
 

 901واحد  9 خیابان ولی عصر روبروی پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه  درس:آ
 0۲1-۸۸۵۵۳0۴۴لیا۵  تلفن:

 

  پروژه های انجام شده شرکتبخشی از 

 

 

   تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های اعالم حریق و اطفا حریق بایگانی مرکزی سازمان مسکن و  –طراحی
 شهید  کالنتری و شهید نجات اللهی –یافت اباد  –واحد های  شمیرانات  شهرسازی استان تهران

  واحد های   نگهداری سیستم های اعالم حریق و اطفا حریق بایگانی مرکزی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
 شهید  کالنتری و شهید نجات اللهی–یافت اباد  –شمیرانات 

  راه اندازی و نگهداری سیستم های اطفا حریق سایت اهواز  پتروشیمی مارون 

  - راه اندازی سیستم اکسیژن نیروگاه سیکل ترکیبی بلندپایه 

  نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های اعالم و اطفا حریق پتروشیمی امیرکبیر 

   نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق واحد افساید پتروشیمی مارون 

   دایره المعارف بزرگ اسالمی مرکز نگهداری سیستم های اعالم حریق 

  نصب وراه اندازی سیستم اعالم حریق اقامت گاه خالد اسالمبولی  سازمان بیمه سالمت –تامیین تجهیزات   

  نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق کارخانه کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان –فروش  –طراحی  

  یستم پیجینگ ساختمان کامیار شرکت مهاب قدسنصب و راه اندازی س –فروش  –طراحی  

  نصب و راه اندازی اعالم حریق اتوماتیک ساختمان کامیار شرکت مهاب قدس –فروش  –طراحی  

  تعمیرات و راه اندازی مجدد سیستم های اطفا حریق اتوماتیک شرکت پایانه های و مخازن منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
  خمینی

  کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان سوان مجموعه اطفا حریق کارخانه نصب و راه اندازی سیستم  –فروش  –طراحی  

  دانشگاه تربیت مدرس واحد نورنصب و راه اندازی سیستم های اعالم حریق  –فروش  –طراحی  

  رسازی استان تهرانخزانه مرکزی سازمان راه و شه صب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریقن –فروش  –طراحی  



 

 901واحد  9 خیابان ولی عصر روبروی پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه  درس:آ
 0۲1-۸۸۵۵۳0۴۴لیا۵  تلفن:

 

  (97)فاز دوم دایره المعارف بزرگ اسالمی کاشانک نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق –فروش  –طراحی  

  دانشگاه تربیت مدرس واحد کشاورزی تهرانحریق و راه اندازی سیستم های اعالم  نصب –فروش  –طراحی   

  (97)سازمان بیمه تامیین اجتماعی ساختمان مرکزی ورامین حریقو راه اندازی سیستم های اعالم  نصب –فروش  –طراحی  

 مجموعه هتل های همای در سطح کشور کارفرما : شرکت مهندسی انرژی  حریقسیستم های اعالم  سرویس و نگهداری
  (97)تامیین 

 (97)کارفرما شرکت مهندسی انرژی و تامیین – ماساختمان مرکزی  گروه ه حریقسیستم های اعالم  سرویس و نگهداری  

  (97)گانه برق منطقه ای خراسان جنوبی 1۲پست های  حریقو راه اندازی سیستم های اعالم  نصب –فروش  –طراحی   

  و راه اندازی سیستم های اعالم و  اطفا حریق اتاق سرور ای ار شرکت فن اوری اطالعات  نصب –فروش  –طراحی
  (97)ناواکو

  و راه اندازی سیستم های اطفا حریق ساختمان خیابان عطار سازمان بیمه سالمت نصب –فروش  –طراحی  

 (97سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و اطفا حریق ساختمان مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی)  

  (97اجتماعی استان تهران )سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و اطفا حریق کلیه ساختمان های سازمان تامیین  

  نصب و راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق اتوماتیک دیتا سنتر سازمان ارتباطات زیر ساخت  –فروش  –طراحی
  (97)خراسان رضوی

 (97سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و اطفا حریق پست های بیست گانه برق منطقه ای زنجان)  

  ه اندازی سیستم های اعالم و  اطفا حریق اتاق سرور ای ار شرکت تهیه و تولید مواد و را نصب –فروش  –طراحی
  (97معدنی)

         با تشكر                                                                                                                   

 اروينشركت ایمن فیدار 

 


