
 
 

  
  
  

  موضوع مناقصه: 
  

 خريد و اجراي تجهيزات موتورخانه ساختمان سالن همايش ها 

و خريد تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده 

  زيست شناسي 

  
  
  
  

  »اسناد مناقصه « 



  دانشگاه دامغان خريد تجهيزات موتورخانهمناقصه عمومي شرايط  

خريـد تجهيـزات   و اجـراي تجهيـزات موتورخانـه سـاختمان سـالن همـايش هـا و        خريـد  موضوع مناقصه عبارتسـت    -1

دانشـكده فنـي مهندسـي و دانشـكده زيسـت شناسـي دانشـگاه دامغـان براسـاس فهرسـت مقـادير كـار،              هـاي موتورخانه 

   مشخصات فني و نقشه ها 

  ئيات زماني آن به شرح ذيل است:از تاريخ مبادله و ابالغ قرارداد مي باشد كه جز سه ماه شمسي مدت اجراي كار   -2

پس از شروع  يك ماه: حداكثر  5تحويل تجهيزات موتورخانه ساختمان دانشكده زيست شناسي براساس فهرست شماره  -2-1

  مدت قرارداد

  پس از شروع مدت قرارداد دو ماه: حداكثر  3تحويل تجهيزات دانشكده فني و مهندسي براساس فهرست شماره  -2-2

پس از شروع  سه ماه: حداكثر  1تجهيزات و اجراي موتورخانه ساختمان سالن همايش ها براساس پيوست شماره  تحويل -2-3

  مدت قرارداد

پاكت الف به در   ضمانتنامه بانكي صورتكه بايد به  استريال  1،500،000،000 مبلغ تضمين شركت در مناقصه  -3 

  باشد)نمي قبول غير از ضمانتنامه بانكي قابلاي به (هيچ گونه ضمانتنامه دانشگاه تسليم شود.

  اطالعات مورد نياز جهت اخذ ضمانتنامه بانكي به شرح موارد ذيل :-4

    14003049200ج) شناسه ملي:      109904012853ب) شماره شناسايي:          411416396933  الف) كد اقتصادي: 

                          IR080170000002177492988004  اختصاصي دانشگاه: ه) شماره شباي حساب درآمد    3671641167د)كدپستي: 

ناد مناقصـه (محتويـات پاكـت ج) مـي     قيمت پيشنهادي به صورت آيتمي و براساس فهرست مقادير كار منضم به اسـ   -5

  .باشد

بـا نمـاد    اسـناد خزانـه اسـالمي   منابع داخلي و اعتبارات عمراني تخصيص يافته از طريـق دريافـت   محل تامين اعتبار از  -6

  مي باشد. 20/10/1396 و 22/9/1396 سررسيد با 4و  3معامالتي سخاب 

درصـد باقيمانـده از طريـق دريافـت اسـناد خزانـه اسـالمي         70بصـورت نقـدي و    قـرارداد درصد از مبلغ  30حداكثر  -7

  رداخت خواهد شد.پ



و قيمت هـاي پيشـنهادي تـا پايـان      نخواهد شدپرداخت  هيچ گونه تعديلي ناشي از نوسانات قيمت ارز يا ساير موارد  -8

  .قرارداد ثابت خواهد بود

  خذ ضمانتنامه بانكي قابل پرداخت مي باشد. درصد از مبلغ پيمان به عنوان پيش پرداخت در قبال ا 25حداكثر  -9

تاسيسات و سابقه اجراي دو موتورخانه مشابه سالن همايش ها كه رضايت نامـه نيـز از طـرف     5دارابون حداقل رتبه  -10

(در رضايتنامه مذكور بايد تعداد چيلر و ديگ هاي حرارتي موتورخانه اجـرا  كارفرماي مربوطه صادر شده باشد الزامي است. 

  ارئه مستندات الزم مبني بر سابقه اجراي حداقل دو موتورخانه مشابه موتورخانه سالن همايش ها الزامي است .شده به همراه ظرفيت و نوع آن مشخص باشد)

  بازديد نمايد. و با هماهنگي قبليپيشنهاد دهنده مي تواند قبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل اجراي پروژه   -11

  و ماشين آالت مورد نياز جهت اجراي كار به عهده پيمانكار مي باشد. لوازم تهيه كليه -12

  حمل و تخليه تجهيزات و هزينه هاي مربوط به اقامت پرسنل به عهده پيمانكار مي باشد. -14

 كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد. (با توجه به تفكيك مبلغ فروش و نصب تجهيزات، كسورا مربوط -15

  به تامين اجتماعي فقط به مبلغ نصب تعلق مي گيرد)

رسـيده و در يـك   (صاحب امضـاء مجـاز)   اسناد و مدارك مناقصه بايد به مهر و امضا پيشنهاد دهنده صفحات كليه   -16

مـوارد  شـرح  الك و مهر شده بـه   "ج"و  "ب"و  "الف"پاكت دربسته الك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه 

فـروش و نصـب تجهيـزات    مربوط به مناقصـه  "(روي پاكت اصلي عبارت  .و تحويل دبيرخانه دانشگاه شود گذاشته ذيل

  قيد شود)  "دانشگاه دامغانموتورخانه 

   قرار داده شود عبارتست از: "الف"كه بايد در پاكت  اسناد و مداركي  -17

  (ضمانتنامه بانكي) تهيه گردد. 3تضمين شركت در مناقصه كه بايد طبق شرح مندرج در بند  -17-1      

     قرار داده شود عبارتند از: "ب"مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت   -18

  (عمومي و خصوصي) فرم شرايط مناقصه  -18-1    

  فرم نمونه پيمان  -18-2    



 در معـامالت دولتـي   برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلـه كارمنـدان دولـت     -18-3    

  ) 1(فرم شماره 

  )2(فرم شماره  فرم تعهدنامه اجرا و پذيرش تعهدات اسناد پيمان  -18-4     

  )3فرم خوداظهاري اعالم كارهاي دردست اجراء و ظرفيت آماده به كار (فرم شماره  -18-5

  تاسيسات مكانيكي و برقي مشخصات فني  -18-6    

و نقشـه هـاي برقـي در     A1در قطـع  نقشه هاي تاسيسات مكـانيكي  (مشخصات دستگاهها  نقشه هاي اجرايي و  -81-7   

