
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

TehranSign.ir
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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 ترافیکی
Traffic SIGNS

مسیر ویژه اتوبوس:خط

 باستثناء وسایل نقلیه

   امدادي           
  پارکینگ ویژه

  کوهنوردان

:خط

باستثناء دارندگان

به جزایام تعطیل

کارت پارك

Parking Voucher

ساعت: 6 الی 22

P
پارك روي سکو

P
 پارکینگ ویژه

   معلولین      

  (دو طرفه)

حاشیه نما

  (راست)

حاشیه نما

  (چپ)

حاشیه نما
محل خطر 300 متر

اعالم فاصله تا
محل خطر 200 متر

اعالم فاصله تا

200
  m

محل خطر 100 متر

مسیر نمامسیر نمااعالم فاصله تا

  (گروهی)

حاشیه نما و جهت نما به چپ
  (گروهی)

حاشیه نما و جهت نما به راست
  (گروهی)

حاشیه نما و جهت نما به چپ
  (گروهی)

حاشیه نما و جهت نما به راست

1150 1151 1152 1153

1154 1155 1156

1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164

1165 1166 1167 116816
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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

300
  m

100
  m



 عالئم ترافیکی
Traffic SIGNS

فقط عبور مستقیم

1000

فقط گردش به چپ

1001

فقط گردش به راست

1002

از چپ برانید

1003 1004

فقط گردش به چپ

1005

فقط گردش به راست

1006

فقط گردش به چپ و راست

1007

فقط عبور مستقیم و گردش به چپ

1008 1009

عبور از هردو طرف

1010

تعیین جهت حرکت در میدان

1011

حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

1012

پایان محدودیت حداقل سرعت

1013

استفاده از زنجیر چرخ اجباري است

1014

فقط عابرین پیاده

1015

فقط عبور دوچرخه

1016

 فقط عبور پیاده
و دوچرخه   

1017

فقط اسب سواران

1018

فقط عبور اتوبوس

1019

راه یکطرفه

1020

حق تقدم با سمت راست

1021

پارکینگ

1022

بیمارستان

1023

فقط عبور مستقیم

1024

از راست برانید

فقط عبور مستقیم و گردش به راست

30 30
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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 ترافیکی
Traffic SIGNS

عبور دانش آموزان

1025

گذرگاه پیاده

1026

زیرگذر عابر پیاده

1027

پل هوایی

1028 1029

بن بست

1030

بن بست

1031 1032

مهمانپذیر

1033 1034

1035

غذاخوري

1036

تعمیرگاه

1037

پمپ بنزین

1038

استفاده از زنجیر چرخ اجباري است

1039

فقط عابرین پیاده

1040

حمل وسائل نقلیه با کشتی

1041

اطالعات

1042

تلفن راه دور

1043

هالل احمر

1044

سرویس بهداشتی

1045

مسجد 

1046

پاسگاه پلیس راه

1047

پایان آزاد راه

1048

آزاد راه

1049

عبور دوچرخه

بن بستچایخانه

محوطه کمپینگ و کاروان

WC
پلیس
POLICE
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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



