مشاوره ،نظارت و اجرای سیستمهای آتشنشانی

فروش و تجهیز سیستمهای اعالم و اطفاء حریق

معرفی شرکت همیار انرژی
بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون ســاختمانها و صنایــع مختلــف بــه رعایــت ضوابــط ایمنــی و آتشنشــانی ،شــرکت
همیــار انــرژی بــر پایــه اندیشـهای نــو و بــا هــدف ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی مــردم و ارائــه خدمــات حرفـهای
و اســتاندارد ،فعالیــت خــود را در زمینــه مشــاوره ،طراحــی و اجــرای انــواع سیســتمهای اعــام و اطفــاء حریــق
آغــاز نمــود و بــا بهــره گیــری از تیــم هــای مهندســی توانمنــد و مســلط بــه آخریــن ضوابــط و مقــررات بینالمللــی
و ســازمان آتشنشــانی تهــران و بــا اجــرای پروژههــای گوناگــون صنعتــی و ســاختمانی بــه عنــوان یکــی از
شــرکتهای مطــرح در زمینــه آتشنشــانی شــناخته شــده اســت .خالصــه خدمــات شــرکت بــه شــرح زیــر میباشــد:
   .1مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای آتشنشانی ساختمانی و صنعتی .
   .2نظارت ،پیگیری و اخذ تأییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی.
   .3فروش تجهیزات و لوازم سیستمهای اعالم و اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی.
  .4طراحی و اجرای لوله کشی گاز ساختمانی و صنعتی به همراه تأییدیه از سازمان  نظام مهندسی.
  .5مشاوره نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی.
  .6تعمیرات و نگهداری سیستمهای اعالم و اطفاء حریق ساختمانی و صنعتی.

خالصه خدمات در بخش ساختمان:
  .1طراحــی و محاســبات سیســتمهای اعــام و اطفــای حریــق ســاختمانی و ارائــه نقشـههای
مربوطــه بــا آخریــن ظوابط ســازمان
  .2تشــکیل پرونــده و هماهنگــی امــور اداری پرونــده در ســازمان آتشنشــانی بــا
اخــذ وکالــت کاری از کارفرمــا
  .3شــرکت در جلســات فنــی و حــل اختــاف ســازمان آتشنشــانی بــه عنــوان
نماینــده کارفرمــا.
  .4طراحــی سیســتمهایی از قبیــل فشــار مثبــت دهلیــز پلکانها،تهویــه
پارکینگهــا ،سیســتم پمپــاژ و مخازن،شــبکه بــرق اظطــراری و ...
  .5طراحــی و انتخــاب نــوع خامــوش کنندههــای دســتی متناســب،
تابلوهــای هشــدار ،اســپرینکلر و . ...
  .6نظــارت بــر اجــرا و تســت سیســتم هــای اعــام و اطفــاء حریــق و
تحویــل از پیمانکار.
  .7نظــارت بــر خریــداری اقــام سیســتم اعــام و اطفــای
حریــق و اقالمــی ماننــد دربهــای دودبنــد ،تجهیــزات
جانبــی اســتخر ،بوســتر پمــپ ،دیــزل ژنراتــور و ...
  .8اخذ تاییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی.

خالصه خدمات در بخش صنایع :
.1
.2
.3
.4
.5

1طراحی و اجرای سیستمهای اعالم و اطفاء حریق در صنایع مختلف
2طراحی و اجرای سیستمهای اطفاء حریق گازی  FM200و  IG55و...
3طراحی و اجرای سیستمهای اعالم و اطفاء حریق مراکز حساس و امنیتی
4طراحی و اجرای شبکههای بارنده اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) جهت مخازن سوخت و
فوم و آب جهت مراکز صنعتی
5فروش و تامین تجهیزات ایمنی و  آتشنشانی صنایع گوناگون

طراحی سیستم اطفاء حریق مخازن سوخت ،تجهیزات و مناطق حساس
ایمنــی مخــازن ســوخت یــا مــواد ،بــا پتانســیل حریــق بــاال در کارخانههــا و صنایــع مختلــف از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،لــذا طراحــی  سیســتم اعــام و اطفــاء حریــق بــرای ایــن مخــازن و مناطقــی مشــابه آنهــا ضــروری
و الزم میباشــد.
طراحــی سیســتمهای آتشنشــانی ،ویــژهی تجهیــزات حســاس و فضاهایــی بــا شــرایط خــاص نیازمنــد تجربــه و
اطالعــات کافــی از قوانیــن و اســتانداردهای بینالمللــی میباشــد ،کــه مهندســان و کارشناســان ایــن شــرکت
دارا بــوده و آمادهگــی همــکاری بــا صنایــع مختلــف را دارنــد.

