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جعبه هاى آتش نشانى جعبه هایى براى نگهدارى تجهیزات آتش نشانى در مکان هاى مختلف مى باشند که در طرح هاى مختلفى
 تولید مى شوند و هر یک از این طرح ها کاربرد مخصوص به خود را دارند. در واقع جعبه آتش نشانى براى مکان هاى که در آن 
احتمال حریق وجود دارد بسیار الزم و ضرورى هستند،چرا که با استفاده از ابزارهاى موجود در آن مانند قرقره هوزریل و کپسول

آتش نشانى مى توانید از به وجود آمدن خطرات ناشى از حریق پیشگیرى نمایید0  
با گسترش جمعیت و توسعه فنون صنعتى و ساختمان سازى،تعداد بناهاى بلند مرتبه روز به روز بیشتر مى شوند.امروزه گسترش
طبقات ساختمان ها،توسعه شهر نشینى،پیشرفت و گسترش صنایع مختلف،انسانها را با چالش هاى مختلفى روبرو کرده است که 

یکى از این چالش ها از جنس حادثه است،از جنس آتش و نابودى ناشى از آن0یکى از این چالش ها از جنس حادثه است،از جنس آتش و نابودى ناشى از آن0
آتش با تمام کاربردهاى بسیار مفیدى که براى بشریت داشته،خرابى ها و خسارت هاى زیادى نیز به بار آورده است.بسیار شنیده ایم
 که پیشگیرى بهتر از درمان است پس ما با پیشگیرى و آمادگى براى حادثه مى توانیم بسیارى از حوادث را قبل از وقوع مدیریت کرده و 

 هزینه ها را کاهش دهیم0
 جعبه هاى آتش نشانى تولید شده در مجموعه تولیدى هاى آرکا فایر بر اساس جدیدترین فن آورى هاى موجود،با طراحى مدرن،ظاهر بسیار جذاب و ساده  و
 با توجه به استانداردهاى بین المللى تولید مى شوندکه به  راحتى با چهار پیچ  روى سطح مورد نظر نصب مى شوند.شرکت فنى و مهندسى آرکا فایر آماده

ارائه این جعبه ها درسطح کشور مى باشد0

مشخصات کلى جعبه هاى آرکا فایر

 * ضخامت استاندارد
 * داراى شیلنگ و نازل
* جنس بدنه فوالدى   
 * دو سال گارانتى 

ابعاد جعبه هاى آرکا فایر

 *  تک کابین در ابعاد 70*60
   * دو  کاببن عمودى در ابعاد 150*60
 * دوکابین افقى در ابعاد 70*90
    * ابعاد سفارشى طبق نظر کارفرما

 

توضیحات فنى
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خم

 در این مرحله قطعات برش خورده به وسیله دستگاه پرس برك هیدرولیک یا دستگاه خم کن طبق نقشه خم
 شده و رئانه مرحله بعد خواهد شد.الزم به ذکر است سنبه و ماتریس پرس برك و فک دستگاه خم کن در

  کیفیت قطعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود0

برش

 در این مرحله ورق فوالدى یا استنلس استیل به وسیله ى دستگاه گیوتین یا در موارد خاص توسط دستگاه
 لیزر برش خورده و توسط قالب هاى مورد نیاز آماده شده تا در مرحله خم کارى مورد عملیات قرار گیرد.از موارد

 بسیار مهم در برش مى توان به جلوگیرى از پلیسه کردن و گونیا برش خوردن ورق اشاره کرد0

جوش

 بعد از خم کارى نوبت به جوش کارى مى رسد تا قطعات خم شده به هم کالف شوند.ابزارهاى زیادى براى
 جوش کارى وجود دارد که با توجه به جنس قطعه استفاده مى شوند.نوع جوش با توجه به ظرافت و مقاومت

