
                                                                                     

شرکت توزیع نیروی برق 

استان چهارمحال و بختیاری 

سیستم مدیریت کیفیت 
  EN-F-00/45 :كس

 ............... :تاريد
: .............. شمارٌ
مشخصات فنی کاال  9     از 1:   صفحٍ

 

: كذ كاال H متري بتًوي 12مشخصات فىي تير: وًع كاال

 13/4/89مًرخ1675/11ساذت پايٍ َا بر اساس آذريه ييرايش  استاوسارز  يزارت ويري زستًرالعمل شمارٌ- 

. زاشته مشرصات زير السامي است- 

.  ارايٍ تايپ تست ي آزمًن َاي اشارٌ شسٌ زر صفحات زير السامي است- 

 :مشرصات ي تعساز ميلگرزَا مطابق جسيل زير-

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسرت 
 (kgf)اسمي

ابعاز 
 (cm)باال

ابعاز 
 (cm)پاييه

 آرماتًر
 

 (ساوتي متر)طًل

a b c d e f 

 
400 

 

 
22×19 

 
46×31 

   400 14 700 14 800 14 900 14 1200 14سايس 

  2 2 2 2 4تعساز 

800 23×31 41×61 
 400 16 600 16 700 16 800 16 900 16 1200 14سايس 

 2 2 2 2 2 4تعساز 



 

وحًٌ آرايش ميلگردَا وسبت بٍ يكذيگر در كليٍ پايٍ َاي اچ  -
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 400/12وحًٌ قرار گرفته ميلگردَا در سٍ ارتفاع متفايت در پايٍ بتًوي  -
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 800/12وحًٌ قرار گرفته ميلگردَا در سٍ ارتفاع متفايت در پايٍ بتًوي -
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مشخصات السامي پايٍ َا -
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: ارائٍ ومًوٍ آزمًن َاي زير السامي است
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 زفتر مُىسسي ي وظارت:تُيٍ كىىذٌ: ييرايش

 

معايوت مُىسسي ي بروامٍ ريسي :تائيذ كىىذٌ

 

 


