
 :تعدادی از پروژه هایی که سیستم اطفاء حریق آیروسل پاک پایرو در آنها نصب شده است 
 :ارگان ها، سازمانها و موسسات دولتی

 نهاد ریاست جمهوری-
 اداره کل بازرسی استان البرز-
 (ارومیه)دفتر وزارت کشور-
 دفتر فناوری همکاری های ریاست جمهوری-
 (ستاد –امور ایثارگران )بنیاد شهید -
 بازرسی کل استان خراسان رضوی-
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات-
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری-
 راه آهن تبریز-
 صدا و سیمای مرکز اصفهان-
 موسسه خدمات داروئی آستان قدس رضوی-
 (بایگانی)آستان قدس رضوی -
 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی-
 ثبت احوال خراسان رضوی-
 اداره آب منطقه ای کرمانشاه-
 گمرک اصفهان-
 سازمان مرکزی آستان قدس رضوی-
 کتابخانه مرکزی اداره برق تهران-
 ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان-
 ثبت اسناد و امالک استان کهکیلویه و بویر احمد-
 سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی-
 شرکت برق استان فارس-
 استانداری خراسان رضوی-
 (آرشیو اسناد و کتابخانه)موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران -
 

 :بانک ها و دانشگاه ها
 (دیتاسنتر، خزانه و بایگانی)بانک قوامین مرکزی  -
 بانک صادرات -
 (آرشیو اسناد)دانشگاه آزاد اسالمی -
 دانشگاه باهنر کرمان-
 :صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
 (عسلویه –پارس جنوبی )شرکت ملی گاز ایران  --
 (ماهشهر)مجتمع پتروشیمی رازی -
 (ماهشهر)مجتمع پتروشیمی بوعلی -
 پتروشیمی فارابی-
 (ماهشهر)پتروشیمی تخت جمشید -
 (نیروگاه)شرکت نما ماد پاسارگاد -

 بسمه تعالی                                             
 

 با که باشد می ایران در کننده تولید تنها و جهان در آیروسل کننده خاموش کننده تولید بزرگترین تارا تولیدی کارخانجات شرکت
 تارا کارخانجات شرکت .کند می عرضه خارج در هم و داخل در هم را آیروسل خودکار حریق اطفای سیستم پایرو پاک تجاری نام
 .است شده اندازی راه تهران جاجرود در خصوصی بصورت 57562 ثبت شماره با 1362 سال در

را 
 تا

ت
رک

 ش
مه

زو
ر

(
رو

پای
ک 

پا
)

 



 :، الکترونیک و مخابراتیITصنایع 
 شرکت مخابرات ایران-
 خدمات ارتباطی رایتل-
 (دیتا سنتر)شرکت زیراکس -

 
 :صنایع نظامی

 نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران-
 (ع)موسسه نوح  -صنایع دریایی -
 نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران-
 (ع)صنایع امام رضا  -سازمان هوا و فضا -
 صنایع شهید فصیحی –( صنایع هوا فضا)سازمان صنایع دفاع -
 صنایع مهمات سازی شهید ستاری-
 موسسه شهید زین الدین --
 سازمان عقیدتی سیاسی ناجا-
 پژوهشکده مصباح-
 صنایع شهید علم الهدی-
 (ساری، بهشهر، قائم شهر، بابل، آمل)تامین اجتماعی -
 
 

 :سازمان آتش نشانی و صنایع خودرو سازی
 مرکز آتش نشانی تهران 125استدیو 

 تعاونی آتش نشانان تهران
 (اپکو)شرکت ایران خودرو دیزل

 (دیتا سنتر)شرکت ماشین های سنگین آریا 

 :بیمارستان ها و سایر مراکز ویژه و حساس
 بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان-
 (اصفهان)داروسازی امین -
 بیمارستان منتصریه مشهد-
 بیمه تامین سالمت اهواز-
 بیمه میهن-
 بیمه نوین-
 موسسه حسابرسی مفید راهبرد-
 (خراسان رضوی)هتل قصر -
 (سیار ATM)شرکت نارین تک فرتاک -
 صنایع ثامن االئمه-
 موسسه حافظ سامان ایرانیان-
 شرکت مهندسی تکنو تار-
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 تاییدیه ها و گواهی نامه ها


