


مجموعــه آریاکوپلینــگ از اواخــر دهــه 70 شمســی، طراحــی و 
تولیــد تجهیــزات آتــش نشــانی را در دســتور کار قــرار داد. ایــن 
مجموعــه بــا پشــتوانه بیــش از نیــم قــرن تجربــه )از ســال 1348( 
در طراحــی و ســاخت قالب هــای صنعتــی و تولیــد قطعــات حســاس 
در صنایــع مختلــف، بــا ذهنیــت توســعه و رشــد دانــش محــور، بــه 
ســرعت دامنــه فعالیت هــای خــود را گســترش داده و بــا افزایــش 
محصــوالت  تولیــد  علمــی،  و  تجهیزاتــی  تکنولوژیکــی،  تــوان 

ــت. ــش گرف ــگ را در پی ــد آریاکوپلین ــا برن ــانی ب آتش نش

دانــش و تجربــه در تولیــد صنعتــی موجــب تولیــد طیــف وســیعی 
ــی  ــه تمام ــی ک ــت. محصوالت ــده اس ــانی ش ــش نش ــزات آت از تجهی
آنهــا براســاس اســتانداردهای ملــی و بین المللــی تولیــد شــده و بــا 
کیفیــت مثــال زدنــی بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی راه یافته انــد.

همــواره ورود بــه صنایــع حســاس کــه بــه طــور مســتقیم بــا امنیــت 
جــان و ســرمایه انســان ها در ارتبــاط اســت، تصمیمــی دشــوار 
اســت. قطعــا مجموعه هایــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد، 
بایــد مســئولیت پذیــری باالیــی داشــته و در راســتای تحقــق هــدف 

واالی حفاظــت از جــان و مــال و آرامــش همنــوع بکوشــند.

ــی  ــر را ط ــئولیت خطی ــن مس ــار ای ــا افتخ ــگ ب ــه آریاکوپلین مجموع
ســالیان متوالــی متعهدانــه و داوطلبانــه بــه عهــده گرفتــه و بــرای 
ارتقــای ایمنــی و آرامــش جامعــه از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرده 

اســت. 

درباره ما

مــا همــواره در کنــار حفــظ و ارتقــای کیفیــت و توســعه ســبد 
ــق شــهری  ــای حری ــف اطف ــه در حوزه هــای مختل محصــوالت مجموع
و صنعتــی، بــر ایــن باوریــم کــه تــا تحقــق عملــی شــعار حفاظــت از 
ایمنــی و آرامــش و داشــتن جامعــه ای عــاری از آســیب های ناشــی 
از حریــق، راه درازی در پیــش اســت. بدیــن منظــور تــا حــد تــوان 
بــرای توســعه تولیــدات و خدمــات در راســتای هــدف واالی خــود، 

ــیم.  ــته می کوش ــون گذش همچ

گروه هــای محصــوالت تولیــدی مجموعــه آریاکوپلینــگ عبارتنــد 
از: انــواع جعبــه آتش نشــانی و قرقــره، اتصــاالت انگلیســی و 
آلمانــی، انــواع شــیرهای آتش نشــانی، نازل هــا، تیپ هــای مختلــف 

اســپرینکلر و کپســول آتش نشــانی. 

ماموریــت مــا حفاظــت از جــان و دارایــی انســان ها در برابــر 
حریــق بــا تولیــد تجهیــزات آتش نشــانی باکیفیــت و مطابــق بــا 

اســت. بین المللــی  و  ملــی  روز  اســتانداردهای 



حوزه فعالیت صنعتیحوزه فعالیت شهری

طراحــی و تولیــد تخصصــی تجهیــزات آتش نشــانی بــا کاربــرد 
در صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، مــس، فــوالد، ذوب آهــن و 
ســایر کارخانه هــا و محیط هــای صنعتــی در ابعــاد و ویژگی هــای 
اختصاصــی و مطابــق بــا نیازهای صنایــع در راســتای خودکفایی 
در  موردنیــاز  صنعتــی  آتش نشــانی  تجهیــزات  تامیــن  در 

کشــورمان.

نیــاز  بــا  متناســب  آتش نشــانی  تجهیــزات  تولیــد  و  طراحــی 
پروژه هــای شــهری، ســاختمان ها، برج هــا، شــهرک ها، پروژه هــای 
ــای  ــه از جنبه ه ــل و ... ک ــتان، هت ــرو، بیمارس ــد مت ــاختی مانن زیرس
زیبایــی، معمــاری، فنــی و تخصصــی و ســهولت در نصــب و اســتفاده، 

ــد. ــش می ده ــتریان را پوش ــای مش ــی نیازه تمام



آریاکوپلینگ در بازارهای ملی و بین المللی 

ایــن مجموعــه با برخــورداری از کادر مجرب و متخصص و ماشــین آالت 
بــه روز دنیــا، توانســته اســت ســطح جدیــدی از کیفیــت، دوام و 
کارایــی را در طراحــی و تولیــد تجهیــزات آتش نشــانی ارائــه دهــد. 

شــبکه توزیــع گســترده مجموعــه بــا برخــورداری از عامــالن و 
ــه  ــخگویی ب ــاده پاس ــور، آم ــر کش ــروش در سراس ــدگان  ف نماین

سفارشــات مشــتریان گرامــی اســت.

