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 معرفی شرکت نارپاد
 : مقدمه  

 با هدف ارائه خدمات مهندسی ، 10102371807و شناسه ملی  195294به شماره ثبت  با مسئولیت محدود نارپاد شرکت
 در تهران تاسیس گردید . 1381ق در سال تامین تجهیزات ، نصب و نگهداري سیستمهاي اعالن و اطفاء حری

 
 خساراتکرده آمادگی دارد تا در خصوص ایمن سازي، کاهش و حذف  و تحصیل هودآزمکار این شرکت با به کار گیري افراد

 . رد نیاز را ارایه نمایددر صنایع مختلف مشاوره نموده و خدمات مو آنجبران ناپذیر ناشی از بروز حریق و پیشگیري از 
 
 :  سازماندهی 

مهندسی ،  حرفه هايکارشناسان با تجربه در بوده و داراي یمتشکل از بخشهاي اعالن حریق ، اطفاء حریق و بازرگاناین شرکت 
 : شرح وظایف هریک از این بخشها عبارتست از می باشد . بازرگانی و اجرا

 
 حریق : مبخش اعال -1

 حریق شامل : منصب ، نظارت ، راه اندازي و نگهداري انواع سیستمهاي کشف و اعال تامین ،،  طراحی پایه و تفضیلی
وسایل شی ، سیستم مکرهاي حساس به دود ، حرارت ، شعله و نشت گاز ، پانل کنترل مترادف و آدرس پذیر ، انواع دتکتو

 بصري با کلیه متعلقات مربوطه هشداردهنده سمعی و
 

 اطفاء حریق : بخش-2

 : نصب ، نظارت ، راه اندازي و نگهداري انواع سیستمهاي اطفاء حریق شامل تامین ،،  لیطراحی پایه و تفضی
، گازهاي  (Inert Gases) ، گازهاي خنثی Delugeمونیتور ، اسپرینکلر ، فوم ،  ،تشنشانی ، هیدرانت آ شبکه آبپمپ خانه و 

 خاموش کننده هاي قابل حمل با کلیه متعلقات مربوطهو  CO2 ، (Clean Agents)تمیز 
 

 بخش بازرگانی : -3

لی و خارجی داراي گواهینامه هاي تست و کنترل کیفیت ت از منابع داخبرآورد هزینه جهت شرکت در مناقصه ، تامین تجهیزا
 فروش و ارائه خدمات پس از   UL , FM , VdS , LPCB , ISO , CEمعتبر بین المللی از قبیل 

  
 عضویت :  

 هاي ایمنیاستانداردمهندسی و ساختمان استان تهران و سازمان بین المللی تدوین  نظام شرکت نارپاد عضو رسمی سازمان
NFPA  می باشد .تهران  و خدمات ایمنی استان مورد تایید سازمان آتش نشانیو 
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 همکاران خارجی :

 قیحر اعالم و شفک زاتیتجه و قیحر اطفاء يگاز زاتیتجه سازنده ، ایاسپان AGUILERA تکشر-1
 قیحر اعالم و شفک زاتیتجه سازنده ، سیسوئ SIEMENS تکشر-2
 يگاز قیحر اطفاء و اعالم زاتیتجه سازنده ا،یتالیا SAFETY HI-TECH تکشر-3
 قیحر اعالم و شفک زاتیتجه سازنده ، ایکآمر GE-EST تکشر-4
 قیحر اطفاء يگاز زاتیتجه سازنده ، ایاسپان SIEX تکشر-5
 قیحر اطفاء فوم و آب زاتیتجه سازنده ، ایکآمر/  ایاسپان AG SPRINKLER تکشر-6
  قیحر اطفاء یبآ زاتیتجه سازنده ، فرانسه ROLLAND تکشر -7
 ینشان آتش پمپ زاتیتجه سازنده ، انگلستان SPP تکشر -8
 

 :ا و نمایشگاههمینارها س

 ، تهران1384سال فروردین  اسپانیا در LPGسمینار سیستمهاي اطفاء حریق گازي با مشارکت شرکت  -1
     ، اصفهان1384اسپانیا در فروردین سال  LPGسمینار سیستمهاي اطفاء حریق گازي با مشارکت شرکت  -2
 هران   ت ، 1385اسپانیا در خرداد سال  LPGسمینار آموزشی سیستمهاي اطفاء حریق جایگزین هالون با مشارکت شرکت  -3
 ، اصفهان    1385اسپانیا در خرداد سال  LPGسمینار آموزشی سیستمهاي اطفاء حریق جایگزین هالون با مشارکت شرکت  -4
 ، تهران1385سوئیس در آذر سال  SECURITONسمینار سیستمهاي اعالن حریق با مشارکت شرکت  -5
 1387شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران ، فروردین سال  -6
 1388شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران ، فروردین سال  -7
 ، تهران1396انگلیس در بهمن ماه سال  SPPسمینار معرفی محصوالت پمپ آتش نشانی با مشارکت شرکت  -8
 

 دوره هاي آموزشی :

 ، تهران1385دوره آموزشی سیستمهاي اطفاء حریق فوم ، شرکت فرآب ، پائیز سال  -1
 ، ساوه1386پائیز سال  ، شرکت آلومینیوم پارس ، CO2دوره آموزشی سیستمهاي اعالم و اطفاء حریق  -2
 ، بندر امیرآباد شمال1386دوره آموزشی سیستمهاي اعالم حریق ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، زمستان سال  -3
 ، شرکت نارپاد1395دوره آموزشی سیستمهاي اعالم حریق ، پتروشیمی آریاساسول ، بهار سال  -4
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 امکانات نرم افزاري : 

   CO2زگا محاسبات هیدرولیکی جهتVdS (FIREWEB) نرم افزار -1
  IG-55, IG-541, IG-01, IG-100خنثی هاي جهت محاسبات هیدرولیکی گازVdS (FIREWEB) نرم افزار -2
  FM200شیمیاي هايجهت محاسبات هیدرولیکی گازVdS (FIREWEB) نرم افزار -3
 FE-13 ,HFC125 تمیزجهت محاسبات هیدرولیکی گازهاي  VdS (FIREWEB)نرم افزار  -4
  WATER MIST جهت محاسبات هیدرولیکی سیستم اطفاء حریق VdS (FIREWEB)نرم افزار  -5
  جهت محاسبات هیدرولیکی سیستمهاي آبی اطفاء حریق PIPENETنرم افزار  -6
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