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 ما هوالممٌز لدي الشركة المحدودة لستائر النٌران والدخان و منتجاتنا ؟

 

 م الطلبات بالمطاعم و فتحات الخدمة منصات تقدٌلستائر مقاومة الحرٌق 

 .جمٌعها ٌتم تصنٌعها طبقاً للمواصفات الخاصة بكم 

 .رفٌعة و خفٌفة وسهلة التركٌب 

  ساعات 4مقاومة للنٌران لمدة ساعة أو 

 محكمة لمنع أنتشار الحرٌق او الدخان 

  فولت 24جمٌع لوحات التحكم مزودة بنظام دعم احتٌاطى ٌعمل ببطارٌة 

 

 ة الجاذبٌة وخٌارات أخرىأنسدال بقو

  ٌتم تزوٌد ابواب الطوارئ بمحركات ولوحات تحكم تعمل بنظام األنسدال بقوة الجاذبٌة. هذا ٌعنى ، أنه وحتى فى

 حاالت أنقطاع التٌارأو تلف كابالت التوصٌل او أستقبال األشارة، فأن الستابر ستقوم باألغالق الكامل

 ل ، عن طرٌق مفتاح تجاوز )أوفر راٌد( ، ثم تغلق بالكامل مرة اخرى نقوم ببرمجة الستابر حتى تفتح بالكام

 لتحكم أغالق المنفذ. 

  حساس البطارٌة والذي ٌقوم بتشغٌل آلٌة سمعٌة / بصرٌة فى حالة أنخفاض شحنة البطارٌة. ٌمكن إضافة خٌار 

 تة فى مجرى ستابر وحدات حساس اآلشعة تقوم بتشغٌل آلٌة سمعٌة / بصرٌة فً حالة وجود أى عوابق ثاب

 النٌران. 

  .توجد مفاتٌح تشغٌل من اجل أختبار النظام بصورة دورٌة 

 .ٌمكنتوفٌر كاشفات حرارة ودخان وتوصٌلها مسبقاً بالنظام 

 ستائر النٌران األوتوماتٌكٌة

  طانٌة رقم : أمتار ، و تم أختبارها بالتوافق مع المعاٌٌر البرٌ 6تعمل بنظام األسطوانة الواحدة ، و بأطوال حتى

%  31ساعات و  4دقٌقة قبل أغالق فرن األختبار .  264و أستطاعت تحمل النٌران لمدة  22جزء  476

 إضافٌة. 

 .تستطٌع ستابر النٌران توفٌر مقاوة كاملة للنٌران بطبقة واحدة ومع أستخدام نظام التراكب 

  ًلخارجٌة.، فً ماعدا الحواف ابدون دعامات وسطٌة أو أعمدة أو عامود ربٌس 

  درجة مؤٌة. 3111دقٌقة عند  246الستابر المتراكبة مجازة لتوفٌر الحماٌة لمدة 

  أوالغلق المؤجل ٌمكن توفٌر الوقت منأجل الخروج اآلمن والذي ٌعتب جزء حٌوى من مع خٌار الغلق المتعاقب

 متطلبات سالمة االرواح. خٌار الغلق المتعاقب ٌؤمن أٌضاً أحتواء متدرج للدخان.

   ٌجب وجود لوحات التحكم للتحكم فى المحركات و لتنسٌق عمل الوظابف المختلفة وأٌضاً لربط عمل النظام

 بنظام أنذار الدخان / الحرٌق لدى العمٌل.

 ٌتم توفٌر مفاتٌح تشغٌل من أجل االختبار الدورى للنظام 

 لب نسخة ُمحّدثة من القابمة.تم اختبار الستابر بالمطابقة والمعاٌٌر البرٌطانٌة واالوروبٌة . برجاء ط 
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 ستائر الدخان األوتوماتٌكٌة والثابتة 

  ستابر الدخان مصنعة من نفس المادة المستخدمة فى ستابر النٌران المقاومة لمدة ساعة 

 .ٌمكن تركٌب الستابر بصورة ثابتة أو بتحكم اوتوماتٌكى 

 درضبٌل من التسرب عند الحواف، والتى ٌمكن أن سمح بقستابر الدخان بدون دالبل جانبٌة إذا كان ٌُ  تركٌب ٌمكن

 تسمح بتسرب قدر بسٌط من الدخان. القدر المسموح من التسرب خاضع للقوانٌن المحلٌة للحرابق.

