
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هؼزفي پزٍصُ

 کٌَرتَر دی سي دی سي ػٌَاى طزح : -1

 تَلیذ قطؼات الکتزًٍیکي سيز تخص :                      ٍ ارتثاطات فٌاٍری اطالػات - تزق ٍ الکتزًٍیکتخص :   - 2

 هخػَظ تغذيِ پست ّای اًتقال ٍ تَسيغ DC/DCکٌَرتَر  تَلیذات : -3

 ارک ػلن ٍ فٌاٍری استاى سیستاى ٍ تلَچستاىپ هحل اجزای طزح : -4

 ضزح پزٍصُ ) سهیي ، ساختواى ، تاسیسات سيزتٌايي ، ًحَُ تَلیذ ٍ ...( :  -5

 ايلَت در فزٍضگاّي در سطح ضْزپغَرت فاس تست ػولیاتي تِ  (الف

 اػتثارسٌجي ٍ کسة استاًذاردّای هَرد ًیاس (ب

 ٍ سايز هَارد سيز تٌايي تِ هٌظَر راُ اًذاسی خط تَلیذتاهیي هالي ٍ تاسیس کارگاُ  (ج

 ٍ غادرات هحػَل تکویل سًجیزُ فزٍشساسی ٍ تجاری (د

  دستگاُ 500 ظزفیت تَلیذ ساالًِ : – 6

 

 ٍصٍُضؼیت پز

 درغذ 70دستزسي تِ هَاد اٍلیِ هَرد ًیاس طزح اس داخل :  -7

 فزٍش : -8

 درغذ 100تاسار داخلي پیص تیٌي ضذُ  -

 درغذ 0تاسار خارجي پیص تیٌي ضذُ  -

 يکسال : ّای تجاری (تا سهاى ضزٍع فؼالیت ى هَرد ًیاس تزای پزٍصُ ) اس اتتذا کل سها – 9

 ٍضؼیت طزح : - 10

  تلي    ؟ جي طزح در دستزس استسٌاهکاى -

 تلي           سهیي هَرد ًیاس تْیِ ضذُ است ؟  -

  تلي ، هحیط سيست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است ؟اًًَي ) جَاس تاسیس، سْویِ ارسیهجَسّای ق -

 خیز   قزارداد هطارکت تا ضزيک داخلي يا خارجي هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

 خیز   است ؟ قزارداد تاهیي هالي پزٍصُ هٌؼقذ ضذُ -

 خیز تا پیواًکار داخلي يا خارجي قزاردادی هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

  تلي  رساًي هخاتزات ، سَخت ، جادُ ٍ غیزُ ( فزاّن ضذُ است ؟رساًي، آبتسْیالت سيزتٌايي ) تزق -

  تلي  ذُ است؟فْزستي اس داًص فٌي ، هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزکتْای فزٍضٌذُ يا ساسًذُ هحػَل هطخع ض -

 خیز  قزارداد خزيذ هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌؼقذ ضذُ است ؟   -
 

 

 



 ساختار هالي

 

 ساختار هالي: -11

 ضزح
پَل خارجي  پَل داخلي هَرد ًیاس

 هَرد ًیاس

کل هثلغ تِ 

 هؼادل تِ يَرٍ ًزخ تزاتزی هیلیَى ريال هیلیَى يَرٍ

   30000  12000 سزهايِ ثاتت

   15000  3000 زهايِ در گزدشس

   45000  15000 کل سزهايِ گذاری

 يَرٍ 20000 ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات داخلي  -

 هیلیَى يَرٍ 50000  ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي داخلي -

  هیلیارد ريال 10  خالع ارسش فؼلي : -

 درغذ 20 ًزخ تاسگطت داخلي : -

 درغذ 20ًزخ تاسگطت سزهايِ : -

 درغذ 30قل ًزخ سَد هَرد اًتظار : حذا -

 

       *تَسؼِ ٍ تکویل                            1396           تاسیس                                         داًص تٌیاىًَع طزح:    -12

 الکتزًٍیک سزٍش غٌؼت تزيسضزکت  خالغِ ٍضؼیت ضزکت : -

 هحوَدرضا سزٍش :ًام ) اضخاظ حقیقي / حقَقي (  -

 تزق ٍ الکتزًٍیک فؼالیت جاری ضزکت : -

 ساّذاى پارک ػلن ٍ فٌاٍری سیستاى ٍ تلَچستاى آدرس : - 

                05433410087فاکس :                                            09155550040تلفي :           -

