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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 201211114893

سنة الترخيص : 2021

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
201211114893 رقم السجل CN-1040568 رقم الرخصة بلنيوم لتجارة معدات الحريق االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية ابراهيم عبيد سلطان الصايغ اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

77409 ص.ب رقم الفاكس 0557417698 رقم الهاتف
سهيل سالم سهيل الخيلي - الشهـــــامـــــة الجديدة , الشهامة الجديدة, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
10/08/2022 تاريخ االنتهاء 23/08/2021 تاريخ اإلصدار 02/08/1990 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   6 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12363316730146553986).

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بلنيوم لتجارة معدات الحريق رقم الترخيص : 201211114893

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

10/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : K83 رقم ترخيص الوكيل : بيتك كول كير اسم الوكيل :

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EMME.R21925 24/08/2022 17342 بيتك كاد اندستريز اإلمارات العربية

المتحدة بيتك كاد مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الدخان

رقم الموديل :  1
. Motorized Smoke Dampers:Dampers rated 2000fpm/4.0 in.

WCMSD-GBD-20C2-A/R,MSD-GB-20C2-A/R,MSD-GSB-20C2-A/R,MSD-GB-20C1-A/R,MSD-GSB-20C1-A/R,MSD-GB-30C1-A/R,MSD-GB-21C1-A/R,MSD-GB-21C2-A/
R,Dampe

rs rated 3000fpm/6.0 in. WCMSD-B- 40C2-BG, TVD-B-40C2-BG,
UL,

UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EMME.R21925 24/08/2022 17342 بيتك كاد اندستريز اإلمارات العربية

المتحدة CAD BETEC بيتك كاد مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الحريق

رقم الموديل :  2
Fire Dampers:A. For Use in Static Systems:MODELS: FD-GB-20-A/AS/B/BS/AF/BF/R, FD-GB/SB/GSB/SGB-22 A/B/AS/BS/R, 

FD-GB-20-A/AS/B/BS/R, FD-GB-30-A/AS/B/BS/AF/BF/R, FD-GB-30-A/AS/B/BS/R, 
FD-GB-21-A/AS/B/BS/R, FD-GB-31-A/AS/B/BS/R,B. B. For Use in Dynamic Systems:Dampers rated 2000fpm/4.0 in.

WCFD-GBD-20-AS/BS/AF/BF/R,FD-GBD-30-AS/BS/R,

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بلنيوم لتجارة معدات الحريق رقم الترخيص : 201211114893

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

10/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : K83 رقم ترخيص الوكيل : بيتك كول كير اسم الوكيل :

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EMME.R21925 24/08/2022 17342 بيتك كاد اندستريز اإلمارات العربية

المتحدة بيتك كاد مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الحريق

3
رقم الموديل :  

Motorized fire damper: MFD-GB -20-A/R, MFD-SB -20-A/R, MFD-GSB-20-A/R, 
MFD-SGB-20-A/R, MFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-F-20-A/R, MFD-GB -30-A/R, MFD-SB-30-A/R, 

MFD-GSB-30-A/R, MFD-SGB-30-A/R, MFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-F-30-A/R, MFD-GB-31-A/R, 
MFD-GB-21-A/R,MFD-GB/SB/GSB/SGB-D-20-A/R,MFD-GB/SB/GSB/SGB-D-30-A/R,MFD-GB-F-30-A,MFD-GB-D

-20-A/R,MFD-SB-D-20-A/R,MFD-GSB-D-20-A/R,MFD-SGB-D-20-A/R,MFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-D-20-A/R,MFD-GB
-D-30-A/R,MFD-SB-D-30-A/R,MFD-GSB-D-30-A/R,MFD-SGB-D-30-A/R,MFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-D-30-A/R,MFD-GB-D-31-A/R,MFD-GB-D-21-A/R,

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EMME.R21925 24/08/2021 17342 بيتك كاد اندستريز اإلمارات العربية

المتحدة بيتك كاد مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق)
مثبط

رقم الموديل :  4
.Motorized Fire and Smoke Dampers:Dampers rated 2000fpm/4.0 in.

WCMSFD-GBD-20C2-A/R,MSFD-GB-20C2-A/R,MSFD-GSB-20C2-A/R,MSFD-GB-20C1-A/R,MSFD-GSB-20C1-A/R,MSFD-GB-30C2-A/R,MSFD-GSB-30C2-A/R,MSFD-G
B-30C1-

A/R,MSFD-GSB-30C1-A/R,MSFD-GB-21C1-A/R,MSFD-GB-21C2-A/R,MSFD-GB-31C1-A/R,MSFD-GB-31C2-A/R,MSFD-GB-F-30C2-A/R,

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بلنيوم لتجارة معدات الحريق رقم الترخيص : 201211114893

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

10/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : K83 رقم ترخيص الوكيل : بيتك كول كير اسم الوكيل :

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
CDXH.R39417 24/08/2022 17342 بيتك كاد اندستريز اإلمارات العربية

المتحدة بيتك كاد أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية
- 120 دقيقة

رقم الموديل :  5
1. Hollow metal steel stiffened Single Door with Mineral Wool Core Insulation with cladding, glazing and louver panel.Max Single Door

Size: 1148mm wide x 2944mm height x 45mm thicknessIntegrity: 120 min & temperature rise: 450F2. Hollow metal steel stiffened Double
door with Honeycomb Insulation with cladding, glazing and louver panel.Max. Double Door Size: 2688mm wide X 2944mm height X 45mm thickness

Integrity: 120 min & temperature rise: 450F
UL,

UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
CDXH.R39417 24/08/2022 17342 Betec Cad

Industries FZC
اإلمارات العربية

المتحدة بيتك كاد اندستريز ش.م.ح أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية
- 180 دقيقة

6
رقم الموديل :  

Hollow metal steel covered composite Single door with Honey Comb core with glazing Max Size: 1148mm wide x 2944mm height x 45mm thickness
Integrity: 180 minInsulation: 0min

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/