 .تستخدم طرٌقة الستابر التراكبٌة فى حالة تغطٌة مساحات كبٌرة 

 .ستم تثبٌت الستابر المتراكبة بأستخدام قضٌب تجمٌع سفلى 
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 : نتقدم الطلٌعة بأحدث التقنٌات الشركة المحدودة لستائر النٌران والدخان

 دائماً فى المقدمة 

قامت الشركة المحدودة لستابر الدخان والنٌران على مدار السنوات الماضٌة باالستثمار بغزارة فى تقنٌات األنتاج الحدٌثة و 

 ، الزاوٌة القابمة ، والستابر بدون دالبل جانبٌة.  التطورات المبتكرة ، مثل ستابر النٌران لالركان

                             

من الممكن أن ٌكون تطوٌرالعمل وشهادات أختبار الحرٌق عملٌة طوٌلة و مكلفة نقوم بها من أجل تطوٌر أنظمة ستابر 

و توفٌر مستوى خدمة ممٌز مصحوب باعل الحرابق الحدٌثة ، وذلكمن أجل رفع و تحسٌن عوامل األمان. شعارنا الدابم ه

 مستوى أمان.
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 ... العمل مع شركات معروفة عالمٌاً 

   العمل مع الشركات المعروفة عالمٌاً هو دلٌل فى حد ذاته على جودة منتجاتنا وخدماتنا.

 

 الجودة تظهر بوضوح

صورة متطردة خالل السنوات الماضٌة. وٌرجع هذا النمو بصورة مباشرة نمت شركتنا ب

للجودةالعالٌة لمنتجاتنا و خدماتنا. نحن نفخر بشدة بالخدمات التى نقدمها ، حتى إن بعضهم 

 ٌقول إننا مهوسٌٌن بذلك.

عندما ٌتعلق األمر بالسالمة فنحن ال ندخر وسعاً ولذلك فأن األمان ركن اساسً فى 

  والتصنٌع و التركٌب لكل نظم الستابر و ٌعتبر ذوأهمٌة قصوى بالنسبة لنا.التصمٌم 

 

 حلول كاملة

 أمتار.  31ٌمكننا توفٌر حلول مناسبة من أجل أى مبنى و أٌضاً بأطوال أنسدال تصل إلى 

 

 

  

 خدمات كاملة 

ل من التصمٌم الكامل، وضع تصور نقوم بتوفٌر حلول كاملة ، تسلٌم مفتاح، تغطى جمٌع االحتٌاجات الخاصة بالعمٌ نحن

افحة الحرابق والمهندسٌن و المعمارٌٌن و المقاولٌن ثم التصنٌع و أولى للتقنٌات المطلوبة، التواصل مع أستشارّى مك

 .التركٌب و التكلٌف و وضع جداول صٌانة كالة للنظام
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 اآلن لماذا ٌجب علٌك أن .......

فى شراء ستائر الدخان والنٌران من شركتنا ، حسناً ألٌكم عدداً من  و اآلن لماذا ٌجب علٌك ان تفكر

 األسباب التى ٌمكن ان تساعدكم

 فى مقابل المال ألننا نقوم بتصنٌع جمٌع الستابر بمصنعنا فى لٌستر. قٌمة هائلةنقدم  نحن 

  ى العادة.ال ٌستطٌع أحد غٌرنا تقدٌمه ف. وهذا شا أٌام 4 تسلٌم األنتاج بعدلدٌنا القدرة على 

  ساعة 35لدٌنا فرٌق مهمته الوحٌدة هى الرد على أستفساراتكم و عروض االسعار خالل . 

  و صٌانة ستابر  و لهذا ٌمكنكم التأكد من تركٌب تحاد الدولى للحلول الممٌكنةباألمدرب لدٌنا فرٌق تركٌبات

 الدخان والنٌران الخاصة بكم بطرٌقة إحترافٌة.

