


آریاکوپلینگ

مجموعــه آریاکوپلینــگ از اواخــر دهــه هفتــاد خورشــیدی طراحــی و تولیــد تجهیــزات آتش نشــانی 
را در دســتور کار قــرار داد. ایــن مجموعــه بــا پشــتوانه نیــم قــرن تجربــه )از ســال 1348( در طراحــی 
ــای  ــا هــدف ارتق ــف، ب ــع مختل ــات حســاس در صنای ــد قطع و ســاخت قالب هــای صنعتــی و تولی
ایمنــی شــهروندان در برابــر آتش ســوزی و بــا ذهنیــت توســعه پایــدار و دانــش محــور، دامنــه 
ـی و تخصصــی،  فعالیت هــای خــود را گســترش داده و بــا افزایــش تــوان تکنولوژیـکـی، تجهیزاـت

ــگ را در پیــش گرفــت. ــد آریاکوپلین ــا برن تولیــد محصــوالت آتش نشــانی ب

تخصص مــداری و دانــش محــوری بــا تاکیــد بــر اســتفاده از نخبــگان علمــی _ دانشــگاهی در کنــار 
پرســنل مجــرب، و تاکیــد بــر بهبــود مســتمر در تمامــی جوانــب، اصــول و ارزش هــای آریاکوپلینــگ 

هســتند. 

گرچــه بــاور داریــم بــرای ســاختن جوامعــی بــا کمتریــن حــوادث و آســیب های ناشــی از آتش ســوزی 
ــد  ــا متعه ــم؛ ام ــرای زندگــی راه درازی در پیــش داری ــن ب ــدی خانواده هــا از محیطــی ایم و بهره من
می شــویم از تمامــی ظرفیت هــای خــود بهــره بــرده و در راســتای ایــن هــدف واال از هیــچ تالشــی 
فروگــذار نکنیــم. شــعار مجموعــه آریاکوپلینــگ یعنــی »خانــه امــن خانــواده ایمــن« نیــز، بازتــاب 

ایــن هــدف واال و چــراغ راه مســیر رســیدن بــه ایــن هــدف اســت.
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STORZ FITTINGS
اتصاالت آلمانی

اتصــاالت آلمانــی )STORZ( از پرکاربردتریــن اتصــاالت آتش نشــانی در سراســر 
ــواع  ــی، ان ــگ آلمان ــواع کوپلین ــامل ان ــته ش ــن دس ــوالت ای ــتند. محص ــان هس جه
ــگ  ــی کوپلین ــت تخصص ــگ و بس ــوره کوپلین ــد منظ ــار چن ــوش، آچ ــل، درپ تبدی
ــه و تنــوع  ــه ضرب ــاال، مقاومــت ب اســت. دقــت ابعــادی، اســتحکام و طــول عمــر ب
در ابعــاد جهــت اســتفاده در کاربردهــای مختلــف، برخــی از ویژگی هــای اتصــاالت 

ــتند. ــگ هس STORZ آریاکوپلین
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ــق  ــای حری ــرد اطف کوپلینــگ شــیلنگ خــور STORZ، یکــی از اتصــاالت پرکارب
اســت. از جملــه کاربردهــای ایــن محصــول، اتصــال انــواع شــیلنگ تاشــونده، 
افزایــش طــول شــیلنگ ها، اتصــال شــیلنگ ها بــه نــازل، شــیر فلکــه ای، 

شیرها و پمپ های آتش نشانی است. 
ــوص  ــا، مخص CR(Corrosion Resistant) آری ــوالت  ــری محص ــن س همچنی
تحمــل شــرایط ســخت محیطــی و افزایــش مقاومــت بــه خوردگــی طراحــی شــده 

است. 
ــد  ــوم تولی ــس آلومینی ــتاندارد از جن ــا اس ــق ب ــا، مطاب ــگ STORZ آری کوپلین
ــت  ــز قابلی ــس نی ــه م ــاژ پای ــس آلی ــا جن ــاص ب ــرایط خ ــرای ش ــا ب ــود، ام می ش

تولید دارد.
اســتفاده از واشــر کوپلینــگ بــا آب بنــدی مســتحکم و طــول عمــر بــاال، دقــت 
ابعــادی بــاال بــه دلیــل اســتفاده از فرآیندهای ماشــین کاری CNC و اســتحکام 

باال در عین سبک بودن، مهم ترین ویژگی های این کوپلینگ است.

24bar :16                  فشار آزمونbar :فشار کاری

سایزهای مختلف کوپلینگ STORZ آریا به شرح جدول زیر هستند:

part No. Storz Size(mm) L (mm) L1 (mm) D1 (mm) D2 (mm) LD (mm) Pressure Test(bar)

CO 1000 25 73 37  24.5 55 31 24

CO 1500 38 103 55  38 78 51.5 24

CO 1510 38 79 32 24.5 78 51.5 24

CO 1534 38 78 35 24.5 78 51.5 24

CO 2000 52 102 53 51 96 66 24

CO 2500 65 135 88 65 117.5 81 24

CO 3000 75 136 78 75 124.5 89 24

CO 4000 100 180 118 101 182.5 134 24

CO 4000 CO 3000 CO 2500

CO 2000 CO 1500 CO 1000

ــاالت  ــزات و اتص ــه تجهی ــال ب ــت اتص ــرف قابلی ــک ط ــگ رزوه ای از ی کوپلین
 STORZ رزوه شــده را دارد و از ســوی دیگــر می توانــد بــه تمامــی اتصــاالت
جفــت شــود. ایــن نــوع کوپلینــگ در ابتــدای خــط آبرســان بــه شــیر فلکــه ای 
و شــیرهای ایســتاده و در انتهــای خــط آبرســان بــه نــازل وصــل می شــود و 
ــه شــیلنگ  ــی ب ــه راحت ــزات ب ــن تجهی ــا ای ــد ت ــکان را فراهــم می کن ــن ام ای
آتــش نشــانی وصــل شــوند. ابعــاد و اندازه هــای مختلــف کوپلینــگ رزوه ای 

STORZ بــه شــرح جــدول زیــر هســتند:

24bar :16                  فشار آزمونbar :فشار کاری

part No. Storz Size (mm) Female Thread LD (mm) L (mm) D (mm) Pressure Test (bar)

HY 1000 25 1” 31 37 54 24

HY 1500 38 1 ½ “ 51.5 45 78 24

HY 2015 38 2” 51.5 45 78 24

HY 2000 52 2” 66 48 96 24

HY 2500 65 2 ½” 81 52 117.5 24

HY 2025 65 2” 81 54 117.5 24

HY 3000 75 3” 89 58 124.5 24

HY 4000 100 4” 133 62 182.5 24

HY 4000 HY 3000 HY 2500

HY 2000 HY 1500 HY 1000

 L
1 

 D1 

 LD 
D2  

 L
 

STORZ Hose Tail Coupling

 STORZ خور کوپلینگ شیلنگ 

STORZ Female Thread Coupling 

 STORZ کوپلینگ رزوه ای
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بســت تخصصــی کوپلینــگ، ابــزاری بــرای آب بنــدی اتصــال شــیلنگ های آتــش 
نشــانی بــه انــواع کوپلینــگ شــیلنگ خــور اســت. 

بــا اســتفاده از بســت کوپلینــگ، عــاوه بــر آب بنــدی مســتحکم اتصــال شــیلنگ 
ــاز  ــی در ب ــن راحت ــه بافــت شــیلنگ آســیبی نمی رســد. همچنی ــگ، ب ــه کوپلین ب
وبســت و اســتحکام بــاال در برابــر ضربــه از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن محصــول 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اتصــال ســیم پیچــی عــاوه بــر آســیب بــه بافــت 

پلــی اســتر شــیلنگ آتــش نشــانی، قابلیــت بــاز و بســت نــدارد. 
ایــن محصــول دارای گواهــی آزمــون عــدم نشــتی اتصــال شــیلنگ بــه کوپلینــگ 

تــا فشــار 60bar  اســت. 
کدهــای HC1500 و HC2500 بــه ترتیــب بــا قطرهــای داخلــی 38 و 65 
میلی متــر مخصــوص نصــب بــر روی کوپلینــگ STORZ و کــد HC2500 بــا قطــر 

ــت. ــگ BS اس ــر روی کوپلین ــب ب ــوص نص ــر، مخص ــی 63.5 میلی مت داخل

ابعــاد و اندازه هــای مختلــف بســت تخصصــی کوپلینــگ، بــه شــرح جــدول زیــر 
است:

part No. D(mm) Pipe Diameter (LD) L(mm)

HC 1500 67 38 16

HC 6500 94 65 19.5

HC 2500 94 63.5 19.5

HC 1500

درپــوش STORZ بــرای جلوگیــری از تجمــع گــرد و غبــار و اشــیای ناخواســته در 
مجراهــای ورودی و خروجــی اتصــاالت STORZ کاربــرد دارد. بــا توجــه بــه احتمال 
عــدم اســتفاده از تجهیــزات و اتصــاالت آتــش نشــانی در طوالنــی مــدت، ممکــن 

اســت تجمــع اشــیای ناخواســته موجــب مســدودی مجراهــا شــود. 

بــه ایــن ترتیــب درپــوش بــه مجــرای ورودی یــا خروجــی اتصــاالت STORZ، جفت 
)کوپلــه( شــده و جلــوی ایــن عــوارض را می گیــرد. درپــوش بــا یــک زنجیــر کوتــاه 
بــه بدنــه بخــش اصلــی اتصــاالت، متصــل می شــود تــا جلــوی مفقــودی آن گرفتــه 

شود.  

24bar :16                  فشار آزمونbar :فشار کاری

انــواع درپــوش STORZ آریاکوپلینــگ، در ابعــاد و اندازه هــای مختلــف بــه شــرح 
ــتند: زیر هس

part No. Storz Size Female thread LD L D Pressure Test

BC 1000 25 1”   31 37 55 24

BC 1500 38 1.5 " 51.5 46 78 24

BC 2000 52 2” 66 51 96 24

BC 2500 65 2.5 " 81 48 117.5 24

BC 3000 75 3 89 46.5 124.5 24

BC 4000 100 4” 134 63 182.5 24

BC 4000 BC 3000 BC 2500

BC 2000 BC 1500 BC 1000

تبدیــل STORZ ، بــرای جفــت کــردن و اتصــال ســایزهای مختلــف کوپلینــگ 
در سیســتم اتصــاالت STORZ کاربــرد دارنــد. الزامــا کوپلینگ هــای موجــود 
و  ابعــاد  هســتند.  متفاوتــی  ابعــاد  دارای  محصــول،  ایــن  ســمت  دو  در 

ــت:  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــول ب ــن محص ــف ای ــای مختل اندازه ه

     24bar :فشار آزمون

part No. Input Storz Size Output Storz Size Pressure Test(bar)

AD 1520 52(2”) 38(1½) 24

AD 1525 65(2½”) 38(1½) 24

AD 2520 65(2½”) 52(2”) 24

AD 1525 AD 2520AD 1520

آچــار کوپلینــگ چنــد منظــوره آریاکوپلینــگ، جهــت بــاز و بســت انــواع 
کوپلینگ هــا و اتصــاالت STORZ، درب بشــکه ها و بــاز کــردن پیــچ شــیرهای 
ــتحکم  ــبک، مس ــار س ــن آچ ــل ای ــد. حم ــرد دارن ــانی کارب ــش نش ــتاده آت ایس
ــاز  ــزار بی نی ــار و اب ــن آچ ــل چندی ــانان را از حم ــش نش ــوره، آت ــد منظ و چن
بدنــه  بیــن  فــوالدی مســتحکم در  یــک الیــه ورق  از  اســتفاده  می کنــد. 
ــه  ــه ضرب ــول ب ــن محص ــاالی ای ــتحکام ب ــث اس ــار، باع ــرده آچ ــتیک فش پاس

ــت.  ــده اس ش
طرح صنعتی این محصول به نام آریاکوپلینگ به ثبت رسیده است.

آزمون های تایید کیفیت و استحکام

 آزمون پرتاب از ارتفاع 16 متر و انرژی ضربه به اندازه 78 کیلوژول بدون
    هیچ گونه ترک یا شکست

 آزمــون کشــش تحــت نیــروی 18 کیلونیوتن بــدون هیچ گونه آســیب به آچار
 موفقیت در آزمون مقاومت حرارتی به مدت 24 ساعت در دمای 150 درجه

 STORZ درپوش زنجیردار 

Hose Clamp

بست تخصصی کوپلینگ

Multipurpose Coupling Spanner

آچار چندمنظوره کوپلینگ

STORZ Blank Cap with Chain

 STORZ درپوش زنجیردار 

STORZ to STORZ Adapter (Reducer)

 STORZ تبدیل



ارتقــای ایمنــی در برابــر آتش ســوزی 
حفاظــت از جــان و ســرمایه هموطنــان 

رسالت  اصلی  ما 



ــای  ــات اطف ــال آب در عملی ــد انتق ــده فرآین ــل کنن ــانی تکمی ــای آتش نش نازل ه
حریــق هســتند. انــواع نــازل Branchpipe، نــازل هوزریــل، نازل هــای تــک حالتــه 
و نازل هایــی بــا کاربردهــای خــاص ماننــد ســار نــازل، محصــوالت ایــن دســته را 
تشــکیل می دهنــد. ســازگاری بــا انــواع اتصــاالت STORZ و BS، تولیــد بــا دو نــوع 
مــاده اولیــه آلومینیومــی و پاســتیک فشــرده و ارگونومــی مناســب از ویژگی هــای 

ایــن دســته از محصــوالت اســت.

