
 2019-01-31 تاريخ الطباعة :

وقـت الطباعة :

رقــم الطلـب :

وزارة الداخليــــة

ص 7:05 االدارة العامه للدفاع المدني

إدارة الوقاية

نوع الشهادة   :

شهــــــادة عدم ممانعة
اعتماد منتج

بيانات المنشأة

مالحظات  :

تفاصيل الشهادة

االسم التجاري:

رقم قيد المنشأة:

رقم السجل التجاري:

 رقم الهاتف:

رقم الرخصة التجارية:

البريد اإللكتروني:

متكوقطر للتجارة

37062

12-5832-00

61299

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه ال مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من

قبل الهيئه المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

1. يجب على الشركه االلتزام والعمل  بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السالمه  التي تم االطالع   والموافقة عليها  من خالل الموقع  .

2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من اإلدارة العامة للدفاع المدني.

3. يجب ان يحمل المنتج العالمة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

Smoke and heat Exhaust, units, components and equipment / Pressurization Fans إسم المنتج :

Ventilation systems التصنيف :

31/01/2019 30/01/2021تاريخ االعتماد : تاريخ اإلنتهاء :
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وزارة الداخلية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2019-01-31

PERMIT

التاريـــــــخ :

 إدارة الوقاية

رقم الطلب :                      

TECHNICAL REPORTالتقرير الفني

: PRODUCTالمنتج : Smoke and heat Exhaust, units, components and
equipment / Pressurization Fans

: PRODUCT APPLICATIONتصنيف المعدة : Ventilation systems

مقدم الطلب :

الشركة المصنعة / بلد الصنع:

APPLICANT / P.O .Box

MANUFACTURER /
 LOCATION :

متكوقطر للتجارة

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLIMA SISTEMLERI
SANAYI DIS TIC.LTD. STI. / TURKEY

الوصف  الموديل

Powered smoke and heat exhaust ventilator (fans), Class F300, LEROY SOMER motors 50
hertz.

REFER TO THE CERTIFICATE FOR THE RANGE OF APPROVED FANS.

APPLUS+
/LGAI

0370-CPR-
3132

- -
3RD PARTY
CERTIFICATE /
APPROVAL :

شهادة المختبرات المساندة

 (من هيئات معتمدة ) :

RECOMMENDATIONSالتوصيات
NOTES/STANDARD:

APPLUS CERTIFICATE # 0370-CPR-3132
TO 12101-3

REPORT # n 14/5402-1390.

As per Kahramaa regulations, motors with a nameplate rating of above 15 horsepower shall be arranged for
reduced voltage starting.

All motors shall be rated at 415 volts 50 hz., three phase or 240 volts 50 hz single phase.
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