال آتش نشانی با 2 و 4 خروجی
Inlet Valve RapidropانگلستانDC DC707- 708BSI Kitemark-KM 66221666518241 شرکت ملی اطفاء

ایران

1413

 Horizontal Spli پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Case- به ظرفیت (دبی) 500gpm, 750gpm حداکثر 

فشار کاري تا 385psi .رنج فشار ریت از 41psi تا 
293psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  سایز  

(5x4) 4" مکش "5 و سایز دهش

Armstrongکانادا
x x F5 4 10 , 
x x HF5 4 12 , 
x x F5 4 17 , 

UL FM/EX286466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1414

 Horizontal Spli پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 ,500gpm (دبی) به ظرفیت -Case

 750gpm,1000gpm,1250gpm,1500gpm
 55psi 360 .رنج فشار ریت ازpsi حداکثر فشار کاري تا
تا 277psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  سایز  

(6x5) 5" مکش "6 و سایز دهش

Armstrongکانادا
x x F HF6 5 12 ,12 ,1
MF x x F2 ,6 5 9.5 ,6
x F x x F5 10 , 6 5 15

UL FM/EX286466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1415

 Horizontal Spli پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Case- به ظرفیت (دبی) 

750gpm,1000gpm,1250gpm,1500gpm,2000
gpm , حداکثر فشار کاري تا 360psi .رنج فشار ریت از 
40psi تا 255psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل، 

(8x6) 6" سایز  مکش "8 و سایز دهش

Armstrongکانادا

         
x x LF x x8 6 10 ,8 6 1

F6 ,     
x x fMF LF8 6 12. , ,
F x x HFMF  8 6 15 ,

UL FM/EX286466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1416

 Horizontal Spli پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
 , 2000gpm,2500gpm (دبی) به ظرفیت -Case

 40psi 325 .رنج فشار ریت ازpsi حداکثر فشار کاري تا
تا 217psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل، سایز  

(10x 8) 8" مکش "10 و سایز دهش

Armstrongکانادا

x xBK      10 8 -
FBUF, ,            
x x MFHF10 8 11 ,

     
x x LFHF10 8 14 ,

UL FM/EX286466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1417

 Horizontal Spli پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Case- به ظرفیت (دبی) 

,2000gpm,2500gpm,3000gpm , حداکثر فشار 
 212psi 54 تاpsi 325 .رنج فشار ریت ازpsi کاري تا
در رنجهاي مختلف متناسب با مدل، سایز  مکش "12 و 

(12x 8) 8" سایز دهش

Armstrongکاناداx x F12 8 18UL FM/EX286466518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1418

 Horizontal End پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Suction- به ظرفیت (دبی) 

250gpm,300gpm,400gpm,450gpm,500gpm
 حداکثر فشار کاري تا 300psi .رنج فشار ریت از 

42.4psi تا 222psi در رنجهاي مختلف متناسب با 
(4x3) 3" مدل،  سایز  مکش "4 و سایز دهش

Armstrongکانادا
             

x x FM4 3 8.5              
x x FM    4 3 13

UL FM/EX505366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1419

 Horizontal End پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Suction- به ظرفیت (دبی) 

300gpm,350gpm,400gpm,450gpm,500gpm
 255psi 750حداکثر فشار کاري تاgpm,1000gpm,

.رنج فشار ریت از 40psii تا 176psi در رنجهاي 
مختلف متناسب با مدل،  سایز  مکش "5 و سایز دهش 

(5x4) 4"

Armstrongکاناداx x FM5 4 11.5UL FM/EX505366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1420

 Horizontal End پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Suction- به ظرفیت 

400gpm,450gpm,500gpm,750gpm,100(دبی)
 255psi 0 حداکثر فشار کاري تاgpm,1250gpm
.رنج فشار ریت از 41psii تا 192psi در رنجهاي 

مختلف متناسب با مدل،  سایز  مکش "6 و سایز دهش 
(6x5) 5"

Armstrongکاناداx x FM6 5 13UL FM/EX505366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1421

 Horizontal End پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Suction- به ظرفیت (دبی) 

500gpm,750gpm,1000gpm,1250gpm,1500
gpm حداکثر فشار کاري تا 255psi .رنج فشار ریت از 
40psii تا 151psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل، 

(8x5) 5" سایز  مکش "8 و سایز دهش 

Armstrongکاناداx x FM8 5 11.5UL FM/EX505366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1422

 Horizontal End پکیج پمپ آتش نشانی از نوع
Suction- به ظرفیت (دبی) 

 1000gpm,1250gpm,1500gpm,1750gpm
 54psi 255 .رنج فشار ریت ازpsi حداکثر فشار کاري تا
تا 156psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  سایز  

(8x6) 6" مکش "8 و سایز دهش

Armstrongکاناداx x FM8 6 13UL FM/EX505366518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1423

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
  50gpm,75gpm, (دبی) محرك الکتریک  به ظرفیت
.رنج فشار ریت از 40psi تا 92psi در رنجهاي مختلف 

متناسب با مدل،  سایز  مکش "2 و سایز دهش 
(2x1.5)1.5"

Armstrongکاناداx LAF2 1.5-FM137166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1424

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت 

(دبی),50gpm,75gpm,100gpm  .رنج فشار ریت از 
41psi تا 86psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  

(2x2) 2" سایز  مکش "2 و سایز دهش

Armstrongکاناداx x FM PF2 2 8  43UL FM/EX332566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1425

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت 

(دبی),50gpm,75gpm,100gpm,150gpm  .رنج 
فشار ریت از 42psi تا 84psi در رنجهاي مختلف 

(2x2) 2" متناسب با مدل،  سایز  مکش "2 و سایز دهش

Armstrongکاناداx x MF2 2 8 43UL FM/EX332566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1426

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت 

(دبی),200gpm,250gpm,300gpm .رنج فشار ریت 
از 40psi تا 83psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل، 

(3x3) 3" سایز  مکش "3 و سایز دهش 

Armstrongکاناداx x FM PF3 3 8  43UL FM/EX332566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1427

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت (دبی),400gpm .رنج فشار 
ریت از 40psi تا 91psi در رنجهاي مختلف متناسب با 

(6x4) 4" مدل،  سایز  مکش "6 و سایز دهش

Armstrongکاناداx LA F6 4 -FM137166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1428

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت 

(دبی),1000gpm,1250gpm .رنج فشار ریت از 
46psi تا 72psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  

(8x8) 8" سایز  مکش "8 و سایز دهش

Armstrongکاناداx x FM8 8 15UL FM/EX332566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1429

پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line با 
محرك الکتریک  به ظرفیت 

