
پنلھای متعارف از یک تا ٣٢ مداری

پنل متعارف ٢ یا ۴ مداری

SCFAP-xx

SCFAP-02 & SCP-04 SCFAP-06 & SCP-08

انواع آشکارسازھای دودی با کیفیت ممتاز

SSD-101 SSD-102 SSD-103

انواع آشکارسازھای دودی با کیفیت ممتاز

SHD-101 SHD-102 SHD-103
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شرکت اسپین الکتریک (سھامی خاص)
اتوبان تھران کرج ، زیرگذر پمپ بنزین ھای دوقلو ، ورد آورد ، خیابان ولیعصر ، نبش رجایی ، پالک ١ طبقھ ھمکف

تلفن ھا : ۴۴٩٨٨۴٠۴-۴۴٩٨٨٣۵٨ (٠٢١ ) نمابر داخلی ١٠٢ 

آشکارسازگاز شھریآشکارسازشعلھ ای ماوراء بنفشآشکارسازمنواکسید کربن
SNGD-10 SUVF-10 SCOD-10

SNGD-11

آشکارسازگاز شھری

آشکارسازگاز شھری

آشکارساز کانالی

SCDD-121

تجهیزات سامانه اعالم حریق متعارف اسپین الکتریک



 Repeater  
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شرکت اسپین الکتریک (سھامی خاص)
اتوبان تھران کرج ، زیرگذر پمپ بنزین ھای دوقلو ، ورد آورد ، خیابان ولیعصر ، نبش رجایی ، پالک ١ طبقھ ھمکف

تلفن ھا : ۴۴٩٨٨۴٠۴-۴۴٩٨٨٣۵٨ (٠٢١ ) نمابر داخلی ١٠٢ 

تجهیزات سامانه اعالم حریق متعارف اسپین الکتریک

Polarized 2 Diode

SBD-100Lب�م دتکتور هوشمند

SCB-08SCCP-01SCCP-08

SCHS-01 SCHS-02 SCHS-03

SCSB-01 SCRP-01

شرکت اسپین الکتریک تمامی تجھیزات مورد نیاز سامانھ اعالم حریق متعارف شما را بر پایھ استانداردھای
معتبر جھانی عرضھ مینماید. ھمچنین تجھیزات قابل استفاده در محیط انفجاری نیز تولید میگردند کھ با 

درجات باالتر حفاظت محیطی عرضھ میشوند.
برخی از تجھیزات نیز میتوانند بر اساس درخواست مشتری بصورت سفارش مستقیم تولید گردند. 

مشخصات عمومی :

آشکارساز مادون قرمز انعکاسی دود جھت استفاده درمحیطھای
باز ھمانند سولھ ھای کارگاھی یا سالنھای بزرگ طراحی شده و
 فاصلھ پوششی تا ١٠٠ متر را دارد. جھت سادگی کار گیرنده و
 فرستنده این آشکارساز در یک مجموعھ قرار دارند کھ توسط 

یک آینھ منعکس  میگردد. بنا بر طول پوششی تعداد این منعکس
 کننده میتواند تغیر کند. تعداد این منعکس کننده ھا میتواند تا ۴ 
عدد افزایش یابد. کھ در این صورت ١٠٠ متر فاصلھ را پوشش
خواھد داد . این آشکارساز مجھز بھ بیم لیزر جھت تنظیم دقیق 
دید گیرنده و فرستنده است کھ کار را برای نصاب بسیار راحت

میسازد. 

کلیھ محصوالت یکسال
گارانتی و ۵ سال خدمات

پس از فروش دارند.

IP 66Protection

Ext II CT6Atex. Zone

SCEXS-01

Explosion Proof Siren
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