
تهران تابلو
Tehran Sign

  تولید کننده تابلوهاي مثلث و دایره             

        گالوانیزه ( لبه دار و معمولی) شبرنگ و روز رنگ

 انواع برچسب در سایزهاي مختلف

توزیع لوازم و تجهیزات ترافیکی
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عالئم متعددي وجود دارند که با استفاده از یک نماد گرافیکی مفهوم یکسانی را منتقل می کنند

 سیاست ما براین است تا حد امکان در طراحی از استاندارد هاي بین المللی استفاده کنیم           

استفاده از نمادها و تصاویر گرافیکی

بر همین اساس عالئم به 5 دسته تقسیم می شوند

ممنوعیت
  دایره باریک قرمز رنگ با یک قطر در یک زمینه سفید که نمادي به رنگ مشکی درون

. دایره قرارگرفته، یک تابلوي ایمنی است که نشان می دهد عمل خاصی ممنوع شده است

خطر
 یک مثلث زرد رنگ با اضالع سیاه و نماد درون ناحیه زرد به عنوان یک عالمت ایمنی نسبت به

وجود یک خطر هشدار می دهد.

 الزام
 یک دایره آبی به همراه یک نماد سفید رنگ که نشان دهنده لزوم انجام یک سري اعمال

خاص می باشد.

تجهیزات مقابله با آتش

مستطیل یا مربع قرمز رنگ به همراه یک نماد سفید رنگ درون آن که محل تجهیزات مقابله

با آتش را نشان می دهد. 

وضعیت ایمنی

مستطیل یا مربع سبز به همراه نماد یا نوشته سفید رنگ که اطالعاتی در مورد وضعیت

ایمنی می دهد. 

خروج

خروج
خروج

Cm 40*120اندازه

فاصله دید حداکثر تا 40 متر

Cm 20*60اندازه

فاصله دید حداکثر تا 20 متر

RG YM10*30اندازه Cm

فاصله دید حداکثر تا 10 متر

KD

راهنماي نصب

ارتفاع پیشنهادي براي نصب
باالي درها : 2-2/5 متر از سطح زمین تا پایین عالمت

عالئم ثابت روي دیوار 1/7-2 متر از سطح زمین تا پایین عالمت
:



مشخصات ف� عالئم ترافی�

  عالئم ترافیکی

 کلیه تابلوهاي خام استفاده شده از ورق فوالد           بوده و ضخامت آن

از 1/25 تا 1/5 میلیمتر، داراي فریم مخصوص با روکش رنگ الکترواستاتیک

 مقاوم در برابر هر نوع موقعیت جغرافیایی می باشد 

ST

اتصاالت تابلو به پایه از ورق 3 میلیمتر تهیه شده است که با رنگ الکترواستاتیک

پوشش داده شده است 

پایه تابلو فوق از جنس لوله فوالدي به قطر 6 اینچ و ضخامت 3 میلیمتر به ارتفاع

 هاي مورد استفاده هر مدل تابلو با درپوش مخصوص باران گیر و رنگ 

 الکترواستاتیک می باشد. جنس شبرنگ مورد استفاده قرار گرفته شده در این

تابلو، شبرنگ رده مهندسی کیباالیت ژاپن یا مشابه آن می باشد

ما با داشتن کادري مجرب و حرفه اي کلیه برچسب و تابلو هاي ترافیکی و ایمنی  

را با بهترین کیفیت استاندارد  بین المللی تولید و آماده خدمت رسانی به شرکت 

 ها و سازمان هاي ذیربط می باشیم. جهت دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیرید 