(دبی),1000gpm,1250gpm .رنج فشار ریت از 
52psi تا 68psi در رنجهاي مختلف متناسب با مدل،  

(8x8) 8" سایز  مکش "8 و سایز دهش

Armstrongکاناداx x FM8 8 16UL FM/EX332566518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1430
اسپرینکلر باالزن استاندارد

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT003ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1431
اسپرینکلر باالزن واکنش سریع 

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT004ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1432
اسپرینکلر پایین زن استاندارد

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT005ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1433
اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT006ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1434
اسپرینکلر دیواري با دماي معمولی

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT017ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1435
اسپرینکلر دیواري واکنش سریع 

سایز 2/1" با  k=5/6 و درجه حرارت
c° 93/79/68/57 

BestچینBT018ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1436
اسپرینکلر دکوراتیو مخفی با پاسخ استاندارد

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT007ULEX2783377623090آتش نورد داتیک

1437
اسپرینکلر دکوراتیو مخفی با واکنش سریع

ا  k=5/6 و درجه حرارت 93/79/68/57  سایز 2/1" 
c°

BestچینBT008ULEX2783377623090آتش نورد داتیک
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1438

شیرتست و تخلیه دنده اي
   test and drain  

                     size: 1,1¼,1½,2 in
max working pressure   :300 psi

FlowcomچینVTN01ULEX2769922855818 شرکت صباتام
صنعت

1439
اسپرینکلر -باالزن -واکنش استاندارد-سایز 1/2دماي 

عملکرد 57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6 پاشش

GUTA FIRE چینGT003ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

1440
اسپرینکلر- باالزن -واکنش سریع-سایز 1/2دماي عملکرد 

57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب پاشش 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6

GUTA FIRE چینGT004ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

1441
اسپرینکلر-پایین زن -واکنش استاندارد-سایز 1/2دماي 
عملکرد 57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب 

psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6 پاشش
GUTA FIRE چینGT005ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

1442
اسپرینکلر-پایین زن -واکنش سریع-سایز 1/2دماي 

عملکرد 57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6 پاشش

GUTA FIRE چینGT006ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

1443
اسپرینکلر -دیواري -واکنش استاندارد-سایز 1/2دماي 
عملکرد 57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب 

psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6 پاشش
GUTA FIRE چینGT001ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

1444
اسپرینکلر-دیواري -واکنش سریع-سایز 1/2دماي عملکرد 

57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب پاشش 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k5.6

GUTA FIRE چینGT002ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا
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1445
اسپرینکلر -متعارف (Old style)-سایز 1/2دماي 

عملکرد 57،68،79،93،141 درجه سانتیگراد - ضریب 
k5.6 پاشش

GUTA FIRE چینGT007ULEX2817988081366ایمن شناس پرشیا

حباب شیشه اي اسپرینکلر استاندارد 1446
Dayدماي عملکرد 57، 68، 79، 93، 141 درجه سانتیگراد Impex انگلستانStyle 937ULEX394876202045-9آریا کوپلینگ

حباب شیشه اي اسپرینکلر واکنش سریع1447
Dayدماي عملکرد 68، 79، 93 درجه سانتیگراد Impex انگلستانStyle 941ULEX394876202045-9آریا کوپلینگ

1448

شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصاالت 
مربوطه ، Unbraided ، در  طولهاي700 و1000و 

1200 و 1500 و 1800 میلیمتري با فشار کاري 
200PSI

youngjin  
Flex

YJکره جنوبی S27-ULEX1519266010187 صنایع ایمنی
اطفاء تهران

1449
شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصاالت 
مربوطه ، Braided ، در  طولهاي700 و1000و 1200 

200PSI و 1500 و 1800 میلیمتري با فشار کاري

youngjin  
Flex

YJکره جنوبی SB27-ULEX 15192 66010187 صنایع ایمنی
اطفاء تهران

1450
اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد -سایز 1/2 دماي 

عملکرد 57-68-79 و 93 درجه سانتیگراد - ضریب 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k=5.6 پاشش

youngjin  
Flex

YJکره جنوبی PS001-ULEX15991 66010187 صنایع ایمنی
اطفاء تهران

1451
اسپرینکلر باالزن - واکنش استاندارد -سایز 1/2 دماي 
عملکرد 57-68-79 و 93 درجه سانتیگراد - ضریب 
psi 175 بیشترین فشار کاري- k=5.6 پاشش

youngjin  
Flex

YJکره جنوبی US002-ULEX15991 66010187 صنایع ایمنی
اطفاء تهران

1452
سیستم اطفاي حریق اتوماتیک گازي با استفاده از گاز 
خنثی آرگون IG01 به همراه شیر فعال کننده و کلیه 

متعلقات مربوطه
GIELLEایتالیاGL INERT-VdSS31700744245791پیراپاد آپادانا
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1453
سیستم اطفاي حریق اتوماتیک گازي با استفاده از گاز 

خنثی نیتروژن IG100 به همراه شیر فعال کننده و کلیه 
متعلقات مربوطه

GIELLEایتالیاGL INERT-VdSS31700744245791پیراپاد آپادانا

1454
سیستم اطفاي حریق اتوماتیک گازي با استفاده از گاز 
خنثی IG55 به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات 

مربوطه
GIELLEایتالیاGL INERT-VdSS31700744245791پیراپاد آپادانا

1455
سیستم اطفاي حریق اتوماتیک گازي با استفاده از گاز 

خنثی IG541 به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات 
مربوطه

GIELLEایتالیاGL INERT-VdSS31700744245791پیراپاد آپادانا

1456

(GPM) 50 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 145-102 :فشار کاري
(Psi) 204 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 32-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1457

 (GPM) 100 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 142-101 :فشار کاري
(Psi) 204 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 32-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1458

 (GPM) 150 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 137-97 :فشار کاري
(Psi) 204 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 32-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1459

 (GPM) Pump 200 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 138-99 :فشار کاري
(Psi) 217 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 50-260ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1460

 (GPM) Pump 250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 135-95 :فشار کاري
(Psi) 217 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 50-260ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1461

 (GPM) Pump 300 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 139-92 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 65-260ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1462

 (GPM) Pump 400 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 138-90 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 65-260ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1463

 (GPM) Pump 450 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 135-87 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 65-260ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1464

 (GPM) Pump 450 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 146-101 :فشار کاري
(Psi) 203 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 80-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1465

 (GPM) Pump 500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 146-99 :فشار کاري
(Psi) 203 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 80-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1466

 (GPM) Pump 500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 234-152 :فشار کاري
(Psi) 270 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 80-315ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران
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1467

 (GPM) Pump 500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 213-144 :فشار کاري
(Psi) 247 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 100-315ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1468