  ) پرينت گرفته شود A4قطع 

  تاسيسات) 5(حداقل رتبه  شركتو صالحيت رتبه بندي معتبر مدارك كپي برابر اصل تصوير   -18-8    

 نهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهـد آور اساسنامه و آگهي درمورد امضاي مجاز پيشكپي برابر اصل رونوشت   -18-9    

  و آخرين روزنامه رسمي

    ، سازمان اجرايي و پرسنل شركتتجهيزات موجود ،قبلي مشابهاعالم رزومه كارهاي  -18-10

پيشنهاد دهنده بايستي داراي حداقل سابقه اجراي دو موتورخانه مشابه موتورخانه سالن همايش ها شرايط مناقصه  10براساس بند (

  )و بايستي مدارك معتبر ارائه نمايد داشته باشد

  گواهي امضاء صاحب امضاء مجاز شركت كه بايستي از سوي دفترخانه اسناد رسمي صادر شده باشد. -18-11

  قرار داده شود عبارتند از: "ج"مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت   -19

  برگ پيشنهاد قيمت  -19-1     

  فهرست مقادير كار تكميل شده كه تمامي صفحات آن ممهـور بـه مهـر و امضـاء مجـاز و تعهـدآور شـركت         -19-2     
  .باشد

  

تغيير دادن يا اضافه كردن مشخصات، خط خوردگي و مخدوش بـودن   عدم مهر و امضاء، در صورت ناقص بودن،  -20

  .صه حذف خواهد شدمدارك هر پاكت، پاكات بعدي بازگشايي نخواهد شد و مناقصه گر از مناق



  مي باشد.دانشگاه دامغان  -ميدان دانشگاه   -به آدرس دامغان محل تسليم پيشنهادات دبيرخانه دانشگاه دامغان  -21

  مي باشد. 08/03/1396مورخ  دوشنبه روز 14ساعت  اتمهلت تسليم پيشنهاد  -22

. شـود مـي يون مناقصـه دانشـگاه بازگشـايي    كميسـ در  09/03/1395مورخ  سه شنبهروز پيشنهادات دريافت شده در  -23

معرفـي شـده بـه صـورت كتبـي از طـرف هـر يـك از پيشـنهاد دهنـدگان در جلسـه بازگشـايي             نماينـده  حضور يك نفر 

  بالمانع است.  تپيشنهادا

صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شـركت كننـده و ايجـاد تكليـف و يـا سـلب اختيـار بـراي          -24

نشگاه دامغان نمـي نمايـد و دانشـگاه مجـاز مـي باشـد در چهـارچوب ضـوابط مقـرر در آيـين نامـه مـالي و معـامالتي              دا

  .دانشگاههاي منطقه البرز جنوبي و با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه، هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد

مل تعيـين دامنـه مناسـب تـرين قيمـت هـاي پيشـنهادي در        دانشگاه مي تواند جهت تعيين برنده مناقصه از دسـتورالع  -25

  استفاده نمايد.  16/9/1388مورخ  87003/100مناقصات يك مرحله اي موضوع بخشنامه شماره 

 يو معـامالت  ينامـه مـال   نيـي آ 48دستورالعمل نحوه انجـام معـامالت عمـده موضـوع مـاده      15و  14ماده   يراستادر  -26

قـرار   يو بازرگان يفن تهيكم اريدر اخت ين پاكت ها مستندات مناقصه گران را جهت بررستواند پس ازگشود يدانشگاه م

  دهد.

و نظـام فنـي و اجرائـي     هاي منطقه البـرز جنـوبي  رعايت كليه قوانين و مقررات و آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه -27

  كشور الزامي مي باشد.

  ميت مي يابد.مناقصه با پيشنهاد حداقل سه مناقصه گر رس -28

  از برنده مناقصه دريافت مي شود.در روزنامه هزينه درج آگهي  -29

  

  با آرزوي توفيق الهي
  عبدالعلي بصيري

 دانشگاه رييس

 



  دانشگاه دامغان خريد تجهيزات موتورخانهمناقصه خصوصي   شرايط
  
در نقشـه هـا و مشخصـات فنـي      خريد تمامي تجهيزات بايستي براساس فهرست مقادر كار و نيز مشخصات درج شده -1

  مربوطه باشد.

  .شودبصورت مستقيم از توليدكننده يا نمايندگي مجاز وي خريداري  بايد تجهيزاتتمامي  -2

پيمانكار بايستي يك نسخه از تمامي قراردادهاي خريد را كه بصورت مستقيم با توليدكننده يـا نماينـدگي مجـاز وي     -3

  نمايد. منعقد مي نمايد به كارفرما ارائه

دستگاهها خصوصا چيلر، هواساز، ديگ ها و منابع نسبت به اخذ ساخت تمامي پيمانكار بايد قبل ازعقد قراردادنهايي  -4

تمام مراحل ساخت اينگونه دستگاهها نيـز بـا نظـارت و تاييـد مشـاور و كارفرمـا        تاييديه از مشاور و كارفرما اقدام نمايد.

  خواهد بود.

  جرب و باسابقه براي اجراي لوله كشي موتورخانه سالن همايش ها الزامي است.استفاده از اكيپ م -5

نصب و راه اندازي تمامي تجهيزات خصوصاً چيلر، هواساز، لوازم كنترل، مشـعل، بوسـتر پمـپ بايـد توسـط نصـاب        -6

توسط پيمانكـار   مجاز شركت توليدكننده كه بصورت كتبي معرفي شده باشد انجام شود. (تمام هزينه هاي نصب بايستي

  پرداخت شود)

  براساس نقشه فلودياگرام موتورخانه سالن همايش ها تعداد شيرآالت مورد نياز بايستي توسط پيمانكار  محاسبه شود. -7

طبق نقشه و مشخصات مربوطه از قبيل ساخت تابلوهـاي بـرق،   اجراي كليه كارهاي برقي موتورخانه سالن همايش ها  -8

         بـه عهـده پيمانكـار     و سـاير مـوارد مربوطـه    ، اجـراي چـاه ارت  اهها، سيني گـذاري، لولـه كشـي   كابل كشي تغذيه دستگ

  (تامين كابل برق ورودي تغذيه موتورخانه به عهده پيمانكار نمي باشد)مي باشد.

