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دربــــــــاره مــــــــا
دربـــــــاره مــــــا

ایمنی سرمایه است ...

خورشیـد هر روز طلـوع می کنـد ، روز آغـاز می شـود و عشـق پدیـدار

می گردد. در پرتـو خورشیـد با آگاهی و خـرد آغـاز کردیم راه رسیـدن

به روزي حالل را.

ما بر آن شـده ایم که کرامت انسانی و ایمنی و بهداشت محیط اجتمـاع 

را پاس داشتـه و از تمام ظرفیـت براي داشتـن جهانــی ایـمن استفـاده 

کنیـم.

انسـان ، آگاهـی ، پیشگیـري و عشق در پرتـو ایمـان معنا پیدا می کند.

 ایمن باشید و سالمت ...راه ما عشق است.



- انــواع کـپســــول هاي آتشنشـــــانی

- انــواع فــــــــــــوم هاي آتشنشـــــانی

- تجهیــــزات پرتابــــل و امـــداد و نجـــات

- ابزارهــــــــــاي دســــــــــتی نجـــــــــــات

- لباس کـــــــــار و ایمنــــــی پرسنـــــــــل 

- کلیه ي تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

لیست محصوالت :
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انــواع فــــــــــوم هــای آتشنشـــــــــانــی

انـــواع لــبـــــــــــــــــــــاس کــــــــــــــــــــــــــــــار  

انــواع کـپســــول هــای آتشنشـــــانی

تجهیـزات پرتابـل و امداد و نجات

ابـزارهــــــــــــای دســــــــــــتـی نـجـــــــــــــات

انواع لباس کار آتشنشانی و ایمنی پرسنل 

لیست محصوالت :



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

انواع فوم هاي آتشنشانی

-Synthetic (3,6) % -AFFF (3,6) % -AFFF-AR

بیشتر از       سال است که فـوم هاي مخصوص اطفـاء حریـق ساختـه

شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند. اما چیـزي که امروز از آن ها

به عنوان فوم شیمیایی سبک استفاده می کنیم هم داراي فرموالسیون

بهتـر و اثـر بخـش تر بـوده و هم از لحاظ محیط زیستـی بسیار مناسب 

می باشنــد. البته الزم به ذکــر است که فــوم هاي شیمیایــی در انواع 

مختلـف براي مصـارف مختلـف تولیـد و عرضـه می گردنـد.
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با توجه به توانایـی ایجــاد حبـاب هاي درشت و غیــر فشــرده ، 

معموالً کف هاي پر توسعه را جهت پرنمودن سریع فضاهاي

بسته مانند : انبـار ، سـوله ها ، معادن ، ساختمان ها و همچنین

جهت پیشگیــري از حریــق در مراکــزي کــه احتمــال نشـت 

گازهاي قابل اشتعـال وجود دارد ماننـد تولیـد و انتقـال گـاز و 

LPGگاز مایع             استفاده می نمایند.

کف پر توسعه شیمیایی (کف سبک):



فوم هاي              مخلوطی از ترکیبات شیمیایی هیدروکربنی

و ترکیبات فلوئور بوده که با ایجاد کشش سطحی بسیار پایین

امکان ایجاد فیلم آبی را بر روي سطح انواع مواد سوختی ایجاد

می نماید. کشش سطحی پایین باعث سرعت اطفاء بسیار زیاد

شده و حریق ایجاد شده طی زمانی کوتاه اطفاء می گردد. 

پس از اطفـاء اولیه حریـق ، حباب هاي کف بر روي سطح فیلم

شنـاور شده و از بازگـشت شعله و شعله وري مجدد جلوگیري 

می نماید.

 AFFF

AFFF کف تولید کننده فیلم آبی (         ):



فوم هاي آتشنشانی معمولی قادر به اطفاء حالل هاي قطبی

نیستنـد و حبـاب هاي فــوم در تمـاس با این مــواد به سـرعت 

تخـریب می شوند . بنابراین فـوم هاي مقـاوم الکلی تشکیـل

دهنــده فیلــم آبــی (                        ) باید به منظـور اطفــاء 

حریــق هاي نفتــی نیـز استفــاده شونـد . بنابرایـن از این نـوع 

فوم ها می توان براي اطفاء حریق هاي نفتـی و پتـروشیمی ،

کارخانجات مواد شیمیایی ،مراکز آتش نشانی و غیره استفاده

نمود.

AR - AFFF    

AR - AFFFکف مقاوم الکلی (                      ):



مدل: کاپشـــن شلـــوار آلفـــــا

طـرح بافت: فالمنت کجـــــــــــــراه 

جنس: 65% پلی استر 35% ویسکوز

داراي قـاب دکــمه دار زیپ در جلــوي کـاپشــن

داراي 4 جیب بر روي کــــــــــاپشن

داراي جـاي خودکــــار روي آستیــــن سـمت چپ

داراي دو جیب روي هر سمت شلوار

مشخصـات فنـی:

مدل: کاپشن شلوار ایرانخودرویی

طـرح بافت: فالمنت کجـــــــــــــراه 

جنس: 65% پلی استر 35% ویسکوز

داراي قـاب دکــمه دار زیپ در جلــوي کـاپشــن

داراي 4جیب بر روي کــــــــــاپشن

داراي جـاي خودکــــار روي آستیــــن سـمت چپ

داراي دو جیب روي هر سمت شلوار

مشخصـات فنـی:

انواع لبـــاس کـــار



مدل: کاپشــن شلـــوار ست ورك

طـرح بافت: فالمنت کجـــــــــــــراه 

جنس: 65% پلی استر 35% ویسکوز

مشخصـات فنـی:
داراي قـاب دکــمه دار زیپ در جلــوي کـاپشــن

داراي 4جیب در دار بر روي کــاپشن

داراي دو جیب روي هر سمت شلوار

داراي جـاي خودکــــار روي آستیــــن سـمت چپ

مدل: کاپشـــن شلـــوار بوفالــو

طـرح بافت: فالمنت کجـــــــــــــراه 

جنس: 65% پلی استر 35% ویسکوز

داراي قـاب دکــمه دار زیپ در جلــوي کـاپشــن

داراي 6 جیب بر روي کــــــــاپشــن

داراي جـاي خودکــــار روي آستیــــن سـمت چپ

داراي دو جیب روي هر سمت شلوار

مشخصـات فنـی:



مدل: تیشــــــــرت

یقه برگردان / دو دکمه 

آسیتن کوتاه و  بلند

مشخصـات فنـی:

طـرح بافت: جــودون و پنبــه

مدل: کاپشن شلوار برقکاري

طرح بافت: فالمنت کجـــراه 

جنس: جین

مشخصــات فنــی:

دارای قاب دکمه دار زیپ در جلوی کاپشن

جیب شلـــــوار:

دارای دو جیب روی هر سمت / دو جیب بغل / دو جیب در پشت 

جیب کاپشـن:

دارای ۴ جیب

نوع جیب: در دو طرف سینه و دو طرف کمر به صورت اریب

سایز جیب: ۲۲ * ۲۰

دارای جای خودکار روی آستین سمت چپ

مشخصـات فنـی:

داراي قاب دکمه دار زیپ در جلوي کاپشن

داراي جاي خودکـار روي آستیـن سمت چپ

داراي4جیب بر روي کــــــــــاپشــن

داراي دو جیب روي هر سمت شلوار

جنس: 98% نخ پنبه 2% الکرا 

%30 پنبه70% پلی استر و ...



انـواع کـپســـول هـاي آتشنـشـــانـی

- خامـوش کننـده هاي پــــودر و گـــاز

- خامـوش کننـده هاي گـــــازي

- خامـوش کننـده هاي هالــوژنه

- خامـوش کننـده هاي آب و کـــــــــف

BCF

2CO



تجهیـــزات پرتابـــل و امـــداد و نجـــات :

- سیستـم هاي تنفسـی

- مانیتــور آتشنشــــانی

- اره زنجیـري بنزینـی

- شـوت نجات افـــراد

- پمپ هاي دســـــتی

- اره چند کــاره

- تشک نجـــــات

- 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

ابزارهاي دستی نجات :

- ابــــزار ایمنــــی و هشـــــدار                    - ابــزار روشنــایـــــــــی

- ابزار سبک دستیابی به مصدوم                    - ابزار آبگیــري و آبدهـی

- ابزار تعمیـــــــــر ســــــــــبک                    - ابـزار اطفـــاء حریــــق

- ابزار غواصــــــــــــــــــــــــی                   - جعبـه کمک هاي اولیـه

- ابزار نیمه سنگیــــن دستیابـــی به مصـــــدوم

- تجهیزات کوهستان کوهنوردي ، سنگنوردي



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

انواع لباس کار آتشنشانی و ایمنی پرسنل :

- عینک صنعتـــی یا عینک ایمنـــی

- دستکــــش ایمنــــی یا کـــــار

- دستکــــش ایمنــــی حرارتـــی

- دستکش ایمنی در برابر الکتــــریسیته

- دستکش ایمنی در برابر مواد شیمیایـی

- دستکش ایمنی در برابر بـــرش

- لباس کار صنعتــی

- کاپشن شلـوار کار

- لباس کار دوبنـــده

- تی شــــرت کــــار

- کـــــاله ایمنــــــی

- کـــفش ایمنـــــی

- لباس عملیاتی ورود به محیط مرطوب و داراي الکتریسیته

- لباس عملیاتی مبــــارزه با حریـــق

- لباس عملیاتی تمـــــاس با آتــــش

- لباس عملیاتی ورود و عبور از آتش

- لباس فـــــرم اداري آتشنشـــــانی



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        

لــــیـسـت خـدمـــــات:

HSE

- شـارژ انواع کپســول هاي آتشنشــانی

- تست هیــــدرواستــــاتیک کپســـول هاي آتشنشــــانی

- نصب و راه اندازي سیستم هاي اتوماتیک اعالم و اطفاء

- نصب و راه اندازي مخازن اطفاي حریق

- بازدیــــد دوره اي تاسیســــات ایمنــــی و آتشـنشــــانی    

- برگــزاري دوره هــاي آمــوزشی           و ارائـــه مدرك        



آدرس: تهران، خیابان آزادي، ابتداي خیابان آذربایجان، پالك 1034، واحد5

9001 14001 45001

0912 44 666 07

021-66086409-10

021-66564930

IMS

0912 74 930 86

0912 7493086
0912 4466607
0918 8587177

imen@shamshold.com

www.imenshams.com

0912 7493086      /       0918 8587177

021- 66086409-10

دفتـــر مرکـــزي : تهـــران ، خیــابــان آزادي ، 

ابتـداي خیـابـان آذربایجـان ، پالك  1034 

کارخانــه : استـان البـرز ، شهرك صنعتـی اشتهـارد
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