 من ِقَبل أكزوفا وارٌنجتون أو شٌلترن فاٌر وجمٌع  بصورة مستقلةلدخان والنٌران ٌتم أختبار جمٌع ستابر ا

 . طبقاً للمعاٌٌر البرٌطانٌة و األوروبٌةمجازة بصورة كاملة الستابر 

 .نقدم أنظمة ستابر بقوة الجاذبٌة و اخرى بالتحكم اآللى 

 ماناً لعمالءنا و بأكثر األسعار تنافسٌة.نستثمر بأستمرار فى األبحاث والتطوٌرمن أجل توفٌر أكثر المعدات أ 

 .أحدث األضافات لمنتجاتنا هى وحدة ستابر مقاومة النٌران الركنٌة 

 .عقود الصٌانة الخاصة بستابر مقاومة النٌران والدخان توفرثالث مستوٌات من التغطٌة و األمن 

  النٌران والدخان. تركٌب ستائرنحن واحدة من الشركات المعروفةعبر البالد فى مجال تصنٌع و 
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 خمس خطوات سهلة لضمان حصولكم على ستائر نٌران ذات جودة عالٌة ومصنعة ومركبة باحترافٌة

 

 2خطوة 

 3527223 (0116)رقم الهاتف عروض األسعار.  الموقع الخاص بنا من أجل طلبالهاتف أوالبرٌد األلكترونى أو أتصلوا بنا عبر

 

 3خطوة 

، ٌقوم أحد أفراد فرٌق المبٌعات المتخصصٌن بحساب قٌمة عرض السعر و أرساله تٌفاء جمٌع البٌانات الخاصة بالمشروع بعد اس

 مباشرًة إلى برٌدكم األلكترونى. فى العادة ٌتم أستكمال هذه العملٌة فى نفس الٌوم. 

 

 4خطوة 

بٌن و ذوى الخبرة لمشروعكم. سٌتم األتصال بكم من أجل تحدٌد بعد قبول عرض السعر المقدم مّنا سٌتم تعٌٌن أحد الباحثٌن المدر 

مٌعاد معاٌنة الموقع ، لٌتم التأكد من صحة جمٌع المعلومات الخاصة بالمشروع و من أحتٌاجاتكم ومن حصولكم على الستابر الصحٌحة 

 والمناسبة ألحتٌاجكم. 

 

 5خطوة 

 ٌب الوحدات المتعاقد علٌها.فى تارٌخ التركٌب سٌقوم فرٌق التركٌبات المتخصص بترك

 

 6خطوة 

 .بعد تركٌب جمٌع الوحدات، سٌقوم مدٌر الحسابات المختص بحسابكم باألتصال بكم مرة أخرى للتأكد من رضابكم 
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 اتناــــــــــــــــمنتج

 ستائر النٌران المقاومة لمدة ساعة واحدة

  :تم أختبارها فى مركز أختبار أكزوفا وارٌنجتون أو شٌلترن فاٌر و 22جزء  476مجازة طبقاً للمعاٌٌر البرٌطانٌة رقم

 للحرابق

  دقٌقة متصلة. 61توفر حماٌة كاملة من النٌران لمدة 

 .أنظمة أغالق قٌاسٌة 

 لى مراحل. ٌمكن أن ٌوفر ذلك وسٌلة مؤقتة للهروب و نظام اإلغالق المتعاقب أو المؤجل ٌعطى إمكانٌة أغالق الستابر ع

 ٌعمل كنظام أحتواء للدخان.

 .تقوم لوحة التحكم بتنسٌق عمل جمٌع الوظابف 

  مساحات أكبر من ذلك. أمتار أو األسطوانات المتراكبة لتغطٌة و حماٌة  6األنظمة أحادٌة األسطوانة ، و بعرض حتى 

 

 اتساع 5ستائر النٌران المقاومة لمدة 

  :وتم أختبارها فى مركز أختبار أكزوفا وارٌنجتون. 3614مجازة طبقاً للمعاٌٌر البرٌطانٌة رقم 

  دقٌقة متصلة. 264توفر حماٌة كاملة من النٌران لمدة 

  لوحات التحكم تنظم عمل الوظابف المختلفة للستابر وتتحك فى المحرك وتتصل بنظام إنذار الحرٌق. ٌتم توصٌل مفتاح

ساسات اآلشعة، و أمكانٌة الغلق المتعاقب وباألضافة إلى التوصٌل بكاشفات الحرارة والدخان و مفتاح التجاوز، ح