تمامي تجهيزات بايـد براسـاس مـارك و مـدل مشـخص شـده در فهرسـت مقـادير و طبـق مشخصـات فنـي مربوطـه              -9

و در صورت تامين اينگونـه تجهيـزات كـاالي     ي و تحويل شود. هرگونه تجهيزات متفرقه قابل قبول نخواهد بودخريدار

  تحويلي عودت داده خواهد شد و هيچ گونه هزينه و خسارتي پرداخت نخواهد شد.



         ه پيمانكـار  تهيه كليه شيرآالت مربوط به هواسـازهاي سـالن همـايش هـا نيـز براسـاس فلوديـاگرام مربوطـه بـه عهـد           -10

  مي باشد.

كانال كشي و لوله كشي مربوط به هواسازهاي سالن همايش ها تا مجاور محل استقرار دستگاهها اجـرا شـده اسـت     -11

  نصـب و راه انـدازي بـه عهـده پيمانكـار      اتصال به آن و لذا اجراي باقيمانده لوله كشي و نيز كانال كشي هواسازها جهت

  مي باشد.

بايـد   هاز موارد مشخص شده در فهرست مقادير خصوصاً تجهيزات مربوط به سالن همايش ها، پيشنهاد دهنـد  به غير -12

كليه تجهيزات احتمالي مورد نياز را جهت اجراي موتورخانه براساس نقشه فلوديـاگرام مربوطـه پـيش بينـي و در قيمـت      

  د بود.هنگام اجراي موتورخانه پذيرفته نخواپيشنهادي خود لحاظ نمايد لذا در اين خصوص هيچ گونه ادعايي در ه

تجهيزات بايستي توسط پيشنهاد دهنده در محل خود مستقر شود لذا هيچ گونه هزينه اضـافه اي بابـت آن پرداخـت     -13

  نخواهد شد.

ه با توجه به شرايط موتورخانه دانشكده فني و مهندسي، ساخت و تحويل منبع ذخيره آب بايد به گونـه اي باشـد كـ    -14

امكان مستقر كردن آن در محل مربوطه امكانپذير باشد لذا پيشنهاددهنده بايد تمام پيش بيني هـاي الزم را در ايـن مـورد    

  لحاظ نمايد.

  تمامي شيرهاي موتورخانه سالن همايش پس از اجرا بايستي پالك گذاري شود. -15

است در اين مرحله خريداري نمـي شـود و   تجهيزاتي كه در جدول مشخصات به عنوان توسعه آينده مشخص شده  -16

  فقط پيش بيني الزم جهت نصب آن انجام مي شود.

 



    1فرم شماره   
  1از  1صفحه 

  
  باسمه تعالي

  
  تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي

  22/10/1337مورخ  
  

خريد و اجراي تجهيزات موتورخانه سالن همايش ها و خريد تجهيزات موتورخانه هاي مربوط به مناقصه پروژه : 
                                                      ندسي و دانشكده زيست شناسي دانشگاه دامغان دانشكده فني مه

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخلـه  
مي باشد و چنانچه خالف اين موضوع با ثبـات برسـد   ن 1337كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  سال 

كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فـوق را مـردود و تضـمين شـركت در مناقصـه را      
  ضبط نمايد .

ن پيمانكـار  همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه  فوق تشخيص داده شود و بعنـوا 
يـا چنانچـه   پيمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت ) باثبـات برسـد   

افرادي راكه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كـار را بـه   
آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكـار را ضـبط و خسـارت    

كار را از اموال او اخذ نمايد . تعيين ميزان خسارت وارده با تشـخيص كـار فرمـا     وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي
  مي باشد .

اين پيشنهاد  دهنده متعهد مي شود چنانچه  در حين اجراي پيمان به دليل تغييـرات و يـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت      
طبـق مقـررات بـه پيمـان خاتمـه داده شـود        مشمول قانون مذبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كار فرما برساند تا

بديهي است چنانچه اين  پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نـه تنهـا كارفرمـا حـق دارد پيمـان را      
فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت  ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيـز  

  تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . بنا به
مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قـانون فـوق  آگـاهي كامـل دارد و در     

  صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
  
  

  تاريخ     /     /                      
                   

  نام پيشنهاد دهنده :
  

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : 



    2فرم شماره   
  1از  1صفحه 

  
  پيمان تعهدنامه اجرا و پذيرش تعهدات اسناد

  
اين شركت با امضاء و مهر ذيل اين برگ تعهـد مـي نمايـد كـه از مـتن قـوانين، مصـوبات، آئـين نامـه هـا و           

خريد و اجـراي تجهيـزات موتورخانـه    ها در خصوص عقد پيمان عمليات اجرايي بخشنامه ها ودستورالعمل

همايش ها و خريد تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشـكده زيسـت شناسـي     سالن

 گردد نظير متن پيمان اجراي كـار،  مطلع بوده و مداركي كه در ارتباط با اين پيمان تهيه مي دانشگاه دامغان

 كار، مشخصات فني و خصوصي مصـالح مصـرفي، شـرايط عمـومي پيمـان و ضـوابط فنـي و        هاي اجرايينقشه

و نيز اجراي كامل آنها توسـط ايـن     هاي الزم، مورد قبول اين شركت بوده و تمامي مسئوليتمربوطه حقوقي

  گردد.شركت تقبل و تعهد مي

  

    :پيمانكار           

  

  :    پيمانكارامضاء  مهر و   

 



    3فرم شماره 
  1از  1صفحه 

  فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا وظرفيت آماده بكار

      بـراي مشـاركت در مناقصـه    ................................آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرايـي ، امضـاء كننـده زيـر متعهـد مـي گـردد در تـاريخ          18مطابق ماده 

كارهـاي  جراي تجهيزات موتورخانه سالن همايش ها و خريد تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده زيست شناسي دانشگاه دامغان خريد و ا

تعداد كار مجازدر دست اجـراء ،  رشته مربوط از نظر مبلغ و پايه و با آگهي از ظرفيتهاي اجرايي  در دست اجراء ويا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و

   .ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم

نام دستگاه اجرايي   رشته كار  نام پروژه رديف 
  طرف قرارداد

مبلغ كاركرد   مبلغ قرارداد
  قرارداد

ظرفيت پايه در 
  رشته

  مانده ظرفيت

                

                

                

ت ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به چنانچه سازمان مديريت وبرنامه ريزي ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده اس

  تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتارگردد.

