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دربــــــــاره مــــــــا



لیست محصوالت :

- انــواع کـپســــول هاي آتشنشـــــانی

- انــواع فــــــــــــوم هاي آتشنشـــــانی

- سیستم هاي اعالم و اطفــاي حریق

- جعبــــــــه و شــــــیلنگ آتشنشـــــانی

- تجهیــــزات پرتابــــل و امـــداد و نجـــات

- ابزارهــــــــــاي دســــــــــتی نجـــــــــــات

- لباس کـــــــــار و ایمنــــــی پرسنـــــــــل 

- کلیه ي تجهیزات ایمنی و آتشنشانی



انواع کپسول هاي آتشنشانی
- خاموش کننده هاي پـــودر و گــــاز

- خاموش کننده هاي گــــــازي

- خاموش کننده هاي هالوژنه

- خاموش کننده هاي آب و کــــــــــف

BCF

CO2



انواع فوم هاي آتشنشانی

بیشتر از         سال است که فــوم هــاي مخصــوص اطفــاء حریــق

ساختــه شده اند و مــورد استفــاده قرار می گیرنــد. اما چیــزي که

امروز از آن ها به عنوان فوم شیمیایی سبک استفــاده می کـنیم

هم داراي فرموالسیــون بهتــر و اثــر بخــش تر بــوده و هم از لحاظ

محیط زیستی بسیار مناسب می باشند. البتــه الزم به ذکـر است 

که فــوم هـاي شیمیایــی در انواع مختلـف براي مصــارف مختلـف 

تولیـد و عرضــه می گردنــد.
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- Synthetic (3,6) % - AFFF (3,6) % - AFFF-AR



فوم هاي شیمیایی از واکنش مواد کف زاي شیمیایی با فلوئـور

تولیــد می گــردد و با ایجــاد حبــاب هاي درشـت سـطح آتــش را بـه 

سرعت پوشانــده و لذا سرعت اولیه اطفاء حریق در این رده از فوم

زیــاد می باشـــد.

فوم هاي شیمیایی مجموعــه اي از حباب هاي ریز و فشرده بوده

که بعلت چگــالی کـم ، بر روي سطح اکــثر مــواد سوختــی شنــاور

می گردد. حباب هاي فــوم در برخـورد با سطح مایــع مشتعل ضمن

کاهــش دما، باعث پوشش سطح حریــق و همچنیــن کاهش حجــم

اکسیــژن و نهایتاً اطفــاء حریق می گردد ، همچنین با جلوگیــري از

ایجاد بخــارات آتش گیــر مایعــات سوختنی از عمـل احتــراق مجــدد



جلوگیــري می کند و با داشتن خاصیت چسبنــدگی به سطح مایـع

سوختنی ، از آتش سوزي ماده در اثر سرایت آتش هاي مجــاور نیز 

جلوگیري می کند.

فوم هاي شیمیایی می تواند به عنوان پیشگیري از حریق ، کنترل

کننده آن و همچنین جهت خاموش کردن حریق هاي ناشی از مایعات

سوختنی بکار گرفته شود.



سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق:

سیستم هاي اعالم حریق:

- سیستم هاي آدرس پذیر

- سیستم هاي اتــوماتیک

- سیستم هاي دستی

سیستم هاي اطفاي حریق:

اطفاء حریق اتوماتیک :

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبــــــــــــــی

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گـــــــــــازي

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پـــــــــودري

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فــــــــــــوم

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه پودر آب

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

- سیستم اطفاء حریق اسپرینکلــــــــــــــــــر

اطفاء حریق دستی :