BRANCHPIPE & 
NOZZLE
  نازل آتش نشانی
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part No. Material L (mm) W (mm) Normal Size Pressure Test

NO 1500 Aluminum Alloy 440 155 1.5” 24bar

NO 2000 Aluminum Alloy 440 155 2” 24bar

NO 2500 Aluminum Alloy 440 155 2.5” 24bar

مهم تریــن ویژگی هــای مشــترک نازل هــای اطفــای حریــق آریــا کوپلینــگ 
عبارتنــد از:

 تولیـد در سـایزهای مختلـف جهـت اتصـال به انواع شـیلنگ آتش نشـانی       
    تخت و نیمه سخت

ــت   ــرد مفیــد بیــش از 10 متــر در حالــت جــت و بیــش از 3 متــر در حال  ب
    اسپری مخروطی در فشار 2bar مطابق استاندارد

 زاویه پاشش 45 درجه در حالت اسپری مخروطی براساس استاندارد 
 استفاده از آلیاژ آلومینیوم سبک و مقاوم به خوردگی و ضربه 

 قابــل اســتفاده در سیســتم های اتصــاالت BS,STORZ و ســایر سیســتم های 
     آبرسانی آتش نشانی

BSEN 671 و  BSEN 15182 تولید و آزمون مطابق الزامات اســتانداردهای 

part No. Material Pipe Diameter (LD) L W Extend thread Pressure Test

NO 1010 Aluminum Alloy 140 195 95 1” 18bar

Normal Size: 3/4” - 1”

part No. Material L (mm) W (mm) Normal Size

NO 1500 Hard Plastic Tube and 
Aluminium Body

440 155 1.5”

NO 2000 Hard Plastic Tube and 
Aluminium Body

440 155 2”

NO 2500 Hard Plastic Tube and 
Aluminium Body

440 155 2.5”

نــازل شــیردار ســه حالتــه پاســتیکی (Branchpipe) آریاکوپلینــگ، نــازل ویــژه 
آتش نشــانان و افــراد آمــوزش دیــده در زمینــه عملیــات اطفــای حریــق اســت. 
اســتفاده از پاســتیک فشــرده و مســتحکم بــرای ســاخت نــازل، ســهولت قــرار 
گیــری در دســت و بــرد اســتاندارد در حالت هــای پاشــش اســپری و جــت از 
ــتیکی  ــازل Branchpipe  پاس ــت. ن ــول اس ــن محص ــای ای ــن ویژگی ه مهم تری
ــاد 1.5، 2 و  ــا ابع ــه شــیلنگ های آتــش نشــانی ب ــل اتصــال ب آریاکوپلینــگ، قاب

2.5 اینــچ اســت.

ــژه  ــازل وی ــگ، ن ــزی (Branchpipe) آریاکوپلین ــه فل ــه حالت ــیردار س ــازل ش ن
آتــش نشــانان و افــراد آمــوزش دیــده در زمینــه عملیــات اطفــای حریــق اســت. 
اتصــاالت مســتحکم و مقــاوم بــه خوردگــی در تمــاس مســتمر بــا آب، ســهولت 
قــرار گیــری در دســت و بــرد اســتاندارد در حالت هــای پاشــش اســپری و جــت 

ــت. ــول اس ــن محص ــای ای ــن ویژگی ه از مهم تری

 24bar :فشار آزمون    16bar :فشار کاری

نوعــی  آریاکوپلینــگ،   Shut-off Nozzle یــا  هوزریــل  فلــزی  نــازل 
نــازل آلومینیومــی ســه حالتــه اســت کــه در ســاخت هوزریــل کاربــرد 
آزمــون  بــاال در  بــودن، مقاومــت  بــاال در عیــن ســبک  دارد. اســتحکام 
ــخت  ــه س ــیلنگ نیم ــه ش ــال ب ــت اتص ــا 18bar و قابلی ــتاتیک ت هیدرواس
نــازل هســتند. ایــن  ویژگی هــای  مهم تریــن  اینــچ،   ¾ و   1  )الســتیکی( 

 
 18bar :فشار آزمون    12bar :فشار کاری

تولید و آزمون براســاس الزامات استاندارد

 W
 

 L 

Plastic Branchpipe

Aluminium Shut-off Nozzle

نازل شیردار سه حالته پاستیکی

نازل شیردار سه حالته فلزی )مخصوص هوزریل( 

Branchpipe & Nozzle

نازل 

Aluminium Branchpipe

نازل شیردار سه حالته فلزی 

 BS EN 671-1
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part No. Material Pipe Diameter(LD) L (mm) W (mm) Extend thread

NO 1000 Hard Plastic Tube and Aluminium Body 215 275 95 1”

Normal Size: 3/4” - 1”

part No. Material L (mm) D (mm) Extend thread

NO 1500 Hard Plastic Tube and Aluminium Body 348 76 2”

Normal Size: 1.5” - 2” - 2.5”

نــازل پاســتیکی ســاده آریاکوپلینــگ، نازلــی تــک حالتــه )جــت( بــوده و قابلیت 
اتصــال بــه شــیلنگ های آتــش نشــانی بــا ابعــاد 1.5، 2 و 2.5 اینــچ را دارد.

ایــن نــازل ســاخته شــده از پاســتیک بــا کیفیــت بــوده و بــا انــواع اتصــاالت 
ــت. ــازگار اس BS و STORZ س

ســار نــازل نوعــی نــازل منحصــر بــه فرد بــا دامنه پاشــش گســترده، نــرخ تخلیه 
بــاال و مکانیــزم خــاص اســت. ایــن نــازل در عملیــات اطفــای حریــق در شــرایط 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــترده، م ــش گس ــم آت ــم و حج ــی ک ــا دسترس ب
ســارنازل بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه در هنــگام آتــش ســوزی از یــک روزنه 
کوچــک وارد شــده و عملیــات اطفــا را آغــاز می کنــد. ایــن نــازل بــا فشــار آب بــه 
طــور خــودکار شــروع بــه چرخــش کــرده و قطــرات ریــز و درشــت آب را در تمــام 

ــات می پاشــد.  جه

اســتفاده از ایــن نــازل ویــژه در محیط هــای بســته ابتــدا بــا کاهــش دمــای محیــط 
و نشــاندن دود، امــکان آغــاز عملیــات اطفــای حریــق را ایجــاد می کنــد. در ادامــه 

بــا کنتــرل حجــم آتــش می توانــد در مهــار کامــل آن کمک هــای شــایانی کنــد. 
ســار نــازل بــه نام هــای دیگــری چــون Distributing Nozzle ،Bresnan و 

ــت.  ــروف اس ــز مع Revolving Nozzle نی

مشخصات فنی سار نازل  

 استفاده از مواد اولیه آلیاژ پایه مس و بلبرینگ های ضد زنگ 
 طراحی دقیق خروجی های آب و ماشین کاری با دقت باال

STORZ و BS قابلیــت اتصال به شــیلنگ های آتش نشــانی بــا انواع اتصــاالت 
ــای ــت کابرده ــاد جه ــول زی ــا ط ــیلنگ ب ــراه ش ــه هم ــتفاده ب ــت اس  قابلی

     خاقانه در عملیات پیچیده اطفای حریق
 دارای دامنه پاشش تا بیش از 10 متر بسته به فشار ورودی

 دارای 12 خروجی آب در ابعاد مختلف جهت پرتاب قطرات آب در تمامی جهت ها

موارد استفاده از سار نازل

 کاهــش حجــم حــرارت، شــعله و دود در فضاهــای بســته ماننــد زیرزمین هــا 
    و پارکینگ ها

 قابــل اســتفاده بــرای آتــش نشــانان در حــال حرکــت و پیشــروی بــا ایجــاد 
     سپر آبی و مه

 کاربرد در اطفای حریق زیر زمین ها، انبارها، خطوط مترو و معادن
 قابــل نصــب بــر روی ســقف بــه صــورت ثابــت در مکان هــای بــا خطــر آتــش

    سوزی زیاد
 قابل استفاده در محوطه های نیروگاهی، پاالیشگاهی و صنعتی 

ــف  ــارف مختل ــرای مص ــاوت ب ــای متف ــا دبی ه ــد ب ــی و تولی ــت طراح  قابلی
    آتش نشانی شهری و صنعتی

 قابــل اســتفاده بــه صــورت آویــزان از پشــت بــام یــا ورود از پنجــره ســاختمان
 قابــل اســتفاده در شــرایط مختلــف عملیات اطفــای حریق و کاربردهــای خاقانه

نــازل پاســتیکی هوزریــل آریاکوپلینــگ، ســاخته شــده از پاســتیک فشــرده و 
مســتحکم و قابلیــت اتصــال بــه شــیلنگ های نیمــه ســخت )الســتیکی( بــا ابعــاد 

1 و ¾ اینــچ اســت. 

  12bar :فشار کاری

Plastic Shut-off Nozzle

نازل پاستیکی هوزریل 

Cellar Nozzle

سار نازل 

Full Jet Branchpipe

نازل پاستیکی ساده 



ــی در  ــش مهم ــان، نق ــرل جری ــای کنت ــوان ابزاره ــه عن ــانی ب ــش نش ــیرهای آت ش
فرآینــد انتقــال آب بــرای مصــارف آتــش نشــانی دارنــد. شــیرفلکه ای، شــیرفلکه 
تنظیــم فشــار، شــیر فشــار شــکن و شــیر ســیامی محصــوالت دســته شــیرهای آتش 
ــاال  ــاال، مقاومــت ب ــد. اســتحکام بســیار ب نشــانی آریاکوپلینــگ را تشــکیل می دهن
بــه خوردگــی، مقاومــت بــه نشــتی تــا فشــارهای بــاال و قابلیــت اســتفاده در شــرایط 

ــن محصــوالت اســت. ــف، برخــی از ویژگی هــای ای اقلیمــی مختل

FIRE VALVES
شیرهای آتش نشانی
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شــیرفلکه ای آتش نشــانی برنجــی آریاکوپلینــگ، یــک شــیر بســیار مســتحکم 
آبرســانی آتش نشــانی اســت.  ماننــد تاسیســات  بــرای مصــارف پرفشــار 
بــاال در برابــر خوردگــی و نشــتی و  بــاال در کیفیــت، مقاومــت  مانــدگاری 
بهره منــدی از سیســتم هرزگــرد شــفت مرکــزی جهــت آب بنــدی مســتحکم تر، 

از مهم تریــن ویژگی هــای شــیرفلکه ای آریاکوپلینــگ اســت. 

استانداردهای مرجع:

part No. Material Input Thread Output Thread Opened Length (mm) Closed (mm) W (mm)

VA 1000 Brass Alloy 1”   1” 117 105 72

VA 1500 Brass Alloy 1.½” 1.½” 161 149 109

VA 2000 Brass Alloy 2” 2” 180 163 123

VA 2500 Brass Alloy 2.½” 2.½” 205 182 148

VA 1570 Brass Alloy 1.½” 1.½” 157 182 88

VA 1000 VA 1570VA 1500

VA 2000VA 2500

PRVA 1500 PRVA 1570

PRVA 2000PRVA 2500

مشخصات فنی 

 تولیــد در دو زاویــه خروجــی 90 و 135 درجــه مطابــق الزامــات اســتاندارد
 ماشینکاری CNC بدنه و ملحقات با تلرانس های محدود 

 اســتفاده از واشــرهای آب بنــدی بــا کیفیــت و مقــاوم بــه ســایش و خوردگــی 
منظــور  بــه  برنجــی  و  اســتیل  ریــز قطعــات  و  ملحقــات  از  اســتفاده   

ــا آب  ــتمر ب ــاس مس ــل تم ــه دلی ــی ب ــری از خوردگ جلوگی
 اســتفاده از واشــر V-Cup در شــفت مرکــزی جهــت آب بنــدی مســتحکم تر

 سیستم هرزگرد شفت مرکزی جهت آب بندی دقیق تر

24bar :فشار آزمون      16bar :فشارکاری

ابعــاد و اندازه هــای مختلــف شــیرفلکه ای آریاکوپلینــگ، بــه شــرح جــدول 
زیــر اســت:

شــیرفلکه تنظیــم فشــار آریاکوپلینــگ ابــزاری بــرای کنتــرل فشــار آب در 
تاسیســات اطفــای حریــق اســت. در ســاختمان های بلنــد مرتبــه، آتــش نشــانان 
بــا مشــکل پاییــن بــودن فشــار آب در طبقــات باالتــر روبــرو هســتند. شــیرفلکه  
تنظیــم فشــار بــا کنتــرل دبــی، فشــار را کنتــرل کــرده و در ســطح مشــخصی نگه 
ــا تنظیــم فشــار در ســطح مــورد نظــر در طبقــات پاییــن،  مــی دارد. در نتیجــه ب
فشــار اضافــی بــه طبقــات بــاال هدایــت شــده و امــکان اســتفاده از فشــار کافــی 

ــر فراهــم می شــود.  ــات باالت در طبق

مشخصات فنی 

 تولید در دو زاویه خروجی 90 و 135 درجه مطابق الزامات استاندارد
 ماشینکاری CNC بدنه و ملحقات با تلرانس های محدود 

 اســتفاده از واشــرهای آب بنــدی بــا کیفیــت و مقــاوم بــه ســایش و خوردگــی 
 اســتفاده از ملحقــات و ریــز قطعــات اســتیل و برنجــی بــه منظــور جلوگیــری از 

خوردگــی بــه دلیــل تمــاس مســتمر بــا آب 
 استفاده از واشر V-Cup در شفت مرکزی جهت آب بندی مستحکم تر

 سیستم هرزگرد شفت مرکزی جهت آب بندی دقیق تر
50Bar دارای گواهی آزمون هیدرواستاتیک تا فشار 

 قابلیــت خــارج کــردن ضامــن تنظیــم فشــار و اســتفاده از شــیرفلکه ای در 
     حداکثر فشار کاری 

24bar :فشار آزمون      16bar :فشارکاری

الزم بــه ذکــر اســت بــا خــارج کــردن ضامــن، سیســتم تنظیــم کننــده فشــار از 
ــر فشــار  ــم فشــار در حداکث ــوان از شــیرفلکه تنظی ــدار خــارج شــده و می ت م

کاری اســتفاده کــرد.