  امضاء مجاز وتعهدآور                                                                                      

  

د ضميمه برگ برگ پيشنهاد قيمت،به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسـط پيمانكـار پيشـنهاد دهنـده ، در     اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده وباي

 از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته وبهمراه اسناد ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت وبرنامه ريزي ارسال گردد. پاكت الف قبل



 

 

  

  

  عنوان پروژه:     

 فروش و اجراي تجهيزات موتورخانه ساختمان سالن همايش ها

و فروش تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و 
 دانشكده زيست شناسي

  

  »پيمان  نمونه «

  

  كارفرما: دانشگاه دامغان

  ……شركت پيمانكار: 



  بسمه تعالي

  

  

  پيـمان
  

  

تجهيزات  فروشسالن همايش ها و  ساختمان و اجراي تجهيزات موتورخانه فروشعنوان پروژه: 

  موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده زيست شناسي دانشگاه دامغان

  دانشگاه دامغانعنوان دستگاه اجرايي: 

  : پيمانكارنام 

  نوع اعتبار: 

  
    تاريخ پيمان:         شماره پيمان:                           

  دانشگاه دامغان –ميدان دانشگاه  -دامغان محل اجرا:



 پيمان
                شود به نمايندگي آقاي در شهر دامغان بين دانشگاه دامغان كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي اين پيمان در تاريخ .....................

ايندگي آقاي به نمكه در اين پيمان پيمانكار ناميده مي شود  .............دكتر عبدالعلي بصيري  (رييس دانشگاه) از يك طرف، و شركت 

 ..............................................................................به نشاني  .................در شهر  .............(مديرعامل شركت) به شماره ثبت  ..................

  . گردد مي منعقد ، است شده درج پيمان اين و مدارك اسناد در كه شرايطي و مقررات طبق ديگر، طرف از

  

  موضوع پيمان )1ماده

تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي  فروشسالن همايش ها و ساختمان و اجراي تجهيزات موتورخانه  فروش عبارت است از

  طبق فهرست مقادير پيوست قرارداد ، نقشه و مشخصات فني دامغان و دانشكده زيست شناسي دانشگاه 

  

  اسناد و مدارك پيمان )2ماده

سناد  شكيل  را پيمانكار و كارفرما بين پيمان مجموع، در زير مدارك و ا  مي محسوب  پيمان از يجزئ به عنوان يك، هر و دهند مي ت

 . شوند

 موافقتنامه  -

 صفحه) ‐‐()  6الي  1فهرست مقادير (پيوست هاي شماره  -

 )صفحه ‐‐شرايط خصوصي ( -

 )A4در قطع برگ  –و  A1برگ  در قطع  --نقشه ها ( -

 صفحه) ‐‐مشخصات فني دستگاهها ( -

 شرايط عمومي پيمان (جزئي از اسناد پيمان تلقي مي شود) -

 . رسد مي پيمان طرف تاييد دو به و شود مي تنظيم كار اجراي مدت در پيمان، مفاد براساس كه مداركي و اسناد ساير  -

  



  مبلغ پيمان )3ماده

 ريال مي باشد. ............................... :ريال به حروف ........................... مبلغ اوليه پيمان برابر 

  .يك و به شرح جدول ذيل مي باشد شماره براساس فهرست مقادير كار مندرج در پيوست پيمان مبلغ تفكيك

  قيمت كل (ريال)  شرح

   مبلغ كل فروش تجهيزات
  مبلغ كل نصب و اجرا

 

  ريال                                 جمع كل به عدد:

  ريال                                جمع كل به حروف: 

  

اس قوانين مربوطه براسكليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد. كسورات تامين اجتماعي فقط به مبلغ كل نصب و اجرا  :1 تبصره

  تعلق مي گيرد.

  
  پيمان) مدت 4ماده 

 خواهد بود و جزئيات مقاطع زمانيقرارداد و ابالغ مي باشد كه از تاريخ شروع آن از تاريخ مبادله  ) ماه شمسيسه( 3مدت قرارداد برابر 

  .مي باشد 2به شرح تبصره 

پيمان، پس از آنكه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده  شرايط عمومي 39و  30پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به موارد 

  بهره برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  به شرح ذيل مي باشد:زماني  مقاطع جزئيات :2تبصره 

  پس از شروع مدت قرارداد يك ماه: حداكثر  5تحويل تجهيزات موتورخانه ساختمان دانشكده زيست شناسي براساس فهرست شماره  -1

  پس از شروع مدت قرارداد دو ماه: حداكثر  3تحويل تجهيزات دانشكده فني و مهندسي براساس فهرست شماره  -2

  پس از شروع مدت قرارداد سه ماه: حداكثر  1تحويل تجهيزات و اجراي موتورخانه ساختمان سالن همايش ها براساس پيوست شماره  -3

 . بود خواهد پيمان عمومي شرايط 30 ماده تابع ، كار اياجر مدت تغييرات  



  ) تاخيرات  5ماده 

پيمان تاخيري  4مدت مشخص شده مطابق با ماده برنامه مصوب زمانبندي و تحويل عمليات موضوع پيمان براساس تكميل و چنانچه در  

 رفرماپس از بررسي مشاور و تاييد كابوجود آيد پيمانكار موظف به ارائه داليل توجيهي خود مبني بر تاخيرات ايجاد شده مي باشد و 

ه مبلغ اولي  هزارم) يك( 100/0 به ازاي هر روز تاخير غيرمجاز به ميزان   به لحاظ مجاز و يا غير مجاز بودن،تاخيرات ايجاد شده  جهت

تابع سقف  تاخيرها نوع اين به مربوطجريمه  مبلغ مجموع به عنوان جريمه تاخيرات غيرمجاز از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد. پيمان

  نظر كارفرما ارجح مي باشد.نمي باشد و در هرصورت 

  

 نحوه پرداخت )6ماده

  ضمانتنامه بانكي معتبردرصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ  25) پيش پرداخت : حداكثر 1-6

  )  پرداخت هاي موقت: پس از تحويل و اجراي هر قسمت از كار براساس فهرست مقادير كار2-6

هزينه مشخص شده طبق فهرست  درصد 80مبلغ قابل پرداخت براي رديف هاي مربوط به چيلر، هواساز و مشعل، حداكثر  : 3تبصره 

  مقادير پس از تحويل كاال و الباقي پس از نصب و راه اندازي خواهد شد.