طراحی و اجرای سیستم های اطفای حریق با گاز  FM200و...
مراکــزی ماننــد اتاقهــای ســرور ،دیتــا ســنترها ،مخــازن آثــار هنــری ،پســتهای بــرق ،مراکــز تولیــدی بــا
دســتگاههای برقــی و مشــابه ایــن کاربریهــا کــه تجهیــزات و لــوازم موجــود در آن فضــا ،حســاس و گــران
قیمــت میباشــند از سیســتمهای اطفــای حریــق گازی اســتفاده میشــود.
فضایــی کــه در آن سیســتم اطفــاء بایــد در صــورت ایجــاد حریــق بــدون آســیب رســانی بــه تجهیــزات بــه اطفــاء
حریــق بپــردازد .همچنیــن بایــد نســبت بــه محیــط بیــرون ایزولــه باشــند تــا گاز توانایــی پخــش در محیــط بــا غلظت
مناســب را پیــدا کنــد و از خاصیــت رقیــق کــردن اکســیژن محیــط و شکســتن زنجیــره حریــق خــود اســتفاده کنــد.
گاز  FM200یــا  IG55در زمــان فرمــان سنســورها توســط لولــه کشــیهای انجــام شــده و اســپری نازلهــای
مخصــوص در فضــای مــورد نظــر پخــش شــده و محیــط را در بــر مــی گیــرد.
طراحــی ،اجــرا ،تســت و نگهــداری سیســتمهای گازی  FM200و ...توســط کارشناســان ایــن شــرکت بــر اســاس
اســتاندارد   NFPAو بــر اســاس کــد  2001 NFPAدر بخــش  clean agentانجــام مــی گــردد.
ســیلندرهای طراحــی و اســتفاده شــده توســط ایــن شــرکت مطابــق بــا  D.O.T. Specification4BW500یــا
 4BA500میباشــد و شــرایط اســتاندارد و فشــار گاز  FM200درون ایــن کپســولها توســط شــارژ گاز نیتــروژن
تــا فشــار  25بــار در دمــای  21درجــه ســانتی گــراد تامیــن میگــردد.

نگهداری و تعمیرات تاسیسات آتشنشانی
یکــی از اهــداف مهــم ایــن شــرکت ارائــه خدمــات نگهــداری و تعمیــرات
پیشــرفته تاسیســات آتشنشــانی -اعــام و اطفــای حریــق و تاسیســات
مرکــزی ســاختمان هــا و صنایــع براســاس آخریــن متدهــای بــروز دنیا میباشــد،
چــرا کــه بخــش نگهــداری و تعمیــرات هــر ســاختمان یــا صنعــت یکــی از مهمتریــن
و موثرتریــن بخشهــا بــوده و در میــزان ســطح آســایش و امنیــت افــراد تاثیــر
مســتقیم دارد.
همچنیــن وجــود یــک سیســتم نگهــداری و تعمیــرات پیشــگیرانه در واحدهــای صنعتی و
ســاختمانی عــاوه بــر کاهــش هزینــه هــای اســتهالکی ،کاهــش هزینــه هــای مصــرف انــرژی
را نیــز بــه دنبــال دارد کــه ایــن شــرکت همــواره بــه دنبــال ایــن هــدف بــوده اســت.

گازرسانی و لوله کشی گاز
لولــه کشــی گاز ســاختمان یکــی از حســاسترین و مهمتریــن بخــش تاسیســات ســاختمان محســوب
میشــود ،همچنیــن اخــذ تاییدیــه نظــام مهندســی در ایــن بخــش از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .لــذا
شــرکت همیارانــرژی بــا در اختیــار داشــتن مهندســین عضــو نظــام و مســط بــه قوانیــن ،همچنیــن اکیپهــای
اجرایــی بــا تجربــه بــه انجــام خدمــات زیــر در کمتریــن زمــان ممکــن مــی پــردازد :
 طراحی و نقشه کشی لوله کشی گاز (ایزومتریک) فشار ضعیف و قوی اجرای لوله کشی گاز خانگی ،تجاری و اداری اجرای لوله کشی گاز فشار قوی  2پوند و باالتر در صنایع اخذ تائیدیه از سازمان نظام مهندسی -تفکیک کنتور و دیگر خدمات مرتبط

مشاوره ،نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
شــرکت همیــار انــرژی بــا در اختیــار داشــتن نیروهــای تخصصــی در زمینــه طراحــی و اجــرای تاسیســات مکانیکــی
و برقــی ســاختمانها ،در بســیاری از پروژههــای مطــرح تاسیســاتی شــرکت داشــته و دارای ســوابق مفیــدی در
ایــن زمینــه میباشــد.
طراحی و اجرای تاسیسات ،شامل ارائه خدمات زیر میباشد :
 مشــاوره در زمینــه انتخــاب نــوع سیســتم تاسیســات حرارتــی و برودتــی بــه همــراه ارائــه مشــاوره در زمینــههزینــه ،فایــده ،مزایــا و معایــب سیســتمهای مختلــف.
 طراحی تاسیسات منتخب ،محاسبه و انتخاب تجهیزات ارائه دفترچه محاسباتی ارائه نقشههای مربوط به هر یک از تاسیسات به همراه جزئیات آنها -نظارت بر اجرای تاسیسات طراحی شده

تجهیزات و لوازم آتش نشانی ،اطفاء حریق و ایمنی

جعبه آتش نشانی

اسپرینکلر

کپسول آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی

شیر

شیلنگ آتش نشانی

قرقره دیواری

تجهیزات کف ساز

اتصاالت

نازل آتش نشانی

شیر حساس به زلزله

عالئم آتش نشانی

لباس عملیاتی

چکمه آتش نشانی

دستکش

کاله

کوله پشتی دستگاه تنفسی

طناب امدادی

چراغقوه ضدانفجار

تجهیزات اعالم حریق ( آدرس پذیر و متعارف )

پنل مرکزی

فلشر

دتکتور

چراغ سر درب

شاسی

دتکتور نشت یاب گاز

آژیر

درب ضد حریق

دیزل ژنراتور آتشنشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
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