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 الهپ ّای فَق کن هػزف با تکٌَلَصی بذٍى درایَر  ػٌَاى طزح : -1

 بزق ٍ الکتزًٍیک سیز بخص :                                                                         غٌؼتبخص :  - 2

  خذهات / تَلیذات : -3

تْیِ  led ى ترای ًَرپردازی است کِ در چٌذ سال اخیر تسیار هحثَب شذُ است. از کٌار ّن قرار گرفتي چٌذ هٌثغ ًَریتَلیذ ٍال ٍاشر یک الوا

ُ از هی شَد ٍ تِ گاّی تِ ػٌَاى پرٍشکتَر استفادُ هی شَد. تَلیذ ٍال ٍاشر ّا ػوَها چراؽ ّای رٍشٌایی ّستٌذ ٍ در شرایطی کِ اهکاى استفاد

 .کاراهذ است پرٍشکتَر ًثاشذ تسیار

% تَلیذ شذُ اًذ کِ تا هٌثغ ًَر ال ای دی 71کوتر از  (THD) ٍال ٍاشر در ساختاری هستحکن ٍ هقاٍم تا هجوَع ّارهًَیک LED چراؽ ّای

تت از در هقاتل گرد ٍ غثار ٍ رطَ IP66 ًَرپردازی چشن ًَازی را ترای ًواّای ساختواًی ایجاد هی ًوایٌذ ٍ تَلیذ ٍال ٍاشر تا درجِ حفاظت

هقاٍهت هطلَتی ترخَردار ّستٌذ. تَلیذ ایي ٍال ٍاشر ال ای دی ضذ ًن ٍ غثار تَلیذ ًَر دارای قاتلیت ساخت تا طَل ٍ تَاى دلخَاُ طثق 

سفارش هشتری است ٍ اهکاى سفارشی سازی تَلیذ ٍال ٍاشر درایَر ترای هحصَل هَرد ًظر فراّن هی تاشذ ّوچیي تِ دلیل استفادُ از قطؼات 

ٍ تَلیذ ٍال ٍاشر رٍکار در صَرت ایجاد خراتی یا هشکل تؼویر ٍ دسترسی سریغ  LED ٍات 63ترًٍیکی تاکیفیت در ساخت چراؽ ٍال ٍاشر الک

 .تِ ایي قطؼات فراّن هی تاشذ

تَلیذ ٍال ٍاشر ٍ ، تازدّی ًَری تاالی DMX ّا، ّواٌّگی کاهل تا سیستن LED از هسایای تَلیذ ٍال ٍاشر ّا هی تَاى تِ تاال تَدى فَکَس

اهکاى راًذهاى تاال، تَاى هصرفی تسیار پاییي در هقایسِ تا چراؽ ّای هؼوَلی ٍ ًَرافکي ّا، قاتلیت ًصة در زٍایای هختلف تَلیذ ٍال ٍاشر تا 

 .اجرای سایِ ٍ رٍشي در سطح دیَار ٍ تذاٍم ًَر خرٍجی ثاتت در طَالًی هذت اشارُ داشت

 هی …ٍشٌایی ٍ ًَرپردازی ًوای ساختواى ،دیَارّا ٍ ایجاد پردُ ًَر در اًَاع سطَح از جولِ دیَارّا ، پل ّا ٍ کارترد اصلی تَلیذ ٍال ٍاشر ر

 .تاشذ

هیتَاى تِ ساخت اًَاع چراؽ ّای خطی پرچوی )ٍال ٍاشر پرچوی()تَلیذ ٍال ٍاشر پرچن ایراى( اشارُ  LED از دیگر کارتردّای تَلیذ ٍال ٍاشر

 .کرد

ّا ٍ  LED رًگ ٍ تراکن تَاى هی ًیاز هَرد رٍشٌایی هیساى تِ تستِ ٍ کردُ ایجاد طَل ٍاحذ در را یکٌَاختی ًَر ٍاشر ٍال تَلیذ  شکل خطی

 .ّوچٌیي طَل تذًِ چراؽ را اًتخاب ًوَد

 ساّذاى پارک ػلن ٍ فٌاٍری هحل اجزای طزح : -4

هتز هزبغ قابل  300ایي پزٍصُ در فضایي بِ هساحت ٍ ...( : ضزح پزٍصُ ) سهیي ، ساختواى ، تاسیسات سیزبٌایي ، ًحَُ تَلیذ  -5

