
اختبارات الحريق من أجل اعتامد 
أنظمة مكافحة الحريق



اختبار متنقل يف موقع اختبار ثابت يف النمسا
عمالئنا

تتميز البنية التحتية البحثية يف املركز التابع ملقاطعة شتايرمارك 
“Zentrum am Berg” يف النمسا بأنها منقطعة النظري. حيث ميكن 

هنا عن طريق معهد تقنيات الوقاية من الحريق وأبحاث السالمة 
إجراء اختبارات حريق حقيقية واسعة النطاق عىل مساحات كبرية 

مفتوحة، وكذلك يف أنفاق وطرق رسيعة وأنفاق سكك حديدية 
مبقياس 1:1. بالنسبة لقياسات االختبار، يتم تجهيز كل اختبار حريق 

حقيقي بتقنية القياس املعايرة املعتمدة لدينا.

:”Zentrum am Berg“ اكتشف املزيد حول مركز

إذا رغبت يف إعداد االختبار عىل ساحتك الخاصة أو عىل ساحة 
أحد رشكائك املختارين، فإن معدات القياس املتنقلة لدينا 

ومرونتنا تسمح لخربائنا بإجراء االختبار يف موقعك. عادًة ما 
نستخدم تقنيتنا املعتمدة واملعايرة للقياس إلجراء االختبارات.

معهد تقنيات الوقاية من الحريق وأبحاث السالمة هو هيئة معتمدة 
 لالختبار والفحص ومنح الشهادات وفًقا ملعيار املنظمة الدولية

ISO/IEC 17025:2017, وهو ُمدرج أيًضا كمعهد اختبار يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. 

رشيكك املتمرس 
يف اختبارات الحريق الحقيقية 

واختبارات االعتامد

بفضل خربة وكفاءة خربائنا قدمنا الدعم للرشكات املصنعة ألنظمة مكافحة الحريق يف جميع أنحاء العامل 
عىل مدار سنوات كرشيك موثوق يف اختبار واعتامد منتجاتهم ملختلف األسواق. نقدم الدعم لتنفيذ 

اختبارات حريق حقيقية ونساهم أيًضا بخربتنا يف تطوير مواصفات االختبار. 



 اختبارات االعتامد وتقارير الفحص وفًقا ملعيار 
EN 14972 املتعلق بأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة – 
أنظمة الضباب املايئ، األجزاء 1، 3، 10-8، 16-14 ووفًقا 

FM 5560 للمواصفة

مراقبة وتنفيذ اختبارات حريق حقيقية 

تطوير مواصفات االختبار بناًء عىل مواصفات معيارية

تطوير اختبارات الحريق لالستخدامات االستثنائية 
والخاصة

الخدمات



إذا كان لديك ساحة متوفرة، حيث ميكن إجراء اختبار الحريق الحقيقي، 
ميكننا إجراؤه يف موقعك باستخدام تجهيزات متنقلة. إذا مل تكن لديك مساحة 

أو كنت بحاجة إىل إعداد اختبار خاص، فلديك إمكانية اختبار منتجك عندنا 
أو يف موقع البحث الخاص برشيكنا مركز “Zentrum am Berg” يف النمسا.

املزيد حول اختبارات الحريق من أجل أنظمة 
مكافحة الحريق:

هل لديك أسئلة؟ 
لدينا اإلجابات بكل 

تأكيد.

املهندس جورج دماير
هاتف: 

تابعني عىل لينكد إن:

معنا ستتمتع بأقىص 
قدر من املرونة عند 

إجراء االختبارات بطريقة 
اختبارات الحريق 

الحقيقية.

+43 732 7617-888
g.dammayr@ibs-austria.at
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IBS – Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. 
Accredited testing lab, inspection and
certification body
Petzoldstrasse 45 / 4020 Linz / Austria

Ph +43 732 7617-0
F +43 732 7617-119
office@ibs-austria.at

www.ibs-austria.at