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 210-137 :فشار کاري
(Psi) 247 :بیشترین فشار کاري

4x5 (in) :سایز
(RPM) 3000 :سرعت

EBITTمجارستانN 100-315ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1469

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 142-79 :فشار کاري
(Psi) 189 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 100-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1470

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 222-139 :فشار کاري
(Psi) 260 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 125-315ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1471

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 217-186 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 100-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1472

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 140-71 :فشار کاري
(Psi) 189 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 100-250ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1473

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 212-177 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 100-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1474

 (GPM) Pump 1250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 204-122 :فشار کاري
(Psi) 246 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 150-315ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1475

 (GPM) Pump 1250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 220-157 :فشار کاري
(Psi) 259 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 125-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1476

 (GPM) Pump 1500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 219-153 :فشار کاري
(Psi) 259 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 125-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1477

 (GPM) Pump 1500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 217-184 :فشار کاري
(Psi) 321 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 150-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1478

 (GPM) Pump 2000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - End Suction Pump :مدل

(Psi) 216-183 :فشار کاري
(Psi) 321 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانN 150-330ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1479

 (GPM) Pump 450 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 304-221 :فشار کاري
(Psi) 400 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 400ULEX2665166518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1479

 (GPM) Pump 500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 167-112 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 250ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1480

 (GPM) Pump 500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 300-219 :فشار کاري
(Psi) 400 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 400ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1480

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 167-106 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 250ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1481

 (GPM) Pump 750 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 280-199 :فشار کاري
(Psi) 400 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 400ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1481

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 162-98 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 100 - 250ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1482

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 190-110 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 300ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1483

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 177-101 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 320ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1484

 (GPM) Pump 1000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 288-178 :فشار کاري
(Psi) 348 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 390ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1483

 (GPM) Pump 1250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 189-107 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 300ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1484

 (GPM) Pump 1250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 175-97 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 320ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1485

 (GPM) Pump 1250 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 278-165 :فشار کاري
(Psi) 348 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 390ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1484

 (GPM) Pump 1500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 185-101 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 125 - 300ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1485

 (GPM) Pump 1500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 155-98 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 150 - 300ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1486

 (GPM) Pump 1500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 242-150 :فشار کاري
(Psi) 320 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 150 - 355ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1485

 (GPM) Pump 2000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 222-124 :فشار کاري
(Psi) 246 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 150 - 630ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1486

 (GPM) Pump 2000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 149-94 :فشار کاري
(Psi) 232 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 150 - 300ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1487

 (GPM) Pump 2000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 234-138 :فشار کاري
(Psi) 320 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP 150 -355ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1486

 (GPM) Pump 2000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 213-195 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP F 150 - 630 ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1487

 (GPM) Pump 2500 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 211-188 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP F 150 - 630 ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1488

 (GPM) Pump 3000 :پکیج پمپ آتشنشانی
Centrifugal - Split Case Pump :مدل

(Psi) 213-182 :فشار کاري
(Psi) 290 :بیشترین فشار کاري

EBITTمجارستانSCP F 150 - 630 ULEX2665266518241 شرکت ملی اطفاء
ایران

1489
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 76200وفشارGpm با دبی -End _suction
150

Standart Pompa ترکیهSNK50-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1490
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 74250وفشارGpm با دبی -End _suction
150

Standart Pompa ترکیهSNK50-25UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1491
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 71300وفشارGpm با دبی -End _suction
148

Standart Pompa ترکیهSNK50-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1492
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 75300وفشارGpm با دبی -End _suction
143

Standart Pompa ترکیهSNK65-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1493
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 70400وفشارGpm با دبی -End _suction
142

Standart Pompa ترکیهSNK65-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1494
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
-PSI 115450وفشارGpm با دبی -End _suction

141
Standart Pompa ترکیهSNK65-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه

پردیس

1495
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 70450وفشارGpm با دبی -End _suction
148

Standart Pompa ترکیهSNK80-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1496
- Centrifugal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع

-PSI 68500وفشارGpm با دبی -End _suction
148

Standart Pompa ترکیهSNK80-250UL FM/EX1574388316724 انرژي تهویه
پردیس

1497 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 85-176100وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS65-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1498 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 84-175150وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS65-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1499 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 83-173200وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS65-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1500 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 81-171250وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS65-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1501 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 80-171300وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS65-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1502 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 85-162400وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS80-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1503 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 85-162450وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS80-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1504 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 92-162500وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS80-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1505 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 143-208500وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS80-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1506 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 149-204750وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS80-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1507 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 73-176750وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS100-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1508 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 68-1751000وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS100-250UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1509 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 95-2001250وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS125-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1510 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 96-1991500وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS125-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1511 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 124-1922000وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS125-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1512 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 74-1912000وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS150-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1513 Horizontal مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع
PSI 87-1892500وفشارGpm با دبی -Split CaseStandart Pompa ترکیهSDS150-315UL FM/EX1569388316724 انرژي تهویه

پردیس

1514

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مجهز به نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال نظارت

Butterfly Valve with Indicating    
(Resilient Seated Wafer Ends   )

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
W25 -300
W25 -250
W25 -200

ULEX1644791305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1515

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مجهز به نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال نظارت

Butterfly Valve with Indicating    
(Resilient Seated Lug Ends   )

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
L25 -300
L25 -250
L25 -200

ULEX1644791305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1516

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مجهز به نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال نظارت

Butterfly Valve with Indicating    
(Resilient Seated Grooved Ends   )
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
GG25 -300
GG25 -250
GG25 -200

ULEX1644791305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1517

شیر قطع کن از نوع پروانه اي مجهز به نشانگر و قابلیت 
ارسال سیگنال نظارت

Butterfly Valve with Indicating    
(Resilient Seated Grooved Ends   )

(Ductile Iron Body  )
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

300psi :بیشترین فشار کاري

GALAچینGG20 -300UL

FM

0003051391
EX16447

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1518

(OS&Y) شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر
 Resilient Seated OS  &Y Type -Flanged

(Ends
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FF333 -300
FF333 -250
FF333 -200

UL

FM

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1519

(OS&Y) شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated OS  &Y Type -Flange

(Groove Ends 
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FG333 -300
FG333 -250
FG333 -200

FM

UL

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1520

(OS&Y) شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated OS  &Y Type -Groove

(Groove Ends 
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
GG333 -300
GG333 -250
GG333 -200

FM

UL

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1521

(OS&Y) شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر
 Resilient Seated OS  &Y Type -MJ-MJ

(Ends
سایز (اینچ): 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
JJ333 -300
JJ333 -250
JJ333 -200

FM000306271191305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1522

(OS&Y) شیر دروازه اي با نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated OS  &Y Type -Flanged