عبور موتور سیکلت ممنوع

1050

عبور دوچرخه ممنوع

1051

عبور عابرین پیاده ممنوع

1052

عبور تراکتور ممنوع

1053 1054

عبور درشکه ممنوع

1055

عبور سوارکاري ممنوع

1056

عبور تانکر ممنوع

1057

 عبور کامیون حامل محموله

خطرناك ممنوع         

1058 1059

عبور از هردو طرف

1060

تعیین جهت حرکت در میدان

1061

عبور وسائل نقلیه با ارتفاع بیش 

از مقدار نشان داده شده ممنوع

1062

عبور با عرض بیشاز مقدار

نشان داده شده ممنوع  

1063 1064

عبور وسائل نقلیه حامل مواد

    خطرناك براي آب ممنوع  

حداقل فاصله بین دو

وسیله 70 متر       

1065

حداکثر سرعت 10 کیلومتر

در ساعت              

1066 1067 1068 1069

عبور کامیون بدون تریلی یا با تریلی با طول

بیش از مقدار نشان داده شده ممنوع     

1070

عبور کامیون با وزن بیش از مقدار

     نشان داده شده ممنوع         

1071

گردش به راست ممنوع

1072 1073

دور زدن ممنوع

1074

عبور گاري ممنوع

ایست

بازرسی

گمرك

DOUANE 3,50
m

2,30
m

7,00
t

عبور وسائل نقلیه با وزن بیش   

از مقدار نشان داده شده ممنوع

70m 10 20 30 40
حداکثر سرعت 20 کیلومتر

در ساعت              

حداکثر سرعت 30 کیلومتر

در ساعت              

حداکثر سرعت 40 کیلومتر

در ساعت              

10m

17 t

گردش به چپ ممنوع

 عالئم ترافیکی
Traffic 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



پارك ممنوع

1075

 عبور کلیه وسائل نقلیه

از دو طرف ممنوع   

1076

ورود ممنوع

1077

توقف ممنوع

1078 1079

 حق تقدم عبور با وسیله

نقلیه مقابل است     

1080

سبقت کامیون ممنوع

1081

سبقت ممنوع

1082

بوق زدن ممنوع

1083 1084

عبور اتوبوس ممنوع

1085

عبور کامیون ممنوع

1086

 عبور تمام وسائل نقلیه

موتوري ممنوع     

1087

عالمت موقت آهسته

1088 1089

 عبور تمامی وسائل نقلیه جز

موتور سیکلت ممنوع      

پایان سبقت ممنوع

1090

پایان سبقت ممنوع

1092 1093 1094

بزرگراه

1095

حمل با جرثقیل

1096

اسامی اماکن

1097 1098

اسامی اماکن

1099

ایستادن در تمام طول

 سواره رو ممنوع     

ایست

پایان محدودیت حداکثر سرعت پایان تمام محدودیتها پایان بزرگراه

دوربین کنترل سرعت

آهسته
SLOW STOP

30

H
ولی عصر(عج)

Vali Asr Hospital

 بن بست

آالله
Alaleh Dd.END منطقه 2

1091

 عالئم ترافیکی
Traffic 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



 عالئم ترافیکی
Traffic SIGNS

رعایت حق تقدم

1100

 پرتاب سنگ

1101

خطر سقوط در آب

1102

پل متحرك

1103 1104

سرازیري

1105

کابل روگذر

1106

به چراغ راهنمایی نزدیک

می شوید              

1107

تقاطع راه و راه آهن

با مستحفظ         

1108 1109

پرواز هواپیما در ارتفاع کم

1110

خطر لغزندگی روي یخ و برف

1111

محل عبور حیوانات اهلی

1112 1113 1114

محل عبور دوچرخه سوار

1115

محل عبور اطفال

1117 1118 1119

تونل

1120

باند هاي باز و بسته

1121 1122 1123

 انتقال مسیر ترافیک در راه

با جدا کننده             

1124

سرباالئی

محل عبور موتور سیکلت

خطر ریزش کوه تراکم ترافیک خطر بادهاي عرضی

1116

تقاطع راه و راه آهن

بدون مستحفظ      

محل عبور حیوانات وحشی

باند هاي باز و بسته باند هاي باز و بسته
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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 ترافیکی
Traffic SIGNS

خطر

1125

پیچ سمت چپ

1126 1127

به میدان نزدیک میشوید

1128 1129

راه دو طرفه

1130

دست انداز

1131 1132

جاده باریک می شود

1133 1134

 جاده از سمت چپ
 باریک می شود  

1135 1136

پیچ در پیچ

1137 1138 1139

خطر شانه خاکی

1140

جاده لغزنده

1142 1143 1144

سه راه انشعاب اصلی
و فرعی           

1145

یکی شدن دو مسیر اصلی

1146 1147 1148 1149

 قطع راه یکطرفه بوسیله

راه دو طرفه          

محل عبور عابر پیاده

جاده در دست تعمیر
 تقاطع راههاي فرعی از

چپ و راست          

1141

پایان راه جدا کننده وسط

تقاطع فرعی و اصلی

پیچ سمت راست

دست انداز

 جاده از سمت راست
پیچ در پیچ باریک می شود    

خطر شانه خاکی تقاطع با راه فرعی

یکی شدن دو مسیر حرکت ارتفاع محدود

3.50
m
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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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