
رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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االسم التجاري للمنشأة : - سيجنتكس سيستمز لمعدات السالمة ذ م م رقم الترخيص : 201311818456

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

02/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : K11 رقم ترخيص الوكيل : Cignetix Systems 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

BSI:
BRITISH

STANDARD
INSTITUTE,

UNITED
KINGDOM

CC621422 02/11/2018 16474 فيليب بايني ليمتد المملكة المتحدة سيجنتكس سيستمز لمعدات
السالمة نظام إنارة الطوارئ : إنارة الطوارئ المعنونة

16

رقم الموديل :  
LED Ceiling Recessed Emergency Luminaires ? Rated 230V 50/60 Hz: Duration : 3 Hrs TYKT404 LN, TYKT404 DS

BSI:
BRITISH

STANDARD
INSTITUTE,

UNITED
KINGDOM

KM587259 02/11/2018 16474 Philip Payne
LTD المملكة المتحدة Cignetix Systems Safety

Equipments LLC نظام إنارة الطوارئ : إنارة الطوارئ المعنونة
17

رقم الموديل :  
Emergency Light:Models: TYKP870LNTYKP870YSTYKP870DSTYKP870LATYKP870DATYKP870CG

BSI:
BRITISH

STANDARD
INSTITUTE,

UNITED
KINGDOM

KM587259 02/11/2018 16474 Philip Payne
LTD المملكة المتحدة Cignetix Systems Safety

Equipments LLC نظام إنارة الطوارئ : إنارة الطوارئ المعنونة
18

رقم الموديل :  
?         Emergency Light:Models: TYKA860LN & TYKC860LNTYKA860YS & TYKC860YSTYKA860DS & TYKC860DSTYKA860LA &

TYKC860LATYKA860DA & TYKC860DA

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:
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       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 201311818456

سنة الترخيص : 2019

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
201311818456 رقم السجل CN-1372899 رقم الرخصة - سيجنتكس سيستمز لمعدات السالمة ذ م م االسم التجاري للمنشأة

الهند الجنسية سونيل كومار جوباالكريشنان اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط Retail sale of Safety and fire fighting equipments and devices نوع النشاط

0 ص.ب رقم الفاكس 0506531199 رقم الهاتف
سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان - مصفح الصناعية , مصفح الصناعية, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
02/04/2020 تاريخ االنتهاء 11/07/2019 تاريخ اإلصدار 12/07/2012 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   45 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (0000190061011046).

 

 