ــزات  ــوزه تجهی ــه در ح ــن مجموع ــه ای ــل توج ــگاه قاب ــه جای ــر ب نظ
اطفــای حریــق، آریاکوپلینــگ در بازارهــای بین المللــی هــم حضــور 
ــان  ــران و مهندس ــان، تصمیم گی ــال کارفرمای ــورد اقب ــته و م داش

ایــن صنعــت قــرار گرفتــه اســت.

شبکه توزیع گسترده داخلی و صادرات 



جعبه تک کابین روکار جعبه تک کابین توکارجعبه دو کابین افقی توکار  جعبه دو کابین افقی روکار جعبه تک کابین توکار جعبه تک کابین روکار

جعبه دو کابین عمودی توکارجعبه دکوراتیو و سفارشی جعبه دو کابین عمودی روکارجعبه محوطه ای

جعبه آتش نشانی 
Fire Cabinet

رنگ بندی

 هوزریل دیواری ثابتقرقره شیلنگ تاشوندههوزریل

STORZ شیلنگ برزنتی با کوپلینگ BS شیلنگ برزنتیشیلنگ برزنتی با کوپلینگ

هوزرک

قرقره و شیلنگ آتش نشانی
Fire Hose & Hose Reel

سایر مدل  های جعبـه آتـش نشانی 
در وبسایت آریاکوپلینگ جعبه خاموش کننده

با متراژ 20، 25 و 30

شیلنگ ها در سایزهای 1/5، 2 و 2/5
 و متراژ  25،20 و 30 



اسپرینکلر  ESFR باالزناسپرینکلر پایین زن  اسپرینکلر دیواریاسپرینکلر باال زن 

اسپرینکلر مخفی با کاور محدب  جعبه یدکی اسپرینکلر

اسپرینکلر
Fire Sprinkler

قاب اسپرینکلرآچار فوالدیآچار مخصوص قاب اسپرینکلر

اسپرینکلر ESFR  پایین زن

Orang
57

Red
68

N o m i n a l
Temperature Range

(oC)

Yellow
79

Green
93

Blue
141

Mauve(Purple)

182

 BS کوپلینگ شیلنگ خور  BS رودنده و داخل دنده کوپلینگ مکشBS تبدیل نری تبدیل مادگی BS تگ گوشواره رودنده و داخل دنده

 BS درپوش پالستیکی BS درپوش برنجی STORZ به BS تبدیل 
 BS تولیــد انواع کوپلینگ و تبدیل
بــا آلیاژ برنج )پایه مس( و آلومینیوم

اتصاالت انگلیسی
British Standard Instantaneous Fittings

Q U I C K  R E S P O N S E /  S T A N D A R D  R E S P O N S E



12 Kg  ABC6 Kg  ABC12 Kg  BC6 Kg  BC

 STORZ درپوش زنجیردار  STORZ تبدیلSTORZ)هیدرانت)کوپلینگ رزوه ای STORZ کوپلینگ شیلنگ خور

آچار چند منظوره کوپلینگ و شیر ایستادهبست تخصصی کوپلینگ
اتصاالت در ســایزهای 
3 و4 ،2/5 ،2،1/5 ،1

خاموش کننده های دستی آتش
Fire Extinguisher

STORZ اتصاالت
STORZ Fittings



شیر سیامیشیر فشارشکن 3/4

شیرفلکه  تنظیم فشار 90درجهشیرفلکه ای 90درجهشیرفلکه  تنظیم فشارشیرفلکه ای

شیرهای  فلکه ای تمام برنجی 
در سایزهای 1، 1/5، 2 و 2/5

نازل  ها در سایزهای
1، 1/5، 2و 2/5

Firefighting Valves
شیرهای آتش نشانی

نازل شیردار سه حالته فلزی 
)مخصوص هوزریل( 

نازل شیردار سه حالته پالستیکینازل شیردار سه حالته فلزی 

نازل آتش نشانی
Branchpipe and Nozzle

سالر نازل 

نازل پالستیکی هوزریل 

نازل پالستیکی ساده



جعبه فایبرگالس ایستادهجعبه فایبرگالس خاموش کنندهمحفظه نگهدارنده خاموش کننده چرخ دار جعبه فایبرگالس دیواری

محصوالت کامپوزیتی
Composite Products

تحــت  آریاکوپلینــگ  مجموعــه  در  شــده  تولیــد  محصــوالت  تمامــی 
دســتورالعمل های اســتاندارد سیســتم یکپارچــه کنتــرل کیفیــت مجموعه، 

قبــل از بســته بندی و ارســال بــه مشــتری، آزمــون می شــوند.

آزمایشگاه



اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت کیفیــت ISO9001:2015 از 
PIN و  دریافــت اســتانداردهای ملــی و تاییدیه هــای  CO موسســه
آتش نشــانی  تجهیــزات  آزمایشــگاه های  معتبرتریــن  از  مختلــف 

ــورژی. ــک و متال مکانی

گواهینامه ها

آریاکوپلینگ 
برند محصوالت شرکت نیواریارآریا

 تهیه شده در واحد 
روابط عمومی آریاکوپلینگ



ــه  ــیده ب ــی، نرس ــاده آبعل کیلومتر17ج
پلیــس راه جاجــرود، ســعیدآباد، خیابان 

ــالک9 ــت ارس، پ ــرود، بن بس جاج
021-76202045-49 تلفــن: 

www.aryacoupling.cominstagram website

Fire Fighting Equipment Manufacturer