ــه شــرح  ــگ، ب ــم فشــار آریاکوپلین ــف شــیرفلکه تنظی ــاد و اندازه هــای مختل ابع
ــر اســت: جــدول زی

part No. Material Input Thread Output Thread Opened Length (mm) Closed (mm) W (mm)

PRVA 1500 Brass Alloy 1.½” 1.½” 161 149 109

PRVA 2000 Brass Alloy 2” 2” 180 163 123

PRVA 2500 Brass Alloy 2.½” 2.½” 205 182.5 148

PRVA 1570 Brass Alloy 1.½” 1.½” 157 182 88

W    

L  
  

OUTPut 

IN Put 

شیر فلکه ای
Screw Down Valves

شیرفلکه تنظیم فشار
Pressure Restricting Screw Down Valves

 UL668      BS EN 671-2

80bar :فشار آزمون استحکام
80bar :فشار آزمون استحکام

INPUT

OUTPUT
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شیر فشار شکن آریاکوپلینگ نوعی شیر کاهنده فشار یا PRV بوده و برای کنترل و تثبیت فشار در تاسیسات آبرسانی کاربرد دارد. 
افــت فشــار در سیســتم تاسیســات لولــه کشــی آب، یکــی از مشــکات شــایع در ســاختمان های بلنــد مرتبــه اســت. بــا افزایــش فشــار پمــپ، در طبقــات پاییــن 
ســاختمان، فشــار سیســتم از ســطح فشــار مجــاز باالتــر رفتــه و باعــث آســیب بــه ابزارهــای متصــل بــه لولــه کشــی می گــردد. شــیر فشــار شــکن بهتریــن راه حــل 
مشــکات ایــن چنینــی اســت. ایــن شــیرها در مســیر سیســتم آبرســانی در داخــل جعبــه و قرقــره آتــش نشــانی در هــر طبقــه از ســاختمان نصــب می شــوند. ایــن 

شــیرها چــه در حیــن اســتفاده از آب )دینامیــک( و چــه در حالــت عــدم اســتفاده )اســتاتیک(، ســطح فشــار را کنتــرل کــرده و نوســانات آن را تعدیــل می کننــد.

مشخصات فنی :

 دارای ورودی و خروجی به سایز ¾ اینچ
  24bar 16 ، فشار آزمون bar فشار کاری تا 
6bar کنترل فشار خروجی در دامنه  1.2 تا 

 قابل استفاده تا دمای 80 درجه سانتیگراد
 قابلیت تنظیم فشار فقط با یک آچار آلن

 قابلیت نصب مانومتر جهت کنترل و پایش سطح فشار 
 ســاخته شــده از متریــال پایــه مــس بــا آبــکاری کــروم مقــاوم بــه خوردگــی و  

    بدون ایجاد آلودگی در آب 
 استفاده از فنر مستحکم ضد زنگ، در فرآیند تنظیم فشار 

 اســتفاده از واشــر آب بنــدی EPDM جهــت افزایــش مقاومــت و جلوگیــری      
     از نشتی در اثر تنظیمات متوالی

شیر فشار شکن
Pressure Reducing Valve

شــیر ســیامی (Collecting Breeching) یــا اتصال هــای آتش نشــانی، تجهیزاتــی هســتند کــه بــرای تجمیــع منابــع آب و پمپ هــای خــارج از سیســتم آتش نشــانی 
ســاختمان، کاربــرد دارنــد. ایــن تجهیــزات، شــامل یــک خروجــی بــا قطــر بــزرگ و دو ورودی بــا قطــر کوچکتــر هســتند. خروجــی ســیامی بــه ســامانه لولــه ایســتاده 

خشــک یــا ترکیبــی آتش نشــانی متصــل می شــود. 
شــیر ســیامی اغلــب در ورودی اماکــن در جاهــای در دســترس نصــب می گــردد تــا آتش نشــانان در مواقــع حادثــه بــه ســرعت وارد عمــل شــده و آب مــورد نیــاز 

ــد.  ــن کنن ــانی را تامی ــزات آتش نش ــتم ها و تجهی سیس

شیر سیامی
Siamese Valve (Collecting Breeching) 

مشخصات فنی :

 دارای دو ورودی بــه قطر”½ 2 
ــا قابلیــت اتصــال بــه ســایزهای   دارای یــک خروجــی بــه ســایز 4 اینــچ ب

ــچ 3 و”½ 2 این
ــتفاده در  ــت اس ــانی جه ــای آتش نش ــواع کوپلینگ ه ــه ان ــال ب ــل اتص  قاب

ــی ــگاهی و نیروگاه ــی، پاالیش ــهری، صنعت ــای ش محیط ه
ــا فراینــد  ــد A356 ب ــاژ گری ــا آلی ــه آلومینیومــی مســتحکم ب  ســاخت بدن

ویــژه عملیــات حرارتــی جهــت افزایــش اســتحکام و مقاومــت ســطحی
ــاس  ــت براس ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــا م ــدی ب ــرهای آب بن ــتفاده از واش  اس

DIN 14323 DIN 53505 ، DIN 14302 و  اســتانداردهای 
 اعمال پوشــش رنگ الکترواســتاتیک مقاوم به خوردگی و ســایش

 قابل اســتفاده بــرای محیط های با خورندگی باال
16bar فشار کاری 

DIN 14355 تولید و آزمون مطابق با اســتاندارد 

مزایای استفاده از شیر فشار شکن:

 کنترل و تثبیت فشار در مقدار مشخص با وجود نوسان در فشار 
 تامین فشار مساوی و یکنواخت در طبقات مختلف برای مصارف مختلف 

 افزایش عمر اتصاالت و ابزارهای متصل به سیستم لوله کشی
 جلوگیری از پدیده ضربه قوچ در اتصاالت آبرسانی

 صرفه جویی در مصرف آب تا 30 درصد
 استفاده بهینه از فشار پمپ و کاهش هزینه ها

Input (in) Output (in)

2x2 ½ adapter 4 adapter

2x2 ½ adapter 3 adapter

2x2 ½ adapter 2 ½ adapter

Storz

Input (in) Output (in)

2xBS male 4 adapter

2xBS male 3 adapter

2xBS male 2 ½ female

BS



جعبه آتش نشانی
FIRE CABINET

طیــف انتخــاب گســترده و قابلیــت طراحــی تطبیــق پذیــر مطابــق بــا نیازهــای 
مشــتریان، مهم تریــن ویژگی هــای یــک جعبــه آتــش نشــانی اســت. تنــوع در طــرح، 
رنــگ، جنــس، ابعــاد، نــوع قفــل و لــوال و قابلیــت حــک لوگــو و نشــان درخواســتی، 
ــث  ــی باع ــن ویژگی های ــت. چنی ــترده اس ــاب گس ــف انتخ ــن طی ــای ای از مصداق ه
اقبــال کارفرمایــان، مهندســان و طراحــان پروژه هــای برتــر و بــه نــام کشــور بــه 

جعبــه آتــش نشــانی آریــا شــده اســت. 
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دوکابیــن  کابیــن،  تــک  انــواع  در  آریــا  اســتاندارد  آتش نشــانی  جعبــه 
خامــوش  و  کابیــن، دوکابیــن  )تــک  افقــی(، جعبــه محوطــه ای  )عمــودی، 
کننــده(، انــواع سفارشــی و دکوراتیــو تولیــد می شــوند. تمامــی جعبه هــا بــا 
رعایــت دســتورالعمل ها و الزامــات اســتانداردهای بین المللــی در انــواع 

روکار و تــوکار تولیــد می شــوند.
و  ورق  جنــس  ابعــاد،  جزئیــات،  بــا  آتش نشــانی  جعبــه  انــواع  تولیــد 
پوشــش های رنــگ سفارشــی، براســاس نظــر مشــتریان گرامــی قابــل انجــام 

ــت.  اس

مشــخصات فنی جعبه های آتش نشــانی آریا به شرح زیر است:

نشــانی در داخــل جعبــه  قابلیــت نصــب هوزریــل یــا قرقــره بــا شــیلنگ آتش 
 قابلیت نصب هوزرک در داخل جعبه تک کابین 

 تولید در انواع روکار و توکار 
Stainless Steel قابلیــت تولیــد با ورق های فوالدی یا انواع ورق 

 تولید در رنگ های قرمز، سفید و کرم
 قابلیت تعبیه طلق شفاف جهت امکان رویت ملحقات درون جعبه

ــم  ــزر و خ ــچ، لی ــرش، پان ــامل ب ــکاری، ش ــای ورق ــتفاده از فرآینده  اس
کاری بوســیله دســتگاه های اتوماتیــک CNC بــا تضمیــن دقــت و کیفیــت

 Stainless( زنــگ  از ورق هــای فــوالدی و ورق هــای ضــد   اســتفاده 
خوردگــی خطــر  بــا  محیط هــای  مخصــوص   ،)Steel

زیرســازی  و  چربی زدایــی  پاک ســازی،  شستشــو،  مرحلــه  چندیــن   
رنــگ کاری  از فرآینــد  تخصصــی قبــل 

 تعبیــه ســوراخ هایی بــر روی بدنــه قبــل از فرآینــد رنــگ، جهــت ســهولت 
در نصــب و جلوگیــری از آســیب بــه پوشــش رنگ

 تعبیه قطعات تقویتی جهت افزایش استحکام سازه ای جعبه 

ــام  ــه ن ــه قفــل مخصــوص آســان بازشــو )ثبــت طــرح صنعتــی ب  مجهــز ب
ــواز ــم ن ــا و چش ــکاری زیب ــش های آب ــگ( در پوش آریاکوپلین

 اســتفاده از لــوالی مســتحکم بــا آبکاری چنــد مرحله ای و طــول عمر باال

ــدن  ــدا ش ــکان ج ــا ام ــه ب ــرف جعب ــیرآالت در دو ط ــه ورودی ش  تعبی
ــگ ــش رن ــه پوش ــیب ب ــدون آس ــه ب ــان از بدن آس

 Shock Test، ــای ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــگ ب ــش رن ــی پوش ــرل کیف  کنت
ــگ ــنجی رن ــت س ــون ضخام Cross-Cut ، Salt Spray و آزم

 قابلیت حک لوگو، نشان و نمادهای ایمنی و آتش نشانی

 تعبیه پایه نگهدارنده مخصوص قرارگیری نازل 

 تعبیــه نــوار الســتیکی بــر روی قــاب اصلــی جهــت جلوگیــری از ضربــه و 
صــدا در هنــگام بــاز و بســت درب جعبــه

 بســته بنــدی مناســب جهــت جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه محصــول 
در فرآینــد حمــل و نقــل

 قابلیــت تغییــر در ابعــاد و طــرح و رنــگ، جنــس ورق و نــوع قفــل و لــوال 
بــه درخواســت مشــتریان گرامــی
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Tak- Toukar- Ahan

Tak- Toukar- Frame Steel & Steel

جعبه آتش نشانی تک کابین  جعبه های آتش نشانی آریا
Fire Cabinets

جعبه تک کابین روکار)فوالدی(   )Stainless Steel(جعبه تک کابین روکار جعبه تک کابین توکار)درب و فریم استیل(  جعبه تک کابین توکار)فوالدی( 
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جعبه آتش نشانی دو کابین عمودی

