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ردیف

نام شرکت

1

ایمن پارس ستاره
داریس

زمینه فعالیت

آدرس

سیستم اعالم و اطفاء حریق
درب ضد حریق

شیراز

استانداردها
LPCB
UL

پوشش و رنگ ضد حریق

استاندارد ملی ایرانUL-

2

آبان آرنا

انواع اگزوز فن ،جت فن
جهت تهویه و تخلیه دود
پارکینگ ها

شیراز

AAPLUS-EFECTIS

3

مهندسی نوآوران
جنوب

سیستم اعالم حریق

شیراز

استاندارد ملی ایران

4

ایمن آریاگستر
بیشابور

مدیرعامل
سیدمحمدباقر
موسوی

محمدرضا
درویش

PRODEK

محسن بشارتی

ZITEX

09177112861
07132334920

سیستم اطفا حریق
گازی(FM200-
)NOVEC

پوشش و رنگ ضد حریق

 SENSو EUROFYRE
متعارف و آدرس پذیر
ایران شیر(اسپرینکلر پایین زن به
شماره قطعه )IS-237

ملی ایران

شیراز

VDS

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی

09175027686

09123167030
09126067190
09126767880

CE-BS-LPCB

سیستم اطفاء حریق آبی

V-GREAT
FIREON
TUNA
NEFCO
THERMOGAP

ملی ایران
سیستم اعالم حریق

نمایندگی

تلفن

علی انصاری

REFLEKS

آکسون

09177372838
09173148661
37360741

سایت اینترنتی شرکت
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LPCB
BRE GLOBAL

5

برق و الکترونیک
دراک

سیستم اعالم حریق

شیراز

6

فرا ایمن صنعت
آذر بینا

سیستم اعالم و اطفاحریق
درب ضد حریق

شیراز

MAVILI

مهدی علیخانی

TESLA

استاندارد ملی ایران

9176162025
36301467

DRAK-CO.COM

HONEYWELL
استاندارد ملی ایران

FM-UL-LPCB

داوود نورمحمدی

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی

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

9171194642

درب ضد حریق TOOS-M

7

فارس توان

سیستم اعالم حریق و اطفاء
حریق

شیراز

ملی ایران 3707
6625672906

کرامت ا ...امیری

8

صبا آریا دراک
پارس

سیستم اعالم و اطفاحریق

شیراز

9

پیشگامان صنعت
هوشمند آیسان

آشکارساز نشت گاز COو
CH4

شیراز

آریاک
TELETEK
FIREBEAM
RASCO

09177072416
36474217

CD SPRINKLER
CE
LPCB-EN54
DEDAL
LPCB

محمدامیر پاکشیر

DM TECH
TF-KABLE

9177109609

استاندارد ملی ایران

مهدی کیومرثی

دستگاه نشت یاب گاز –پیشگام

09198145580

POLON ALFA
SABA-CORP.COM
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10

ایستا رایان

11

طرح و تدبیر
لیدوما

سیستم اعالم حریق

شیراز

استاندارد ملی ایران

محمدرضا آستانه

سیستم اعالم و اطفاء حریق

اعالم حریق سایان
()SAYAN

09107272672
07137360817
07137362092

ایمن گارد
شیراز

استاندارد ملی ایران

محسن باقریان-
مهرداد توکلیان

درب ضد حریق

09173046636
09177151760
ATI01

12

ایران آرمه کو

پانل محافظ پلی استایرن
سقفی

شیراز

13

مهندسی نوآوران
هوشمند فارس

سیستم اعالم حریق

شیراز

14

نورتابان
شیمی شمال

تابلو خروج اضطراری

شیراز

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی

LPCB

جعفر تعبدی

سیروس صادق
زاده

VDS

استاندارد ملی ایران

MPS

APOLLOSYNCOLN-C
TEC-KLAXONFIREFIGHTING

07136323000

09173170389
38311752

NSC
پیمان اسماعیلی

نورتاب

09177110591

WWW.PHIR.IR