پودر

براي خاموش کردن هر نوع آتش سوزي

  اعم از الکتریکی و مایعات قابل اشتعال

کف

    براي خاموش کردن آتش سوزي

 ناشی از روغن و مایعات قابل اشتعال

آب

       براي استفاده روي

 چوب ، کاغذ ، نخ و غیره

دي اکسید کربن

براي خاموش کردن آتش سوزي ناشی از

          مواد قابل اشتعال و الکتریکی

 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

A B C DMOS
1 A B C DMOS

2 A B C DMOS
3 A B C DMOS

4 A B C DMOS
5

A B C DMOS
6 A B C DMOS

7 A B C DMOS
8 A B C DMOS

9 A B C DMOS
10

A B C DMOS
28 A B C DMOS

29 A B C DMOS
30 A B C DMOS

31

A B C DMOS
35 A B C DMOS

36 A B C DMOS
37 A B C DMOS

38 A B C DMOS
39

A B C DMOS
40 A B C DMOS

41 A B C DMOS
42 A B C DMOS

43 A B C DMOS
44 01
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما



 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

A B C DMOS
41 A B C DMOS

42 A B C DMOS
43 A B C DMOS

44 A B C DMOS
45

Use Stairs in Case of Fire

در صورت آتش سوزي از پله استفاده نمایید

Use Stairs in Case of Fire

در صورت آتش سوزي از پله استفاده نمایید

Automatic Sprinkler Control Valve

شیر کنترل اتوماتیک آبپاش

Accessible Area of Refuge 

منطقه قابل دسترس پناهگاه

Do Not Use Elevator In Case Of Fire

در صورت آتش سوزي از آسانسور استفاده نکنید

A B C DMOS
46

کپسول آتش نشانی
Fire Extinguisher

کپسول آتش نشانی
Fire Extinguisher

A B C DMOS
47

A B C DMOS
48 A B C DMOS

49

 کپسول     

آتش نشانی

 کپسول     

آتش نشانی

A B C DMOS
50 A B C DMOS

51 A B C DMOS
52 A B C DMOS

53

شلنگ آتش نشانی  کپسول آتش نشانی     

Fire Hose Fire Extinguisher

دکمه اعالم حریق

Fire alarm button

شیرآب آتش نشانی

02
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما



 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

دستور العمل استفاده از

F جعبه آب آتش نشانی
 

1. شیر فلکه را بطور کامل باز کنید .

2. با چرخاندن حلقه ، شلنگ 
را از رود آن خارج کنید . 

3. نازل سر شلنگ را خارج کنید .

4. شیر نازل را به سمت کانون

     آتش نشانه گرفته و تا  دفع

     کامل آتش به عملیات ادامه دهید.

هیچگاه بصورت انفرادي از جعبه استفاده نکنید زیرا امکان دارد به شما

 آسیب برسد. همیشه دو نفره این کار را انجام دهید.  

فوم

       

Bمایعات قابل اشتعال
Wood,Paper,Textiles

A

Flammable Liquids

Foam Spray

تجهیزات برق دارالکتریکی

 live Electrical Equipment

Metal

       

فلزات قابل اشتعال

Flammable Metals

چوب ، کاغذ، پارچه

پودر

       

Bمایعات قابل اشتعال

A

Flammable Liquids

ABC Powder

       

cگازهاي قابل اشتعال

Gaseous Fires

تجهیزات برق دارالکتریکی

 live Electrical Equipment

Wood,Paper,Textiles

چوب ، کاغذ، پارچه

Carbon Dioxideدي اکسید کربن

Metal

       

فلزات قابل اشتعال

Flammable Metals

تجهیزات برق دارالکتریکی

 live Electrical Equipment

       

Bمایعات قابل اشتعال

Flammable Liquids

A

Wood,Paper,Textiles

چوب ، کاغذ، پارچه

A B C DMOS
56 A B C DMOS

57

A B C DMOS
54 A B C DMOS

55
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما



 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

نوع خاموش کننده:

کپسول پودر و گاز

مناسب براي خاموش کردن :

جامدات در حال سوختن (چوب-کاغذ-پارچه)

مایعات قابل اشتعال

گازهاي قابل اشتعال

تجهیزات الکتریکی

طریقه استفاده :

حفظ خونسردي

شناسایی نوع ماده در حال سوختن و انتخاب کپسول مناسب

کپسول را تکان دهید

ضامن کپسول را بکشید

پشت به باد ایستاده ، مرکز آتش را هدف گرفته و بصورت جاروب کردن مواد خاموش کننده 

را بر روي حریق بپاشید.

موارد قابل توجه :

در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي سریعا به واحدهاي تاسیسات(415)، بهداشت حرفه اي

(326) اطالع دهید.

به هنگام بروز آتش سوزي جهت کاهش خسارات بایستی انشعابات برق و گاز قطع گردد.

نوع خاموش کننده:

کپسول آب و گاز

مناسب براي خاموش کردن :

جامدات در حال سوختن (چوب-کاغذ-پارچه)

طریقه استفاده :

حفظ خونسردي

شناسایی نوع ماده در حال سوختن و انتخاب کپسول مناسب

کپسول را تکان دهید

ضامن کپسول را بکشید

پشت به باد ایستاده ، مرکز آتش را هدف گرفته و بصورت جاروب کردن مواد خاموش کننده 

را بر روي حریق بپاشید.

موارد قابل توجه :

در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي سریعا به واحدهاي تاسیسات(415)، بهداشت حرفه اي

(326) اطالع دهید.

به هنگام بروز آتش سوزي جهت کاهش خسارات بایستی انشعابات برق و گاز قطع گردد.