(MJ Ends 
سایز (اینچ): 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FJ333 -300
FJ333 -250
FJ333 -200

FM000306271191305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1523

شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل
(Resilient Seated Flanged Ends   ) 

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
300psi :بیشترین فشار کاري

GALAچینFF55ULEX1637491305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1524

شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل
(Resilient Seated Grooved Ends   ) 

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
365psi :بیشترین فشار کاري

GALAچینGG50 -365ULEX1637491305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1525

شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل
 Resilient Seated Grooved Ends Riser    

((Shotgun)
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

365psi :بیشترین فشار کاري

GALAچینGGP50 -365ULEX1637491305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1526

(NRS) شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر
 Resilient Seated NRS Type   -Flanged

(Ends
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FF322 -300
FF322 -250
FF322 -200

UL

FM

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1527

(NRS) شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated NRS Type   -Flange)

(Groove Ends 
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FG322 -300
FG322 -250
FG322 -200

UL

FM

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1528

(NRS) شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated NRS Type   -Groove

(Groove Ends 
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
GG322 -300
GG322 -250
GG322 -200

UL

FM

0003062711
EX16373

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1529

(NRS) شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر
(Resilient Seated NRS Type   -MJ-MJ Ends 

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
JJ322 -300
JJ322 -250
JJ322 -200

FM000306271191305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1530

(NRS) شیر دروازه اي بدون نشانگر وضعیت شیر
-Resilient Seated NRS Type   -Flanged

(MJ Ends 
سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FJ322 -300
FJ322 -250
FJ322 -200

FM000306271191305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1531

شیر ایستگاهی عمودي باز و بسته بودن خط آتش نشانی  
با نشانگر سایز 4 تا 12 اینچ

 Indicator Post  -Wall / Underground
Type

GALAچینG388
W388

UL

FM

0003049247
EX16376

91305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1532

Y صافی نوع
(Flange-Flange Ends ) 

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FF70 -300
FF70 -250
FF70 -200

ULEX1637591305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1533

Y صافی نوع
(Flange-Groove Ends ) 

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
FG70 -300
FG70 -250
FG70 -200

ULEX1637591305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1534

Y صافی نوع
(Groove-Groove Ends  

سایز (اینچ): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
بیشترین فشار کاري: 300psi و 250، 200

GALAچین
GG70 -300
GG70 -250
GG70 -200

ULEX1637591305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1535

شیر تخلیه هوا
(AIR RELEASE VALVES  )
سایز (اینچ): 0.5 - 3/4 - 1

200psi :بیشترین فشار کاري

GALA9712چینFMPR45202891305068
44093105

آبادگستر 
تاسیسات ایرانیان، 
صنعت محور ایمن 

اندیش

1536

اسپرینکلر واکنش استاندارد باالزن سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5661ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1537

اسپرینکلر واکنش استاندارد باالزن سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8164ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1538

اسپرینکلر واکنش سریع باالزن سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5615ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1539

اسپرینکلر واکنش سریع باالزن سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8118ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1540

اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5651ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1541

اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8156ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1542

اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5601ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1543

اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8106ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1544

اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواري افقی سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5670ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1545

اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواري افقی سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 درجه سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8171ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1546

اسپرینکلر واکنش سریع دیواري افقی سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5626ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1547

اسپرینکلر واکنش سریع دیواري افقی سایز 3/4 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8127ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1548

اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواري عمودي سایز 1/2 
اینچ 

 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5675ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1549

اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواري عمودي سایز 3/4 
اینچ 

 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8176ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1550

اسپرینکلر واکنش سریع دیواري عمودي سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5632ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1551

اسپرینکلر واکنش سریع دیواري عمودي سایز 1/2 اینچ 
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8133ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1552

اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 
اینچ

 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5654ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1553

اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ
 با دماي عملکرد 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5604ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1554

اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 
اینچ

گراد رد 93، 79، 68 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5656ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1555

اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 
اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115 

AG Sprinkler-اسپانیاGA8173ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1556
اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5645ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1557

اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ
 با دماي عملکرد 93، 79، 68 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115 

AG Sprinkler-اسپانیاGA8145ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1558

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن 
سایز 3/4 اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8159ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1559

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز 
3/4 اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8109ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1560

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواري سایز 
3/4 اینچ

گراد رد 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8174ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1561

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواري سایز 1/2 
اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5628ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1562

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواري سایز 3/4 
اینچ

گراد رد 93، 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8128ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1563

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن 
سایز 3/4 اینچ

گراد رد 79,93، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8104ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1564

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواري 
افقی سایز 1/2 اینچ

گراد رد 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5613ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1565

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواري 
افقی سایز 3/4 اینچ

گراد رد 79، 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8113ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1566

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع  باالزن 
سایز 3/4 اینچ

گراد رد 79.93.141، 68 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 160

AG Sprinkler-اسپانیاGA1121ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1567

اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع  پایین 
زن سایز 3/4 اینچ

گراد رد 79.93.141، 68 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 160

AG Sprinkler-اسپانیاGA1113ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1568

اسپرینکلر فشار باال واکنش استاندارد باالزن سایز 1/2 اینچ
C 57 ،68 ،79 ،93 ،141,182 با دماي عملکرد 

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5662ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1569

اسپرینکلر فشار باال واکنش استاندارد باالزن سایز 3/4 اینچ
C 57 ،68 ،79 ،93 ،141,182 با دماي عملکرد 

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8165ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1570

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع باالزن سایز 1/2 اینچ
C 57 ،68 ،79 ،93 ،141,182 با دماي عملکرد 

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5616ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1571

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع باالزن سایز 3/4 اینچ
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8119ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1572

اسپرینکلر فشار باال واکنش استاندارد پایین زن سایز 1/2 
اینچ

C 57 ،68 ،79 ،93 ،141,182 با دماي عملکرد 
Working Pressure 300 psi

K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5652ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1573

اسپرینکلر فشار باال واکنش استاندارد پایین زن سایز 3/4 
اینچ

C 57 ،68 ،79 ،93 ،141,182 با دماي عملکرد 
Working Pressure 300 psi

K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8157ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1574

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع پایین زن سایز 1/2 اینچ
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاGA5602ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1575

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع پایین زن سایز 3/4 اینچ
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 300 psi
K.Factor: 115

AG Sprinkler-اسپانیاGA8107ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1576

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 
1/2 اینچ

گراد رد 68، 57 سان ا دمای عمل  
Working Pressure 300 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5605ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1577

اسپرینکلر فشار باال واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 
1/2 اینچ

گراد رد 68، 57 درجه سان ا دمای عمل  
Working Pressure 300 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5646ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1578

اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد باالزن 
سایز 1/2 اینچ

 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5663ULEX1533188308564 
تک الد88308566

1579

اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع باالزن سایز 
1/2 اینچ

 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80 

AG Sprinkler-اسپانیاGA5617ULEX1533188308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1580

اسپرینکلر واکنش سریع باالزن سایز 1/2 اینچ
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاAG1425LPCBg034 /1488308564 
تک الد88308566

1581

اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز 1/2 اینچ
 با دماي عملکرد 141، 93، 79، 68، 57 سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاAG6601LPCBg034 /1488308564 
تک الد88308566

1582

اسپرینکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن 
(Concealed)

دماي عملکرد اسپرینکلر74-100 سانتیگراد
به همراه کاور مخصوص با دماي عملکرد 57-74 درجه 

سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 80

AG Sprinkler-اسپانیاAG3415LPCBAg034 /1588308564 
تک الد88308566

1583

ESFR اسپرینکلر پایین زن
دماي عملکرد اسپرینکلر74-100 سانتیگراد
Working Pressure 175 psi

K.Factor: 200

AG Sprinkler-اسپانیاAG1812LPCBr034 /0188308564 
تک الد88308566

1584

ESFR اسپرینکلر پایین زن
دماي عملکرد اسپرینکلر74-100 درجه سانتیگراد

Working Pressure 175 psi
K.Factor: 245

AG Sprinkler-اسپانیاAG1914LPCBr034 /0288308564 
تک الد88308566

1585

 شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر 
طول 700، 1000، 1200، 1500 و 1800 میلیمتر

بدون غالف
Maximum Working Pressure 200psi

AG Sprinkler-اسپانیاAG FLEX U- -ULEX1579388308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1586

 شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر 
طول 700، 1000، 1200، 1500 و 1800 میلیمتر

داراي غالف
Maximum Working Pressure 200psi

AG Sprinkler-اسپانیاAG FLEX B- -ULEX1579388308564 
تک الد88308566

1587
شیر پروانه اي  سایز 1/4 1، 1/2 1، 2، 1/2 2 اینچ

دو سر گروو
Working Pressure  300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاGLR G300ULEX1582688308564 
تک الد88308566

1588
شیر پروانه اي  سایز 1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10 و 12 اینچ

دو سر گروو
Working Pressure  300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاVM G300ULEX1582688308564 
تک الد88308566

1589
شیر پروانه اي  سایز 1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10 و 12 اینچ

  اتصال ویفر
Working Pressure  300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاVM W300ULEX1582688308564 
تک الد88308566

1590
شیر پروانه اي  سایز 1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10 و 12 اینچ

اتصال رزوه اي
Working Pressure  300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاGLR T300ULEX1582688308564 
تک الد88308566

1591

OS&Y شیر دروازه اي با  رزوه بلند نوع
اتصال رزوه اي

 سایز 1/2 1، 1/4 1، 1 و 3/4 اینچ 
MaximumWorking Pressure   175 psi

AG Sprinkler-اسپانیاOSY T175ULEX1596388308564 
تک الد88308566

1592

OS&Y شیر دروازه اي با رزوه بلند نوع
اتصال فلنجی

 سایز 2، 1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10، 12 اینچ 
MaximumWorking Pressure   232 psi

AG Sprinkler-اسپانیاVCOSY232ULEX1596388308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1593

OS&Y شیر دروازه اي با رزوه بلند نوع
اتصال فلنجی

2، 1/2 2، 3، 4، 6، 8، 10، 12 اینچ 
MaximumWorking Pressure   300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاVCOSY300ULEX1596388308564 
تک الد88308566

1594
شیر سیستم تر سایز 3، 4، 6، 8 اینچ

اتصال فلنجی
MaximumWorking Pressure   300 psi

AG Sprinkler-اسپانیاH & &-1 2 3ULEX1570188308564 
تک الد88308566

شیر سیستم خشک سایز 4، 6 اینچ1595
RatedWorking Pressure   175 psi AG Sprinkler-اسپانیاAGDULEX1570088308564 

تک الد88308566

1596

شیر سیستم سیالبی سایز 2، 1/2 2، 3، 4، 6، 8 اینچ   
 , ”Rated working pressure 250 psi for 2

 8 , ”3 , ”½2
300psi for 4”, 6 

AG Sprinkler-اسپانیاAGCXFM-88308564 
تک الد88308566

1597

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
200GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 105-140 :فشار کاري
Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 50/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1598

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 99-136 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 50/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1599

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-147 :فشار کاري
Psi 239 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1600

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-147 :فشار کاري
Psi 239 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1601

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-141 :فشار کاري
Psi 239 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1602

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-138 :فشار کاري
Psi 239 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1603

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 111-135 :فشار کاري
Psi 239 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1604

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-138 :فشار کاري
Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 80/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1605

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 105-132 :فشار کاري
Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 80/26UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1606

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
200GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 72-99 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 50/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1607

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 69-99 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 50/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1608

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 86-107 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1609

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 86-107 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1610

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 83-104 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1611

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 80-102 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1612

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 77-99 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 65/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1613

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 90-100 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 80/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر

1614

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 87-98 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 80/20UL & FM  EX2743155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1615

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
50GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 76-111 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 40/20FM55041863آدیش آذر مهر

1616

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
100GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 72-109 :فشار کاري

Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 40/20FM55041863آدیش آذر مهر

1617

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 End Suction 
100GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 100-138 :فشار کاري
Psi 232 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینESF 40/26FM55041863آدیش آذر مهر

1618

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 83-136 :فشار کاري

Psi 280 :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-80-250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1619

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 123-195 :فشار کاري

400Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-100-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1620

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 82-135 :فشار کاري

280Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSFC125-80-250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1621

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-189 :فشار کاري

400Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-100-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1622

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 80-134 :فشار کاري

280Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSFD125-80-250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1623

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-187 :فشار کاري

400Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSFD125-100-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1624

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 79-133 :فشار کاري

280Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSFD125-80-250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1625

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 172-257 :فشار کاري

261Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSFD125-80-
G350UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1626

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 117-184 :فشار کاري

400Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-100-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1627

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 117-162 :فشار کاري

310Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1628

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 137-207 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
310ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1629

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 208-283 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1630

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 151-203 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
310FM55041863آدیش آذر مهر

1631

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 123-186 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320FM55041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1632

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 204-277 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400FM55041863آدیش آذر مهر

1633

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 108-120 :فشار کاري

280Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-80-250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1634

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 169-251 :فشار کاري

261Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-80-
G350UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1635

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 138-198 :فشار کاري

202Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1636

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 104-163 :فشار کاري

400Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF125-100-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1637

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-184 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320FM55041863آدیش آذر مهر

