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 معرفی
 
 

با مشارکت شرکت  1387در سال  ()صماکو( شیاند منیشرکت صنعت محور ا) ینآر یگروه مهندس

 یرانا یفشر که خدمت صادقانه به ملت ییشروع بکار کرد . از آنجا و کهربا گستران آریا پارس یدکل ینآر

 یبا داشتن کادر ینبه لطف پروردگار متعال و همچن یمباشد ، توانست یگروه م ینسرلوحه توجه و شعار ا

 ی،طراح یدر مدت کوتاه یوقفه و شبانه روز یتالش ب یزو مدرن و ن یآالت کاف ینو ماش یزاتمجرب، تجه

سیستم های ،  ایمنی و آتشنشانی: یها ینهرا در زم یمختلف یروژه هاپ یو اجرا یریتکاال، مد ینمشاوره، تأم

 . یریمبرعهده گ یراندر سراسر ا یهایفضع اعالم و اطفا حریق و سیستم های جریان

 یریتمد یتو در جهت ارتقا قابل یساز یمنو صنعت ساختمان  به ا یعروزافزون صنا یازتوجه به ن با

در خصوص به حداقل رساندن تلفات  یاساس یافتهایبرجسته تر شدن ره ینو همچن یبهره ور یپارامترها

از گروه  یریبهره گ اب یراندر ا یمنیو توسعه صنعت ا یساز ینهشرکت با هدف به ینا یرانمد ی،و مال یجان

 یگذراندن دوره ها یقاز طر یننو یدانش روز، شناخت تکنولوژ یریحوزه و بکار گ ینمتخصص با سابقه در ا

اقدام  ییاروپا یدر کشورها یمنیصنعت ا یتخصص یشگاههایو شرکت در نما NFPA یالملل ینو ب یتخصص

 ینتام ،، مشاوره یارائه خدمات طراح ییبا توانا شرکت صنعت محور ایمن اندیش )صماکو( یلبه تشک

کنندگان ممتاز جهان نموده  یدارتباط با تول یجادو ا یقحر یاعالم و اطفا یها یستمانواع س یو اجرا یزتجه

  .اند

را  ینیمرتبط خدمات نو یمان هازسا یصالحاز کارشناسان متخصص و افراد ذ یریمجموعه با بهره گ این

 باشد. یم یبلند در عرصه مهندس یشده ارائه نموده که گام یاد یه هازدر حو

  و چشم انداز : اهداف

 ها و مشارکت ها یتفعال یدر تمام یفیت*بهبود مستمر ک

 یانهمه مشتر یتمندیسطح رضا ی*ارتقا

 یکردن اخالق تجار ینهسالم و نهاد یطی*رقابت در مح
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و همچنین ،  اعالم حریق نشانیانواع سیستم های آتش  صماکو

 یکپارچه ارتباطات مخابراتی را به راه حل های پیشرفته امنیتی و

طیف وسیعی از بخش های بازار مانند نفت و گاز، تجاری، هوایی، 

 . ارائه می نماید مخابرات، حمل و نقل، صنعتی ، برق و آب و دریایی

 :نمونه کارها ما از راه حل ها و خدمات عبارتند از

 Firefighting Systems  Specialist Detection Systems 

 Fire Pumps  Fire & Gas Detection Systems 

 Passive fire protection  Risk and Safety Statements 

 Fire Alarm Systems  Risk assessments 

 Integrated Systems  Passive fire protection system 

 Skid-mounted Fire Protection Equipment  Fire Monitor Systems (Water and Foam) 

 NOVEC 1230™ Gas Extinguishing System  INERGEN Gas Extinguishing Systems 

 Water spray and Sprinkler Systems  FM200 Gas Extinguishing System 

 Deluge Systems  CO2 Systems 

 Physical Integrated Security Management 

(PSIM) 

 Feasibility study for the provision of fire 

protection 

 Air Sampling Unit  Dry Chemical Systems 

 Portable Extinguishers  Foam Systems 

 PAVA / PAGA Systems  Water mist Systems 

 Access Control Systems  Radio Communications 

 Intruder Alarm  Perimeter Protection 

 CCTV Systems  Digital Networks 

 After sales service  system maintenance services 

 

 بخشی از تجهیزات اطفا حریق:

 اسپرینکلر سیستم 

 
 دلیوژ سیستم  شیر کنترل زون اسپرینکلر 

 

 سیستم اطفا گازی 

 
 شیر یکطرفه اول خط 

 
 تجهیزات سیستم فوم 

 
  آتشنشانیتجهیزات 

 

 

 

 سیستم اطفا حریقیرهای ش 

 

UL/FM 

  پمپ های آتشنشانیUL/FM 

http://www.tycofireuae.com/
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 تجهیزات ارائه دهنده این شرکت با استانداردهای جهانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم اعالم حریق آدرسپذیر 

 سیستم اعالم حریق متعارف 

 مجموعه سیستم فرمان اطفا حریق 

 سیستم اعالم حریق بی سیم 
 قیمقاوم در برابر حر یدرب ها 

 سپر حائل آتش  

 اسپری های نسوز کتتده 

  پوشش های مقاوم سازی سازه های فلزی 

  خودرو های سبک و سنگین آتشنشانی   پرده های مقاوم در برابر دود و حریق  

http://www.tycofireuae.com/
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 :هستند یدر سطح جهان ریز و تاییدیه های  استانداردها یدهد که دارا یرا ارائه م یمحصوالت صماکو

 U.S. Coast Guard  NFPA 

 LPCB, BSI, QUASCO, BNFL, MOD, EN-54  Underwriters Laboratory (UL) 

 BS, BM TRADA  Factory Mutual (FM) 

 U.K. Department of Transport  American Petroleum Institute 

 Kite Mark  American Bureau of Shipping 

 

  HSEدپارتمان 

 تیو رضا تیفیپرداخته و ک ریز یخود به ارائه در حوزه ها یسازمان یخط و مش یشرکت صماکو در راستا

 عبارت است از: ریخدمات به شرح ز  نیرا سرلوحه کار خود قرار داده است ا یمشتر
 یطیمح ستیز یو جنبه ها یمنیا ،یبهداشت یدر حوزه ها سکیر یابیخطر و ارز ییشناسا خدمات 
 مختلف یبه روش ها و متدها یانسان یخطا یابیارز 
 ییاعم از شناسا یاضطرار طیواکنش در شرا تیریمد یساز ادهیو پ یزیخدمات طرحر نجاما PIP ها 
 متد  میترسICS بحران  تیریدر مد 
 بحران تیریاستراکچر مد یطراح 
 قیحر سکیر یابیارز 
 یاستانداردها یزیر طرح  OHSAS  
 14001 
 HSE-MS 
 در سازمان یطیمح ستیو ز یبهداشت  ،یمنیمشاوره ا خدمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت صماکو شریک های تجاری
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