 اًجام هیباضذ 

 ػذد الهپ در  ابؼاد ٍ کاربزی ّای گًَاگَى 30000 ظزفیت تَلیذ ساالًِ : – 6

 

 ٍضؼیت پزٍصُ

 درغذ ٍاردات 10 درغذ 90دستزسي بِ هَاد اٍلیِ هَرد ًیاس طزح اس داخل :  -7



 فزٍش : -8

 درغذ 50بیٌي ضذُ باسار داخلي پیص  -

 درغذ 50باسار خارجي پیص بیٌي ضذُ -

 سال کاری 1 : تا سهاى ضزٍع فؼالیتْای تجاری ( ى هَرد ًیاس بزای پزٍصُ ) اس ابتذا کل سها – 9

 

 ٍضؼیت طزح : - 10

 خیز          +بلي    ؟ اهکاى سٌجي طزح در دستزس است -

 خیز          +بلي  سهیي هَرد ًیاس تْیِ ضذُ است ؟  -

 خیز          +بلي هجَسّای قاًًَي ) جَاس تاسیس ، سْویِ ارسی ، هحیط سیست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است ؟ -

 +خیز              بلي   قزارداد هطارکت با ضزیک داخلي یا خارجي هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

 +خیز        بلي   قزارداد تاهیي هالي پزٍصُ هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

 +خیز        بلي  داخلي یا خارجي قزاردادی هٌؼقذ ضذُ است ؟ با پیواًکار -

 +خیز        بلي  تسْیالت سیزبٌایي ) بزق رساًي، آب رساًي هخابزات ، سَخت ، جادُ ٍ غیزُ ( فزاّن ضذُ است ؟ -

 خیز +بلي  است؟فْزستي اس داًص فٌي ، هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزکتْای فزٍضٌذُ یا ساسًذُ هحػَل هطخع ضذُ  -

 +خیز بلي قزارداد خزیذ هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌؼقذ ضذُ است ؟  -
 

 

 ساختار هالي

 

 ساختار هالي: -77

 ضزح

 پَل داخلي هَرد ًیاس
پَل خارجي 

 هَرد ًیاس

کل هبلغ بِ 

 هیلیَى یَرٍ
هؼادل بِ هیلیَى  ًزخ بزابزی هیلیَى ریال

 یَرٍ

     20000 سزهایِ ثابت

سزهایِ در 

 گزدش

10000     

کل سزهایِ 

 گذاری

30000     

 هیلیَى یَرٍ 0ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات خارجي  -

 هیلیَى ریال 15000 ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات داخلي  -

 هیلیَى یَرٍ 0ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي خارجي . -

 هیلیَى یَرٍ 1 ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي داخلي -

 هیلیَى ریال 10000 رسش فؼلي :خالع ا -

 درغذ 35 ًزخ باسگطت داخلي : -

 درغذ 40 ًزخ باسگطت سزهایِ : -



 درغذ 40حذاقل ًزخ سَد هَرد اًتظار :  -

 

     +  تَسؼِ ٍ تکویل                                                              تاسیس                                           تَلیذی ًَع طزح:  -12

 ضزکت ثبتي  خالغِ ٍضؼیت ضزکت : -

 هْزًَرالکتزًٍیک پیطگام ًام ) اضخاظ حقیقي / حقَقي ( : -

 هستقز در پارک ػلن ٍ فٌاٍری ٍ داری تَلیذ هحػَل    فؼالیت جاری ضزکت : -

 کارخاًِ ًَاٍری پارک ػلن ٍ فٌاٍری آدرس : -

 فاکس :                                                                                34115127تلفي :  -

                                                                                                     Mehrnoor-elc.ir:ٍب سایت                                                            info@mehrnoor-elc.irپست الکتزًٍیکي : 

                                                                                                     +    خػَغي                                           ساختار قاًًَي ضزکت :   دٍلتي  -

 

 +  حهطالؼِ اهکاى سٌجي طز   

 - ی قاًًَي ) جَاس تاسیس ، هجَس سزهایِ گذاری خارجي ٍ غیزُ( هجَسّا    
 

 

 