جهت اطفاء حریق سیستم هاي داراي برق، استفاده از آب باعث برق گرفتگی می گردد.

جعبه آتش نشانی (فایر باکس)

Fire Box

مناسب براي خاموش کردن :

جامدات در حال سوختن (چوب-کاغذ-پارچه)

طریقه استفاده :

حفظ خونسردي

شناسایی نوع ماده در حال سوختن

موارد قابل توجه :

در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي سریعا به واحدهاي تاسیسات(415)، بهداشت حرفه اي

(326) اطالع دهید.

به هنگام بروز آتش سوزي جهت کاهش خسارات بایستی انشعابات برق و گاز قطع گردد.

بازکردن درب جعبه آتش نشانی

چرخاندن قرقره به حالت 90 درجه

بازکردن شیلنگ از دور قرقره

باز نمودن شیر فلکه آب و هدف قراردادن مرکز حریق

جهت اطفاء حریق سیستم هاي داراي برق، استفاده از آب باعث برقگرفتگی می گردد.

نوع خاموش کننده:

CO2 کپسول دي اکسید کربن

مناسب براي خاموش کردن :

مایعات قابل اشتعال

تجهیزات الکتریکی

طریقه استفاده :

حفظ خونسردي

شناسایی نوع ماده در حال سوختن و انتخاب کپسول مناسب

ضامن کپسول را بکشید

پشت به باد ایستاده ، مرکز آتش را هدف گرفته و بصورت جاروب کردن مواد خاموش کننده 

را بر روي حریق بپاشید.

موارد قابل توجه :

در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي سریعا به واحدهاي تاسیسات(415)، بهداشت حرفه اي

(326) اطالع دهید.

به هنگام بروز آتش سوزي جهت کاهش خسارات بایستی انشعابات برق و گاز قطع گردد.

تلفنخانه(9-410) - آتش نشانی(125)

A B C DMOS
58 A B C DMOS

59

A B C DMOS
60 A B C DMOS
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما



 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

A B C DMOS
62 A B C DMOS

63

دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی 

1. ضامن را جدا کنید.

2. ریشه آتش را نشانه بگیرید.

3. اهرم عملکرد را نشانه بگیرید.

4.به شکل جارویی با آتش مبارزه کنید.

تا زمانیکه آتش خاموش نشده ادامه دهید.

در هواي آزاد پشت به باد بایستید.

منبع برق و گاز را قطع کنید.

In caseof fire

Do NOT
Use the lift

use the stairs

 از پلکان

استفاده کنید

دستور العمل استفاده از 

    کپسول آتش نشانی

خونسردي خود را حفظ کنید.

کپسول را تکان دهید و ضامن را بکشید.

پشت به باد بایستید و ریشه آتش را 

نشانه بگیرید.

اهرم را فشار دهید.

با پاشش جارویی شکل با آتش مبارزه

کنید.

تا زمانیکه مطمئن شوید آتش کامالً 

خاموش شده است و دوباره مشتعل 

نمی شود ادامه دهید.

Flire Hose Reel
A

A B C DMOS
64 A B C DMOS
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما



 عالئم آتش نشانی
Fire Equipment Signs

A B C DMOS
68 A B C DMOS

69

آتش خاموش کن

پودر

براي خاموش کردن هر نوع آتش سوزي

  اعم از الکتریکی و مایعات قابل اشتعال

 پس از استفاده

 جایگذاري شود

آتش خاموش کن

آب

براي خاموش کردن هر نوع آتش سوزي

  اعم از الکتریکی و مایعات قابل اشتعال

 پس از استفاده

 جایگذاري شود

       براي استفاده روي

 چوب ، کاغذ ، نخ و غیره

A B C DMOS
66 A B C DMOS

67

آتش خاموش کن

پودر

 پس از استفاده

 جایگذاري شود

آتش خاموش کن

آب

 پس از استفاده

 جایگذاري شود

    براي خاموش کردن آتش سوزي

 ناشی از روغن و مایعات قابل اشتعال

براي خاموش کردن آتش سوزي ناشی از

          مواد قابل اشتعال و الکتریکی
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استفاده از گوشی ایمنی شما را

 از مضرات صدا حفاظت میکند

Usiung ear protector will keep
 you from harmful sounds

مقررات ایمنی

SITE SAFETY 

Danger 

خـطـر 
عملیات ساختمانی و تردد ماشین آالت سنگین

Heavy plant and machinery
Operate on the site

خطـر سقوط بار

Safety Helmet must be worm

EXIT1
شب نما
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