1638

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-160 :فشار کاري

310Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
250ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1639

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 132-203 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
310ULEX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1640

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 203-277 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1641

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 199-270 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400FM55041863آدیش آذر مهر

1642

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 148-198 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
310FM55041863آدیش آذر مهر

1643

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 272-367 :فشار کاري

460Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
420UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1644

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 130-191 :فشار کاري

202Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1645

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-237 :فشار کاري

350Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
310UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1646

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 103-151 :فشار کاري

310Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
250ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1647

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 121-192 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
310ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1648

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 192-265 :فشار کاري

370Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400ULEX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1649

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 189-257 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-125-
400FM55041863آدیش آذر مهر

1650

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-179 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320FM55041863آدیش آذر مهر

1651

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 132-193 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF150-100-
320FM55041863آدیش آذر مهر

1652

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 260-359 :فشار کاري

460Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
420UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1653

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-190 :فشار کاري

187Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-125-
300UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1654

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 118-177 :فشار کاري

261Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-125-
380UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1655

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 112-230 :فشار کاري

350Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-125-
310UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1656

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 83-149 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
250UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1657

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 241-346 :فشار کاري

460Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
420UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1658

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-181 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
460UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1659

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-221 :فشار کاري

350Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
310UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1660

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-191 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
330FM55041863آدیش آذر مهر

1661

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 121-181 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
400UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1662

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 118-175 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
460UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1663

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 111-174 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
400UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1664

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 107-190 :فشار کاري

310Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
330UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1665

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 118-186 :فشار کاري

320Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
S500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1666

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 149-234 :فشار کاري

320Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
S500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1667

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 123-239 :فشار کاري

362Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
350UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1668

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

160Psi :فشار کاري
275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
400UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1669

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-227 :فشار کاري

362Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
350UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1670

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

138Psi :فشار کاري
275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
430UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1671

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 165-203 :فشار کاري

333Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
450UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1672

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 110-176 :فشار کاري

320Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
S500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1673

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 141-225 :فشار کاري

320Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
S500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1674

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 125-190 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
430UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1675

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 158-197 :فشار کاري

333Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
450UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1676

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 176-249 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1677

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-154 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1678

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 162-238 :فشار کاري

340Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1679

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 144-187 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
430UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1680

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-188 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
600ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1681

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 130-192 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
490FMEX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1682

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 169-242 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1683

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 117-152 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1684

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 107-184 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
600ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1685

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-189 :فشار کاري

290Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
490UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1686

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 154-229 :فشار کاري

340Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1687

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 142-176 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF250-200-
600ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1688

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-148 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1689

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 162-233 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1690

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 138-217 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1691

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-185 :فشار کاري

290Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
490UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1692

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 125-225 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1693

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-145 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1694

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 136-216 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1695

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 129-196 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1696

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 153-181 :فشار کاري

290Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
490ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1697

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 121-222 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1698

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

 Split Case Single stage     
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 118-220 :فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500FM55041863آدیش آذر مهر

1699

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 134-214 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1700

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 127-194 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1701

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 134-218 :فشار کاري

330Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF300-250-
500UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1702

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
5500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 124-192 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1703

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
6000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 127-209 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1704

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
6000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-190 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1705

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
6500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

205Psi :فشار کاري
300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1706

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
6500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-186 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1707

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
7000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

201Psi :فشار کاري
300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1708

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
7000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 113-182 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1709

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
7500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

195Psi :فشار کاري
300Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF350-250-
640UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1710

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Single stage     
7500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-179 :فشار کاري

315Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF400-350-
640ULEX2674855041863آدیش آذر مهر

1711

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Multistage    
750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 263-361 :فشار کاري

450Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
450*2UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1712

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Multistage    
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 253-354 :فشار کاري

450Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
450*2UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1713

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Multistage    
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 236-342 :فشار کاري

450Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
450*2UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1714

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  
Split Case Multistage    
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

324Psi:فشار کاري
450Psi :بیشترین فشار کاري

NM FIRE چینSCF200-150-
450*2UL & FM  EX2674855041863آدیش آذر مهر

1715

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 41-51:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1716

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 82-102:فشار کاري
تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1717

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 124-153:فشار کاري

تعداد طبقه : 3

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1718

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 165-305:فشار کاري

تعداد طبقه : 4تا6

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1719

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 40-49:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1720

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 77-97:فشار کاري
تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1721

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-292:فشار کاري

تعداد طبقه : 3تا6

NM FIRE چینVTP250 400-28UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1722

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 40-44:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP250 550-26UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1723

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 77-88:فشار کاري
تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP250 550-26UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1724

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-132:فشار کاري

تعداد طبقه : 3

NM FIRE چینVTP250 550-26UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1725

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 155-176:فشار کاري

تعداد طبقه : 4

NM FIRE چینVTP250 550-26UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1726

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 194-264:فشار کاري

تعداد طبقه : 5و6

NM FIRE چینVTP250 550-26UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1727

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 43-293:فشار کاري
تعداد طبقه : 1تا6

NM FIRE چینVTP250 550-26FM55041863آدیش آذر مهر

1728

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 54-255:فشار کاري
تعداد طبقه : 1تا6

NM FIRE چینVTP250 550-26FM55041863آدیش آذر مهر

1729

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 50-82:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP300 860-43UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1730

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 100-245:فشار کاري

تعداد طبقه :2و3

NM FIRE چینVTP300 860-43UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1731

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 53-78:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP300 860-43UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1732

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 105-235:فشار کاري

تعداد طبقه : 2و3

NM FIRE چینVTP300 860-43UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1733

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 47-62:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1734

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 93-124:فشار کاري
تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1735

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 140-249:فشار کاري

تعداد طبقه :3و4

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1736

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 45-61:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1737

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 90-121:فشار کاري
تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1738

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 135-243:فشار کاري

تعداد طبقه : 3-4

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1739

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 56-74:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1740

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 112-148:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1741

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
3500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 168-295:فشار کاري

تعداد طبقه : 3-4

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1742

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 54-72:فشار کاري
تعداد طبقه : 1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1743

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 107-144:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1744

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 161-288:فشار کاري

تعداد طبقه :3و4

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1745

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 61-82:فشار کاري
تعداد طبقه :1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1746

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 122-163:فشار کاري

تعداد طبقه :2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1747

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 183-245:فشار کاري

تعداد طبقه :3

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1748

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 58-79:فشار کاري
تعداد طبقه :1

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1749

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-159:فشار کاري

تعداد طبقه :2

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1750

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 174-238:فشار کاري

تعداد طبقه :3

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1751

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

229Psi:فشار کاري
تعداد طبقه :3

NM FIRE چینVTP350 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1752

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 74-98:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :1

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1753

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 148-195:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :2

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1754

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 222-293:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :3