 

 تعهدات پيمانكار) 7ماده

  رعايت مشخصات فني و تهيه و خريد تجهيزات براساس نقشه و مشخصات فني و تاييد مشاور و كارفرما) 1-7

  ا كه بايد مستقيماً از طرف توليدكننده صادر شده باشد.و گارانتي معتبر دستگاههساخت ) ارائه قرارداد 2-7

  ) استفاده از نيروهاي متخصص جهت نصب و راه اندازي دستگاهها3-7

  ) هماهنگي با كارفرما قبل از خريد تجهيزات و اخذ تاييديه4-7

  ) حمل و تخليه تجهيزات با بيمه نامه معتبر5-7

  نياز جهت نصب و راه اندازي و اجراي موتورخانه ها) تامين كليه تجهيزات و ماشين آالت مورد 6-7

در صورتيكه خالف نقشه هاي اجرائي و دستورالعملها كاري انجام پذيرد كه موجب تخريب آن گردد تقاضاي هيچگونه خسارتي ) 7-7



  ننموده و خسارات وارده از مطالبات وي كسر گردد.

  پيمان را به غير واگذر نمايد.پيمانكار نمي تواند بدون موافقت كتبي كارفرما ) 8-7

را بررسي و درصورت مشاهده نواقص احتمالي مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اعالم  مربوطههاي پيمانكار مي بايست كليه نقشه) 9-7

  اقدامات الزم صورت پذيرد.  ،نمايد تا نسبت به ارائه راه حل

غيرمجاز عمليات موضوع پيمان خسارت ناشي از ديركرد عمليات اجرائي را  پيمانكار تعهد مي نمايد در صورت ايجاد تأخيرات) 10-7

  تقبل نمايد. بديهي است مبلغ خسارت توسط دستگاه نظارت برآورد شده و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.  5مطابق با ماده 

احتمالي  بايد كليه تجهيزات پيمانكارالن همايش ها، به غير از موارد مشخص شده در فهرست مقادير خصوصاً تجهيزات مربوط به س) 11-7

نمايد لذا در اين خصوص هيچ گونه ادعايي در اجرا مورد نياز را جهت اجراي موتورخانه براساس نقشه فلودياگرام مربوطه پيش بيني و 

  بود. ام اجراي موتورخانه پذيرفته نخواهدهنگ

  

  تعهدات كارفرما:) 8ماده 

  است زمين مورد نياز و آب و برق مصرفي را در اختيار پيمانكار قرار دهد. هزينه مصرف به عهده پيمانكار است.) كارفرما موظف 1-8

پيمان) افزايش  3مبلغ پيمان (موضوع ماده   %25) كارفرما مجاز است حجم عمليات موضوع پيمان را در صورت صالحديد تا سقف 2-8

  يا كاهش دهد. 

  

  ) تغييرات9ماده 

پيمانكار موظف به اجراي آن است. ،  8-2مطابق بند مبلغ قرارداد)  %25در صورت ابالغ كارهاي جديد يا تغييراتي در نقشه ها ( تا سقف 

باشد براساس نرخ واحد فهرست مذكور هزينه آن منضم به پيمان فهرست مقادير رديف هاي هزينه كارهاي جديد در صورتي كه درقالب 

غير اينصورت براساس آناليز قيمت ارائه شده پيمانكار و  براساس استعالم قيمت روز و تاييد كارفرما قابل پرداخت  پرداخت خواهد شد در

  خواهد بود.

  



 ) دستگاه نظارت و مشاور10ماده 

ت موضوع ادستگاه نظارت و مشاور پروژه پس از عقد قرارداد بصورت مكتوب به پيمانكار معرفي خواهد شد و پيمانكار موظف است عملي

  پيمان را تحت آن اجرا نمايد و به تاييد نيز برساند. 

  تضمين انجام تعهدات )11ماده 

) مبلغ اوليه بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل يكسال از تاريخ 10پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات پيمان بايد معادل ده درصد (%

  ضمانتنامه مذكور پس از اتمام كار و تنظيم صورتجلسه تحويل موقت به پيمانكار عودت داده خواهد شد.عقد قرارداد تهيه و ارائه نمايد. 

  

  ) تضمين حسن انجام كار12ماده 

نزد كارفرما نگهداري  اي ) به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده%10از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل ده درصد (

تحويل  لسه تنظيم صورتج اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن پس از پايان دوره تضمين و مي شود. نصف

  قطعي مطابق با شرايط عمومي پيمان مسترد مي گردد. 

  

  ) دوره تضمين و گارانتي13ماده 

ن از طرف پيمانكار تضمي  شمسي سال دو حداقل حسن انجام كليه عمليات پيمان از تاريخ اتمام كار و تحويل موقت براي مدت 

شود و اگر در دوره تضمين معايب و نواقصي در كار مشهود شود كه ناشي ناميده مي و گارانتي گردد كه اين مدت بعنوان دوره تضمينمي

روز پس از ابالغ  15حداكثر از عدم رعايت مشخصات فني و دستورالعملهاي فني باشد پيمانكار موظف است آن معايب و نواقص را 

هرگاه  .و آنها را طي مدتي كه مورد قبول كارفرماست بطور كامل رفع و تاييديه اخذ نمايد رفع نمايدشروع به به هزينه خود كارفرما 

د رفع نمايد دانپيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب را راساً به هر ترتيب كه مقتضي ب

هائي كه پيمانكار نزد پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده سپرده حسن انجام كار) از محل  %15و هزينه آن را به اضافه پانزده درصد (

  دارد برداشت كند.  كارفرما

  



  

  

  

  ) موارد فسخ پيمان14ماده 

  : ، پيمان را فسخ كند هر يك از موارد زيربروز و احراز تواند در صورت كارفرما ميشرايط عمومي پيمان  46در تكميل ماده 

  كار به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمانهر قسمت از  در اتمام غيرمجاز تأخير -1-14

  . عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح كارهاي انجام شده معيوب -2-14

شرح و  5ماده باشد، در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد از آنجايي كه مسووليت اجراي كار به عهده پيمانكار مي -3-14

صادر و  ، در مرتبه اول تذكر كتبيبرسد به تشخيص كارفرماكه خدمات موضوع پيمان ، شرايط خصوصي و ساير مفاد قرارداد 

  مايد .را فسخ نكارفرما مي تواند پس از صدور اخطار سوم پيمان  ،در صورت تكرار اخطار كتبي به پيمانكار داده خواهد شد

