لیست خاموش کننده اهی دستی آتش نشانی استاندا رد و مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایت به مراجعات مکرر ارباب رجوعان و مجریان مجاز کارگاه های شارژ درخصوص
تعیین خاموش کنندهای دستی آتش نشانی استاندارد  ،اقدام به بررسی مستندات شرکت های دارای نمایندگی نموده است .که منتج به لیستی به شرح ذیل گردیده است .در این خصوص توجه
به نکات ذیل ضروری می باشد.
 اطلاعات ذیل بنا به مستندات دریافتی از مراجع ذیصلاح ( اداره استاندارد) بوده و تایید اصالت کالا برعهده خریداران می باشد. لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجام بررسی ها لازم درصورت تایید محصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد.مدل
خاموش کننده های پودری
on,on,on,on
ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
ظرفیت  6تا  3كیلویي  /تحت فشار

نام تجاری
آذر سیلندر
آرمان سیلندر نوین
آرمان سیلندر نوین
باران،باران مازند،بهمن،پارسا
باران،باران مازند،بهمن،پارسا
باران،باران مازند،بهمن،پارسا
باران،باران مازند،بهمن،پارسا
بایا
بایا سیلندر و علامت تجارتي ثبت شده
پیشرو
پیشرو/البرز نجات
توس سیلندر Toos Cylinder
توس سیلندر Toos Cylinder
توس سیلندر Toos Cylinder
دادرس آتش/توچال
دریا،همیار انرژي،كاوه
دریا،همیار انرژي،كاوه
دریا،همیار انرژي،كاوه
روناك گاز خزر
ساحل
ساحل
سام ایمن
سرویگاز
سیلندر ام گاز
نارفوم كار
یادگار
یادگار
یادگار
یادگار
یادگار
آتش شكار
آرمان سیلندر نوین و علامت ثبت شده
آسیاناما و علامت ثبت شده
بایا سیلندر و علامت تجارتي ثبت شده
پارس ام سي اس
تندیس
سام ایمن
سي ان جي سیلندر سراج خوي
سیلندر امید فردا
ناریان سیلندر آریا

ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
ظرفیت  9و  6كیلویي
ظرفیت  6تا  3كیلویي
ظرفیت  6تا  3كیلویي  /تحت فشار
ظرفیت  9و  6كیلویي  /تحت فشار
ظرفیت  9تا  6كیلو  /خاموش كننده پودري -تحت فشار
ظرفیت  6تا  3كیلو  /خاموش كننده پودري -تحت فشار
ظرفیت  9و  6كیلویي
ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
ظرفیت  6تا  3كیلویي
ظرفیت 9و 6كیلویي /ظرفیت6تا3كیلویي /ظرفیت7تا 91كیلوگرم
ظرفیت  9و  6كیلویي
ظرفیت  6تا  3كیلویي
ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
ظرفیت  9و  6كیلویي
ظرفیت  6تا  3كیلویي  /ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
ظرفیت9و6كیلویي /ظرفیت6تا3كیلویي /ظرفیت7تا91كیلوگرم/تحت فشار

ظرفیت  9و  6كیلویي
ظرفیت9و6كیلویي /ظرفیت 6تا 3كیلویي /ظرفیت 7تا  91كیلوگرم
ظرفیت  6تا  3كیلویي
 1كیلوگرمي پودر و گاز مخلوط
ظرفیت  7تا  91كیلو گرم
سیلندرهای CO2
سیلندرهاي فولادي نرمالیزه شده
سیلندرهاي فولادي آبدیده وبرگشت داده شده بااستحكام كششي كمترازmpa 9933

سیلندرهاي فولادي نرمالیزه شده
سیلندرهاي فولادي آبدیده و برگشت داده شده با استحكام كششي كمترازmpa9933

سیلندرهاي فولادي نرمالیزه شده

سیلندرهاي فولادي نرمالیزه شده

شماره پروانه

شماره رهگیری

تاریخ انقضاء

5633636638
7315986618
7315986618
5816669668
5833337598
5833337598
5833337598
7368713698
7368713698
7315658618
7315658618
3636816688
3636816688
3636816688
3639353718
5838368688
5838368688
5838368688
5836357518
5837365638
5837365638
3337993638
7613613668
6383556618
3339863688
3336583688
3336583688
3336583688
3336583688
3336583688

5633636638
7315986618
7315986618
5816669668
5833337598
5833337598
5833337598
7368713698
7368713698
7315658618
7315658618
3636816688
3636816688
3636816688
3639353718
5838368688
5838368688
5838368688
5836357518
5837365638
5837365638
3337993638
7613613668
6383556618
3339863688
3336583688
3336583688
3336583688
3336583688
3336583688

9666/36/6
9665/36/63
9665/36/63
9665/31/7
9667/96/67
9667/96/67
9667/96/67
9667/99/63
9667/99/63
9665/31/93
9665/31/93
9665/38/96
9665/38/96
9665/38/96
9665/36/99
9665/99/96
9665/99/96
9665/99/96
9665/31/38
9666/36/35
9666/36/35
9666/36/35
9667/93/36
9667/99/97
9665/36/93
9665/33/36
9665/33/36
9665/33/36
9665/33/36
9665/33/36

3336597688
7319577668
7337663638
7393613578
3616383668
7339163688
3331763688
3935193638
5637553638
6333953688

3336597688
7319577668
7337663638
7393613578
3616383668
7339163688
3331763688
3935193638
5637553638
6333953688

9665/35/95
9667/96/65
9666/38/95
9667/99/63
9665/31/69
9665/36/65
9665/93/66
9666/33/96
9666/38/93
9665/96/68

 -در هر مقطع زمانی ،خلاف مستندات ارائه شده مشخص شود سازمان آتش نشانی ،مجاز به حذف شرکت مذکوراز لیست خواهد بود و کلیه عواقب آن متوجه شرکت مورد نظر می باشد.

 -لیست فوق براساس حروف الفبا می باشد.
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