 تعبیــه دوکابیــن مجــزای افقی جهت جلوگیــری از تداخل در هنگام اســتفاده از ابزارهای اطفای حریق 
 نگهــداری همزمــان تجهیــزات مختلــف آتش نشــانی اعــم از هوزریــل، هــوزرک، قرقــره بــا شــیلنگ 

ــانی  ــده آتش نش ــت و خاموش کنن تخ
 تولیــد در انــواع روکار و تــوکار جهت نصب بر روی دیوار یا داخل آن 

 قابلیت تولید با ورق های فوالدی یا انواع ورق اســتیل )اســتیل مات، آینه ای و خش دار(
 تولید جعبه فوالدی در رنگ های سفید، کرم و قرمز

 قابلیــت تعبیــه طلق شــفاف بر روی درب جعبه جهت رویــت تجهیزات و ملحقات داخل جعبه

جعبه آتش نشانی دوکابین افقی

 تعبیه دوکابین مجزای عمودی )دو طبقه( جهت جلوگیری از تداخل درهنگام استفاده از ابزارهای اطفای حریق 
 نگهــداری همزمــان تجهیــزات مختلــف آتش نشــانی اعــم از هوزریــل، هــوزرک، قرقــره بــا شــیلنگ تخــت 

و خاموش کننــده آتش نشــانی 
 تولید در انواع روکار و توکار جهت نصب در روی دیوار یا داخل آن 

 قابلیت تولید با ورق های فوالدی یا انواع ورق استیل )استیل مات، آینه ای و خش دار(
 تولید جعبه فوالدی در رنگ های سفید، کرم و قرمز

 قابلیت تعبیه طلق شفاف بر روی درب جعبه جهت رویت تجهیزات و ملحقات داخل جعبه

جعبه دو کابین روکار)فوالدی(    )Stainless Steel(جعبه دو کابین روکار جعبه دو کابین توکار)فوالدی(  جعبه دو طبقه روکار)فوالدی( جعبه دو طبقه روکار )Stainless Steel( جعبه دو کابین توکار)درب و فریم استیل(  جعبه دو طبقه توکار )فوالدی(  جعبه دو طبقه توکار)درب و فریم استیل( 
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 قابلیــت طراحــی جعبــه آتــش نشــانی بــا ابعــاد، طــرح و پوشــش رنــگ )رنــگ پــودری، پوشــش های نورتــاب و
      پوشش های مات( بر اساس سفارش مشتری

 قابلیــت تعبیــه قفــل و لــوالی اختصاصی و انتخــاب نوع ورق )ورق فوالدی، اســتیل مات، آینــه ای و خش دار(
     بر اساس سفارش مشتری 

 حک لوگو یا نشان به درخواست مشتری
 ارائه طرح دلخواه برای ساخت انواع جعبه آتش نشانی متناسب با هویت بصری پروژه های مشتریان

 امــکان طراحــی و ســاخت جعبه هــای آتش نشــانی ویــژه متناســب بــا شــرایط پروژه هــای خــاص ماننــد جعبــه 
     درب کرکره ای 

جعبه دکوراتیو فراکتال جعبه دکوراتیو اسلیمی

جعبه سفارشی سه کابین جعبه سفارشی لوال مخفی مگنتی

جعبه سفارشی سه کابین عمودی

جعبه دکوراتیو مینیمال

جعبه سفارشی با ورق استیل طایی قابلیت حک لوگوی سفارشی

جعبه آتش نشانی نورتابجعبه آتش نشانی دکوراتیو و سفارشی

دیــد در تاریکی با پوشــش 
Photoluminescence دید در نور عادی

  ویژگــی جــذب نــور و بازتاب آن در محیط های تاریک یا کم نور 
  اســتفاده از تکنولوژی Photoluminescence در رنگ جعبه های آتش نشــانی نورتاب 

  پیدا کردن ســریع جعبه آتش نشــانی در محیط تاریک هنگام وقوع حریق 
  اســتفاده از قفل مغناطیســی و لوالی مخفی 

  قابلیت قراردادن قرقره با شــیلنگ آتش نشــانی به همراه خاموش کننده در آن 
  قابلیت نصب دو عدد قرقره با شــیلنگ آتش نشــانی در نوع تک کابین

  جعبه محوطه ای مخصوص نگهداری انواع خاموش کننده دســتی
   قابلیت اتصال مســتحکم به زمین در محوطه های باز و وســیع جهت نگهداری انواع تجهیزات آتش نشــانی

  قابل اســتفاده در تجهیز پمپ بنزین ها، فرودگاه ها، آشــیانه هواپیما و هلی کوپتر، اســکله های تخلیه و بارگیری به تجهیزات آتش نشــانی
  تعبیه درب در دو طرف جعبه جهت دسترســی راحت تر و ســریع تر به تجهیزات آتش نشــانی در هنگام حادثه

  طراحی ســقف جعبه به صورت شــیروانی و شــیب دار جهت جلوگیری از جمع شــدن آب باران

جعبه آتش نشانی محوطه ای 
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فراتــر از اســتانداردهای ملــی و بین المللــی

جعبه و هوزریل آریاکوپلینگ
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مرکز تجاری اوپال . سعادت آبادهتل حـنا . نوفل لوشاتو
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پروژه میکا جردن

Firefighting Cabinets

پارکینگ بیمارستان نیکان

مرکز خرید شمیران سنتر



FIRE HOSE &
HOSE REEL

قرقره و شیلنگ آتش نشانی

در  کــه  اســت  حریــق  اطفــای  بــرای  مناســب  ابــزاری  نشــانی  آتش  قرقــره  
نصــب  آتش نشــانی  جعبــه  بــا  و همــراه  متفــاوت  کاربــری  بــا  ســاختمان های 

 . د می شــو
مجموعــه آریاکوپلینــگ تولیــد کننــده انــواع قرقــره آتش نشــانی شــامل، هوزریل، 
قرقــره بــا شــیلنگ تاشــونده و هــوزرک  بــا رعایــت باالتریــن اســتانداردهای ملــی و 

بین المللــی و بــا اســتفاده از مــواد اولیــه باکیفیــت اســت.
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هوزریــل آتش نشــانی اســتاندارد آریاکوپلینــگ مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یکپارچــه برنجــی بــوده و تولیــد شــده از 
قطعــات و اتصــاالت باکیفیــت اســت. ایــن محصــول بــه همــراه جعبــه آتش نشــانی در داخــل ســاختمان های شــهری و صنعتــی 

ــود.  ــب می ش نص
ــه  ــران و تاییدی ــی ای ــتاندارد مل ــه اس ــورداری از پروان ــه، برخ ــل مجموع ــل در داخ ــات هوزری ــی قطع ــی تمام ــد تخصص تولی

ســازمان آتش نشــانی از مهم تریــن ویژگی هــای هوزریــل اســتاندارد آریاکوپلینــگ اســت. 

هوزریل هــای آریاکوپلینــگ در طــول فرآینــد تولیــد و پــس از مونتــاژ کامــل توســط واحــد آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت، تحــت 
آزمــون هیدرواســتاتیک قــرار می گیــرد تــا صحــت عملکــرد آن تضمیــن شــود. همچنیــن تمامــی آزمون هــای خــواص و عملکــرد 
مطابــق بــا اســتاندارد BS EN 671-1  و اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 1-22157 بــر روی محصــول نهایی در آزمایشــگاه 

آریاکوپلینــگ انجــام می شــود. 

مشخصات فنی هوزریل آریاکوپلینگ 

 مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یــک تکــه برنجــی بــا پوشــش نیکل-کــروم جهــت رعایــت ظرفیــت آبدهــی 
اســتاندارد، مقاومــت بــاال در برابــر خوردگــی

 اســتفاده از شــفت ها، پیچ ها و مهره ها و نگه دارنده های مقاوم به خوردگی
 استفاده از ورق فوالدی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام و جلوگیری از اعوجاج
 پوشــش رنگ پودری الکترواســتاتیک بســیار مقاوم پس از چند مرحله شســت و شــو، مقاوم به عوامل محیطی و خوردگی

قرقــره مخصــوص شــیلنگ تاشــونده آریاکوپلینــگ از دو صفحــه قرقــره مســتحکم و شــیلنگ آتــش نشــانی ســاخته می شــود. 
کاربــرد اصلــی ایــن قرقره هــا، نگهــداری انــواع شــیلنگ آتش نشــانی تخــت اســت. ایــن قرقــره بــه همــراه شــیلنگ و نــازل 

آتــش نشــانی ســه حالتــه در داخــل یــک جعبــه آتــش نشــانی نصــب می شــود.

هوزریــل دیــواری آریاکوپلینــگ، نوعــی قرقــره بــا شــیلنگ نیمــه ســخت و از نــوع محوطــه ای اســت. ایــن محصــول در محوطه هــای 
بــاز و بــدون جعبــه آتــش نشــانی نصــب شــده و بــرای حفاظــت از شــرایط جــوی بــه یــک کاور در بخــش فوقانــی مجهــز شــده اســت.

part No. color Hose Size D (mm) L (mm)

HRF 034 Red 3/4" 480 601

HRF 034

هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
Hose Reel with Semi-Rigid HoseHose Systems with Lay-flat Hose

سامانه های شیلنگی با شیلنگ  تاشونده

هوزریل دیواری ثابت
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مشخصات فنی :
 انعطــاف پذیــری بــاال جهــت اســتفاده راحت تــر کاربــر و تســهیل در جمــع کــردن 

شــیلنگ توســط قرقره
 ساخته شده از سه الیه الستیکی و الیه نخ پلی استر

 سازگار با اقلیم های مختلف مانند محیط های خورنده و مخرب 
 مقاوم به اشعه فرابنفش (UV) خورشید 

 مقاومت باال به ترکیدگی و ترک خوردگی تا دمای  20-  درجه سانتیگراد 
 مقاومــت بــاال در آزمــون ســطح داغ تا 200 درجه ســانتیگراد مطابق اســتاندارد 

EN 15889

 دوام باال در حرارت و مجاورت با مواد شیمیایی
 ابعاد استاندارد و دبی کنترل شده 

24bar فشار آزمون 
42bar ضد سایش و تحمل فشار تا 

 تولید در قطرهای استاندارد )3/4 اینچ،1 اینچ و...( و طول 20، 25 و 30 متری
 BS EN BS EN  و  1- 671  تولید شده مطابق با الزامات استاندارد 694

 

part No. W.P.(bar) B.P.(bar) Length (mm) Thickness (mm) Inside Diameter (mm) Normal Dimension

HO 034 12 42 20,25,30 4 19 3/4"

HO 100 12 42 20,25,30          4 25 1"

part No. W.P.(bar) B.P.(bar) Length (mm) Thickness (mm) Inside Diameter (mm) Normal Dimension

LA 1500 12 45 20,25,30 2 38 mm 1.5"

LA 2000 12 45 20,25,30 2 50.8 mm 2"

LA 2500 12 45 20,25,30 2 63.5 mm 2.5"

 ساخته شده به صورت دوالیه از جنس الستیک و فیبر مصنوعی
 مقاوم به رطوبت و بخارات اسیدی و قلیایی

 سبک و کم حجم با قابلیت حمل و نقل آسان
 تحمــل حــرارت 120 درجــه به مــدت 120 ثانیــه در آزمونهای عملکــرد در دمای باال

 حفظ انعطاف پذیری و مقاومت تا دمای 20- درجه سانتیگراد
BS 6391 و BS EN671-2 و  BS EN14540 تولید شده مطابق الزامات 

45bar :24           حداقل فشار ترکیدگیbar :12          فشار آزمونbar :فشار کاری

مشخصات فنی :
 سریعترین حالت باز شدن شیلنگ های تخت در زمان عملیات

 خشــک شــدن کامــل شــیلنگ های تخــت بــا پوشــش الیــاف مصنوعــی                          
)پلــی اســتر، پرلــون( جهــت جلوگیــری از پوســیدگی ناشــی از مانــدگاری 

ــت  رطوب
 دارای شیر تخصصی هوزرک با زاویه 90 درجه 

 کیفیت باالی پوشش رنگ جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 مجهز به گیره مخصوص نگهداری نازل 

ــا قابلیــت رفــع ســریع انســداد در   مجهــز بــه مســدود کننــده جریــان آب ب
     مواقع استفاده 

 کاربــرد در محل هایــی کــه نیاز به حجم آب بیشــتری برای اطفــای حریق دارند
 قابلیــت گــردش حــول محــور اصلــی جهــت ســهولت خــروج شــیلنگ توســط 

آتش نشــان
 امکان متصل بودن دائمی به شیر فلکه ای در حالت باز

هــوزرک یکــی از تجهیــزات نگهدارنده شــیلنگ آتش نشــانی )شــیلنگ برزنتی( 
اســت. در مــواردی کــه احتمــال آتــش ســوزی بــاال بــوده و نیــاز بــه حجــم آب 

بیشــتری بــرای عملیــات اطفــای حریــق اســت، هــوزرک کاربــرد دارد.

