
1

︎﹞︍︀ی دارای ﹇︴︺︀ت ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه  ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ 
FM - UL ﹤︡﹫︀︑

︎﹞︍︀ی دارای ﹇︴︺︀ت ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد 

︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹫︡﹨﹫﹛ .  ︨﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝﹢رد ︋︣ر ︫︡ه در ︣﹨ در ︗︡ول ز︣ ﹡﹊︀ت ا︮﹙﹩ ﹇﹫︡ 

 . ︫︡ ︑﹀︀وت ا︮﹙﹩ در ︗︡ول ︋︀﹐ ﹁﹆︳ در ﹡﹢ع ︎﹞︍︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︊︀

︫︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد
 20 NFPA  ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︫︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹇﹫︡ 
︫︡ . ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣ ﹝﹫︐﹢ان ﹎﹀️  آ﹝︣﹊︀ و LPCB ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ﹝﹫︊︀
 NFPA 12845 ارو︎︀ در وا﹇︹ ︫︊﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد EN ا︨︐︀﹡︡ارد

 . ️︨ 20 و LPCB ا

ا︨︐︀﹡︡اردا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︀﹡︡ارد  
︪︀ر   ﹁ ️︑ ︡﹫﹚﹋ ︫︣وع ﹋︀ر ︋︀ ﹁︣﹝︀ن
︡ه  ︪︀ر ا︖︀د︫  و ا﹁️ ﹁

︪︀ر  ﹁ ️︑ ︡﹫﹚﹋ ︫︣وع ﹋︀ر ︋︀ ﹁︣﹝︀ن
︡ه  ︪︀ر ا︖︀د︫   و ا﹁️ ﹁

︪︀ر  ﹁ ️︑ ︡﹫﹚﹋ ︫︣وع ﹋︀ر ︋︀ ﹁︣﹝︀ن
︡ه  ︪︀ر ا︖︀د︫   و ا﹁️ ﹁

︎﹞︀︍﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨︐︀رت ︠﹢د﹋︀ر ︎﹞︀︍﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨︐︀رت ︠﹢د﹋︀ر ︎﹞︀︍﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨︐︀رت ︠﹢د﹋︀ر 

︭﹢رت د︨︐﹩  ︠︀﹝﹢ش ﹋︣دن ︎﹞︌︋ 
 ️︪︀ری ︀﹇︋﹏ رو ﹁ ︡﹫﹚﹋ ﹤﹚﹫︨﹢︋ 

︭﹢رت د︨︐﹩  ︠︀﹝﹢ش ﹋︣دن ︎﹞︌︋ 
 ️︪︀ری ︀﹇︋﹏ رو ﹁ ︡﹫﹚﹋ ﹤﹚﹫︨﹢︋ 

︭﹢رت د︨︐﹩  ︠︀﹝﹢ش ﹋︣دن ︎﹞︌︋ 
 ️︪︀ری ︀﹇︋﹏ رو ﹁ ︡﹫﹚﹋ ﹤﹚﹫︨﹢︋ 

︡ن  ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀︠﹫︣ در ︠︀﹝﹢ش︫ 
︎﹞︌ (﹝︡ت ز﹝︀ن ٢٠ د﹇﹫﹆﹥) 

(در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︫﹫﹙﹠﹌ و ﹨﹫︡را﹡︐︀ی 
 (︡﹠︫︀︋ ﹏︭ آ︑︩ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︐

︡ن ︎﹞︌  ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀︠﹫︣ در ︠︀﹝﹢ش︫ 
(﹝︡ت ز﹝︀ن ٢٠ د﹇﹫﹆﹥) 

(﹁﹆︳ در ︨﹫︧︐﹞︀ی ︋﹢︨︐︣ی ﹝︐︪﹊﹏ از ٢ 
 (︌﹝︎

︡ن ︎﹞︌  ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀︠﹫︣ در ︠︀﹝﹢ش︫ 
(﹝︡ت ز﹝︀ن ٢٠ د﹇﹫﹆﹥) 

(در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︫﹫﹙﹠﹌ و ﹨﹫︡را﹡︐︀ی آ︑︩ 
 (︡﹠︫︀︋ ﹏︭ ︐﹞ ﹩﹡︀︪﹡

دارای دو ︋︀︵︣ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋︣ای ا︨︐︀رت دارای دو ︋︀︵︣ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋︣ای ا︨︐︀رت دارای دو ︋︀︵︣ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋︣ای ا︨︐︀رت 
﹡﹫︣وی ﹝︣﹋﹥ ︎﹞︌ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر 
 . ︫︡ ︀︋ ﹩﹛︤ر﹨︀ی د﹢︑﹢﹞ ︀ و ﹩﹇︣︋