  

  نسخه تنظيم و مبادله گرديد كه همه نسخ آن حكم واحد را دارند .  پنجتبصره و در  سهماده و  14اين پيمان در ** 

  

  كارفرما                               پيمانكار                                               

  دانشگاه دامغان                                                                   شركت                                    

  دكتر عبدالعلي بصيري                                                                امضا انصاحب نام نام خانوادگي                            

                                   رئيس دانشگاه                                                                                                                                                        

         

 



 
 

 
 

  
  
  

  
  و اجراي تجهيزات موتورخانه ساختمان سالن همايش ها خريد 

و خريد تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده 
 زيست شناسي 

 
  

   تجهيزات موتورخانه هاي دانشگاه دامغان مشخصات مربوط به مصالح مصرفي
  

   نيكيتأسيسات مكا
  
  

آورده شده اند صرفاً جهت تهيه مصالح با مشخصات داده شده ميباشند مشخصات مصالح مصرفي كه ذيالً  توضيح:
ز شمرده شده مجا پيمانبه منضم  و فهرست مقادير استفاده از مصالح مزبور بايستي بدواً در نقشه هاو 

  باشد. صرف درج مشخصات مصالح مجوزي براي استفاده از آنها نمي باشد. 
  



  مشخصات فني لوله هاي فوالدي 

  اي فوالدي درزدار لوله ه - 1

 و توليد شده باشند BS 1387 Mيا   DIN 2440لوله هاي فوالدي درزدار بايستي مطابق استاندارد  -1-1
  استانداردي كه لوله طبق آن توليد شده است بايد به صورت پاك نشدني بر روي لوله چاپ شده باشد.

ين گبازار با اصطالح لوله هاي سن ردند درگلوله هاي فوالدي درزدار كه مطابق استاندارد فوق توليد مي -1-2
  شناخته ميشوند. 

ردند بايستي در كارخانه عالوه گلوله هاي فوالدي سياه درزدار كه براي لوله كشي حرارتي استفاده مي -1-3
 GAS PIPEبر تست هيدروستاتيك ، تست اولتراسونيك نيز بر روي آنها انجام شده و عبارت 

  برروي آنها درج شده باشد. 

الوانيزه گالوانيزه درزدار بايستي داراي سطح صيقلي و براق يكدست باشند لوله هاي گوالدي لوله هاي ف -1-4
  كه داراي سطح زبر باشند مورد تأييد نخواهند بود. 

 لوانيزه بايستي از نوع طوقه دار باشند.گااتصاالت  -1-5

د ساخت و به شده بر روي لوله باشند بايستي جهت تعيين استاندارلوله هايي كه فاقد مشخصات چاپ  -1-6
 هزينه پيمانكار آزمايش گردند.

  لوله هاي فوالدي بي درز  - 2

  توليد شده باشند.  DIN 2448لوله هاي فوالدي بي درز بايستي مطابق استاندارد  -2-1

ردند بايستي خود نيز از نوع بي گكليه اتصاالتي كه براي لوله كشي لوله هاي فوالدي بي درز استفاده مي -2-2
   درز باشند.



  لوله هاي مسي  مشخصات فني

ان گو از توليد كنند DIN 1786رم) مطابق استاندارد گلوله هاي مسي در سيستم تهويه مطبوع (آب سرد و  - 1
  ردد. گداخلي تهيه 

از يا مايع مبرد ميباشند از انواع لوله گكه حامل  (Refrigeration piping)لوله هاي مسي در سيستمهاي تبريد  - 2
  باشند. مي Lيا  K پهاي مسي  بي درز تي

 ميباشند.درسيستم تهويه مطبوع فشار پايين توسط جوش نقره يا فيتينگ فشاري در اتصاالت لوله هاي مسي  - 3

و با محافظت از اكسيداسيون داخل توسط جوش نقره در سيستمهاي تبريد و فشار باال اتصاالت لوله هاي مسي  - 4
  ميباشند. لوله توسط دميدن گاز نيتروژن بداخل لوله

   



  فني شيرآالت مشخصات 

  هاي مس (برنجي يا برنزي) ميباشند. ژي از جنس آليااكليه شيرهاي دنده  - 1

  دن و قطعات داخلي برنزي ميباشند. چي از جنس ادني فلنجي داراي بدنه چشيرهاي  - 2

  يمان و مشخصات مندرج در نقشه ها ميباشند. پفشار نامي شيرها مطابق اسناد  - 3

ن بوده و قبل از تهيه بايستي نمونه پاژ  KITZايتاليا يا  CIMشيرهاي برنجي خارجي يكي از ماركهاي  - 4
  موردنظر به رويت و تأييد دفتر مركزي مشاور رسيده باشد. 

  ايران يا سام باشند. گهاي فاراب ، و دني ساخت ايران بوده و از يكي از ماركچشيرهاي  - 5

  ايي ميباشد. پني يا اروپاژدني چع ردد از نوگّها نصب ميگّشير سه راهه دستي كه بروي خط منبع انبساط دي - 6

ن مورد تأييد پاژ KITZباشند فقط مارك  (PN16)بار  16ه با فشار كار چنانچشيرهاي برنجي كف فلزي  - 7
رداخت پبراي آنها  PN16اضافه بهاي  ريگداز شيرهاي كف فلزي با ماركهاي ميباشد . در صورت استفاده 

 شد).با PN16ر فشار نامي آنها گنخواهد شد (حتي ا

شيرهاي مورد مصرف در رادياتورها از نوع شير زانويي كرومه و زانويي اتصال رادياتورها از نوع قفلي  - 8
 كرومه مي باشند.

  شيرهاي قطع و وصل فن كويلهاي زميني از نوع زاويه اي برنجي ساخت سامين ميباشند. - 9

  مي باشند.  psi 450ل شيرهاي مورد مصرف در سيستم مبرد از نوع كف فلزي مسي با فشار كار حداق - 10



   قطعات يا مفاصل انبساطيفني  مشخصات

 قطعات انبساطي براي مصارف عمومي - 1

 مي باشند. ب، روغن و اگزوزهابخار آ ،برا ي مصرف در خطوط لوله آب سرد و گرماين قطعات  -1-1

 جنس قسمت آكاردئوني از فوالد ضد زنگ ميباشد. -1-2

 نوع دوجداره مي باشند. كليه قطعات انبساطي مورد مصرف در اين قسمت از -1-3

درجه سانتيگراد را  150اتمسفر و قابليت تحمل حرارت تا  25تحمل فشار اتصال آكاردئوني حداقل  -1-4
 دارا باشد.

