فهرست شرکت های مجری سیستم های اعالم حریق ،نشت یاب گاز  COو  CH4مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
)ویرایش اردیبهشت (98
ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

آدرس

1

ایمن آریاگستر
بیشابور

سیستم اعالم و اطفا حریق

شیراز

2

برق و الکترونیک
دراک

سیستم اعالم حریق

شیراز

3

فارس توان

سیستم اعالم حریق و اطفاء
حریق

شیراز

4

فرا ایمن صنعت
آذر بینا

سیستم اعالم و اطفاحریق
درب ضد حریق

شیراز

5

صبا آریا دراک
پارس

سیستم اعالم و اطفاحریق

شیراز

استانداردها
ملی ایران
CE
SGS
LPCB
BRE GLOBAL
استاندارد ملی ایران
ملی ایران 3707
6625672906

مدیرعامل
علی انصاری

مهدی علیخانی

کرامت ا ...امیری

TESLA
آریاک
TELETEK
FIREBEAM
RASCO
CD SPRINKLER

9176162025
36301467

DRAK-CO.COM

09177072416
36474217

اعالم حریق سایان

داوود نورمحمدی

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی
CE
LPCB-EN54
DEDAL
LPCB

SENS
متعارف و آدرس پذیر

09177372838
37360741

MAVILI

استاندارد ملی ایران

FM-UL-LPCB

نمایندگی

تلفن

سایت اینترنتی شرکت

آریا کوپلینگ
گاز ) HFC22Vea( FM200
و سیستم اطفا اتوماتیک تاییدیه
 ULو  FMاز سازمان بازرسی
بین المللی آسکو

9171194642

درب ضد حریق TOOS-M
POLON ALFA
محمدامیر پاکشیر

DM TECH
TF-KABLE

9177109609

SABA-CORP.COM
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6

پیشگامان صنعت
هوشمند آیسان

آشکارساز نشت گاز COو
CH4

شیراز

7

مهندسی نوآوران
هوشمند فارس

سیستم اعالم حریق

شیراز

استاندارد ملی ایران

مهدی کیومرثی

LPCB

VDS

سیروس صادق
زاده

دستگاه نشت یاب گاز –پیشگام

APOLLOSYNCOLN-C
TEC-KLAXONFIREFIGHTING

09178317683
37257150

09173170389
38311752

NSC
8

ایستا رایان

سیستم اعالم حریق

شیراز

استاندارد ملی ایران

محمدرضا آستانه

سایان

09107272672

9

دژ آرای شیراز

سیستم اعالم حریق

شیراز

-

سیروس ایقانی

سیستم های اعالم حریق مجاز

09177143161

10

طرح و تدبیر
لیدوما

11

فنی و مهندسی
توان رسان مهر

سیستم اعالم و اطفاء حریق
شیراز

استاندارد ملی ایران

محسن باقریان-
مهرداد توکلیان

-

محسن اسماعیل
زاده

درب ضد حریق
سیستم اعالم و اطفاء حریق

شیراز

ایمن گارد
ATI01
سیستم های اعالم حریق مجاز

09173046636
09177151760

09173087517

