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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

ترخيص صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 2017-4-177093

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2017-4-177093 رقم السجل 91522 رقم الرخصة فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية شعيب عبدالله كاجور اسم صاحب الترخيص

عجمان منطقة النشاط نوع النشاط

 (A) نظام الكشف واإلنذار من الحريق  * 1
 (A) أنظمة مكافحة الحريق  * 2

نظام التهوية والتحكم بالدخان 3
المواد والطالءات المبطئة والمانعة إلنتشار الحريق 4

نظام األبواب والنوافذ والقواطع المقاومة للحريق والدخان 5
التكسيات الخارجية المانعة النتشار الحريق 6

نظام الغاز المركزي 7
0 ص.ب رقم الفاكس 0569823827 رقم الهاتف

حميد حمد الشامسي - الجرف الصناعية 1 ,معرض رقم 04 , الجرف الصناعية ,1 عجمان  عجمان عنوان الشركة
الموقع و البريد اإللكتروني    

19/08/2022 تاريخ االنتهاء 24/08/2021 تاريخ اإلصدار 20/04/2017 تاريخ تأسيس المنشأة
25 عدد الفنيين المعتمدين 6 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12364801529639323588).

 

يعتمد/
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وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

االسم التجاري للمنشأة : فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع
رقم الترخيص : 2017-4-177093

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

لوحة التحكم لنظام اإلنذار المعنون

نظام الكشف واإلنذار من الحريق نظام الكشف واإلنذار من الحريق

لوحة التكرار لنظام اإلنذار المعنون
لوحة التحكم لنظام اإلنذار التقليدي
لوحة التكرار لنظام اإلنذار التقليدي

كاشف دخان ضوئي معنون
كاشف دخان معنون حسب نوع الهواء
كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون
كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون

نقطة نداء يدوية معنونة
نقطة ندااء بالزجاج القابل للكسر المعنونة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استنادا إلى قرار المجلس الوزاري
رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

كاشف حرارة تقليدي

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

كاشف دخان تقليدي
وحدة جرس اإلنذار

وحدة اإلنذار الصوتي والوميض الضوئي
وحدة تحكم اإلخالء الصوتي المعنون نظام اإلخالء الصوتي

وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة

نظام إنارة الطوارئ
إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية)

إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية)
إنارة الطوارئ المعنونة

إنارة مخارج الطوارئ المعنونة
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نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

CO2 طفاية الحريق المحمولة

طفايات الحريق المحمولة

أنظمة مكافحة الحريق

طفاية الحريق المحمولة - بودرة جافة
طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الجافة
طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة

CO2 طفاية الحريق المتنقلة بعجالت
طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - المائية

طفايات الحريق المتنقلة بعجالت - البودرة الجافة
رئس المرش - نقطة المسافات الممتدة

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
رئس المرش - القذف العاليالمياه/األنظمة المائية

رئس المرش - القياسي
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نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

رئس المرش - الجافة

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

قاذف - الخرطوم
قاذف - فوهات الحريق

صمامات األختبار
صمامات الفحص (ذات األتجاه الواحد)

نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأربع أتجاهات
نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأتجاهين

الخراطيم
خزانة الخراطيم

تجميع المضخة كهربائية افقية نظام مضخات الحريق
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نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

تجميع المضخة خطية

نظام مضخات الحريق
أنظمة مكافحة الحريق

تجميع مضخة محرك ديزل افقي
تجميع مضخة محرك ديزل خطية

التحكم بنظام مضخة الحريق
البطارية وشاحن البطارية لمحرك الديزل
البطارية وشاحن البطارية للوحة التحكم

CO2 نظام اإلطفاء الغازي النظيف نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية HFC 227أنظمة االطفاء التلقائي
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الجنسية اسم صاحب الترخيص

الهند بوناما ماتشاماد

الهند ماتشايا مودابا بن مودابا
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