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فهرست محصوالت اعالم حریق مورد تائید سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران

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

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

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا 

.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد. از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد

.ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل براساس تاریخ اعالم و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد: توجه 

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در 

مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در .این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد

.این خصوص ندارد
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phone number

شرکت نماینده 

`Representatio

1
 در سایزهای 1کابل مقاوم حریق سری 

 میلیمتر مربع4 الی 1.5
FLAME-X 950 SERIES 1814c/01

2
، 1 در سایزهای 2کابل مقاوم حریق سری 

 میلیمتر  مربع با تعداد رشته 4 و 2.5، 1.5

4 و 3، 2های 

FLAME-X 950 SERIES 2

814a/01

814f/01

1354e/01

3
 در سایزهای 2eکابل مقاوم حریق سری 

 میلیمتر  مربع با تعداد 4 و 2.5، 1.5، 1

19 و 12، 7، 4، 3، 2رشته های 

FLAME-X 950 SERIES 2E

814b/01

814g/01

1354f/01

4
 در سایزهای 4کابل مقاوم حریق سری 

 میلیمتر  مربع با تعداد رشته 4 الی 1.5

4 و 3، 2های 

FLAME-X 950 SERIES 41354c/01

5
 میلیمتر 2.5 تا 1کابل مقاوم حریق با قطر 

4-3-2تعداد رشته - مربع 

SHENZHEN 

LILUTONG 

TECHNOLOGY 

(LLT)

آتش پاد پارسLLT-FR       Multi-CoreLPCB1383a/0144200425چین

 Fireguard-UK FG FRC 180انگلیسfireguardکابل مقاوم حریق7

PH30
LPCB711c/0166521793

صنعت حفاظ الکترونیک برنا 

(صحاب)

8
            کابل مقاوم در برابر حریق     

میلیمتر مربع از نوع 2  * 2/5 و  2 * 1/5

افشان و  مفتول

ITALCONDایتالیا            ITALFIRE-082                

ITALFIRE-083    
LPCB1168a/0144200425آتش پاد پارس

 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در 

مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در .این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد

.این خصوص ندارد

 تمام کابل های مقاوم در برابر حریق مطابق با استاندارد     

TELE-FONIKA 

Kable
طراحان نوین راهکارLPCB86020347لهستان
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 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در 

مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در .این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد

.این خصوص ندارد

 تمام کابل های مقاوم در برابر حریق مطابق با استاندارد     

9
 2*1/5کابل مقاوم حریق اندازه 

میلیمترمربع دارای محافظ فویل و مفتول 

ارت

TPMC C04-FRLPCB1383a/01

10

 2*2/5 و 2*1/5کابل مقاوم حریق اندازه 

  افشان FPLR و FPLمیلیمتر مربع نوع 

شیلد و /و مفتولی دارای محافظ فویل

مفتول ارت

              C03-2x1/5                    

C03-2x1/5S       
ULE489608

11
            کابل مقاوم در برابر حریق          

         (2.5*2) (1.5*4) (1.5*3) 

(1.5*2)
ERSEترکیهFIRESAFE GOLDLPCB1469a/0144001298-9

   تالشگران نجات و حریق    

بین الملل

12
          کابل مقاوم در برابر حریق،           

               افشان و مفتولی                 

(1.5*2) (2.5*2)
CavicelایتالیاFirecel SR 114HLPCB217f/0155660382یازپترونوا

TPMC44894049چین  

44894059
هیرکاژه