ــت  ــه اس ــه الی ــتیکی س ــیلنگ الس ــی ش ــل، نوع ــخت هوزری ــه س ــیلنگ نیم ش
کــه در ســاخت انــواع هوزریــل آتــش نشــانی کاربــرد دارد. شــیلنگ هوزریــل 
آریاکوپلینــگ، بــا برخــورداری از الیــه نخــی و چســبندگی بــاال در  بیــن الیه هــا، 
پیوســتگی و اســتحکام باالیــی در انتقــال آب بــا فشــارهای بــاال ارائــه می دهــد. 

هوزرک
Hose Rack

شیلنگ نیمه سخت هوزریل 
Semi-rigid Hose

شیلنگ تاشونده آتش نشانی 
Lay-flat Fire Hose



BRITISH STANDARD 
INSTANTANEOUS

FITTINGS
اتصاالت انگلیسی

اســتحکام فوق العــاده در فشــارهای بــاال، مقاومــت بــاال بــه شــرایط محیطــی مختلــف 
ــگ  ــی )BS( آریاکوپلین ــاالت انگلیس ــای اتص ــن ویژگی ه ــادی، مهم تری ــت ابع و دق
اســت. چنیــن ویژگی هایــی، اتصــاالت انگلیســی آریاکوپلینــگ را بــه انتخابــی 
بــدون جایگزیــن بــرای مســووالن و تصمیــم گیــران حــوزه ایمنــی در برابــر حریــق 
در مناطقــی ماننــد میدان هــای نفتــی، تاسیســات پتروشــیمی و ســازه های ســاحلی 

و فراســاحلی تبدیــل کــرده اســت.
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  ساخته شده با آلیاژ پایه مس مقاوم به خوردگی و مستحکم
  سهولت و سرعت باال در اتصال دو بخش کوپلینگ 
BS   ساخته شده براساس الزامات استاندارد 336

  دارای گواهی آزمون هیدرواستاتیک تا فشار 100bar از پژوهشگاه صنعت نفت
  قابلیت ساخت با آلیاژ آلومینیوم سبک و مستحکم

  تعبیه رینگ برجسته )Ribbed Tail(در قسمت شیلنگ خور جهت اتصال مطمئن انواع شیلنگ آتش نشانی 
  درپوش گوشواره با قابلیت باز شدن با آچار اختصاصی جهت عملیات نگهداری و تعمیرات 

  قابلیت ساخت با آلیاژهای استاندارد آلومینیوم

24bar :فشار آزمون   16bar :فشار کاری

طراحی و تولید در سایزهای استاندارد مطابق جدول زیر:

BS مخصوص اتصال مقاطع رزوه شده به مادگی  
  تولید در دو نوع رودنده و داخل دنده

  قابلیت تولید با دو نوع متریال آلیاژ پایه مس و آلیاژ آلومینیوم
  تولید در سایزهای استاندارد به شرح جدول زیر 

ــات  ــت الزام ــرد دارد و تح ــار کارب ــانی پرفش ــش نش ــانی آت ــتم های آبرس ــگ در سیس ــگ BS آریاکوپلین ــا کوپلین ــی ی ــگ انگلیس کوپلین
اســتاندارد موسســه BSi انگلســتان طراحــی و تولیــد می شــود. ایــن کوپلینگ هــا در برابــر ضربــه، جریــان پرفشــار و عوامــل خورنــده در 
شــرایط محیطــی ســخت، مقاومــت باالیــی دارنــد و بــرای مصــارف آتــش نشــانی در چنیــن مناطقــی، تنهــا گزینــه انتخابــی مســووالن ایمنــی 

و HSE هســتند.
کوپلینــگ انگلیســی اغلــب در تجهیــز تیم هــای ایمنــی و آتــش نشــانی اســکله ها، مناطــق نفــت خیــز، مجتمع هــای پتروشــیمی، ســکوهای 
نفتــی و ســایر ســازه های ســاحلی و فراســاحلی کاربــرد دارد. اتصــاالت انگلیســی آریاکوپلینــگ از دو آلیــاژ پایــه مــس و آلیــاژ آلومینیــوم 

طراحــی و ســاخته می شــوند.

نکاتی در مورد واشر آب بندی ویژه اتصاالت انگلیسی:

واشــر مــورد اســتفاده در ســاخت کوپلینــگ انگلیســی، شــکل و ســاختار ویــژه ای دارد کــه در فشــارهای بــاال بخــش V شــکل آن از هــم بــاز 
شــده و بــه اســتحکام آب بنــدی کمــک می کنــد.

انتخــاب ســختی ایــن واشــر بــر روی کیفیــت آب بنــدی نهایــی محصــول، بســیار تاثیرگــذار اســت. زیــرا ســختی بیــش از حــد باعــث عــدم 
آب بنــدی در فشــارهای پاییــن و ســختی پاییــن باعــث پارگــی و خــارج شــدن واشــر در فشــارهای بــاال از محــل خــود خواهــد بــود. 

مجموعــه آریاکوپلینــگ عــاوه بــر تولیــد انــواع کوپلینــگ انگلیســی بــا آلیاژهــای اســتاندارد پایــه مــس و آلومینیــوم، توانایــی تولیــد طیــف 
وســیعی از انــواع واشــر های آب بنــدی کوپلینگ هــای انگلیســی را نیــز داراســت.

:(BS) کوپلینگ انگلیسی

کوپلینــگ مکــش یــا ساکشــن کوپلینــگ، اتصاالتی اســت کــه در انتقــال آب در تاسیســات تحت مکش کاربــرد دارنــد. اتصال ایــن کوپلینگ از 
نــوع نــر و مادگــی و بــه صــورت رزوه ای اســت. بــا توجــه بــه وزن بــاالی کوپلینگ هــای مکــش، رزوه اتصــال آن بــه شــکل گــرد و درشــت طراحی 

و ســاخته شــده و ســبب اتصــال ســریع و آســان بــا کمتریــن چرخش می شــود. 
ایــن کوپلینگ هــا در ســایز 4 اینــچ و بــا دو نــوع آلیــاژ آلومینیــوم و آلیــاژ پایــه مــس بســیار مســتحکم و مقاوم به شــرایط محیطی ســاخته شــده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کوپلینــگ مکــش آریاکوپلینــگ علی رغــم داشــتن ابعــاد بــزرگ، فشــار هیدرواســتاتیک تــا 24bar  را بــدون هیــچ 

گونــه نشــتی تحمــل می کنــد.

مشخصات فنی کوپلینگ مکش آریاکوپلینگ

  دارای رزوه ِگرد درشت، جهت باز و بست سریع و آسان براساس استاندارد 
 تعبیه بازوهای باز و بست در هر دو بخش نری و مادگی جهت گردش آسان

 مجهز به واشر مخصوص مکش (Suction) از جنس الستیک طبیعی 
 مقاومت و استحکام بسیار باال به ضربه و فشار باالی سیال 
 ماشین کاری CNC با تلرانس های محدود و دقت بسیار باال
 قابلیت تولید با دو متریال آلیاژ پایه مس و آلیاژ آلومینیوم

 24bar تحمل فشار هیدرواستاتیک تا 
BS  تولید براساس الزامات استاندارد 336

 دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت

 BS کوپلینگ انگلیسی
British Standard Instantaneos Coupling

کوپلینگ مکش 

تبدیل نری Male( BS) رودنده و داخل دنده 

BS Suction Coupling

British Standard Instataneous Adapter

Input Thread D1 (mm) D2 (mm) L (mm) Material

2" internal thread 70.4 56.7 57 Brass/Aluminium

2½" internal thread 70.4 72.3 74 Brass

2" external thread 70.4 59.5 57 Brass/Aluminium

2½" external thread 70.4 75 74 Brass

Input Size D1 (mm) D2 (mm) W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Material

1 ½ " 38 88 188 65 197 Brass/Aluminium

1¾ " 44.5 88 188 65 197 Brass

2 ½ " 63.5 88 188 65 197 Brass/Aluminium

2 ¾ " 70 88 188 65 197 Brass
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ــوان در  ــا همخ ــزات ن ــال تجهی ــرای اتص ــکاری ب ــه STORZ راه ــل BS ب تبدی
دو نــوع اتصــاالت STORZ و BS اســت. ایــن تبدیــل در دو نــوع اتصــال نــری 

ــود.  ــد می ش ــی تولی ــی انگلیس ــال مادگ ــی و اتص انگلیس

تبدیــل مادگــی تــک گوشــواره، مخصــوص اتصــال مقاطع رزوه شــده به سیســتم 
اتصــاالت انگلیســی اســت. این محصول در دو نــوع رودنده و تودنــده با دو آلیاژ 
 پایــه مــس و آلیــاژ آلومینیــوم در مجموعه آریاکوپلینگ طراحی و تولید می شــود. 

ابعاد و اندازه های مختلف این محصول به شرح جدول زیر است:

اتصــاالت آتش نشــانی ماننــد اتصــاالت انگلیســی BS ممکــن اســت زمان هــای طوالنــی بااســتفاده بماننــد. بدیــن ترتیــب مجراهــای آزاد ایــن اتصــاالت بــه تدریــج بــا تجمــع اشــیای 
ناخواســته مســدود شــده و در هنــگام نیــاز جلــوی کارکــرد صحیــح آن را بگیــرد. 

همچنیــن ممکــن اســت در سیســتم های آتــش نشــانی، بــاز شــدن اشــتباهی یــک شــیر باعــث نشــت و هــدر رفــت آب در اتصــاالت آبرســانی آتــش نشــانی شــود. بــا تعبیــه درپــوش 
اتصــاالت انگلیســی می تــوان چنیــن مشــکاتی را پوشــش داد. ایــن محصــول بــا ســه مــاده اولیــه، برنجــی، آلومینیومــی و پاســتیکی ســاخته می شــود. 

درپوش هــای بــا آلیــاژ پایــه مــس و آلومینیــوم بــرای کاربردهــای آب بنــدی و درپــوش پاســتیکی بــرای جلوگیــری از ورود گــرد و غبــار و اشــیای ناخواســته بــه مجراهــای آزاد اتصاالت 
مورد اســتفاده هســتند.

ابعاد و اندازه های درپوش BS آریاکوپلینگ به شرح زیر است:

 D1 

 L
2 

 L
1 

B

B

 D1 

 L
2 

 L
1 

 D2 

BS Type STORZ Size

External Thread 38 mm 1½"

External Thread 52 mm 2”

External Thread 65 mm 2½”

BS Type STORZ Size

Internal Thread 38 mm 1½"

Internal Thread 52 mm 2”

Internal Thread 65 mm 2½”

تبدیل مادگی BC(Female) تک گوشواره )رودنده و داخل دنده(
British Standard Instantaneous Adapter Coupling 

(Coupler)

STORZ به BS تبدیل 
BS to STORZ Adapter

 BS درپوش
BS Cap

Input Thread D (mm) W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Material

2" internal thread 56.7 145 59 80 Brass/Aluminium

2" male 59.5 145 59 80 Brass/Aluminium

2½" male 75 145 59 80 Brass

2.5" internal thread 72.3 145 59 80 Brass/Aluminium

Mat D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm)

Brass 74.5 70.4 11.3 42

Aluminium 74.5 70.4 11.3 42

Plastic 74.5 70.4 11.3 42



محصوالت کامپوزیتی
تجهیــز مناطــق ســاحلی جنــوب و شــمال کشــور و صنایــع نفــت و پتروشــیمی بــه 
ــش  ــاال، تاب ــیار ب ــت بس ــادی دارد. رطوب ــای زی ــانی، چالش ه ــش نش ــزات آت تجهی
ــده  شــدید خورشــید، چرخه هــای خیــس شــدن و خشــک شــدن، نمک هــای خورن
ــی  ــرایط محیط ــر ش ــیمی نمایانگ ــی و پتروش ــای نفت ــا و بخاره ــول در آب دری محل

ــد.  ــز می طلب ــژه ای نی ــزات آتــش نشــانی وی ــن مناطــق اســت و تجهی ــژه ای وی
بدیــن منظــور مجموعــه آریاکوپلینــگ پــس از کســب تجربیــات موفــق در زمینــه 
ــن مشــکل،  ــردن ای ــزات آتش نشــانی، در راســتای برطــرف ک ــواع تجهی ــد ان تولی
ــرگاس  ــه فایب ــاده اولی ــا م ــی ب ــد محصــوالت کامپوزیت ــه طراحــی و تولی ــدام ب اق

کــرده اســت. 
نتیجــه آزمون هــای شــبیه ســاز آب و هوایــی )Weathering( در حضــور همزمــان 
پارامترهــای آب شــور، اشــعه فرابنفــش، دمــای بــاال، بخــارات نفتــی، بنزیــن و... 
ــانی  ــزات آتش نش ــاخت تجهی ــتفاده در س ــورد اس ــرگاس م ــاالی فایب ــت ب مقاوم

ــد. ــت می کن ــگ را ثاب ــرگاس آریاکوپلین فایب

COMPOSITE
PRODUCTS
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  اســتحکام بســیار باال در برابر خوردگی ناشــی از آب شور و بخارات دریایی
 اســتحکام فیزیکی باال و مقاومت به ســایش

 مقاوم در برابر اشــعه فرابنفش و تابش مســتقیم خورشید
 مقاوم به دمای باال )تا 70 درجه ســانتیگراد( در حضور بنزین به عنوان عامل خورنده نفتی

 عدم شــعله وری در هنگام حریق و در معرض حرارت باال
 چگالی کم، وزن بســیار ســبک و طراحی چشم نواز

 تولید یکپارچه، ســاختار و خواص یکنواخت و حذف تنش های ناشــی از مونتاژ
 اســتفاده از ملحقات )قفل و لوال( مســتحکم و مقاوم به شــرایط خوردگی شدید

 قابــل نصــب بــر روی زمیــن بــا پایه هــای مســتحکم ضــد زنــگ و مقــاوم بــه بادهای شــدید
 پایه های قدرتمند اســتیل ضد زنگ جهت جانمایی شــیلنگ ها و ســایر تجهیزات

 850  300 

 280 

 1
40

0 

 1
45

0 

جعبــه آتــش نشــانی فایبــرگاس ایســتاده )محوطــه ای( آریاکوپلینــگ در مناطــق خورنــده، مناطــق 
ســاحلی و فراســاحلی، عرشــه کشــتی ها ولنج هــا، میدانهــا و ســکوهای نفتــی، پروژه هــای 
پتروشــیمی، جزایــر و اســکله ها بــرای تجهیــز این مناطــق بــه ابزارهای آتش نشــانی کاربــرد دارد.