        قطعه مورد نظر براى کالف کردن آن استفاده مى شود0

رنگ

 رنگ استاندارد و مخصوص جعبه آتش نشانى رنگ پودرى الکترواستاتیک مى باشد که در این فرآیند رنگرنگ استاندارد و مخصوص جعبه آتش نشانى رنگ پودرى الکترواستاتیک مى باشد که در این فرآیند رنگ
                           پاشیده شده توسط گان(تفنگى) به وسیله میدان مغناطیسى جذب ورق شده و پس از آن درون کوره قرار
 مى گیرد و در دماى 180 الى 200 درجه سانتى گراد پخته مى شود.مزیت این نوع رنگ مقاومت باالى آن در
 برابر حرارت و رطوبت مى باشد.الزم به ذکر است رنگ هاى پودرى توسط تست هاى مقاومت در برابر
 ضربه،اطمینان از چسبندگى سطحى و پاشش نمک جهت سنجش مقاومت رنگ در برابر امالح مورد بررسى و

 آزمایش قرار مى گیرد0

 روند تولید جعبه
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کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 پس از گذراندن تمام مراحل تولید با باالترین استانداردها،حال نوبت بخش کنترل کیفیت است تا کیفیت 
 محصول براى عرضه به بازار را تأیید و تضمین کند.در این بخش با استفاده از انواع ابزار دقیق و تست فشار،تک
 تک محصوالت ارزیابى مى شوند.بنابراین مى توان اطمینان داشت محصوالتى از این بخش مجوز عبور مى گیرند

  که کامال صحیح ساخته و مونتاژ شده باشند0

مونتاژ

 پس از تولید تمامى قطعات، نوبت مرحله مونتاژ است تا با دقت باالیى محصوالت تمام شده را براى واحد کنترل
 کیفیت آماده کند. در این قسمت پرسنل مجرب و متخصص با دقتى باال محصوالت را مطابق استانداردهاى
 تعریف شده، مونتاژ مى کنند. مراحل مونتاژ بسته به نوع محصول مى تواند شامل واشر گذارى، اتصال قطعات

 شیرها،نصب اجزاى پلیمرى و آلومینیومى محصوالت و غیره باشد0

بسته بندى

 محصوالت تأیید شده توسط واحد کنترل براى بسته بندى ارسال مى شوند.دراین بخش محصوالت در چند
 مرحله و با انواع پوشش نرم و سخت محافظت شده و براى ارسال آماده مى شوند.همواره این شرکت نسبت به
 درك درست مشتریان از نحوه استفاده از محصوالت اهمیت داده و همراه تمام محصوالت،اطالعات فنى،قابلیت
 ها و نحوه صحیح استفاده را به مشتریان ارائه مى کند.بعد از این مرحله محصوالت در بسته بندى هاى مناسب

        جهت محافظت بهتر و جابجایى آسان قرار مى گیرد0

 روند تولید جعبه



















*قابلیت سفارش در ابعاد دلخواه،نوع قفل و دستگیره،انواع لوال،انواع رنگ هاى سفارشى و خاص،حک لوگو و طرح دلخواه شما*

جعبه محوطه اى
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واحد مدیریت:تهران.میدان تجریش.خیابان فناخسرو 
 جنب کوچه کرمانشاهى راد.پالك 55.واحد 13.

 
واحد مهندسى و فروش:تهران.میدان تجریش.خیابان فناخسرو 

جنب کوچه کرمانشاهى راد.پالك 55.واحد 12.
   

واحد تولید:رودهن.مهرآباد.خیابان بهادرى.مجموعه تولیدى آرکا ایتوك حریق واحد تولید:رودهن.مهرآباد.خیابان بهادرى.مجموعه تولیدى آرکا ایتوك حریق 

کد پستى:1989843436

021-22745542                                                                                                                                                                                 
021-22739885    
021-26855328 
021-22755821  

021-22754739
 
  واحد فروش                       0991-2767018      0991-2767018
                                                واحد خدمات پس از فروش     0991-2767019
   واحد فنى و مهندسى           0921-2385977
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  واحد فروش                       0991-2767018      0991-2767018
                                                واحد خدمات پس از فروش     0991-2767019
                 واحد فنى و مهندسى           0921-2385977
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