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( اسپرینکلرهاي حباب دار)

قابل نصب بصورت سرباال و واژگون
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BULB SPRINKLER

اسپرینکلرهاي حباب دار 

شرکت مهندسی ایمن تیـار در سال 1378 ، فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تأمین کننده تجهیزات ایمنی و آتشنشـانی و نیز 

طراحی در زمینه سیســتم هاي اعالم و اطفاء حریق آغاز نموده و در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع سنگین، نیروگاههـا و 

سازمان هاي آتش نشانی در حال فعالیت است.

CEاین شرکت موفق به دریافت گواهینامه هاي   ، اسـتاندارد   اروپـا و گواهینامه هاي داخلی از سـازمان ملی  ISO 9001:2008

استاندارد ایران گردیده است و هم اکنون گستره وسیعی از محصوالت ایمنی و آتش نشانی را تولید میکند.   

اسپرینکلر یک نوع نازل سـاده است که در شبکه هاي لوله کشی ساختمان نصـب شده و نقش بسـیار حیـاتی در اطفا حریـق انجام 

می دهد، این سیستم که با هدف کنترل و مهار آتش ساخته شده است، در مواقع آتش سوزي با باال رفتن دماي محیط عمل کرده و آب 

را تخلیه می کند و می توان از آن بعنوان ایمن ترین و یکی از بهترین روش هاي اطفا حریق یاد کرد.

اسپرینکلر سیسـتمی است که با بکارگیري آب بعنوان عامل اطفاء کننـده استفاده از حســگرهاي حـرارتی و تجهیـزات رایـج در 

لوله کشی، یکی از ساده ترین سیستم هاي اطفاء حریق بوده که با هدف کنترل یا اطفاء حریق طراحی و نصب می شود. 

سرباال ، واژگون و بغل زناسپرینکلرها در سه نوع رایج  موجود می باشد.

معرفی اسپرینکلر

(SPRINKLER)

اسپرینکلر مدل واژگون

Pendent sprinkler

اسپرینکلر مدل سرباال

Upright sprinkler
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BULB SPRINKLER

اسپرینکلرهاي حباب دار 

بسیاري از کارشناسان ایمنی، سیستم هاي اسپرینکلر را بهترین و کارآمدترین وسیله ایمنی ساخته شده تا به امروز می دانند.

اسپرینکلرهايحباب دار شرکت مهندسی ایمن تیار به دما حسـاس می باشند و بصـورت اتوماتیـک عمل می کنند. زمانی که دماي 

محیط باال می رود، مایع داخل حباب شیشـه اي انبسـاط یافته و در نتیجه حباب شیشـه اي می شکند و مسـیر عبور آب باز شده و 

عملیات اطفاء صورت می گیرد.

این اسپرینکلرها بسته به نوع حباب شیشه اي استفاده شده در آن، با دو نوع حساسیت تولید می گردند؛

اسپرینکلرهاي با حساسیت باال : در این اسپرینکلر از حباب با قطر 3mm  استفاده می شود.

اسپرینکلر با حساسیت معمولی (استاندارد): در این نوع اسپرینکلر از حباب با قطر 5mm استفاده می گردد.

اسپرینکلر با توجه به حباب شیشه اي استفاده شده در آن، در رنجهاي دمایی مختلف تولید می شوند. حباب هاي شیشـه اي با توجه 

به رنگ مایع داخل آن از نظر دمایی، طبقه بندي می شوند.

K فاکتور این نازل، بصـورت استاندارد 80 می باشد ولی امکان تولید K فاکتـورهاي دیگر هم بنا به درخواست کارفرمـا، وجود دارد و 

همچنین فرم پاشش در این نازل مطابق با استاندارد NFPA13  و  استاندارد می باشد. 

این نوع اسپرینکلرها از جنس برنج، برنز و آلومینیوم برنز با دبی ها و K فاکتورهاي مختلف طراحی و تولید می شوند. 

عملیات نهایی بر روي اسپرینکلرها، بصورت پرداخت معمولی و تحت عملیات ویبره و یا آبکاري نیکل کرم می باشند. 

کاربردها و ویژگی ها اسپرینکلرهای حباب دار

(BULB SPRINKLER)
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BULB SPRINKLER

اسپرینکلرهاي حباب دار 

اسپرینکلرهاي تولید شده شرکت مهندسی ایمن تیار براساس اسـتاندارد ملی ایران به شـماره 1-22253 تولید می گردد و آزمون ها 

براساس این استاندارد بر روي اسپرینکلرها انجام می گردد. 

آزمونها

(BULB SPRINKLER)

آزمون تست توزیع 

1- این محصول مطابق با  استاندارد ملی ایران به شماره 1-22253 تولید می شود.

2- این محصول داراي گواهینامه CE  اروپـا به شماره EC.1282.0F150223.ITE0O86 می باشد.

استانداردها

(BULB SPRINKLER)

طبقه بندی اسپرینکلرها بر اساس دمای کاری

(BULB SPRINKLER)
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BULB SPRINKLER

اسپرینکلرهاي حباب دار 

مشخصات فنی

(BULB SPRINKLER)

مشخصات ابعادی (برحسب میلیمتر)

(BULB SPRINKLER)
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BULB SPRINKLER

اسپرینکلرهاي حباب دار 

نحوه نصب و پاشش

(BULB SPRINKLER)

اسپرینکلر مدل واژگون

Pendent sprinkler

اسپرینکلر مدل سرباال

Upright sprinkler head

info@imentiar.com

آدرس دفتر مرکزي:  تهران- تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و چمران- خیابان پروانه- پالك 1

آدرس کارخانه:  نظرآباد- شهرك صنعتی سپهر- بلوار کارآفرینان- خیابان فروردین (کارخانه شرکت مهندسی ایمن تیار)

کدپستی:  14399-14813

کدپستی:  33314-93779

تلفکس:   88007731 - 88009526 - 88009858 - 88010726 - 021 

تلفکس:   026-45332460-4

imentiar1@yahoo.com

نمونه تست پاشش اسپرینکلر


	Page 2.pdf
	Page 1

	Page 3.pdf
	Page 1

	Page 4-.pdf
	Page 1

	Page 5.pdf
	Page 1

	Page 6.pdf
	Page 1

	Page 1.pdf
	Page 1