 فولت. 24األختبارعن طرٌق لوحة تحكم موصلة ببطارٌة 

  نظام اإلغالق المتعاقب أو المؤجل ٌعطى إمكانٌة أغالق الستابر على مراحل. ٌمكن أن ٌوفر ذلك وسٌلة مؤقتة للهروب و

 نظام أحتواء للدخان.ٌعمل ك

 .تقوم لوحة التحكم بتنسٌق عمل جمٌع الوظابف 

  أمتار أو األسطوانات المتراكبة لتغطٌة و حماٌة مساحات أكبر من ذلك.  6األنظمة أحادٌة األسطوانة ، و بعرض حتى 

 

 ٌمكن تزوٌد كال نوعّى الستائر بأى من هذه األمكانٌات األضافٌة

 هذا النظام مصمم خصٌصاً لضمان الغلق المحكم للستابر حتى فى حاالت أنقطاع التٌار  –بٌة نظام الغلق اآلمن بقوة الجاذ

 الربٌسً أو فراغ البطارٌة األحتٌاطٌة أوالتوصٌالت المختلفة.

  المستمر على هذه المفاتٌح ٌعٌد فتح الستابر مما ٌسمح بعبور األشخاص ، ثم تعود الستابر إلى  الضغط –مفاتٌح التجاوز

 ألغالق الكامل بمجرد ترك الزر.وضع ا

  صوت  أصفر وامض و/أو وحدة طرٌق ضوء ٌستخدم من اجل التنبٌة خالل إغالق الستابر عن –إنذار صوتى / مربى

 مسموع.

  برمجتها لألغالق فى مثل هذه الحاالت. %. أٌضاً ٌمكن81إنذار صوتى / مربى لبٌان أنخفاض شحنة البطارٌة ألقل من 

  تح الستابر فى حاالت الطوارئ مثل وجود عوابق متروكة فى مجرى الستابر.تف –حساسات اآلشعة 
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 وحدة ستارة ركنٌة

 تفخر الشركة المحدودة لستائر النٌران والدخان بتقدٌم وحدةالستارة الركنٌة.

ركنٌة الجدٌدة تفتح المجال فى الماضى، كان تركٌب ستابر النٌران مقصوراً على األماكن التى تسمح بوجود دالبل جانبٌة . الستارة ال

 على مصراعٌه لألشكال المعقدة و األحجام الغٌر مألوفة. 

 وتمتركٌبها فى الكثٌر من المبانً الفخمة. 2119الوحدةالركنٌة موجودة باألسواق منذ عام 

 دقٌقة. 85لنٌران لمدة وتستطٌع مقاومة ا BSEN 1642 – 1:2000جازة الستابر الركنٌة بالكامل طبقاً للمعاٌٌر البرٌطانٌة تم إ

 بعض الحقابق الممٌزةعن ستابر الدخان والنٌران الركنٌة:

 الستابر الركنٌة تعطً المصمم الحرٌة التامة فى تصمٌم المساحات المفتوحة. وحدة 

 ربٌسً بالوسطعامود د ال داعى لوجو 

  مع وحدةالستارة الركنٌة.ال وجود اآلن للعوابق 
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 اطق المعزولةستائر النٌران للمن

  و طبقاً للمعاٌٌر الشعبٌة المتوافرة  3614مجازة بالكامل طبقاً للمعاٌٌر البرٌطانٌة واالوروبٌةPAS 121 

  دقٌقة كمنطقة عزل * 45دقٌقة مقاومة للحرٌق و  57تعطى الستابر 

من الستارة. ٌعنى متر  2/3مسافة مصطلح "منطقة العزل" ٌعنى أمكانٌة عبور األشخاص بأمان فى الناحٌة المقابلة للنٌران على 

 هذا أن إمكانٌة خروج األشخاص بأمان نسبً تحت حماٌة خصابص العزل الخاصة بالستارة. 

 .تقوم الستارة بأغالق المكان بإحكام ضد إنتشار الدخان و الغازات السامة 

 أغالق. ٌوجد مفتاح تجاوز )أوفر راٌد( لتوجٌه لوحة التحكم لرفع الستارة إذا كانت فى حالة 

  الستارة تم اختبارها ضد الصدمات عبر أرجحة كٌس رمل ثقٌل لتصدم الستارة عدة مرات وٌتم تشغٌل السفارة بٌن

 الصدمات. 

