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 باسالم،

با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه مشاوره ، تأمین ، نصب و راه 2930شرکت سپیدان محافظ آتش )سما( در سال 

و  مراکز صنعتی، و اطفاء حریق جهت ایمنی ساختمانهای مسکونی ، اداری  ناندازی سیستم های ایمنی ، سیستم های اعال

 تأسیس گردید. بیمارستانی

این شرکت با برخورداری از تجربه و دانش و تخصص کارکنان ، بعنوان یک گروه توانمند در اجرای پروژه های کالن کشور در 

خصصی ارائه می نماید که تعدادی از پروژه های انجام شده و اطفاء حریق به مشتریان خود خدمات ت نهای اعال حوزه سیستم

 به شرح ذیل می باشد:شرکت  اجرایی توسط تیم

 حریق:ن نصب و راه اندازی سیستم اعال
  ساختمان مرکزی شورای شهر یزد 

  واحدی صفاییه  100مجتمع مسکونی 

  واحدی الماس یزد  21مجتمع مسکونی 

 246  آسمان( )مجتمعواحدی مسکن مهر طزنجی ها 

 21  ترنج مجتمع واحدی 

 64  بهاران صفائیه(  6،5،4)یاس واحدی اسکان یزد شرکت میثاق بزرگمهر 

                     سالن آمفی تأتر سازمان اتوبوسرانی استان یزد 

 946 )واحدی آریا پی برج )مجتمع الماس 

 600 کوچه مهنور ( واحدی مسکن جوانان(  

 شرکت پرشین کاشی ایرانیان 

 2000 واحدی پروژه شهید احمدی روشن 

 ( 6کارمندان دادگستری استان یزد)امین  شرکت تعاونی پروژه 

 انبارهای شرکت الکتروکویر یزد 

 )مجتمع المپیک آزادشهر )ایمن گارد 

 )مجتمع شایان )برند ایمن گارد 

 )پروژه پردیس کوچه مهنور)برند ایمن گارد 

  اداری میدان امام حسین )برند ایمن گارد( –مجتمع تجاری 

 )شرکت تعاونی مسکن کارکنان راه و ترابری فاز اول و دوم )برند ایمن گارد 
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 )ساختمان تأمین اجتماعی قدیم )برند ایمن گارد 

 ) سیستم بیم دتکتور فایرری و پنل اعالن حریق فایرگارد در شرکت صنایع مفتول حیدرپور )فاز سوم شهرک صنعتی 

 1د فایرگارد شرکت لوتوس سرام شهرک صنعتی تفت برن 

 شهرک صنعتی یزد انبارهای شرکت برق زاویر یزد 

  انبارهای شرکت پخش رازی یزد 

 )شرکت بهپود یزد )فایربیم 

  وابسته به شرکت اسکان کویر یزد 9و  1مهستان مجتمع 

  جهت انبار شرکت سلک باف یزدسیستم فایربیم 

  پشت پارک آزادگان(پروژه اسپیناس یزد و راه اندازی سیستم اعالن حریق  نصب،فروش( 

 نصب و راه اندازی سیستم اعالن حریق پروژه مسکونی جواهرچیان )برند یوروفایر انگستان (فروش، 

  نبیاء صنعتی معدن فسفات آسفوردی یزد وابسته به خاتم االفروش،نصب و راه اندازی سیستم اعالن حریق پروژه 

 ش تجهیزات برند یوروفایر انگلستان  شامل  پنل اعالن حریق ، پنل اطفاء حریق ، دتکتور شعله ضد انفجار ، دتکتور دود و فرو

 حرارت به انبارهای شرکت گاز استان یزد

 ........... و 

 مشاوره ، طراحی ، فروش و نصب سیستم های اطفاء حریق آبی پروژه های :

  فروش ،نصب و راه اندازی سیستم( آب آتش نشانیFIRE BOX ) انبار قطعات شرکت الکتروکویر یزد 

 ( فروش ،نصب و راه اندازی سیستم آب آتش نشانیFIRE BOX شرکت لوتوس سرام تفت ) 

 ( فروش ،نصب و راه اندازی سیستم آب آتش نشانیFIRE BOXشرکت ر )جاده حسن آباد حسین آباد(گی مسعود یسند( 

  فروش ،نصب و راه اندازی( سیستم آب آتش نشانیFIRE BOX)( شرکت انرژی کویر )منطقه ویژه اقتصادی 

 ( فروش ،نصب و راه اندازی سیستم آب آتش نشانیFIRE BOXو موبایل فوم،  شرکت نیک نامان ارگ تولید کننده الکل ) 

 (فروش و نصب سیستم اطفاء حریقFIRE BOX ) )شرکت پخش رازی یزد )شهرک صنعتی 

  فروش و نصب(سیستم اطفاء حریقFIRE BOX )  بهپود یزدشرکت 

 مجتمع باران آزاد شهر 6و  9 نصب و راه اندازی سیستم آب آتش نشانی بلوک های 

 ..................و 
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 خدمات فروشگاه ایمنی آریا:

 :فروش جعبه های آتش نشانی با برند آریا کوپلینگ

  )رستوران نگین )شهدای محراب 

  بیمارستان شهید صدوقیپروژه طرح توسعه 

 )شرکت تک کارتن یزد )شهرک صنعتی 

  واحدی کارکنان مدیریت برق یزد 221پروژه 

  پروژهVIP رزلند یزد 

  آریا و ایرانی درجه با برند  46فروش اسپرینکلرپایین زن استاندارد و واکنش سریعflame guard   انگستان به پروژه های

 آپارتمانی و صنعتی 

  به شرکت های صنعتی و مجتمع های مسکونی برند ناجی  فروش خاموش کننده های آتش نشانی با 

 ........و 

دارای تأییدیه مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ) دُر فروش و نصب درب های ضدحریق با برند راشین 

 (و سازمان آتش نشانی

 )شرکت فوالد آلیاژی یزد )جهت انبارها 

  (مدرسی  )میدانمجتمع آسمان 

 مجتمع خاتم االنبیاء آزادشهر 

  شهدای محراب( 9مجتمع رز( 

  مجتمع باران آزاد شهر 6بلوک 

  پروژه اسپیناس 

  آزاد شهرمجتمع المپیک 

  (1مجتمع وزیریان )مجدالعلماء 
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برند رفلکس ترکیه و سیستم اعالم و اطفاء حریق برند یوروفایر  FM200فروش و نصب سیستم گاز

 انگلستان:
 )اتاق سرور مجتمع صنایع الستیک استان یزد )یزدتایر 

  اتاق سرور جدید شرکت الکتروکویر 

 

 

 

 آمریکا FM و UL)وفلو( دارای تأییدیه  WEFLOفروش و نصب زون کنترل برند 

  پروژه پردیس کوچه مهنور 

  پروژه اسپیناس پارک آزادگان 

 پروژه فرهنگیان میدان مدرسی 

 ......... و  
بهروزی آرزوی و تشکر اب                                                                                                                  

                                                                                                                  اسالمی محسن

                                             عامل مدیر
  

 

  

 

 

      
 