ــده،  ــق خورن ــگ در مناط ــه ای( آریاکوپلین ــدار )محوط ــده چرخ ــوش کنن ــرگاس خام ــظ فایب محاف
مناطــق ســاحلی و فراســاحلی، عرشــه کشــتی ها ولنج هــا، میدانهــا و ســکوهای نفتــی، پروژه هــای 
پتروشــیمی، جزایــر و اســکله ها بــرای حفاظــت انــواع خامــوش کننــده چــرخ دار در برابــر شــرایط 

اقلیمــی ســخت، مــورد اســتفاده اســت.

ایــن نــوع جعبــه فایبــرگاس، بــرای حفاظــت از انــواع خامــوش کننــده آتش نشــانی کاربــرد دارد و 
جایگزینــی عالــی بــرای انــواع جعبــه آتــش نشــانی فــوالدی در مناطــق خورنــده و مناطــق ســاحلی و 

فراســاحلی و میدانهــای نفتی و پتروشــیمی اســت.

جعبــه آتــش نشــانی فایبــرگاس، راهــکاری بــرای تجهیــز مناطــق خورنده و شــرایط اقلیمی ســخت 
ماننــد ســازه های ســاحلی، فراســاحلی، میدانهــای نفتــی، گازی و پتروشــیمی اســت. اســتحکام بــاال 
در برابــر خوردگــی، مقاومــت بــاال در برابــر اشــعه فرابنفــش خورشــید، مقاومــت بــه شــرایط دمای 
بــاال، تولیــد یکپارچــه و ســاختار یکنواخــت و اســتحکام فیزیکــی بــاال، مهم تریــن ویژگی هــای جعبه 

آتــش نشــانی فایبــرگاس آریاکوپلینگ اســت.

محفظه قرارگیری خاموش کننده چرخ دار جعبه آتش نشانی فایبرگاس ایستاده آریا 

جعبه فایبرگاس خاموش کننده

Outdoor Composite Fire CabinetComposite Wheeled Fire Extinguisher Shelter

Composite Fire Extinguisher Cabinet

جعبه آتش نشانی فایبرگاس دیواری
Wall Mounted Composite Fire Cabinet



خاموش کننده دستی آتش

ــی و  ــرویس ده ــول س ــودر در ط ــت پ ــظ کیفی ــه، حف ــتحکام بدن ــدگاری و اس مان
ــاره  ــن ب ــتفاده چندی ــت اس ــه قابلی ــه ب ــا توج ــتحکم، ب ــات مس ــتفاده از ملحق اس
ــگ  ــتی آریاکوپلین ــده دس ــوش کنن ــای خام ــن ویژگی ه ــول، مهم تری ــن محص از ای
اســت. ایــن ویژگی هــا باعــث اقبــال صنایــع بــزرگ کشــور بــه ایــن محصــول شــده 
اســت. خامــوش کننده هــای دســتی آریاکوپلینــگ در دو نــوع ABC و BC تولیــد 

می شــوند.

FIRE
EXTINGUISHER
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ــد منظــوره و مخصــوص  ــودر چن ــا پ ــده ب ــد منظــوره ABC، یــک خامــوش کنن ــده آتــش نشــانی چن خاموش کنن
ــای کاس هــای آتــش ســوزی B ، A و C اســت.  اطف

این محصول دارای نشان استاندارد ملی ایران بوده و مشخصات فنی و عملکردی آن به شرح زیر است:

  ساخت سیلندر یکپارچه و مقاوم با استفاده از فرآیند جوشکاری مکانیزه 
 فشار ترکیدگی تا 30bar) 85bar باالتر از حد استاندارد(

 مجهز به شیر تخلیه برنجی با مقاومت و طول عمر زیاد
 تعبیه فشار سنج و کمک به فرآیند کنترل و تسریع در عملیات نگهداری و تعمیرات 

ــا تعبیــه پایــه  ــر روی زمیــن ب  جلوگیــری از خراشــیدگی پوشــش رنــگ هنــگام قرارگیــری خامــوش کننــده ب
)کفــی( محافــظ پلیمــری 

 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با چسبندگی باال و مقاوم به خراشیدگی و خوردگی بدنه 
 چاپ مستقیم اطاعات محصول بر روی بدنه خاموش کننده با ماندگاری باال

 مجهز به گوشواره و براکت مخصوص فوالدی بسیار مستحکم جهت نصب بر روی دیوار 
 استفاده از شیلنگ تخلیه منعطف و مقاوم 

 عملکرد صحیح بدون خشکی و ترک خوردگی شیلنگ تخلیه در طول زمان 
 مجهز به سرنازل مقاوم به تغییر شکل در برابر حرارت 

 جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته با قرارگیری در پوشش پاستیکی متصل به پایه 

ــه  ــاری و.. ب ــکونی، اداری، تج ــای مس ــوره در محیط ه ــد منظ ــای ABC چن ــوش کننده ه ــتفاده از خام ــروزه، اس ام
ســبب جامعیــت در برگرفتــن کاس هــای مختلــف حریــق بــه ویــژه اثــر مانــدگاری کــه بــر حریــق نــوع A می گــذارد 
ــر چــوب، پارچــه، کاغــذ، پاســتیک و...  ــی نظی ــط هــای شــهری، جامدات ــل اشــتعال در محی ــاده قاب )بیشــترین م

هســتند( بســیار گســترده شــده اســت. 

پــودر بــی کربنــات ســدیم یکــی از در دســترس ترین انــواع پودرهــای آتش نشــانی در دنیــا اســت. ایــن پــودر بــرای اطفــاء آتــش نــوع BC )مایعــات و گازهــای 
مشــتعل( بــه کار مــی رود و نارســانای جریــان الکتریســیته اســت. ســمی و خورنــده نیســت و بــه لحــاظ ســهولت در فراینــد تولیــد، بســیار اقتصــادی اســت. 

مکانیــزم عمــده اثــر ایــن نــوع پــودر، خفگــی آتــش از طریــق تولیــد Co2 و ممانعــت از رســیدن اکســیژن بــه حریــق اســت. همچنین، قطــع زنجیــره واکنش های 
شــیمیایی از دیگــر نتایــج اســتفاده از پــودر بی کربنات ســدیم اســت. 

پــودر بــی کربنــات ســدیم مــورد اســتفاده در خامــوش کننــده هــای BC  آریــا، دانــه بنــدی بســیار ریــزی داشــته و خلــوص بســیار باالیــی دارد کــه موجــب 
افزایــش چشــمگیر ســرعت و تــوان خامــوش کنندگــی نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه در حریــق هــای نــوع  BC گردیــده اســت. 

همچنیــن اســتفاده از روغــن هــای ســیلیکونی بــه عنــوان روانســاز، جــذب رطوبــت را بــه حداقــل رســانده و عــدم کلوخگــی پــودر داخــل ســیلندر را تــا چندیــن 
ســال پــس از شــارژ تضمیــن می کنــد. 

   خاموش کننده BC، بی کربنات سدیم

       خاموش کننده BC، بی کربنات پتاسیم

پــودر بــی کربنــات پتاســیم بــا فرمــول شــیمیایی KHCo3 بــه پــودر Purple-K نیــز معــروف اســت. ایــن پــودر هــم ماننــد پــودر بــی کربنــات ســدیم مناســب بــرای خامــوش 
کــردن حریــق نــوع BC اســت. نارســانای جریــان الکتریســیته بــوده و ماننــد پــودر ســدیم، در اثــر فعــل و انفعــاالت شــیمیایی حریــق، Co2 تولیــد می کنــد کــه منجــر بــه حــذف 

اکســیژن و اطفــاء حریــق مایعــات )کاس B( می شــود. 
قطــع ســریع تر واکنــش زنجیــره ای شــیمیایی کــه منجــر بــه حریــق و گســترش آن می شــود، تفــاوت عمــده ایــن پــودر بــا پــودر بــی کربنــات ســدیم اســت. بنابرایــن تــا چندیــن 

برابــر بیشــتر از پــودر ســدیم اثــر خامــوش کنندگــی داشــته و بــرای محیط هــای صنعتــی، ســایت هــای نفتــی و پمــپ بنزین هــا بســیار مناســب اســت. 
ــوده و کلوخــه  ــت نب ــاال و ریزدانگــی، جــاذب رطوب ــات پتاســیم مــورد اســتفاده در خامــوش کننده هــای آریاکوپلینــگ علیرغــم خلــوص بســیار ب ــی کربن ــه ب ــر پای ــودر BC ب پ
نمی شــود. پوشــش دهــی کامــل ذرات پــودر توســط روغن هــای ســیلیکونی پــودر را بســیار روان و خــروج آســان آن از ســیلندر را بــا کمتریــن نیــروی گاز ممکــن می ســازد. 
جــذب رطوبــت بســیار انــدک ایــن پــودر، کاربــرد آن در محیط هــای شــرجی ماننــد ســایت های نفتــی جنــوب کشــور و مناطــق حاشــیه دریــای خــزر را بســیار افزایــش می دهــد. 

فراینــد تولیــد ایــن پــودر نســبت بــه پــودر ســدیم پیچیده تــر بــوده و هزینــه بیشــتری دارد.

مشخصات خاموش کننده های دستی آریاکوپلینگ

12 6 (Kg) ظرفیت

660 X 185 540 X 152  (mm) ابعاد

17.5 ±%2 9.8 ±%2 (Kg) وزن کل

ABC و BC ABC و  BC  نوع پودر

نارسانایی تا بیش از 5 کیلوولت براساس استاندارد نارسانایی تا بیش از 5 کیلوولت براساس استاندارد نارسانایی الکتریسیته پودر

کمتر از 1/5 درصد بر اساس استاندارد ملی 3434     کمتر از 1/5 درصد بر اساس استاندارد ملی 3434     جذب رطوبت پودر )درصد جرمی(

فوالد فوالد جنس سیلندر

2.5 و 2 1.5 و 2  (mm) ضخامت بدنه

دارد دارد شیر شارژ و تخلیه

دارد دارد سوپاپ اطمینان

12 12 (bar) فشار کاری

25 25 (bar) فشار آزمون

85 85 (bar) فشار ترکیدگی

-30/+60 -30/+60  دمای کاری )درجه سانتیگراد(

20 ≥ 15 ≥ زمان تخلیه )ثانیه(

پودری الکترواستاتیک پودری الکترواستاتیک رنگ

80 ≤ 80 ≤ ضخامت رنگ )میکرون(

Salt spray, Shock test, Cross-Cut, Thickness Salt spray, Shock test, Cross-Cut, Thickness آزمون های رنگ

چاپ روی سیلندر چاپ روی سیلندر نشانه گذاری

پلیمر )ترموپاست( پلیمر )ترموپاست( سقفی و پایه محافظ

براکت فوالدی و گوشواره مخصوص براکت فوالدی و گوشواره مخصوص نصب روی دیوار

دفترچه راهنما با قابلیت ثبت تاریخ شارژ دفترچه راهنما با قابلیت ثبت تاریخ شارژ ملحقات

مشخصات خاموش کننده های آتش نشانی آریاکوپلینگ در جدول زیر ارائه شده است:

 ABC خاموش کننده چند منظوره
Multi-purpose Fire Extinguisher



از دیرباز تا امروز متعهدانه ایستاده ایم



اسپرینکلر آتش نشانی

ــال  ــت مث ــترده و کیفی ــاب گس ــف انتخ ــوع و طی ــرد، تن ــت در عملک ــرعت و دق س
آریاکوپلینــگ  اســپرینکلر  محصــوالت  گــروه  ویژگی هــای  مهم تریــن  زدنــی، 
هســتند. اســپرینکلر آریــا در تنــوع بــاال و کیفیتــی مثــال زدنــی، فراتــر از 
اســتانداردها، طیــف گســترده ای از انــواع اســپرینکلر بــرای کاربردهــای مختلــف 
را در اختیــار مشــتریان قــرار می دهــد. اســتحکام بــاال در شــرایط مختلــف اقلیمــی، 
ثبــات، دقــت و عــدم نیــاز بــه جایگزینــی در دهه هــای متمــادی، اســپرینکلر آریــا 

ــرده اســت.  ــل ک ــدگار تبدی ــی مان ــه انتخاب را ب

FIRE SPRINKLER

Orang
57

Red
68

N o m i n a l
Temperature Range

(oC)

Yellow
79

Green
93

Blue
141

Mauve(Purple)

182
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اســپرینکلرهای آتــش نشــانی آریــا در انــواع بــاالزن پاییــن زن و دیــواری، 
اســپرینکلر مخفــی، اســپرینکلر ESFR )مخصــوص انبارهــا( طراحــی و تولیــد 
می شــوند. ایــن اســپرینکلرها در طیــف کامــل دمــای کاری، ضریــب تخلیــه، 
بــه  مقــاوم  پوشــش های  و  رنــگ  پوشــش  انــواع  حساســیت،  رزوه،  قطــر 
خوردگــی و لــوازم جانبــی ماننــد انــواع قــاب، آچارهــای یدکــی و... در باالتریــن 

می شــوند.  تولیــد  کیفیــت 

ــی  ــات اســتانداردهای بین الملل ــق الزام ــا مطاب ــف اســپرینکلر آری تیپ هــای مختل
تاییدیــه  دارای  و  شــده  تولیــد   UL199  ،EN 12259  ،NFPA13 نظیــر 

اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 1-22253 اســت.

