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  تولید کننده تابلوهاي مثلث و دایره             

        گالوانیزه ( لبه دار و معمولی) شبرنگ و روز رنگ
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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 



 عالئم متفرقه
OTHER SIGNS
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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

3000M 3001M 3002M 3003M 3004M

3005M 3006M 3007M 3008M 3009M

3010M 3011M 3012M 3013M 3014M

3015M 3016M 3017M 3018M 3019M

3020M 3021M 3022M 3023M 3024M



 عالئم متفرقه
OTHER SIGNS

3025M 3026M 3027M 3028M 3029M

3030M 3031M 3032M 3033M 3034M

3035M 3036M 3037M 3038M 3039M

3040M 3041M 3042M 3043M 3044M

3045M 3046M 3047M 3048M 3049M

سگ هاي نگهبان

خطر

WARNING
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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 چند منظوره
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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

Multipurpose Symptoms

T
59

D M K OT
56

T
57

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

5

شرایط ایمنی محیط

SITE SAFETY

مواد قابل اشتعال

Flammable Material

سیگار نکشید
NO SMOKING

خطر لیفتراك
Danger Fork Lift Trucks

از وسایل ایمنی استفاده کنید
Wear Safety Equipments

با سرعت مجاز حرکت کنید

SPEED ZONE AHEAD

خطر گرماي شدید

خطرپاشش مواد مذاب

نزدیک نشوید

از حفاظ صورت استفاده کنید

ورود بدون وسایل ایمنی ممنوع
No Admittance Without The P.P.E

Wear Face Shield

Keep Away

Danger Molten Metal

Danger High Temperature

آتش نیافروزید

ایست 

STOP

No Naked Light

خطر لیفتراك

Danger Fork Lift Trucks

ورود افراد و خودروهاي مجاز

بار را صحیح بردارید

Lift Correctly

صحیح انبار کنید 
Store Correctly

5

مقررات ایمنی باسکول
Safety regulation on the balance

سرعت بیش از پنج کیلومتر ممنوع
Speed limit 5km

با دنده عقب حرکت نکنید 
Do not use reverse gear

ار ترمز شدید روي باسکول خوداري نمایید
Avoid any instant break

خطر مواد شیمیایی زیان آور

خطر، مواد شیمیایی خورنده

Danger Corrosin Risk

Danger Harmful chemical

از وسایل ایمنی استفاده کنید

Wear Safety Equipments

سیگار نکشید

NO SMOKING

D M K O

D M K OT
58D M K O

T
61D M K OT

62D M K O
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پوسترهاي ایمنی

Safety posters

EXIT1
شب نما

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

خاموش کنید!

انرژي را ذخیره کنید
  ساالنه میلیاردها

ریال بابت انرژي هدر می رود

بپوشید!

از دستکش ایمنی استفاده کنید

هر 4 دقیقه یک جراحت جدي دست اتفاق می افتد

 و حدود 50000 جراحت دست هر سال  

گزارش می شود                    

P
03

P
04

به اینجا نگاه کنید!

از عینک ایمنی استفاده کنید
هر سال دهها هزار حادثه مربوط به

جراحات چشم اتفاق می افتد 

گوش کنید!

از گوشی هاي محافظ گوش
 استفاده کنید          

میلیونها کارگر در معرض خطر
آلودگی هاي صوتی قرار دارند 

P
01

P
02

پاك و ایمن!

=پاکیزگی  ایمنی + اطمینان

یک مکان پاکیزه ، اطمینان بخش و ایمن است

به روش صحیح بلند کنید!

این روش

نه این روش 

P
05

P
06



پوسترهاي ایمنی
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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

Safety posters

گوش کنید!

از گوشی هاي محافظ گوش
 استفاده کنید          

میلیونها کارگر در معرض خطر
آلودگی هاي صوتی قرار دارند 

پاك و ایمن!

=پاکیزگی  ایمنی + اطمینان

یک مکان پاکیزه ، اطمینان بخش و ایمن است

به روش صحیح بلند کنید!

این روش

نه این روش 

P
07

P
09

P
11

P
12

به ایمنی فکر کنید

موارد ایمنی را فراموش نکنید

!

به اینجا نگاه کنید!

از عینک ایمنی استفاده کنید
هر سال دهها هزار حادثه مربوط به

جراحات چشم اتفاق می افتد 

P
08

خطر برق گرفتگی!

موارد خطر را گزارش دهید
هر ساله هزاران حادثه الکتریکی در 

محیط کار جان افراد را تهدید می کند

پیشنهاد

مراقب خطرها باشید

 به راه حلها

بیندیشید

خروج

قبل از اینکه خیلی دیر شود

خاموش کنید!

