بسمه تعالی
احتراما ً  ،به استحضار می رساند شرکت کارخانجات تولیدی تارا با بیش از  32سال
تجربه در حوزه الکترونیک و سیستم اعالم و اطفاء و با دارا بودن پروانه بهره
برداری و ثبت اختراع به عنوان اولین و تنها تولید کننده سامانه اطفاء حریق آیروسل
با نام تجاری پاک پایرو در ایران بوده و این شرکت مفتخر است محصولی مطابق با
استاندارد های جهانی و استاندارد ملی ایران با کیفیتی به مراتب برتر از برند های
مشابه خارجی ( قابل تست به صورت میدانی) تولید نمایند.
مهندسی و مشاوره :این شرکت با دعوت از کارشناسان و متخصصین بازنشسته
سازمان آتشنشانی تهران و همچنین مهندسین برق و مکانیک با تجربه و متخصص در
حوزه مهندسی ایمنی  ،طراحی و اجرای پروژه های نفت  ،گاز  ،پتروشیمی  ،نیروگاه
های برق  ،صنایع و  .......امکان ارائه سرویس های مهندسی و مشاوره ای  ،به
کارفرمایان محترم را فراهم آورده است که از جمله :
آموزش مقدماتی آتش نشانی و مدیریت حریق با استفاده از کارشناسان بازنشسته و با
تجربه سازمان آتش نشانی تهران
مبانی و اصول پیشگیری از حریق با استفاده از کارشناسان بازنشسته و با تجربه
سازمان آتش نشانی تهران
طراحی و اجرای سیستمهای اعالم و اطفاء حریق هوشمند و سیستم اطفای آیروسل
طراحی و اجرای پمپخانه های آتشنشانی و شبکه هایدرانت مانیتورها و سیستم های
فوم سازی
طراحی و اجرای سیستمهای سیالبی و اسپرینکلر از نوع تر ،خشک  ،پیش عمل ،
دستی و فایرباکس
طراحی و اجرای سیستمهای واتر میست و سیستمهای گازی شامل  CO2و CLEAN
AGENT
تامین :این شرکت با اخذ نمایندگی از سازندگان معتبر از جمله  SCHRACKاتریش در
خصوص سیستمهای اعالم حریق وهمکاری با تولید کنندگان معتبر جهانی در
خصوص پمپهای آتشنشانی و سیستم های اطفاء امکان تامین و نصب و راه اندازی
این سیستمها را فراهم ساخته است.
توضیح :اخذ تاییده سازمان آتش نشانی تهران در اجرا و طراحی پروژه های سیستم
های اعالم و اطفاء و همچنین محصوالت تولیدی شرکت که قابل مشاهده در سایت
سازمان میباشد.
تعدادی از پروژه هایی که سیستم اعالم (با برندهای معتبر ) و
اطفاء با برند آیروسل پاک پایرو و همچنین نصب رینگ آتش نشانی
به شرح ذیل میباشد :

ارگان ها ،سازمانها و موسسات دولتی:
-

مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری
اداره کل تعاون – کار – رفاه استان خراسان
اداره کل بازرسی استان البرز
دفتر وزارت کشور(ارومیه)
دفتر فناوری همکاری های ریاست جمهوری
بنیاد شهید (امور ایثارگران – ستاد)
بازرسی کل استان خراسان رضوی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
راه آهن تبریز
اداره ثبت اسناد و امالک استان قم
صدا و سیمای مرکز اصفهان
شهرداری رشت
موسسه خدمات داروئی آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی (بایگانی)ثبت احوال خراسان رضویاداره آب منطقه ای کرمانشاهگمرک اصفهانسازمان مرکزی آستان قدس رضویبرق منطقه ای استان تهرانثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستانثبت اسناد و امالک استان کهکیلویه و بویر احمدسازمان تامین اجتماعی خراسان شمالیشرکت برق استان فارس-وزارت راه و شهرسازیاستانداری خراسان رضویموسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (آرشیو اسناد و کتابخانه)ترمینال مسافربری نجف آباد--شرکت هواپیمایی زاگرس

بانک ها و دانشگاه ها:
بانک قوامین مرکزی (دیتاسنتر ،خزانه و بایگانی)بانک صادرات بانک خاورمیانه بانک آیندهموسسه حافظ سامان ایرانیان (بانک سامان) بانک صادرات بانک ملی صنایع ثامن االئمهدانشگاه آزاد اسالمی (آرشیو اسناد) دانشگاه باهنر کرمان -شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی:
-

شرکت ملی گاز ایران (پارس جنوبی – عسلویه)
شرکت پتروشیمی غدیر (ماهشهر)
شرکت پتروشیمی رازی (ماهشهر)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت پتروشیمی بوعلی (ماهشهر)
شرکت پتروشیمی فارابی
شرکت پتروشیمی تخت جمشید (ماهشهر)
شرکت نما ماد پاسارگاد (نیروگاه)
شرکت نفت خزر

سازمان آتش نشانی و صنایع خودرو سازی:
•
•
•
•
•

استدیو  125مرکز آتش نشانی تهران
تعاونی آتش نشانان تهران
شرکت ایران خودرو دیزل(اپکو)
شرکت ماشین های سنگین آریا (دیتا سنتر)
غلتک سازان سپاهان

صنایع،الکترونیک و مخابراتی:
-

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (دیتا سنتر مرکزی)
آزمایشگاه فیبر نوری پژوهشکده فناوری اطالعات
شرکت زیراکس (دیتا سنتر)
همراه اول
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
پژوهشکده سامانه های ماهواره ای
پژوهشکده مصباح

بیمارستان ها و سایر مراکز ویژه و حساس:

-

بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان
سازمان تامین اجتماعی کلیه شعبات استان مازندران
سازمان تامین اجتماعی کلیه شعبات استان گیالن
سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی
داروسازی امین (اصفهان)
بیمارستان منتصریه مشهد
بیمارستان برکتبیمه تامین سالمت اهواز
بیمه میهن
بیمه نوین
موسسه حسابرسی مفید راهبرد
هتل قصر (خراسان رضوی)
شرکت نارین تک فرتاک ( ATMسیار)
شرکت مهندسی تکنو تار
-موسسه دانش بنیان برکت

تیم حرفه ای ما اینجا  24ساعته آماده
پاسخگویی به شما دوستان عزیز است

آدرس  :تهران  -خ ولی عصر کوچه ارمغان غربی پالک  64ساختمان رز ط.
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021 - 22038255-7

/

0912 – 1 752 852

سایت www.pakpyro.com :
ایمیل info@pakpyro.com :

شرکت کارخانجات تولیدی تارا