ــرارت  ــه ح ــاس ب ــای حس ــتفاده از حباب ه ــا اس ــا ب ــپرینکلرهای آری ــی اس تمام
ــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه، ســاخته و بــه  شــرکت Day-Impex انگلســتان ب
بــازار عرضــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت، آریاکوپلینــگ نماینــده رســمی 
 Day-Impex و انحصــاری ایــن کمپانــی در ایــران اســت. تمامــی حباب هــای

LPCB اســت. UL ،FM و  دارای تاییدیه هــای بیــن المللــی 

در  کــه  اســپرینکلرهایی  الزامــات،  و  دســتورالعمل ها  آخریــن  اســاس  بــر 
UL فهرســت  تولیــد آن هــا از اورینــگ اســتفاده می شــود توســط موسســه 
ــگ  ــتفاده از اورین ــای اس ــه ج ــگ ب ــاس، آریاکوپلین ــن اس ــر همی ــوند. ب نمی ش
بــا  فنــری  واشــر  از  خــود،  تولیــدی  اســپرینکلرهای  آب بنــدی  منظــور  بــه 
 UL ــه ــد موسس ــورد تایی ــای م ــن تکنولوژی ه ــا آخری ــگام ب ــش PTFE هم پوش
ــی از  ــتی ناش ــه از نش ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــن قطع ــتفاده از ای ــرد. اس ــره می ب به
خوردگــی در دراز مــدت جلوگیــری می کنــد، در زمــان بــروز حریــق و فعــال 
ــدت از  ــا ش ــده ب ــره ش ــری ذخی ــروی فن ــتفاده از نی ــا اس ــپرینکلر  ب ــدن اس ش

می گــردد. اســپرینکلر  بی نقــص  عملکــرد  ســبب  و  خــارج  آب  مســیر 

ــراد و حساســیت بســیار  ــال اف ــی جــان و م ــا ایمن ــت ســروکار داشــتن ب ــه عل ب
ــول  ــص در ط ــی و بی نق ــرد عال ــن عملک ــت تضمی ــا جه ــپرینکلرهای آری ــاال، اس ب
 UL199 ،NFPA13 ،NFPA25 ــر ــتانداردهای معتب ــت اس ــری، تح ــان کارب زم

ــد.  ــرار می گیرن ــردی ق ــون عملک ــورد آزم ــاوب م ــور متن ــه ط EN ب و 12259
ــا،  ــپرینکلرهای آری ــاخت اس ــق در س ــات دقی ــه و جزئی ــواد اولی ــتفاده از م اس

کیفیــت، کارایــی و طــول عمــر آن را تضمیــن می کنــد.

EN 12259 آزمون های مقاومت به دمای باال مطابق استاندارد

 EN 12259 و UL 199  مطابق بااستاندارداهای K-factor  دبی سنجی  تعیین ضریب  EN 12259  آزمون عملکرد مطابق با استاندارد

UL199 آزمایش توزیع آب بر حسب مساحت پوشش مطابق با استاندارد

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 59 23

اسپرینکلر پایین زن آریا، یکی از پرکاربردترین اسپرینکلرها در ساختمان های شهری و صنعتی است.
ایــن اســپرینکلر در انــواع حساســیت واکنــش، انــواع ســایز رزوه، پوشــش های رنــگ و آبــکاری، انــواع نــرخ تخلیــه و طیــف وســیع دمــای کاری در مجموعــه آریاکوپلینــگ 

طراحــی و تولیــد می شــود.
ــد شــده توســط اســتانداردهای  ــاب شیشــه ای تایی ــه حب ــودن ب ــز ب ــف انتخــاب گســترده، مجه ــه اســتاندارد، ســرعت و دقــت در عملکــرد، طی برخــورداری از پروان

ــد. ــل می کن ــف تبدی ــای مختل ــرای کاربرده ــر ب ــدگار و بی نظی ــی مان ــه انتخاب ــا را ب ــپرینکلر آری ــی، اس ــتانداردهای مل ــر از اس ــی فرات ــی، و کیفیت بین الملل

0.5bar :حداقل فشار کاری  
12bar :حداکثر فشار کاری  

48bar :34.5    فشار نهاییbar :فشار آزمون  
  دمای عملکرد: متناسب با رنگ حباب شیشه ای از 57 تا 182 درجه سانتیگراد

NFPA13 و EN 12259 ،UL199 تولید و آزمون مطابق با الزامات استاندارد  
  پوشش: پلی استر سفید، پلی استر مشکی، آبکاری کروم و آبکاری طایی

)SI ضریب تخلیه: 57 ، 80 و 115 )براساس سیستم اندازه گیری  
  سایز رزوه: ½ و ¾ و     اینچ

  قابل استفاده برای تمامی مناطق کم خطر و میان خطر و پرخطر مطابق تقسیم بندی سطح خطر در الزامات سازمان آتش نشانی
  دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی 

¾8

اسپرینکلر پایین زن آریا

Pendent Fire Sprinkler

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 3/8

K-factor 57

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 3/8
 K-factor 57
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اسپرینکلر باالزن واکنش سریع 3/8 
K-factor 57

اسپرینکلر باالزن آریا
Upright Fire Sprinkler

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 59 23

اســپرینکلر بــاالزن آریــا، در انــواع حساســیت واکنــش، انــواع ســایز رزوه، پوشــش های رنــگ و آبــکاری، انــواع نــرخ تخلیــه و طیــف وســیع دمــای کاری یکــی از 
پرکاربردتریــن اســپرینکلرها در ســاختمان های مختلــف شــهری و صنعتــی اســت.

اسپرینکلر باالزن در فضاهای با امکان انسداد و در مناطقی که امکان یخ زدگی اسپرینکلر )در سیستم خشک( وجود دارد، کاربرد بیشتری دارد.
اخــذ پروانــه اســتاندارد، ســرعت و دقــت در عملکــرد، طیــف انتخــاب گســترده، مجهــز بــودن بــه حبــاب شیشــه ای تاییــد شــده توســط اســتانداردهای بیــن المللــی، 

و کیفیتــی فراتــر از اســتانداردهای ملــی ، اســپرینکلر آریــا را بــه انتخابــی مانــدگار و بی نظیــر بــرای کاربردهــای مختلــف تبدیــل می کنــد.

0.5bar :حداقل فشار کاری  
12bar :حداکثر فشار کاری  

48bar :34.5    فشار نهاییbar :فشار آزمون  
  دمای عملکرد: متناسب با رنگ حباب شیشه ای از 57 تا 182 درجه سانتیگراد

NFPA13 و EN 12259 ،UL199 تولید و آزمون مطابق با الزامات استاندارد  
  پوشش: پلی استر سفید، پلی استر مشکی، آبکاری کروم و آبکاری طایی

)SI ضریب تخلیه: 57 ، 80 و 115 )براساس سیستم اندازه گیری  
  قطر رزوه: ½ و ¾ و       اینچ

  قابل استفاده برای تمامی مناطق کم خطر و میان خطر و پرخطر مطابق تقسیم بندی سطح خطر در الزامات سازمان آتش نشانی
  دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی

¾8

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 3/4
K-factor 115

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 1/2

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 1/2

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع 3/4

K-factor 80

K-factor 80

K-factor 115
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D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 59 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 59 23

اسپرینکلر باالزن واکنش استاندارد3/8
 K-factor 57

اسپرینکلر باالزن واکنش سریع 1/2
K-factor 80

اسپرینکلر باالزن واکنش استاندارد 1/2
K-factor 80

اسپرینکلر باالزن واکنش سریع 3/4

اسپرینکلر باالزن واکنش استاندارد 3/4

K-factor 115

K-factor 115
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اســپرینکلر دیــواری آریــا در انــواع حساســیت واکنــش، انــواع ســایز رزوه، پوشــش های رنــگ و آبــکاری، انــواع نرخ تخلیــه و طیف وســیع دمــای کاری در مجموعــه آریاکوپلینگ 
طراحــی و تولیــد می شــود. ایــن اســپرینکلر اغلــب در راهروهــا و راه پله هــا و در شــرایط خاصــی کــه اســپرینکلر بــاالزن و پاییــن زن قابلیــت اســتفاده ندارنــد، کاربــرد دارنــد. 
اخــذ پروانــه اســتاندارد، ســرعت و دقــت در عملکــرد، طیــف انتخــاب گســترده، مجهــز بــودن بــه حبــاب شیشــه ای تاییــد شــده توســط اســتانداردهای بیــن المللــی، و کیفیتــی 

فراتــر از اســتانداردهای ملــی ، اســپرینکلر آریــا را بــه انتخابــی مانــدگار و بی نظیــر بــرای کاربردهــای مختلــف تبدیــل می کنــد. 

معموال به سه دلیل مهم از اسپرینکلرهای دیوای استفاده می شود:
  دسترسی به لوله های سیستم اسپرینکلر تعبیه شده در سقف دشوار یا غیر ممکن است

  طراحی های معماری و المان های معماری داخلی، نصب اسپرینکلر بر روی سقف را مناسب نمی دانند
  استفاده از سایر اسپرینکلرها امکان پذیر نباشد

الزم بــه ذکــر اســت، بــا توجــه بــه نــوع پاشــش اســپرینکلرهای دیــواری کــه در تعریــف عنــوان شــد، اســتفاده از ایــن اســپرینکلرها در راه پله هــا، راهروهــا و بــه طــور کلــی 
فضاهــای بــا عــرض کــم و طــول زیــاد بســیار رایــج اســت. پله هــای خروجــی اضطــراری، راه پلــه هتل هــا، فضــای زیــر پلــه، البــی و ســالن غذاخــوری هتل هــا و ســاختمان های 

وســیع و ســایر محیط هایــی کــه اســپرینکلرهای بــاالزن و پاییــن زن نمی تواننــد یــا نبایــد نصــب شــوند از جملــه محیط هــای کاربــرد اســپرینکلرهای دیــواری هســتند.
دفلکتــور یــا منحــرف کننــده جریــان اســپرینکلرهای افقــی دیــواری آریــا، بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه پــس از محکــم شــدن رزوه در حیــن نصــب، قابــل چرخــش بــوده 

و مطابــق بــا عایــم درج شــده بــه راحتــی در موقعیــت مناســب خــود قــرار می گیرنــد. 

اسپرینکلرهای آریا در انواع پوشش رنگ و سایر پوشش های مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی تولید شوند. 