انرژي را ذخیره کنید
  ساالنه میلیاردها

ریال بابت انرژي هدر می رود

P
10

استرس؟

با مدیر خود صحبت کنید

  استرس هاي ناشی از کار دومین علت

ایجاد بیماري هاي سالمت شغلی می باشد
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برچسب اطالعات ایمنی ماده 

HSEامور                 پتروشیمی جم

تاثیر این ماده بر سالمتی

کمک هاي اولیه

اطالعات آتش نشانی

اقدامات در زمان پخش  تصادفی ماده

وسایل استحفاظی مورد نیاز

جابجایی و انبارداري

لوزي خطر

Chloroform : MSDS

0
02

سمی ، محرك و خطرناك براي محیط زیست

تنفس  : تأثیرات خطرناکی که این ماده بر روي سیستم مرکزي دارد

تأثیرات خطرناك این ماده روي کبد و کلیه

پوست : سوختگی ، سوزش و تیر کشیدن پوست

این مادهچشم : تحریکات معتدل تا شدید چشمی و صدمات ناشی از خوردگی توسط 

استنشاق : منبع مولد آلوده یا فرد را به هواى آزاد برده ، در صورت ایست تنفسی به فرد اکسیژن مصنوعی دهید و در صورت ایست قلبی عملیات احیاء

 قلبی ریوي انجام دهید . سریعاً فرد را به پزشک برده .

پوست : هر چه سریع تر موضع آلوده را با مقدار زیادي آب ولرم به مدت 20 دقیقه شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود .

چشمها : سریعاً چشمهاي آلوده را بصورتیکه پلکها باز است با مقدار زیادي آب ولرم به مدت 20 دقیقه شستشو داده تا آلودگی برطرف شود .

خطر آتش گیري : این ماده نمی سوزد . این ماده تا دماي 290 درجه سانتی گراد مقاوم و پایدار است   
روش مناسب اطفاء: کلروفورم نمی سوزد . از مواد اطفاء حریقی که آتش و حریق را احاطه می کنند استفاده نمائید

به مواد ریخته شده دست نزنید . از ورود این مواد به راه آبها ، فاضالب و محیط هاي بسته خودداري نمائید . جلوي نشت این مواد را بصورت ایمن بگیرید .

مواد ریخته شده را با خاك ، شن و ماسه و یا موادي که با این ماده واکنش نمی دهند ، جمع کنید .

روشهاي دفع ضایعات : دفن طبق مقررات کشوري 

NIOSHمحافظ جهاز تنفسی : از ماسکهاي پیشنهادي                     استفاده شود .  

محافظت پوست : از دستکش ، لباس ، وکفش مقاوم و سایر البسه مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود .

محافظت چشمها : از گوگل هاي ایمنی  استفاده شود . در اکثر مواقع محافظ صورت ضروري است

جابجایی : این ماده مایع مایع بسیار سمی است . خاصیت موتاژنی ، تحریکات پوستی و چشمی ، خطر تنفسی و  احتمال خطر سرطان زائی را دارا 
می باشد. 

انبارداري : در محیط خشک ، خنک ، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب ، گرما و سایر منابع مشتعل و محترق
 دیگر نگهداري شوند .

HSEامور                 پتروشیمی جم

تاثیر این ماده بر سالمتی

کمک هاي اولیه

اطالعات آتش نشانی

اقدامات در زمان پخش  تصادفی ماده

وسایل استحفاظی مورد نیاز

جابجایی و انبارداري

لوزي خطر

Sulfuric acid : MSDS

0
24

تنفس : 

فوراً چشم ها را با مقدار زیادي آب به مدت 15 دقیقه شستشو دهید، به پزشک مراجعه کنید.

لباس هاي آلوده را خارج کنید و موضع آلوده را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو به مدت 15 دقیقه شستشو دهید به پزشک 

مراجعه کنید. هواي تازه، استراحت، قرارگرفتن به حالت نیمه نشسته، در صورت لزوم تنفس مصنوعی، به پزشک مراجعه کنید.

خطر آتش گیري : قابلیت اشتعال بسیار ناچیز دارد و می توان از آن صرفنظر کرد

محل خطر را تخلیه کنید، با یک کارشناس مشورت کنید، ماده را به وسیله خاك اره یا دیگر مواد جاذب قابل اشتعال جذب

نکنید، اجازه ندهید این ماده وارد محیط زیست شود. 

در صورت تماس با چشم : چشم را با مقدار کافی آب براي 15 دقیقه شستشو دهید. به پزشک مراجعه کنید.