﹡﹫︣وی ﹝︣﹋﹥ ︎﹞︌ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر 
 . ︫︡ ︀︋ ﹩﹛︤ر﹨︀ی د﹢︑﹢﹞ ︀ و ﹩﹇︣︋

﹡﹫︣وی ﹝︣﹋﹥ ︎﹞︌ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر 
  ︫︡ ︀︋ ﹩﹛︤ر﹨︀ی د﹢︑﹢﹞ ︀ و ﹩﹇︣︋

  ﹟︪ ﹋︀︨ ︪﹟  ︎﹞︍︀ی ﹁︀﹇︡ ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡  ﹋︀︨ ︪﹟  ︎﹞︍︀ی ﹁︀﹇︡ ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡  ﹋︀︨ ︎﹞︍︀ی ﹁︀﹇︡ ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡ 
︠︣و︗﹩   ︠︣و︗﹩ ︎﹞︍︀ی دارای ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡  ︠︣و︗﹩  ︎﹞︍︀ی دارای ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡  ︎﹞︍︀ی دارای ﹝﹠﹩ ﹁﹢﹜︡ 

﹨︣ ︎﹞︌ دارای ﹉ ︑︀︋﹙﹢ ﹋﹠︐︣ل ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 
 . ︫︡ ︀︊﹫﹞

﹨︣ ︎﹞︌ دارای ﹉ ︑︀︋﹙﹢ ﹋﹠︐︣ل ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 
  ︫︡ ︀︊﹫﹞

  ﹢﹚︋︀︑ ﹉ دارای ︌﹝︎ ︣﹨
  ︫︡ ﹋﹠︐︣ل ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹝﹫︊︀

︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫﹫︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن دارای ︫﹫︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫﹫︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن 

 ﹩︀︍﹝︎ ︀ ︀ی ︻﹞﹢دی ︑﹢ر︋﹫﹟ دار و︍﹝︎
﹋﹥ ورودی آ﹡︀ در ا﹡︐︀ی ︎﹞︌ ﹇︣ار 

دارد 
LPCB   ﹤︡﹫︀︑ ︀︋

 ️﹫﹚﹫︍︨ ︡ه از ﹡﹢ع ا ︎﹞︍︀ی ا︨︐﹀︀ده︫ 
 ︀ ︀ی ︻﹞﹢دی ︑﹢ر︋﹫﹟ دار و︍﹝︎ ، (ف دار﹑︾)
︎﹞︀︍﹩ ﹋﹥ ورودی آ﹡︀ در ا﹡︐︀ی ︎﹞︌ ﹇︣ار 

  FM - UL  ﹤︡﹫︀︑ ︀︋دارد

 ﹤﹋ ﹩︀︍﹝︎ ︀ ︀ی ︻﹞﹢دی ︑﹢ر︋﹫﹟ دار و︍﹝︎
ورودی آ﹡︀ در ا﹡︐︀ی ︎﹞︌ ﹇︣ار دارد 
733 - DIN  ا︨︐︀﹡︡ارد ︀︋

︎﹞︌ ﹨︀ی دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹨︀ی ︡﹡﹩ (در ︮﹢رت ︎﹞︍︀ی دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︤ی ︎﹞︍︀ی دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︤ی 
️ ︎﹞︍︀ی دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︤ی )  در︠﹢︨ا

︎﹞︍︀ی ︗﹢﹋﹩ ︋︀ ﹝﹆︡ار د︋﹩ ﹋﹞︐︣ از د︋﹩ 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ١ د︨︐﹍︀ه آ︋﹫︀ری . در 
️ ︎﹞︍︀ی ︨︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ  ︮﹢رت در︠﹢︨ا
ا﹁﹆﹩ و ︍﹝︎ ︀︀ی ︵︊﹆︀︑﹩ ︻﹞﹢دی 

︎﹞︍︀ی ︗﹢﹋﹩ ︋︀ ﹝﹆︡ار د︋﹩ ﹋﹞︐︣ از د︋﹩ 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ١ د︨︐﹍︀ه آ︋﹫︀ری . در 
️ ︎﹞︍︀ی ︨︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ا﹁﹆﹩  ︮﹢رت در︠﹢︨ا

و ︍﹝︎ ︀︀ی ︵︊﹆︀︑﹩ ︻﹞﹢دی 

︎﹞︍︀ی ︗﹢﹋﹩ ︋︀ ﹝﹆︡ار د︋﹩ ﹋﹞︐︣ از د︋﹩ 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ١ د︨︐﹍︀ه آ︋﹫︀ری . در 
️ ︎﹞︍︀ی ︨︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ا﹁﹆﹩  ︮﹢رت در︠﹢︨ا

و ︍﹝︎ ︀︀ی ︵︊﹆︀︑﹩ ︻﹞﹢دی 

︎﹞︍︀ی دارای ﹇︴︺︀ت ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه 
ا︨︐︀﹡︡ارد 
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