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 ............... :تاريخ
: .............. ضوارُ
مشخصات فنی کاال  1     از 1:   غفحِ

 

: كد كاال كٌتَرتك فازديجيتالي اكتيَ چٌذ تؼرفِ تا هاكسيوتر: نوع كاال

 

  

ف 
اهتياز فٌي آدرس اسٌاد هقذار ٍاحذ ػٌَاى هطخػِ ردي

تخػيػي پايِ غفحِ پيطٌْادي درخَاستي 

    76سال-دفتراستاًذاردّا-ٍزارت ًيرٍاستاًذارد هَرد استٌاد  1

     400ٍلت هَثر ٍلتاش ًاهي سيستن  2

     600 ٍلت هَثرتاالتريي ٍلتاش سيستن  3

     50ّرتس فركاًس ًاهي  4

     1 تؼذاد فاز  5

     4تؼذاد  (حذاقل)قاتليت تٌظين تؼرفِ 6

      داضتي تاريخ ضوسي  7

      قاتليت قرائت ٍ تٌظين  8

      قاتليت قرائت در تي ترقي  9

    قاتليت ثثت اًرشي هؼكَس در غَرت دستكاري ٍ تِ ّن خَردى تَالي هذار 10

     10(100)آهپر جرياى ًاهي  11

     قاتليت ثثت زهاى تازضذى درپَش كٌتَر  12

   داراتَدى قاب هخػَظ يك تارهػرف جْت ًػة كليذهيٌياتَري ٍپلوپ   13

      اهكاى ًػة درفضاي تاز 14

:  هطخػات فرػي كٌتَرّا كِ ضاهل هَارد زير است

  1   سال 10سال ػور تاتري  15

  2   100آهپر حذاكثر جرياى هجاز  16

  2   400درغذ درغذحذاكثرجرياى هجازتِ جرياى ًاهي  17

  Amp/s 01/0-3   2حذاكثرجرياى هجازكَتاُ هذت ٍ زهاى آى  18

  Kv/s 2-60   2حذاكثرٍلتاشقاتل تحول كٌتَردر كَتاُ هذت  19

  5  + 55ٍ-30درجِ حذاقل ٍحذاكثر درجِ حرارت كاركرد  20

  2   2500تا0هتر ارتفاع از سطح دريا  21

  2   75درغذ رطَتت ًسثي هحيط  22

  4  - 30درجِ حذاقل درجِ حرارت هحيط  23

  2  + 55درجِ حذاكثر درجِ حرارت هحيط  24

  2   3/0تا5/0شتاب ثقل ضتاب زهيي لرزُ  25

  2   2 كالس دقت  26

  3   5/2درغذ حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ تغييرات ٍلتاش هجاز  27

  3   5/2درغذ  حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ تغييرات جرياى هجاز 28



 
  3   3/2درغذ  حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ تغييرات فركاًسوجاز 29

  3   5/2درغذ  حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ تغييرات ضريثقذرت 30

 حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ تغييرات دهاي هجاز 31
K تغييرات دها تِ درجِ ساًتيگراد

  k/1/0 %  3درغذ 

  3   5درغذ  حذاكثرخطاي كٌتَردرهحذٍدُ  هجاز ًاهتؼادلي فازّا 32

  1    ًَع پايِ كٌتَر  33

  2    ًَع ترهيٌال  34

  3   2ٍات تلفات داخلي كٌتَر  35

  VA 5   3تلفات داخلي ّرهذارٍلتاش كٌتَر  36

  VA 2   3تلفات داخلي ّر هذار جرياى كٌتَر  37

  3   7ػذد * تؼذاد كويت ّاي قاتل ًوايص 38

  3  + 60ٍ-60درجِ زاٍيِ ديذ   39

  2    ًَع ًوايطگر  40

  3    ًحَُ تثادل اطالػات  41

  3   15/0آهپر حذاقل جرياى ضرٍع تِ كار  42

  2    ٍسايل تٌظين كاركرد كٌتَر  43

  2    دقت تٌظين كٌتَر  44

  2   4سال زهاى ًگْذاري اطالػات تذٍى اتػال تِ ترق  45

  1   5-1  (غحيح-اػطار)تؼذادارقام ًوايطگرهػرف اًرشي 46
  1   تؼذاد پالس تِ ازاي ّر كيلٍَات ساػت  47

  1   ٍزى خالع  48

  1   اتؼاد  49

  2   ػورهفيذكٌتَردر ضرايط كار ػادي  50

  IP54   2 درجِ حفاظت  51

  2  فيَز  ٍسيلِ حفاظت كٌتَر  52

    هستقين  ًَع اتػال تِ ضثكِ  53

    دقيقِ 15د زهاى اًذازُ گيري هاكسيوتر  54

  2     (اتَهاتيك-دستي)رٍش غفر كردى هاكسيوتر 55

آزهَى ّا                           ًَػي  56
                                     جاري 

                                     تَافقي 

    ارائِ گَاّي هؼتثر 

    ارائِ گَاّي هؼتثر 

   درغَرت درخَاست كارفرها 

  10اهتياز حسي ساتقِ ٍ گاراراًتي ٍ خذهات پس از فرٍش ٍ ساير تسْيالت پيطٌْادي 

  100جوغ اهتياز 

ستَى ّاي هقذارپيطٌْادي ٍ آدرس اسٌادتَسط پيطٌْاددٌّذُ ٍ ستَى اهتيازفٌي تخػيع پس از تازگطائي پيطٌْادات فٌي تَسط :تَضيح
.  سفارش دٌّذُ تكويل هيطَد

 :ويرايش
 

 دفتر هٌْذسي ٍ ًظارت:تهيه كننده

 

هؼاًٍت هٌْذسي ٍ ترًاهِ ريسي :تائيد كننده

 

 


