اقبل توهج مدریان و متصدیان محترم ش کرت اه و واحداهی اراهئ دهنده خدمات آتش نشانی
با سالم
نظر هب اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مقدس تصمیم دارد بخش مرتبط با اراهئ دهندگان خدمات آتش نشانی را رد
سایت خود ربوزرسانی نماید ،ضروری است ات پایان وقت اداری جنپ شنبه 97/11/11

مدا رک ذیل هب آردس مشهد ،چهارراه شهید موسوی قوچانی،

ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  ،معاونت آموزش و پیشگیری ارسال گردد .رد غیر این صورت بعد از اترخی ذکر
شده ش کرت اه و واحداهیی هک مدا رک خود را ربوزرسانی ننموده اند از لیست حذف خواهند شد.
اساسناهم ش کرت هب همراه آخرین آگهی تغییرات
نمایندگی از ش کرت اصلی (ش کرت خارجی) با ذکر اترخی اعتبار
نمایندگی از ش کرت اصلی (ش کرت داخلی) با ذکر اترخی اعتبار رد صورتی هک نمایندگی اصلی رد مشهد نباشد.
گواهیناهم و یا استاندا رد اهی معتبر محصول

لیست محصوالت سیستم اهی آتش بند  ،دودبند ،مجزاکننده فضااه رد ربارب حریق و مدرییت دود رد ساختمان مورد اتدیی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد(دی ماه )1397
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایتت بته مراجعتات مرترر مهندستیا نتا ر
مالریا و ...درخصوص تعییا برندهای معتبرسیستم های آتش بند دودبنتد مجزاستازی فضتاها در برابتر یریت

 )Fire stoppingاقتدا بته بررستی

مستندات و تاییدیه های تعدادی از برندهای ارائه شده توسط شرکتهای دارای نمایندگی نموده است که منتج به لیستی به شرح ذیل گردیده است .در ایتا
خصوص توجه به نرات ذیل ضروری می باشد.
 اطالعات ذیل بنابه مستندات ارائه شده به سازمان بوده و تایید اصالت کاال برعهده خریداران می باشد. لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجا بررسی ها الز درصورت تایید محصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد. از نظر سازمان آتش نشانی مشهد آزمایشگاه های  BMtrada,Warington fire ,FM ,UL, LPCBو ) ...مورد تأییتد متی باشتد و در صتورتیرهمحصولی دارای تاییدیه آزمایشگاهی غیر از موارد ذکر شده باشد بصورت موردی مستندات مربوطه بررسی خواهد شد.
 -شرکت های ذیل تنها نماینده فروش محصوالت خود نبوده و بایستی اقدامات درخصوص نصب و اجرای صحیح را انجام دهند.

لیست محصوالت آتش بند و دودبند Fire stopping
نام محصول

کشور سازنده

نوع تاییدیه

شرکت نماینده

.1

Promat

بلژیک

LPCB

پوشش گسترقشم

.2
.3
.4
.5

MVL
Protecta
Mercor
BASF

تایوان
انگلستان
اسپانیا
آلمان

UL

پادناهور
فا آوری های مدرن دیاکو
بهسا
سهند ارتباط

ردیف

UL
ITB
FM

شماره تلفن
02142754
05136588441-2
02188286963

05138454377
02122653812-5
051-38464357

لیست شرکت های ارائه دهنده تجهیزات مجزاکننده فضاها در برابر حریق و مدیریت دود
نام محصول

کشور سازنده

نوع تاییدیه

شرکت نماینده

شماره تلفن

.1

BLE

انگلستان

UL

پوشش گسترقشم

02142754

.2
.3
.4
.5
.6
.7

Coopers
SIMON
Intisi
Mercor
Kent
Firecurtains

انگلستان
آلمان
اسپانیا
اسپانیا -لهستان
امارات متحده عربی
انگلستان

UL
MPA

پادناهور
دروازه ملل جهان
فا آوری های مدرن دیاکو
بهسا
صهبا آرشیان
سهند ارتباط

02188286963

ردیف

Applus
ITB

UL
Warrington Fire

02186080179
05138454377
02122653812 -5
05136588441-2
051-38464357

 ضروریست شرکت های فوق تجهیزات مجزاکننده فضاها در برابر حریق و مدیریت دود را بصورت یک بسته کامل ( )pakageدر قالبیک سیستم نصب و راه اندازی نمایند.
 در هر مقطع زمانی خالف مستندات ارائه شده مشخص شود سازمان آتش نشانی مجاز به یذف شرکت مزبور از لیست خواهد بود و کلیه عواقب آنمتوجه شرکت مورد نظر می باشد.
 در صورت تغییر رویرردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکرشده در لیست باال متعهد به تبعیت از شرایط جدید مد نظر سازمان آتش نشانیمی باشند.
 شرکت های ذکر شده در لیست فوق متعهد به پاسخگویی به مراتبات و درخواست های ایا سازمان در اسرع وقت می باشد.n.96.2.3

