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Aikah Establishment

R O U C H T E C  S p r i n k l e r
with  standard & Sprinklers Bulb MadeUL
 i n  G E R M A N C o m p a n y J O B  

ROUCH EC

Pendent Quick Response Pendent

Upright Quick Response Upright

اسپرینکلر پایین زن

معمولی 
اسپرینکلر پایین زن 

واکنش سریع

اسپرینکلر باال زن

معمولی
اسپرینکلر باال زن

واکنش سریع 

اسپرینکلربغل زن

معمولی 
اسپرینکلر بغل زن

واکنش سریع

Quick Response SideWallSideWall

Concealed Quick Response Concealed  

اسپرینکلرمخفی(دکوراتیو)

واکنش سریع 

اسپرینکلرمخفی(دکوراتیو)

معمولی

UL Listed End suction &

UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

پمپ فھرست شده آتشنشانی

مورد تائید سازمان آتشنشانی

انواع اســـــــــــــــــــــپرینکلر 

مورد تائید سازمان آتشنشانی

    OS & Y

شیرآالت آتشــــــــنشــــــــانی

 مورد تائید سازمان آتشنشانی

زون کنترل ولو یا شیر ابتدای خط
 
یک واحد ترکیبی شــــــــــامل :

Signal Butterfly Valve

WaterFlow Indicator

Pressure Gauge

Test&Drain Valve

دتکتور دوددتکتور حرارت

کنترل پنل متعارف شستی اعالم حریق

2 زون  - 4 زون  - 6 زون - 8 زون 

کنترل پنل آدرس پذیر

1 لوپ - 2 لوپ - 4 لوپ 

آژیر اعالم حریق

شیرآالت حســــــــــــــــاس به زلزله ،

سنسور نشت یاب گاز  و منوکسید کربن

 و شـــــــــــــــــــــــــــــــیر  برقی

مورد تائید شـــــــــرکت ملی گاز ایران

شیر حساس به زلزله مکانیکال

ســـــــــــــــایز 1 تا 12 اینچ

سنسور نشت یاب  گاز

و منو کســـــید کربن 

 Addressable Fire Alarm Panel  Conventional Fire Control Panel Manual Call Point

heat detectorsmoke detector Combined  detector

دتکتور مولتی

دود و حرارت

Sounder With Isolator

Nofire Earthquake SensorsMechanical Earthquake Valve Solenoid Valve Gas Detector

FLOWCOM GROUP

VTNO1 - 300PSI Test&Drain Valve

Wafer Butterfly ValveDeluge Valve Swing Check Valve

 Y - StrainerDouble Door Check ValveWet  Alarm Check ValveWaterFlow Detector

ZONE CONTROL VALVE

OS&Y  Gate Valve  

دیلــــــوج ولـــــــو

شـــــیر ســـــیالبی

PSI 300حداکثر فشار کاری:

شیرپروانه ای مدل ویفر

حداکثر فشـــــار کاری:

ســـــــــــــــایز (اینچ):
300 PSI
2”- 12”

شــــــــــیریکطرفه

حداکثر فشار کاری:

ســـــــــایز (اینچ):
300 PSI
2”- 12”

شــــــــیردروازه ای

حداکثر فشار کاری:

ســـــــــایز (اینچ):
300 PSI
2”- 12”

فلوســـــــــــوئیچ

حداکثر فشارکاری:

ســـــــــایز(اینچ):
400 PSI
2”- 8”

وت آالرم چک ولـــو

حداکثر فشار کاری:

ســـــــــایز (اینچ):
300 PSI
3”- 8”

شیریکطرفه دبل دور

حداکثر فشـار کاری:

ســـــــــــایز (اینچ):
175 PSI
4”- 12”

صــــــــــــافی نوع 

حداکثر فشار کاری:

ســـــــــایز (اینچ):

Y

175 PSI
2”- 12”

شـیرپروانه ایی دریافت کننده سـیگنال عبور جریان 

فلوسوئیچ نشانگر جریان عبوری - شیر تست و درین

و مانومتر در خط لوله سیســـــــــــــــتم اطفا حریق

شیر تست و درین 

سیستم اعالم حریق متعارف و آدرس پذیر مورد تائید سازمان آتشنشانی

( Convent iona l  F i re  Ala ram  Sys tem)

(  Addressab le  F i re  A larm System)

www.sabatam.com

شــــــــــلنگ رابط اســــــــــپرینکلر

۱/۲ اینچ در سایز ھای   ۵۰ تا   ۱۸۰  

دارای اســــــــــــــــــــــــــتاندارد : 

CM

شــیر برقی

۱ تا ۱۲ اینچ

پنل حساس به زلزله

الکتـــــرومکانیکال

CM
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شــــــــــلنگ رابط اســــــــــپرینکلر

۱/۲ اینچ در سایز ھای   ۵۰ تا   ۱۸۰  

دارای اســــــــــــــــــــــــــتاندارد : 
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شــیر برقی

۱ تا ۱۲ اینچ

پنل حساس به زلزله

الکتـــــرومکانیکال
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