در صورت بلعیدن : فورا به پزشک مراجعه کنید. فرد را مجبور به حالت تهوع ننمایید، مقدار کافی آب یا شیر به فرد خورانده شود.

ایجاد خورندگی، سوزش، سرفه، تنفس بریده، تنگی نفس، عالئم ممکن است 

  
تماس با پوست : ایجاد خورندگی می کند، قرمزي، درد، تاول، سوختگی شدید و جدي

 پوست

تماس با چشم : ایجاد خورندگی می کند، قرمزي، درد، سوختگی شدید چشم

روش مناسب اطفاء: از آب استفاده نکنید، AFFF ، کف ، دي اکسید کربن ، در هنگام حریق سیلندرها را توسط اسپري آب 
خنک نگه داریداما از تماس مستقیم آب با ماده خودداري کنید

این ماده براي آبزیان مضر است.

جدا از مواد قابل اشتعال و مواد احیاء کننده ، اکسید کننده هاي قوي ، بازهاي قوي ، موادغذایی ، غذاي حیوانات و مواد

 ناسازگار، در داخل ظروف فوالد ضدزنگ در محلی با کف بتنی و مقاوم در برابر خوردگی نگه داري کنید.

حفاظت فردي را بوسیله لباسهاي کامل ایمنی شامل تجهیزات تنفسی انجام دهید.

به تاخیر بیفتد و خواب آلودگی و آسیب به قلب و مغز و کبد و ریه شود. 

گوارش : ایجاد خورندگی می کند، دردشکم، احساس سوزش، شوك یا غش

MSDS

EXIT1
شب نما

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

MSDS  نمونه هایی از برچسب هاي
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حالت فیزیکی : مایع

رنگ : شفاف

بو : بوي خاصی  نفتی

حاللیت در آب : نامحلول

نامشخص

نقطه اشتعال : 42/7 - درجه سانتی گراد

: PH

حد پائین انفجار :  1/4درصد 

حد باالي انفجار :  7/6 درصد

خطر حریق - شدید

خطر بهداشتی - کم

خطر زایی - پایدار

* نوع خاموش کننده مناسب آن خاموش کننده پودري و کف می باشد . در صورت حریق از آب
 استفاده نشود .

* از اسپري آب براي خنک نگهداشتن ظروف حاوي این ماده استفاده شود .

* چشم را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادي آب شستشو دهید . به پزشک مراجعه کنید .
* در صورت تماس پوستی موضع آلوده را با آب و صابون بشوئید . لباسهاي آلوده را از تن خارج کنید

در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود.

* در صورت بلع فرد را وادار به استفراغ نکنید . به پزشک مراجعه شود .
* در صورت ایجاد مشکل تنفسی فرد را به هواي آزاد ببرید .در صورت قطع تنفس به وي تنفس 

مصنوعی دهید . به پزشک مراجعه شود .

* این ماده نباید در محیط زیست دفع شود یا در سیستم فاضالب تخلیه گردد .
* از نشت مواد بطور ایمن جلوگیري کنید . می توان به وسیله خاك ، ماسه یا سایر مواد جاذبی که با 

این مواد واکنش نمی دهند ، آلودگی را برطرف کنید .

* احتیاط در جابجایی : افراد در هنگام جابجایی این ماده باید مجهز به وسایل حفاظت فردي(دستکشهاي 
حفاظتی ، لباسکار مناسب ، عینک ایمنی مناسب) باشند . دستها را پس از کار با این ماده بشوئید .

* شرایط انبارش : به دور از مواد ناسازگار قرار گیرند . دور از اکسید کننده ها نگهداري شود و از  
 نشت جلوگیري شود .

* محیطهاي مورد اجتناب : به دور از مواد مشتعل ، جرقه و سیگار روشن قرار گیرد .  
مواد ناسازگار : این ماده پایدار است . اما با عوامل اگسیدان قوي مثل پرکسیدها ، اسیدنیتریک 

 ناسازگار است .

* چشم : محرك چشم و باعث قرمزي و سوزش و تاري دید می شود .
* پوست : محرك است . تماس مکرر و طوالنی سبب درماتیت پوستی

می شود .

* بلعیدن و خوردن : تهوع ، استفراغ ، اسهال ممکن است اتفاق بیافتد
باعث مسمومیت می گردد .

* تنفس : ممکن است باعث سردرد ، خستگی ، سرگیجه گردد .
* حریق : قابل اشتعال است . به دور از مواد مشتعل ، محترق ، جرقه و 

سیگار قرار گیرد .

* انفجار: ظروف این ماده در مجاورت شعله مستقیم امکان انفجار دارند 
* وسایل حفاظت فردي الزم جهت کار با این ماده : 
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