  مبوٌة. 111مرات داخل فرن عند درجة حرارة  5تجاوزالمحرك أختبار الحرٌق عبر تشغٌله 

 ٌراً من المعاٌٌر المعروفة. أختبار الستارة و الهٌكل الحدٌدى ضد تسرب الهواء كان اعلى كث 

  دورة بالتٌار الربٌسً متصل بلوحة التحكم و  761أمتار ٌتكون من  1أمتار و أرتفاع  5األختبار المستمر لستارة بعرض

 دورة بدون توصٌل التٌار الربٌسً للوحة التحكم. 61

 

 الفوائد العامة لستائر النٌران والدخان 

 مللٌمتر. 5ٌع المقاسات الخاصة التى تطلبونها ٌتم تصنٌعها بفروق ال تتعدى ٌتم تصنٌع الستابر حسب المقاس ، جم 

 . أكثر اماناً من الستابر الحدٌدٌة الخطٌرة والثقٌلة 

 .جمٌلة المنظروتتماشى مع المبنى بسهولة 

 .توفر الستابر خصابص توصٌل وعزل أفضل بكثٌر من الستابر الحدٌدٌة 

  عكس الستابر الحدٌدٌة.توافر األغالق اآلمن بقوة الجازبٌة 

 .ٌمكن غلقها ٌومٌاً بالموافقة مع متطلبات المسؤولٌن المحلٌة 

 .رفٌعة وخفٌفة و سهلة التركٌب 

 

 انةـــــــــــــــــــالصٌ

  من اجل الحفاظ على الستابر وعملها بصورةكاملة، ٌسرنا ان نقدم خدمة الصٌانة التى تعفى المالك من مسؤلٌة التأكد من

 لستابر عند الحاجة الفعلٌة إلٌه.عمل نظام ا

  من خالل برنامج الصٌانة ، ٌتم التأكد من عمل نظام الستار سنوٌاً عن طرٌق واحد من خبرابنا وتقدٌم تقرٌر مكتوب عن

 حالة النظام.

 .برجاء األستفسار عن معلومات أكثر عن هذا الخٌار 
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 الستارة أحادٌة األسطوانة

 

 

 الستارة ذات األسطوانتٌن
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 القضٌب السفلى
 

 
 

هذا هوالقضٌب السفلى الجرسى الشكل . ٌتوافر أٌضاً قٌب سفلى شكل 
 للقطاعات األعرض  "T"حرف 

 
 
 
 

 الدالبل الجانبٌة

 

 تركٌب نفقى مثبت

 

 تركٌب من الخارج

 

 تركٌب نفقى غٌرمثبت 
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 شهادات العمالء

 
 

تابر الدخان لقد قمنا بالتعاقد مع الشركة المحدودة  لس
والنٌران فى عدة مشروعات تركٌب لستابر النٌران 

 بصورة سرٌعة خالل السنتٌن الماضٌتٌن. 
لقد استطاعوا بنجاح تركٌب أنظمة الستابر األوتوماتٌكٌة 

بقٌمة تفوق المابة ألف جنٌة أسترلٌنى  فى مشروعات مثل 
فوسٌل، و أوتٌل شوكوالت و عدة متاجر تابعة لشركة تً 

 س.كٌه ماك
و سرعة فى التنفٌذ والتسلٌم  تجاوب كبٌر منهم تلقد وجد

 و ال أتردد فى ان اُوصى بهم لزمالبى المقاولٌن. "
 

  مارتٌن فاهًٌ ، مدٌرمساعد
  

التى تقدمها  كعمٌل ومقاول ربٌسً فقد ذهلت من الخدمة
النٌران والدخان . لقد كانوا الشركة المحدودة لستابر 

توارٌخ التسلٌم المتعاقبة و جمٌع  همٌن و متفاعلٌن معمتف
 الظروف الغٌر متوقعة .

 
لقد قاموا بتركٌب موقع كامل بدون خطأ واحد بعد 

إنصاتهم بشكل كامل لشروط الموقع و متطلبات التصمٌم. 
جمٌع العاملٌن كانوا مهذبٌن و قادرٌن على العمل بسالسة 

 كفرٌق.
 