0.5bar :حداقل فشار کاری  
12bar :حداکثر فشار کاری  

48bar :34.5    فشار نهاییbar :فشار آزمون  
  دمای عملکرد: متناسب با رنگ حباب شیشه ای از 57 تا 182 درجه سانتیگراد

NFPA13 و EN 12259 ،UL199 تولید و آزمون مطابق با الزامات استاندارد  
  پوشش: پلی استر سفید، پلی استر مشکی، آبکاری کروم و آبکاری طایی

)SI ضریب تخلیه: 57، 80 و 115 )براساس سیستم اندازه گیری  
  قطر رزوه: ½ و ¾ و       اینچ

  قابل استفاده برای تمامی مناطق کم خطر و میان خطر و پرخطر مطابق تقسیم بندی سطح خطر در الزامات سازمان آتش نشانی

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 62 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/8 31.5 62 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 62 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

1/2 31.5 62 23

¾8

اسپرینکلر دیواری آریا
Sidewall Fire Sprinkler

اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد 3/8

اسپرینکلر دیواری واکنش سریع 1/2

اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد 1/2 اسپرینکلر دیواری واکنش سریع 3/8

 K-factor 57

K-factor 80

K-factor 80 K-factor 57
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کیفیت تاریخچه می سازد

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 62 23

D(in) W(mm) H(mm) P(mm)

3/4 31.5 62 23

اسپرینکلر دیواری واکنش سریع 3/4

اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد 3/4

 K-factor 115

 K-factor 115
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اسپرینکلر ESFR آریا
Early Suppression Fast Response Sprinkler

اســپرینکلر ESFR، اســپرینکلر مخصــوص اطفــای حریق هــای گســترده، ماننــد آتــش ســوزی انبارهــای کاالســت. این اســپرینکلر 
بــا حساســیت عملکــردی بــاال، قابلیــت پاشــش قطــرات درشــت بــا نــرخ تخلیــه 3 تــا 5 برابــر ســایر اســپرینکلرها و بهــره منــدی 
از حبــاب شیشــه ای تاییــد شــده توســط مراجــع بین المللــی، قــدرت و ســرعت اطفــای کــم نظیــری داشــته و انتخابــی بــدون 

جایگزیــن بــرای تجهیــز فضاهــای بــا امــکان ایجــاد حریق هــای گســترده و پرچالــش اســت.

اســپرینکلرها عمومــا بــرای مهــار و کنتــرل آتــش ســوزی و ایجــاد فرصــت بــرای خــروج اضطــراری ســاکنان ســاختمان، طراحــی 
شــده اند.  امــا اســپرینکلر ESFR بــا برخــورداری از حساســیت بــاال، توانایــی پاشــش قطــرات درشــت و پاشــش چنــد برابــر 

حجــم آب بیشــتر در واحــد زمــان بــر روی حریــق، مخصــوص اطفــای حریق هــای فضــای انبارهــا طراحــی شــده اســت.

مزیت های اسپرینکلر ESFR آریا

اســپرینکلر ESFR همچــون ســایر اســپرینکلرهای آریــا براســاس اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی، تولیــد و آزمــون می شــود. 
ایــن اســپرینکلرها بــا برخــورداری از حبــاب اســتاندارد و دفلکتــور منحصــر بــه فــرد تمامــی خاهــای عملکــردی ســایر 
اســپرینکلرها در فضاهــای انبــاری را برطــرف کــرده و آســودگی خیــال را بــرای انــواع مختلــف انبارهــا و ســوله های انباشــت 

کاال فراهــم می کنــد. 

مشخصات فنی 

  جنس بدنه: آلیاژ برنج مقاوم به خوردگی
  جنس دفلکتور: مس

  تولید در دو نوع باالزن و پایین زن
  پوشش: کروم نیکل جهت افزایش مقاومت به خوردگی

12 bar :حداکثر فشار کاری  
NPT 3/4 :رزوه  

SI 14در سیستم آمریکایی و 200در سیستم :)K-factor( ضریب تخلیه  
34.5 bar  :فشار هیدرواستاتیک آزمون  

48 bar  :فشار نهایی  
DAY-IMPEX941 عامل حساس به حرارت: حباب شیشه ای  

 25 :)RTI(حساسیت  
NFPA 13 - UL 1767 :استانداردهای مرجع  

مهم ترین وجوه تمایز این اسپرینکلرها عبارتند از:

  با نصب اسپرینکلر ESFR سطح ایمنی در برابر حریق به نحو چشمگیری در انبارها افزایش می یابد
 این اسپرینکلرها تا چند برابر ضریب تخلیه بیشتری نسبت به سیستم های اسپرینکلر مرسوم دارند

اثرگــذاری  و  بــوده  درشــت تر  اســپرینکلرها  ســایر  بــه  نســبت  اســپرینکلرها  ایــن  از  شــده  خــارج  آب  قطــرات   
     بیشتری در فرآیند اطفای حریق خواهند داشت

 در بســیاری از مــوارد بخصــوص در انبارهــای بــا ارتفــاع انباشــت بــاال، نیــاز کمتــری بــه نصــب اســپرینکلر در داخــل قفســه ها 
    و کمدهــا خواهیــد داشــت. بدیــن ترتیــب مشــکل فعــال شــدن ناخواســته اســپرینکلرها ناشــی از جابجایــی کاالهــا، برطــرف

     خواهد شد
 ایــن سیســتم می توانــد طیــف وســیعی از انــواع کاالهــای انبــاری را در برابــر خطــر آتــش ســوزی ایمــن کنــد. از کاالهــای بــا 
     خطــر آتــش ســوزی کــم و متوســط تــا کاالهایــی بــا خطــر آتــش ســوزی بــاال ماننــد پاســتیک و کاغــذ و چــوب
 اســپرینکلرهای مرســوم اغلــب بــه کنتــرل آتــش ســوزی می پردازنــد. امــا اســپرینکلر های زود اطفــا کننــده واکنــش ســریع

     )ESFR( همانطور که از نامشان پیداست به هدف اطفای کامل آتش سوزی طراحی شده اند.

اسپرینکلر ESFR  باالزن

اسپرینکلر ESFR  پایین زن
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تجهیزات جانبی اسپرینکلر

آچار فـوالدی اسپرینکلر، برای نصـب انواع اسپرینکلر مـورد استفـاده قرار می گیـرد. این آچـار جهـت قرارگیـری 
مستحـکم بر روی دسـت، با روکـش الستیکی تولید می شود. آچار فوالدی از محل آچارگیر در بدنه اسپرینکلر بـه 
آن متصل شده و در نصب انواع اسپرینکلر می تواند کمک کننده باشد. در مـواقع عدم استفاده و پس از اتمـام 
عملیات نصب اسپرینکلر، این آچار در کنار اسپرینکلرهای یدکی و در داخل جعبه یدکی اسپرینکلر قرار می گیرد.

آچــار مخصــوص قــاب اســپرینکلر، آچــاری جهــت نصــب اســپرینکلرهای پاییــن زن در داخــل قــاب اســت. ایــن آچــار 
بــا قابلیــت قرارگیــری اســپرینکلر در داخــل قــاب، بــدون هیــچ گونــه آســیب رســانی بــه اســپرینکلر، ســرعت و 
ســهولت را در فرآینــد نصــب آن بــه ارمغــان مــی آورد. قابلیــت اســتفاده بــه همــراه آچــار معمولــی و هماهنگــی آن 

بــا آچــار بُکــس، از قابلیت هــای ایــن آچــار اختصاصــی اســپرینکلر اســت.
 مخصوص نصب انواع اسپرینکلر )پایین زن، باالزن، مخفی و...( در داخل قاب و انواع اسپرینکلر مخفی

 سهولت در نصب انواع اسپرینکلر 
 قابلیت استفاده با آچار معمولی و آچار بکس

جعبهیدکیاسپرینکلر

آچارفوالدینصباسپرینکلر

آچارقاباسپرینکلر

در هـر پـروژه اسپرینکلر بسته به تعـداد اسپرینکلرهای مـورد استفـاده، تعـدادی اسپریینکلر بایـدبـه عنـوان 
اسپرینکلرهای یدکی همواره در دستـرس باشنـد. جعبـه یدکـی اسپرینکلر، جعبـه مخصـوص قـراردادن چنیـن 
اسپرینکلرهایی است. در داخل این جعبه در کنار اسپرینکلرهای یدکی، معموال انواع آچارهای نصب اسپرینکلر 
و آمار اسپرینکلرهای نصب شده به همراه نقشه ها و مدارک مربوط به دوره های بازرسی، نگهـداری و تعمیـرات 

قرار می گیرد.
 مخصوص نگه داری اسپرینکلرهای یدکی و سایر لوازم جانبی اسپرینکلر 

 تعبیه محل قرارگیری آچار نصب، آچار قاب و محل قرارگیری اسپرینکلرها به تعداد مورد نیاز براساس استاندارد 
 طراحی زیبا و بدنه فوالدی مقاوم

 قابلیت نصب بر روی دیوار
 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

اسپرینکلر مخفی با کاور محدب 
Domed Cover Concealed Fire Sprinkler

مشخصات فنی اسپرینکلرهای مخفی با قاب محدب آریا:

NFPA13 طراحی و تولید براساس الزامات استاندارد  
  تولید با استفاده از آلیاژ  برنج مستحکم و مقاوم به خوردگی

LPCB و UL، FM برخورداری از حباب شیشه ای با تاییدیه های بین المللی  
  تولید با دو نوع حباب واکنش سریع و واکنش استاندارد در طیف دمایی 57 تا 93 درجه سانتیگراد 

  جنس منحرف کننده جریان )دفلکتور(: مس
  جنس کاور محدب: برنج 

  پوشش بدنه اسپرینکلر: آبکاری کروم-نیکل جهت افزایش مقاومت به خوردگی 
12Bar :حداکثر فشار کاری  

34.5Bar :فشار هیدرواستاتیک آزمون  
NT 1/2 :سایز رزوه  
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نکتــه ســنجی و حساســیت معمــاران و طراحــان بــه هماهنگــی عناصــر و جزئیــات ســاختمان و ماحظــات زیبایــی شناســی، زبانــزد اســت. امــا جانمایــی اســپرینکلر در 
ســاختمان ها می توانــد طراحی هــای چشــم نواز ســاختمان ها را بــا چالش هــای جــدی مواجــه کنــد. 

اســتفاده از اســپرینکلر مخفــی بــا کاور محــدب کمــک می کنــد عــاوه بــر افزایــش ایمنــی در برابــر آتــش ســوزی، ناهمگونی هــای ناشــی از نصــب اســپرینکلر با پوششــی 
مناســب و هماهنــگ بــا معمــاری بنــا، از جلــوی دیــد پنهان شــود.

ــواع اســپرینکلر اســت، دفلکتــور اســپرینکلر پاییــن زن  الزم بــه ذکــر اســت، براســاس اســتاندارد NFPA13 کــه معتبرتریــن آیین نامــه در مــورد نصــب ان
حداقــل بایــد 1 اینــچ )2.54 ســانتی متر( از ســقف یــا از لبــه قــاب فاصلــه داشــته باشــد. در طراحــی اســپرینکلر مخفــی بــا کاور محــدب آریــا، ایــن فاصلــه رعایت 

شــده اســت. بدیــن ترتیــب ایــن نــوع اســپرینکلر در هنــگام فعــال شــدن، بــدون هیچ گونــه مانعــی آب را بــر روی حریــق اســپری می کنــد.

مشخصات و کاربردها

  انتخابی مقرون به صرفه برای تامین ایمنی ساختمان ها دربرابر آتش سوزی و حفظ زیبایی ساختمان
  پوشاندن تمامی جزئیات نامناسب سقف )ناشی از نصب اسپرینکلر(

  قابلیت تولید با انواع پوشش رنگ بر روی کاور
  سهولت در بازرسی های نگهداری و تعمیرات به دلیل اتصال رزوه ای بخش کاور به بدنه

  جدا شدن کاور پیش از رسیدن دمای محیط به دمای عملکرد اسپرینکلر
  استفاده از رنگ پلی استر مات برای پوشش رنگ کاور

)Push on-Thread Off ( قابلیت اتصال کاور به بدنه، در دو حالت رزوه ای و فشاری  
SI 5.6 در سیستم آمریکایی و 80در سیستم :)K-factor( ضریب تخلیه  

قاباسپرینکلر

قــاب اســپرینکلر ابــزاری بــرای پوشــاندن درز و شــکاف های محــل نصــب اســپرینکلرهای پاییــن زن اســت. نصــب قــاب بــه همــراه اســپرینکلر عــاوه بــر افــزودن جلــوه 
زیبــا بــه اســپرینکلر، می توانــد بــا جلوگیــری از فــرار حــرارت بــه داخــل درز و شــکاف های ســقف، بــه عملکــرد صحیــح و دقیــق اســپرینکلر کمــک شــایانی بکنــد.

ــرار  ــاران ق ــان و معم ــار طراح ــترده ای را در اختی ــاب گس ــف انتخ ــکاری، طی ــای آب ــش  ه ــا و پوش ــواع رنگ ه ــه در ان ــه و دوتک ــوع یکپارچ ــا در دون ــپرینکلر آری ــاب اس ق
می دهــد. 

 مناسب برای سایزهای مختلف اسپرینکلر آریا                         اینچ
 تولید در انواع پوشش رنگ پلی استر مشکی و سفید و آبکاری طایی و نقره ای )کروم(

NFPA13 پوشش کامل شکاف ها در محل نصب اسپرینکلر جهت تضمین کارکرد صحیح اسپرینکلر براساس استاندارد 
 ساخته شده با فوالد کششی استاندارد 

½ ، ¾ و    8¾
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اسپرینکلر آریا
تنوع در تولید، طراحی منحصربفرد، عمر طوالنی



آریاکوپلینگ 
برند محصوالت شرکت نیواریارآریا

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

ــاک9 ــت ارس، پ ــرود، بن بس جاج
021-76202045-49 تلفــن: 

www.aryacoupling.cominstagram websiteتهیه شده در واحد روابط عمومی آریاکوپلینگ



Fire Fighting Equipment Manufacturer


