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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

ترخيص صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 

201211111486 رقم السجل CN-1205594 رقم الرخصة فاير لينك للصيانة العامة(ش.ذ.م.م-فرع
أبوظبي1

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية شعيب عبدالله احمد كاجور اسم صاحب الترخيص

Abu Dhabi منطقة النشاط نوع النشاط

Detection and fire alarm system  ()  * 1
Fire-fighting systems  ()  * 2

Ventilation & smoke control system 3
Anti-fire materials and coatings 4

smoke and fire resistant doors, windows and breakers 5
External anti-fire coatings 6

Central Gas System 7
92373 ص.ب رقم الفاكس 0559379550 رقم الهاتف

Dhabi  Abu Dhabi Abu , , عبدالله ناصر الزعابي - مصفح الصناعية عنوان الشركة
الموقع و البريد اإللكتروني    

07/05/2022 تاريخ االنتهاء 14/07/2021 تاريخ اإلصدار 02/05/2011 تاريخ تأسيس المنشأة
24 عدد الفنيين المعتمدين 6 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (11963610696446463527).

 

يعتمد/
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االسم التجاري للمنشأة : فاير لينك للصيانة العامة(ش.ذ.م.م-فرع أبوظبي1
رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Panel Alarm System, entitled Control

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Panel iteration of the alarm system, entitled
Panel system, the traditional alarm control

Panel iteration of the traditional system warning
Panel alarm system, voice evacuation, entitled Control

Smoke Detector entitled Ionic
Optical smoke detector entitled

Smoke Detector entitled Multi-Sensor
Smoke detector entitled structures

Smoke detector entitled air duct

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu 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. 

 

يعتمد/
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رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Heat detector fixed class, entitled

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Entitled Manual Call Point
Conventional heat detector

Smoke Detector Classic
Unit alarm bell

Unit warning light flashing
Unit sound alarm light and flash

Fire alarm cables fire resistant for 30 minutes
Fire alarm cables fire resistant for one hour

Unit voice evacuation entitled Control Voice Evacuation System

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu 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:
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رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Unit entitled Emergency Control switch on

Emergency Lighting System

Detection and fire alarm system

Self-powered emergency lighting (battery)
Lighting emergency exits self-powered (battery)

Lighting emergency exits, entitled
Plates of emergency extension

Emergency panels extension
systemsIndicative warning boards

Signage pictures
Fire extinguisher portable CO2

Fire extinguishers Fire-fighting systemsFire extinguisher Portable - Dry Powder
Portable fire extinguisher - dry chemical

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار
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رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Portable fire extinguisher - Wet Chemical

Fire extinguishers

Fire-fighting systems

Fire extinguisher Portable - Water
Fire extinguisher mobile wheels - foam FFFP

Fire extinguisher mobile wheels - water
Fire extinguisher Portable - Automotive

Fire blanket
Alternator candidates - higher ejaculation

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems

Alternator candidates - quick response
Alternator candidates - decorative

Throwers - Khartoum

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار
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رقم الترخيص : 201211111486

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Throwers - nozzles Fire

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems

Fire-fighting systems

Check valves (one-way)
Treasury Hoses

Fire - dry barrel nozzle
Fire - drum wet nozzle

Electric pump assembly, horizontal

Fire Pumps System
Linear pump assembly

Assemble diesel engine pump horizontal
Assembling a linear diesel engine pump

The fire pump control system

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار
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سنة الترخيص : 2021
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الجنسية اسم صاحب الترخيص

الهند ماتشايا مودابا بن مودابا
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