اردتم من صعب للغاٌة و لكن إذا بالمواقع قد ٌكون  العمل
 ٌساعدكم و تستطٌعون الثقة به فعلٌكم بهؤالء األشخاص.

 

 مدٌر موقع / مشروع –جٌه فٌرارا 
 

 
Vue Entertainment 

 

 

لقد قامت الشركة المحدودة لستابر النٌران والدخان 
بتركٌب أنظمة ستابر اوتوماتٌكٌة لحماٌة الشاشات ثالثٌة 

ٌوسٌنما عبر بف األبعاد فى العدٌدمندور السٌنما الخاصة 
المملكة المتحدة. لقد كنا سعداء للغاٌة بجودة المنتجات 
والخدمة المقدمة منهم باألضافة إلى ٌعالجون بها أي 

 مشاكل طاربة التى ٌمكن أن تحدث. "
 

 الشمال الغربً –مدٌر مرافق أقلٌمى  –مارتٌن دٌمبسً 
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تابر الدخان نكتب إلٌكم الٌوم لنؤكد أن الشركة المحدودة لس
والنٌران قد تم تكلٌفها من ِقَبل شركة ماٌس المحدودة 

لتركٌب ستابر نٌران اوتوماتٌكٌة فى متجر بٌع التجزبة 

 بمطار مانشٌستر.  3فى صالة رقم 

 
الشركة المحدودة لستابر النٌران والدخان كانت سّباقة فى 

تنسٌق المشروع بعد ذلك مع  ىفالمشاركة فى التصمٌم و 
 األعتبار المنافسة السعرٌة. "األخذ فى 

 

 كبٌر مساحٌنروب روش ، 
 

من الشركة المحدودة لستابر النٌران والدخان لقد طلبنا  
تركٌب ستارتً حرٌق ، كجزء من عملٌة األحالل 

 والتجدٌد للمسرح الملكى بنٌوكاسل أبون تاٌن 
 

قة أحترافٌة للغاٌة و بالتوافق ٌالعمل بالموقع تم تنفٌذه بطر
 لسعر المقترح. "اطلبات مشروعنا و مع مت

 
 ماٌكل كرو ، كبٌر مساحٌن

 

 

لقد طلبنا ستابر نٌران من الشركة المحدودة لستابر النٌران 
والدخان لمشروعٌن من مشروعاتنا و لقد وجدنا الخدمة 

تفوق توقعاتنا. كانت جودة الستابر عالٌة للغاٌة و أرخص 
لقد ها بأحتراف شدٌد. كثٌراً من الستارة الحدٌدٌة وتم تركٌب

وجدت وقت الرد ووقت التنفٌذ والتسلٌم طبقاً ألعلى 
 المعاٌٌر و طبقاً للجدول الموضوع. 

 

 .سام فارسانى ، كبٌر مّساحٌن
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تقوم الشركة المحدودة لستابر الدخان والنٌران بتصنٌع و تركٌب أنظمة الحرٌق والدخان االوتوماتٌكٌة منذ 

عالٌة لعمالبنا هى اهم  ان جودة الخدمة وتوفٌر منتجات ذات مستوٌات جودة . ونعتقد2115عام 

األساسٌات. مقرنا الربٌسً فى مٌدالندز و نقدم خدماتنا فى المملكة المتحدة والعالم أجمع . جمٌع عاملى 

ء على أعلى المستوٌات ، و هذا ٌضمن المقاربة األحترافٌة ألستٌفا التركٌبات ذوى خبرة عالٌة ومدربٌن

تعمل الشركة المحدودة لستابر الدخان والنٌران بشكل متواصل نحو الوصول إلى أعلى  طلبات العمالء.

األدارة. تتفق أنظمة   نظمالخاصة بجودة  EN 9001:2000المعاٌٌر وقد حصلت على شهادة األٌزو 

تم اختبارها فى مركزي  البرٌطانٌة واألوروبٌة و قد ستابر النٌران والدخان التى نقدمها مع معاٌٌر الجودة

 أختبار الحرٌق شٌلترن و وارٌنجتون. 

 

 

 

 حاورألا ىلع ظفاحتو تاكلتمملا ظفحت نارٌنلا رئاتس

  ؟..... ةرطاخملا كٌلع بجٌ لهف

 

 

 3527223 (0116) مقر ىلع موٌلا انب اولصتأ

www.firecurtains.net 
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