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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 : 2015-1-136674

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 

2015-1-136674 رقم السجل 2050855 رقم الرخصة مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف
المركزي

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية خليفة عبدالله دسمال اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

00000 ص.ب رقم الفاكس 000000000 رقم الهاتف
شركة تطوير كابيتال ذ م م - محمد بن زايد / شرق 2 , مدينة محمد بن زايد, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
07/04/2020 تاريخ االنتهاء 30/12/2019 تاريخ اإلصدار 24/11/2015 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   10 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (190106374665).

 

 

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 : مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف المركزي رقم الترخيص : 2015-1-136674

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

07/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : M65 رقم ترخيص الوكيل : كيه ايه دي 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.R38037 15/01/2020 3968 كيه .ايه .دي للتكيف اإلمارات العربية

المتحدة
KAD AIR

CONDITIONING مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق)
مثبط 1

رقم الموديل :  
K-MFD-20.K-MSD-20.K-MSFD-20

APPLUS, SPAIN UAE-1249 15/01/2020 3968 كيه ايه دي للتكييف اإلمارات العربية
المتحدة

KAD AIR
CONDITONING مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق)

مثبط 2

رقم الموديل :  
Model :DFRD -800,DFRD-1200,DFRD-1600,DFRD-2000,DFRD-3000, Rating Insulation Type-A-30MIN AND TYPE-B-30MIN

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EMME.R38037 15/01/2020 3968 كيه اي دي للتكييف اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING مثبط الحريق / الدخان : مثبط - دمج (دخان / حريق)
مثبط

رقم الموديل :  3
k-fd-15-A-B-18K-FD-15-A-B-30K-FD-15-B-36FIRE DAMPERS FOR USE IN DYNAMIC SYSTEMS K-MFD-20SMOKE DAMPERS K-MSD-20 COMBINSTION FIRE SND

SMOKE
DAMPERS K-MSFD-20SEE ADDITIONAL DETAIL DETAILS PAGE -S

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 : مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف المركزي رقم الترخيص : 2015-1-136674

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

07/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : M65 رقم ترخيص الوكيل : كيه ايه دي 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

APPLUS,
SPAIN 1390 15/01/2020 3968 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق
4

رقم الموديل :  
passed criteria according to the standard BS 476-24STABILITY:stability criterion was maintained throughout the 120 minutes of test

durationINTEGRITY:The integrity criterion was maintained throughout the 120 minutes of test durationINSULATION:0 MIN

APPLUS,
SPAIN 1454 08/04/2019 2050774 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة FIRE RATED DUCT القنوات : القنوات مقاوم للحريق

رقم الموديل :  5
KNFRD-A/STABILITY:Stability criterion was maintained throughout the 120 minutes of test duration.SMOKE EXTRACTION:Smoke extraction

criterion was maintained throughout the 120 minutes of test duration.INTEGRITY:The integrity criterion was maintained throughout the 120
minutes of test durationINSULATION:0 MIN

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 : مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف المركزي رقم الترخيص : 2015-1-136674

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

07/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : M65 رقم ترخيص الوكيل : كيه ايه دي 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

APPLUS,
SPAIN 1301 17/01/2019 3968 كيه اي دي للتكييف اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق
6

رقم الموديل :  
KADS NONCOATED FIRE RATED DUCTWORK Type A

APPLUS,
SPAIN 1301 15/01/2020 3968 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق

رقم الموديل :  7
KADs NONCOATED FIRE RATED DUCTWORKPassed criterion according to the standard BS 476-24:STABILITY:Stability criterion was mainted

throughout the 128 minutes of test durationINTEGRITY:the integrity criterion was maintained throughout the 128 minutes of test
durationINSULATION:0 MIN

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/



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
 0504681930 - 30/12/2019 01:51 AM - 1 نسخة رقم 5 / 6 

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 : مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف المركزي رقم الترخيص : 2015-1-136674

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

07/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : M65 رقم ترخيص الوكيل : كيه ايه دي 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

APPLUS,
SPAIN 1249 15/01/2020 3968 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق

رقم الموديل :  8
DELTA FIRE RATED DUCT WORK SYSTEMPassed criterion according to the standard BS 476-24:STABILITY:Stability criterion was maintained

throughout the 122 minutes of test duration in duct A,and 157 minutes of test duration in duct BINTEGRITY:the integrity criterion was
maintained throughout the 122 minutes of test duration in duct A,and 157 minutes of test duration in duct in BINSULATION:Thermal

insulation criterion failed at minute 32 in Duct A, and at minute 5 induct B

APPLUS,
SPAIN 1352 15/01/2020 3968 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق
9

رقم الموديل :  
EFD-FIRE TYPE Bpassed criteria according to the standard BS 476-24STABILITY:stability criterion was maintained throughout the 120 minutes

of test durationINTEGRITY:The integrity criterion was maintained throughout the 120 minutes of test durationINSULATION:0 MIN

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 : مؤسسة اديل كلميت لتجارة التكييف المركزي رقم الترخيص : 2015-1-136674

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

07/04/2020 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : M65 رقم ترخيص الوكيل : كيه ايه دي 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

APPLUS,
SPAIN 1425 15/01/2020 3968 KAD

AIRCONDITIONING
اإلمارات العربية

المتحدة KAD AIR CONDITINING القنوات : القنوات مقاوم للحريق

رقم الموديل :  10
KADs NONCOATED passed criteria according to the standard BS 476-24STABILITY:stability criterion was maintained throughout the 247 minutes

of test durationINTEGRITY:The integrity criterion was maintained throughout the 247 minutes of test durationSmoke Extraction:smoke
extraction criterion was maintained throughout the 247 minutes of test durationFIRE RATED DUCTINSULATION:0 MIN

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/