درجه سانتيگراد ميباشد و تست  400اتمسفر و  50فشار و دماي تست اتصال آكاردئوني به ترتيب  -1-5
كه شامل ايجاد لرزش، انبساط و انقباض، توسط دستگاه مخصوص اين قطعه  بايستي اتصال آكاردئوني

 انجام گردد.حرارت و فشار است 

كليه اتصاالت آكاردئوني بايستي مطابق با مشخصات فني و استاندارد آلمان و دانمارك توليد شده  -1-6
 باشند و كيفيت توليدات توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كنترل و تائيد شده باشد.

مورد تاييد شركت ارتعاشات صنعتي ايران و شركت فلكسور پارس (تسمه نقاله  توليد كنندگان -1-7
 تهران) ميباشند.

 REFRIGERATION)انبساطي براي مصارف در سيستم هاي مبرد ( قطعات - 2

انبساطي مورد مصرف در خط مبرد حدفاصل چيلر و كندانسور كه دور از يكديگر نصب  قطعات -2-1
ويه مسي داراي بافت حصيري مناسب برا ي نصب در ورود ميگردند از نوع مسي آكاردئوني با ر

  مي باشند. 600psiگازمبرد به يا خروج گاز مبرد از كمپرسور چيلر و با فشار كار حداقل 



   ي الستيكييرهاگمشخصات فني لرزه 

  يرها از نوع الستيكي ، مهاردار فلنجي ميباشند. گلرزه  - 1

  ن ساخته شده باشند. رداگبايستي به صورت فلنج  ي سادهيرهاگلرزه  - 2

با نوع سيال و دماي بايستي مناسب كار در بار بوده و جنس الستيك آنها  10/  16يرها گفشار نامي لرزه  - 3
  .باشد مورد استفادهسيستمهاي سيال در 

يا  تهران) تسمه نقالهفلكسور پارس (يرها ساخت يكي از كارخانه هاي  ارتعاشات صنعتي ايران ، گلرزه  - 4
  باشند.  ارتعاش صانع 



  مشخصات فني صافي ها 

  هاي مس (برنجي يا برنزي) ميباشند. ژي از جنس آليااصافي هاي دنده  - 1

  دن ميباشند. چصافي هاي فلنج دار از جنس  - 2

  نزن ميباشند.  گي يا فلنج دار از جنس برنجي يا فوالد زناتوري صافي ها اعم از دنده  - 3

و اضافه بهايي بابت فشارهاي نامي بيشتر كه برروي بدنه صافي  است (PN10)بار  10فشار نامي صافي ها  - 4
  . حك شده باشد پرداخت نخواهد شد

  ايران ، فاراب يا سام باشند.  گصافي ها ساخت يكي از كارخانه هاي و - 5



  رم گدني آب چهاي گمشخصات فني دي

ه هاي چه هاي دود ، دريچ، دريايه پ،  گرم از نوع قطعاتي ، شامل قطعات اصلي ديگدني آب چهاي گدي - 1
نسوز و آجر  گوش فلزي با يكدست رنپبازديد ، فلنجهاي مقابل و فلنجهاي مربوطه ، عايقكاري حرارتي ، رو

  نسوز به طور كامل ميباشند. 

برابر  5/1بار بوده و فشار آزمايش هيدروستاتيكي آن معادل  4دني بايستي داراي فشاركار حداقل چهاي گدي - 2
  ر باشد.فشار كا

  ها بايستي از نوع مخصوص آتشخوار باشند. گدن مصرفي در ساخت ديچ - 3

آلماني) ترموستات  VDOها بايستي مجهز به ترمومتر ، مانومتر ، (يا ترمومتر مانومتر با هم از نوع گدي - 4
 شد.ايتاليا و مورد تأييد مشاور با IMITايتاليا يا  TG1مارك هانيول يا  SPDTمستغرق قطع و وصلي 

  ميباشند. يا شوفاژكار ايرفو ،ايران ديگها ساخت يكي از كارخانجات لوله و ماشين سازي - 5

   



  هاي فوالدي گمشخصات فني دي

 ميباشند. WET BACKهاي فوالدي از نوع فايرتيوب و گدي - 1

 Reversed chamber اس كامل ياپاز نوع سه كيلوكالري ميتوانند 1500000ديگهاي فوالدي تا ظرفيت  - 2
 شند.با

كيلوكالري و بيشتر بايستي از نوع سه پاس كامل و مجهز به نردبان،  1500000ديگهاي فوالدي به ظرفيت  - 3
  سكوي بازديد و دريچه آدم رو باشند.

و بدنه محفظه احتراق و قسمتهاي تحت فشار از فوالد  DIN 17175مطابق  ST 35.8جنس لوله هاي آتشخور  - 4
17Mn4  مطابقDIN 17155  .باشند  

  يا معادل آن باشد.  BS2790هاي فوالدي مطابق گتاندارد طراحي و ساخت و بازرسي دياس - 5

  برابر فشاركار ميباشد.  5/1مطابق حدول مشخصات و فشار آزمايش هيدروليكي آن معادل  گفشار كار دي - 6

، تابلوي ايين پها بايستي داراي شير اطمينان ، شير فلكه ورودي و خروجي ، ترموستاتهاي حد باال و حد گدي - 7
  ايه فوالدي باشند. په انفجار و چه دود و دريچبرق ، ترمومتر و مانومتر ، كلكتور عمودي ، شير آبنما ، دري

  ي ميباشند حداقل بايستي داراي سه عدد ترموستات باشند.اهايي كه داراي مشعل دومرحله گدي - 8

 گروكش از ورق فوالدي رن عايق شده و داراي چاين 3به ضخامت  گشم سنپبايستي با عايق  گبدنه دي - 9
  آميزي شده باشد . 

