
 FeuerTRUTZموضوعات نمایشگاه 

 

 

 _____________________________________________________________یوارها/ نماهاد .1

گچ های ضد آتش، روکش های فلزی ضد آتش، صفحات ضد آتش ،نماهای ضد آتش، دیوارهای ضد دود، دیوارهای ضد آتش، 

 عایق های ضد آتش 

 

 ______________________________________________________سقف ها/ سقف های معلق  .2

 راه پله زیر شیروانی اقالم نفوذ لوله، ت، اتصاالموانع ضد آتش و دود، سپانسیون ها، سوسقف های معلق ضد آتش، 

 

 ______________________________________________________درب ها/ گیت ها/ پرده ها .3

پرده گیت های دسترسی سرویس حریق، گیت های ضد دود، گیت های ضد خریق، درب های ضد دود، درب های ضد حریق، 

 آب بندی سامانه نقاله ی ضد دود، پرده هاهای ضد حریق، 

 

 ____________________________________________________________پنجره/ شیشه  .4

 کرکره ضد حریق ، یق/ دودشیشه ضد حرپنجره ضد حریق، 

 

 ______________________________________________________________ آب بندی ها .5

بالشتک های بلنکت های ضد حریق، آب بندی های اتصاالت، آب بندی های ترکیبی، آب بندی های کابل، آب بندی های لوله، 

 آب بندی های تحتانی ب بندی های سامانه اطفای حریق آب، آیلرهای ضد حریق، فمالت های ضد حریق، ضد حریق، 

 

 __________________________________________________________ رنگ ها/ روکش ها .6

 آستری های ضد حریق رنگ های ضد حریق، روکش های ضد حریق، رنگ های ضد حریق، 

 

 __________________________________________________________ تخلیه/ تهویه دود .7

دامپرهای ضد حریق، فن های تخلیه دود، نه های تخلیه مکانیکی دود/ حرارت، سامامانه های تخلیه طبیعی دود/ حرارت، سا

 ی تهویه فشاری سامانه هاپاسیوها/ نورگیرها، موانع ضد دود، ، شیرهای ضد حریق

 

 _______________________________________________سامانه های هشدار دهنده/ تشخیص  .8

ه تشخیص دهنده های ویژه )بعنوان نمونص دهنده های آتش، ده های دود، تشخیسامانه های تشخیص آتش، تشخیص دهن

سامانه های نشانی عمومی هشدار دهنده صوتی، سامانه های مراکز هشدار دهنده حریق، تشخیص دهنده های دود استنشاقی(، 

 سامانه های اطالع رسانی آتش نشانی ، 

 

 _______________________________________________________سامانه های ضد حریق  .9

 

 __________________________________________________________نگهداری عملیات  .11



 FeuerTRUTZموضوعات نمایشگاه 

 

کابینت های های ضد حریق، محفظه های ضد حریق،  بل های ایمنی/ کابلکاری ضد حریق، سامانه های تعبیه و پشتیبانی، مجا

 ضد حریق 

 

 _____________________________________________________سامانه های اطفای حریق  .11

، آتش نشانی، مخازن آب اطفای حریق سامانه های اطفای آبی، سامانه های اطفای گازی، سامانه های اطفای کف، کپسول های 

 اتصاالت اطفای حریق 

 

 ___________________________________________________سامانه های فرار/ اضطراری  .12

برای سرویس جعبه های سوئیچ  ر/ اضطراری، پالن های سرویس حریق، پله ها/ خروجی ها،های گیر، پالن های فراسامانه 

 سامانه های ایمنی ار حریق، شوت های اضطراری، عالئم، مسیر فرحریق، 

 

  ___________________________________________________________ ابزار/ تجهیزات .31

 

 ________________________________________________________اتحادیه ها/ موسسات .14

 تجهیزات جانبی ، نهادهای آزمایشگاهی، موسسات

 

  _____________________________________________________________ سایر موارد .15

 البسه شغلی نرم افزار، وسایل نقلیه، آموزش، اطالعات فنی، 

 

 
 