        :ٍب سايت   md.soroosh@yahoo.comپست الکتزًٍیکي :                      

                                                                                                          خػَغي                                          ساختار قاًًَي ضزکت :   دٍلتي  -

 

 اًجام ضذُ است  حهطالؼِ اهکاى سٌجي طز

 اًجام ضذُ استهجَسّای قاًًَي ) جَاس تاسیس ، هجَس سزهايِ گذاری خارجي ٍ غیزُ( 

 ٍ تدٍى ّوَارُ تایستی کِتاشد هی تَسیع فَق ٍ ًیزٍ اًتمال ّایپست در هَجَد ارتثاطی لَاسم تزیي اسضزٍری تیسین یکیاًتمال دادُ اس طزیك 

 عدد یک ٍ AC220V شارصر ٍ تغذیِ هٌثع اس ّاتیسین ایي تغذیِ تزای هٌظَر تدیي فعال تاشد. پست ٍ ًثَد تزق تحزاى شزایط در حتی ٍلفِ

 ٍ فزسَدُ ّایتاطزی تعَیض تاتت سیادی هثالغ ّزسال ٍ ی دارًدهحدٍد هفید ّا عوزیتاطز شَد.ایي هی استفادُ تیسین ًصة هحل در تاطزی

 تِ را DC100V ٍلتاص  شدُ هعزفی کِ دستگاّی شَد.هی شیٌِّ خزاب ّای تاطزی هداٍم شارص تعلت دیدُ صدهِ شارصرّای ّوچٌیي

DC13.8V شدُ ٍ  فزاّن تیسین تزای( ٍلفِ تدٍى) دائوی ٍ شدُ تثثیت کاهال ٍلتاص یک دستگاُ ایي ًصة تا ًواید.تثدیل هی تیسین ًیاس هَرد

گزدد. در ایي دستگاُ هی هزتَطِ ّایّشیٌِ در تَجْی لاتل جَیی صزفِ ٍ آٍری جوع فزهاى اتاق هحیط اس ًیش تاطزی ٍ شارصرّوچٌیي 

ایي هحصَل ًوًَِ هشاتِ شدُ است.  پست( فزاّن خاًِ تاطزی) کٌٌدُ تغذیِ ٍ )تیسین( کٌٌدُ هصزف استاًداردّای هَرد ًیاس تزای حفاظت اس

عدد تَلید ٍ  033هحصَل تاکٌَى  داخلی ًداشتِ ٍ تز رٍی هحصَالت خارجی ًیش عولکزد هشاتِ ایي هحصَل هشاّدُ ًگزدیدُ است. اس ایي

اُ هَرد استفادُ ساسهاى تزق هٌطمِ ای استاى سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ کزهاًشاُ لزار گزفتِ است. تا تَجِ تِ ًیاس صٌعت تزق کشَر تِ ایي دستگ

 عدد اس ایي دستگاُ تَلید گزدد. 0333سال آتی تیش اس  5پیش تیٌی هی گزدد تا 

 



 : فٌی هشخصات

 ) پست خاًِ باطزی( DC 75 – 145 V :ٍلتاژٍرٍدی -

 ) بیسین تغذیِ استاًذارد( DC 13.8 V :ٍلتاژخزٍجی  -

 A 02: خزٍجی جزیاى حذاکثز -

 A 2.7:  بارهجاس حذاکثز در ٍرٍدی هصزفی جزیاى -

 : دستگاُ ّای قابلیت

 over voltage حفاظت -

 under voltage حفاظت -

 over current حفاظت -

 over temperature حفاظت -

 کاربز تَسط ّاحفاظت توام عولکزد آستاًِ تٌظین قابلیت -

 ساسًذُ default تٌظیوات هجذد بارگذاری قابلیت -

 دستگاُ داخلی حزارت درجِ ٍ هصزفی جزیاى ، ٍلتاژ هقادیز هذاٍم ًوایش -

 خزٍجی قطع ٍ ّا حفاظت اس ّزکذام عولکزد درسهاى خطاّا شزح ًوایش -

 پست ّای آالرم بِ ًوَدى اضافِ بزای آالرم رلِ ٍبستِ باس ّای کٌتاکت يگذاشت اختیار در -

آالرم -  دستگاُ داخلی صَتی 

 