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1755

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 70-95:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :1

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1756

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 141-190:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :2

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1757

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 211-285:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه :3

NM FIRE چینVTP400 1250-36UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1758

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
100GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-44:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1759

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
100GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 61فشار کاري:فشار کاري:265تا

تعداد طبقه 2-6

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1760

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
150GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-44:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1761

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
150GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 60-263:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه2تا6

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1762

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
200GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-43:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1763

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
200GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 56-257:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2تا6

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1764

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-42:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1765

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی

Psi 52فشار کاري:فشار کاري:250تا
تعداد طبقه 2و6

NM FIRE چینVTP100 40-6UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1766

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-235:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2تا8

NM FIRE چینVTP150 200-17UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1767

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-227:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه  2تا8

NM FIRE چینVTP150 200-17UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1768

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
ظرفیت آبدهی(دبی): 450

Psi 40-225:فشار کاري:فشار کاري
تعداد طبقه 8تا2

NM FIRE چینVTP150 200-17UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1769

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-221:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2تا8

NM FIRE چینVTP150 200-17UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1770

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-313:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2تا8

NM FIRE چینVTP200 250-22UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1771

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 40-288:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه  2تا8

NM FIRE چینVTP200 250-22UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1772

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 59-87:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1773

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 118-261:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه  2و3

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1774

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 70-85:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1775

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 141-170:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1776

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 211-255:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 3

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1777

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 60-107:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1778

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
4500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-322:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه  2و3

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1779

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 72-105:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 1

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1780

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Fire Pumps  

Vertical Turbine  
5000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 143-316:فشار کاري:فشار کاري

تعداد طبقه 2و3

NM FIRE چینVTP350 1400-45UL & FM  EX2765655041863آدیش آذر مهر

1781

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 255 اسب بخار
دور موتور: 1760-1500 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-114ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1782

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 268 اسب بخار
دور موتور: 1900-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-114ULEX2672155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1783

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 280 اسب بخار
دور موتور: 2100-1900 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-114ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1784

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت:457 اسب بخار
دور موتور: 1760-1500 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1785

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 460 اسب بخار
دور موتور: 1900-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1786

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت:426 اسب بخار
دور موتور: 2020-1900 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1787

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 123 اسب بخار
دور موتور: 2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-102ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1788

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 134 اسب بخار
دور موتور: 2350-2100 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-102ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1789

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 148 اسب بخار
دور موتور: 2650-2350 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-102ULEX2672155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1790

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 153 اسب بخار
دور موتور: 2980-2650 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-102ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1791

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 280 اسب بخار
دور موتور:1760-1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-114UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1792

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 305 اسب بخار
دور موتور:2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-114UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1793

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي دوازده سیلندر

حداکثر قدرت: 1207 اسب بخار
دور موتور:1760-1540 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM12-159ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1794

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 221 اسب بخار
دور موتور:1760-1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM C6-114ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1795

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 248 اسب بخار
دور موتور:2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM C6-114ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1796

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 396 اسب بخار
دور موتور:1760-1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1797

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

حداکثر قدرت: 412 اسب بخار
دور موتور:2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1798

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي هشت سیلندر

حداکثر قدرت: 483 اسب بخار
دور موتور:1760-1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM8-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1799

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي هشت سیلندر

حداکثر قدرت: 496 اسب بخار
دور موتور:2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM8-128ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1800

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي دوازده سیلندر

حداکثر قدرت: 744 اسب بخار
دور موتور:1760-1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM12-128UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1801

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي دوازده سیلندر

حداکثر قدرت: 759 اسب بخار
دور موتور:2100-1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM12-128UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1802

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي چهار سیلندر

 قدرت: 51 اسب بخار
دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM4-90UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1803

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي چهار سیلندر
 قدرت:86 اسب بخار

دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM4-105UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1804

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي چهار سیلندر
 قدرت:94 اسب بخار

دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM4-108ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1805

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي چهار سیلندر

 قدرت:121اسب بخار
دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B4-108UL & FM  EX2672155041863آدیش آذر مهر

1806

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

 قدرت:126اسب بخار
دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-102ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1807

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

 قدرت:268اسب بخار
دور موتور:2900 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM D6-110ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1808

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

 قدرت:153اسب بخار
دور موتور:2950 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM B6-110ULEX2672155041863آدیش آذر مهر

1809

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

 قدرت:338 اسب بخار
دور موتور:1760 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-135FM-55041863آدیش آذر مهر

1810

موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازي پمپ آتش نشانی 
داراي شش سیلندر

 قدرت:340 اسب بخار
دور موتور:1470 دور در دقیقه

NM FIRE چینNM6-135FM=55041863آدیش آذر مهر



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1811

شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفاي آبی اسپرینکلر
Wet Alarm Valve  

 Retard سایز 4 و 6 اینچ اتصال فلنجی به همراه 
Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت 

عمودي
psi 175 فشار کاري

Chang Der تایوانModel A ULEX512071192آوند انرژي

1812

اسپرینکلر باالزن واکنش استاندارد سایز 1/2"
 با دماي عملکرد 93، 79، 68، 57 درجه سانتیگراد

175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2500ULEX2662688308564 
تک الد88308566

1813

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز 1/2"
دماي عملکرد 93، 79، 68، 57 درجه سانتیگراد

175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2510ULEX2662688308564 
تک الد88308566

1814

اسپرینکلر باالزن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 93، 79، 68، 57 درجه سانتیگراد

175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2600ULEX2662688308564 
تک الد88308566

1815

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز 1/2 اینچ
دماي عملکرد 93، 79، 68، 57 درجه سانتیگراد

175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2610ULEX2662688308564 
تک الد88308566

1816

اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد 
سایز 1/2"

دماي عملکرد 74،96،105 درجه سانتیگراد
175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2010ULEX2662688308564 
تک الد88308566



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1817

اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز 
"1/2

دماي عملکرد 74،96،105 درجه سانتیگراد
175psi فشار کاري
K-Factor: 5.6

Mastecoکره جنوبیMT2110ULEX2662688308564 
تک الد88308566

1818
شیر تر سایز 1/2 2، 3 ، 4، 6 اینچ
Wet Alarm Check Valve    

200psi فشار کاري
Mastecoکره جنوبیMWAV-1ULEX2664788308564 

تک الد88308566

1819
شیر سیستم سیالبی سایز 4، 6 اینچ

Deluge Valve 
250psi فشار کاري

Mastecoکره جنوبیMDV #-1-ULEX2791288308564 
تک الد88308566

1820

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 88-139 :فشار کاري

Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1821

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 104-161 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1822

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 116-180 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1823

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

300GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-186 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1824