- انواع کپسول هاي آتشنشانـی

vortex



جعبه و شیلنگ آتشنشـــانی

انواع جعبه هاي آتشنشانی:
- جعبه آتشنشــانی استیل

- تک کابیــــــــــــن توکــــــــار

- تک کابیــــــــــــن روکــــــــار

- دو کابیـــــــــــن افقی توکار

- دو کابیـــــــــــن افقی روکار

- دو کابیـــــــــــن عمــــــــودي

- دو کابیـــــــــــن محوطـه اي

- تک کابیــــــــــن محوطـه اي

- جعبه آتشنشانی بادرب کرکره اي

- خاموش کننـده محوطـه اي

- خاموش کننده آتشنشانی

- نورتــاب

انواع شیلنگ:
- قرقره با سیستم آبرســــان داخــــلی

- قرقره مخصـوص شیلنگ تاشــــونده

- هوزرتک مخصوص شیلنگ تاشونده

- قرقــره دیـــــواري با پایـــــه متحـــــرك

- قرقــره دیـــــواري با پایـــــه ثابـــــــــت

- شیلنگ نیمــــــه سخت هوزریـــــــــل



تجهیــــــزات پرتابــــــل و امــــــداد و نجــــــات :
- سیستم هاي تنفسی

- مانیتور آتشنشــــــانی

- اره زنجیري بنزینی

- شوت نجات افـــراد

- پمپ هاي دســـتی

- اره چند کاره

- تشک نجـات

- نورافکـــــــن



ابزارهاي دستی نجات :
- ابزار ایمنی و هشــدار

- ابزار روشنایــــــــــــــی

- ابزار سبک دستیابی به مصدوم

- ابزار نیمه سنگیــــن دستیابی به مصـــــدوم

- ابزار آبگیري و آبدهــی

- ابزار تعمیـــــــــر سبک

- ابزار اطفـــاء حریـــــــق

- ابزار غواصــــــــــــــــــی

- تجهیزات کوهستان کوهنوردي ، سنگنوردي

- جعبه کمک هاي اولیه



لباس کار و ایمنی پرسنل :
- عینک صنعتی یا عینک ایمنی

- دستکش ایمنی یا کـار

- دستکش ایمنی حرارتی

- دستکش ایمنی در برابر الکتــــــریسیته

- دستکش ایمنی در برابر مواد شیمیایی

- دستکش ایمنی در برابر بـــرش

- لباس کار صنعتــی

- کاپشن شلوار کار

- لباس کار دوبنـــده

- تی شرت کار

- کـــاله ایمنـی

- کفش ایمنـی



انواع لباس کار آتشنشانی :
- لباس عملیاتی ورود به محیط مرطوب و داراي الکتریسیته

- لباس عملیاتی مبــــارزه با حریــــق

- لباس عملیاتی تمـــــاس با آتــــــش

- لباس عملیاتی ورود و عبور از آتش

- لباس فــــرم اداري آتشنشـــــــانی



لیست خدمات :

HSE

- شارژ انواع کپسول هاي آتشنشانی

- تست هیدرواستاتیک کپسول هاي آتشنشـــــانی

- نصب و راه اندازي سیستم هاي اتوماتیک اعالم و اطفا

- نصب و راه اندازي مخازن اطفاي حریق

- بازدیــد دوره اي تاسیســات ایمنــی و آتشنشــانی    

- برگــزاري دوره هــاي آمــوزشی               و ارائه مدرك        



لیست برخی از مشتریان ما:
- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)

- گروه مپنا: (شرکت مپنا نور کیش،شرکت موادکاران جاهد نوآور )

- شرکت شیرآالت صنعتی و ساختمانی ایران (              )

- شرکت سالمین

- شرکت باران مامطیر (برند دریا کپسول آتشنشانی)

- شرکت رایان رشد افزار

- شرکت رنگسازي مکث

- سازمان آتشنشانی شهــرداري هاي کــرج ، کمالشهــر ، تبریــز

مشهد  ، کرمانشاه ، هشتگرد  ، نظرآباد ، همدان ، ایالم ، طالقــــان

- شرکت پارس موکت

- شرکت چسب رازي

- شرکت تهران دینا و مشهد دینا

- شرکت پرستو آبی ارگ

و در حال تعامل با شرکت هاي دنیاي ماموت ، سایپا دیزل ، گروه

زامیاد ، گروه صنعتی نامی نیک نهاد ، پاالیشگاه شازند اراك و ... 

KWC
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