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  

400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 84-134 :فشار کاري

Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1825

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 99-157 :فشار کاري

Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1826

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 111-175 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1827

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی 
Psi 115-182 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1828

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 81-132 :فشار کاري

Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1829

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 96-155 :فشار کاري

Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1830

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 108-173 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1831

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

450GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 113-179 :فشار کاري
Psi 300 :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1832

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 78-129 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1833

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 93-152 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1834

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 105-171 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1835

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-177 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF L4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1836

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 130-176 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1837

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 153-206 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1838

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 171-230 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1839

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 177-238 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1840

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 79-124 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1841

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 96-149 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1842

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 106-169 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1843

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-176 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1844

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 114-162 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1845

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 137-192 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1846

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 155-215 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1847

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  

750GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 162-224 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF4 13ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1848

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 82-124 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF5 11UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1849

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 97-147 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF5 11UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1850

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-165 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF5 11UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1851

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 113-171 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF5 11UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1852

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 127-175 :فشار کاري

335Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF K6 14ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1853

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 151-206 :فشار کاري

335Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF K6 14ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1854

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 169-230 :فشار کاري

335Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF K6 14ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1855

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 175-239 :فشار کاري

335Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF K6 14ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1856

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 80-122 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1857

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 113-173 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1858

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 119-182 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1859

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 113-180 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1860

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 83-132 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12FM-44245791پیراپاد آپادانا

1861

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 134-154 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12FM-44245791پیراپاد آپادانا

1862

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-170 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12FM-44245791پیراپاد آپادانا

1863

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 108-165 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12FM-44245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1864

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 106-172 :فشار کاري

275Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 12UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1865

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 76-117 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1866

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 109-167 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1867

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-175 :فشار کاري

271Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1868

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 101-124 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 18FM-44245791پیراپاد آپادانا

1869

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
1500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 100-140 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF6 21FM-44245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1870

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 120-148 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 13UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1871

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 136-167 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 13UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1872

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 141-173 :فشار کاري

300Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 13UL & FM  EX2729444245791پیراپاد آپادانا

1873

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 80-122 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1874

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-172 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1875

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 121-181 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1876

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 98-126 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 21FM-44245791پیراپاد آپادانا

1877

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 110-140 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 17FM-44245791پیراپاد آپادانا

1878

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 106-136 :فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 17FM-44245791پیراپاد آپادانا

1879

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 74-115 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1880

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
   Centrifugal Split Case  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 110-166 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1881

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
  Centrifugal Split Case  
2500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 115-175 :فشار کاري

272Psi :بیشترین فشار کاري

PUMPSENSEهندHF8 20ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1882

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
400GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 194-327:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFT3 11ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1883

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
500GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 187-320:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFT3 11ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1884

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 179-262:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFTD L6 12ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا
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1885

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 210-306:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFTD L6 12ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1886

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1000GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 240-347:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFTD L6 12ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1887

مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع 
 Centrifugal Split Case  
1250GPM :(دبی)ظرفیت آبدهی
Psi 229-342:فشار کاري

تعداد طبقه : 2

PUMPSENSEهندHFTD L6 12ULEX2729444245791پیراپاد آپادانا

1888
شیر تست و تخلیه 1و 1/4 1و 1/2 1و 2 اینچ 
 K=5.6 ضریب تخلیه - Threaded رزوه اي

psi 175 فشار کاري
Ban Chang تایوانBH-6(615)UL FM / EX516144245791پیراپاد آپادانا

1889
شیر تست و تخلیه 1 و 1/4 1 اینچ 

 K=5.6 ضریب تخلیه - Threaded رزوه اي
psi 175 فشار کاري 

Ban Chang تایوانBH-7 (614)UL FM / EX516144245791پیراپاد آپادانا

1890
شیر اتصال آتش نشانی با  زبانه دوتایی 90 درجه  داراي 

2 ورودي1/2 2 اینچ و خروجی 4 اینچ با فشار کاري 
500GPM  175 و  آبدهیPSI

Ban Chang تایوانBH B-40( 87)UL FM / EX407844245791پیراپاد آپادانا

1891
شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم  داراي 2 

ورودي1/2 2 اینچ   و خروجی 4 اینچ با فشار کاري 
500GPM  175 و آبدهیPSI

Ban Chang تایوانBH B-41( 88)UL FM / EX407844245791پیراپاد آپادانا



شرکت نمایندهشماره تماسشماره تاییدیهتاییدیهشماره قطعهکشورسازندهنام تجارينام محصولردیف

فهرست محصوالت اطفاي حریق مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -  به روزرسانی 1400/03/01

1892
شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم  داراي 2 

ورودي1/2 2 اینچ و خروجی 4 اینچ با فشار کاري 
500GPM 300 و آبدهیPSI

Ban Chang تایوانBH1- 
A S B(86 )( 201 )UL FM / EX407844245791پیراپاد آپادانا

1893
شیر اتصال آتش نشانی با  زبانه تکی 90 درجه  داراي 2 

ورودي1/2 2 اینچ  و خروجی 4 اینچ با فشار کاري 
500GPM 300 و آبدهیPSI

Ban Chang تایوانBH2- 
B S D(86 )( 202 )UL FM / EX407844245791پیراپاد آپادانا

شیر اتصال آتش نشانی مستقیم داراي ورودي1/2 2 اینچ  1894
300PSI با خروجی 3 اینچ، با فشار کاريBan Chang 121تایوان

122ULEX407844245791پیراپاد آپادانا

1895
شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر داراي روکش فلزي به طول 

هاي 500 , 700 , 1000 , 1500 , 2000 میلیمتر و 
PN16 فشار - DN 25 و DN 20 قطر

KayseترکیهSPR20 , 25FMFM304983588288551سازه پایدار الهیه

1896
اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهاي 1 تا 
10 اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار 

250psi
KayseترکیهKMDK FM/ -FMFM306041888288551سازه پایدار الهیه

1897
لوپ انعطاف پذیر  U و V شکل (U,V FLEX) در 
سایزهاي 1تا 10 اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و 

250psi فشار -  Grooved
KayseترکیهUV FM/ -FMFM306041888288551سازه پایدار الهیه

1898
 -OS&Y نوع - GATE VALVES -شیر دروازه اي

بیشترین فشار کاري: 300psi , 200psi - سایز 2 الی 
12 اینچ

NingJin

CHPBV( چین(
Z41-200,300
Z481-200,300
Z81-200,300 

ULEX1566777335144هادیان حریق نافع

شیر  پروانه اي - Wafer -  بیشترین فشار کاري: 1899
300psi  - سایز 2 الی 12 اینج

NingJin

CHPBV( WDچین( X-371
WD Y-371ULEX1638377335144هادیان حریق نافع