نصب و تنظيم  گبرروي دي گيمانكار بايستي توسط سازنده ديپس از تهيه توسط پ گمشعل مورد نياز دي - 10
  فروشنده الزامي است) (تنظيم مشعل ديگ در محل پروژه درهنگام راه ادازي سيستم توسط ردد.گ

اكمن ، پت و استاندارد بوده و ساخت يكي از شركتهاي الك بازرسي كيفيپواهي و گبايستي داراي  گدي - 11
  ستر يا ماشين سازي اراك باشد. گرماگ

  در مورد ديگهاي بخار مشعل توسط توليد كننده تهيه و بر روي ديگ نصب ميگردد. - 12



  مشخصات فني مشعلها 

مشعل يا ايران  ارسپي و ساخت يكي از شركتهاي امشعل با توجه به مدل از نوع يك مرحله أي يا دو مرحله  - 1
  رادياتور باشد. 

-ازگانه سوز گازوييل سوز يا دوگازسوز يا گمشعلها با توجه به جدول مشخصات مندرج در نقشه ها از نوع  - 2
  ردد. گخريداري شده بايستي تعيين  گازوييل بوده و زاويه نازلهاي مشعل با توجه به نوع ديگ

اورنر شير ايمني گيلوت و پيلوت ، شير پامل شامل ك Gas trainانه سوز بايستي با گازسوز و دوگمشعل  - 3
  ردد. گاورنر و شير قطع دستي توسط سازنده ارايه گاصلي ، شير اصلي قطع 

يا سيستم ر موتوري پهواي الزم جهت احتراق توسط دمدر مورد مشعلهاي دو مرحله اي الزم است ظرفيت  - 4
  ردد. گكنترل هماهنگ كننده سوخت و هوا 

ام گها و ترموستاتها در هنچو كنترلرهاي فشار ، تايم سويي U.V.cellمرحله أي شعله توسط براي مشعلهاي دو  - 5
  عملكرد مشعل به طور متناوب كنترل شده . شعله كم و زياد يا خاموش شود. 

از يا گانه سوز بايستي داراي تابلوي برقي باشد كه شامل كليه كنترلهاي الزم جهت عملكرد با گمشعل دو - 6
  . ازوييل باشدگ

انه سوز تابلوي كنترل مشعل بايستي داراي اينترالكي باشد كه استفاده همزمان از دو گدر مورد مشعلهاي دو - 7
  ازوييل غيرممكن باشد. گاز و گسوخت 

  از باشد. گمشعل بايستي داراي كليد فشار هوا و  - 8

تها مربوط به حد ردند كه يكي از ترموستاگي بايستي توسط سه عدد ترموستات كنترل امشعلهاي دو مرحله  - 9
يكي براي تغيير مشعل از شعله كم به شعله زياد و بالعكس و ترموستات سوم براي  (Limit thermostat)باال 

 خاموش و روشن كردن مشعل بكار رود.

كه متر مكعب در ساعت باشد بايستي به همراه خط گاز كامل  65مشعل هايي كه مصرف گاز آنها بيش از  - 10
 خريداري گردند.  شامل اجزا زير باشند،

 شيرقطع كن اصلي 

   ميلي بار و  300فشارسنج قبل از رگوالتور(كه با توجه به فشار گاز ورودي به موتورخانه حداقل
 بار است) 6حداكثر

   0.25رگوالتور فرعي گاز جهت كاهش فشار از فشار لوله كشي به فشارpsi 

  ميلي بار) 30فشار سنج بعد از رگوالتور فرعي (حداكثر 



  ير قطع كن بعد از رگوالتور فرعيش 

   صافي گاز 

  شير برقي تكضرب مجزا كه قبل از ورودي به شير برقي مشعل نصب  و با شير اصلي مشعل به صورت
 موازي سيم كشي مي شود.



  يري گاههاي كنترل و اندازه گمشخصات فني دست

 IMITايتاليا يا  TG1نيول يا مارك ها SPDTترموستاتهاي جداري و مستغرق بايستي از نوع قطع و وصلي  - 1
 د. نايتاليا و مورد تأييد مشاور باش

دستي تغيير  ، با كليدSPDTقطع و وصلي  تابستاني -ديواري فن كويلهاي زميني از نوع زمستانيترموستاتهاي  - 2
 د.نو مورد تأييد مشاور باشفصل 

دستي  ، داراي كليدSPDTوصلي قطع و  تابستاني -ديواري فن كويلهاي سقفي از نوع زمستانيترموستاتهاي  - 3
  د.نو مورد تأييد مشاور باشتغيير فصل، كليد چهار وضعيتي (سه سرعته+خاموش) 

  سانتيمتر باشند.  25و به ارتفاع  گي و راست بايستي از نوع بزراوشه گترمومترهاي  - 4

حرارتي از  رم مصرفي وگدرجه بندي ترمومترها بايستي متناسب با مورد مصرف باشند بطوري كه براي آب  - 5
راد و براي گدرجه سانتي 30تا  -10يلر و كويلهاي برودتي از چراد ، براي آب سرد گدرجه سانتي 120تا  0

  راد مدرج شده باشند. گدرجه سانتي 60تا  0كندانسورهاي آبي و برج  خنك كن از 

  بار باشند.  4ر ثي مدرج شده تا حداكامانومترها بايستي با صفحه دايره  - 6

  مربوطه باشند.  پرد و لوگبايستي داراي شير سماوري يا شير ربع مانومترها  - 7

تر از درجه بندي مانومتر و گي بوده و درجه بندي ترمومتر بزراترمومتر مانومتر باهم بايستي با صفحه دايره  - 8
  آلماني باشد.  VDOاز نوع 

 212اينج مربع و دماي تا وند برپ 120وي مسي مناسب براي فشار گي با اشير شناور از نوع برنجي ، دنده  - 9
  درجه فارنهايت و از نوع خارجي باشد. 

 10ر فشار ثقابل تنظيم تا حداك دما و -از نوع فشار ها و منابع بايستيگشيرهاي اطمينان جهت نصب روي دي - 10
  بار باشند.

ل كننده ها رها ، كنترپكليه لوازم كنترل اتوماتيك از قبيل شيرهاي سه راهه يا دو راهه ، موتور شيرها و دم - 11
  و سنسورهاي مربوطه بايستي از يك توليد كننده خريداري شده باشند. 

يمانكار موظف پوريتم موردنظر مشاور را بيان ميكند و گرام ارايه شده در نقشه ها ايده كلي و الگكنترل ديا - 12
 اي اجراييرام به توليد كننده وسايل كنترل ، نسبت به اخذ نقشه هگاست با ارايه نقشه هاي كنترل ديا

وريتم به مشاور گرا جهت تأييد الو مستندات از توليد كننده يا نماينده آن اقدام نموده و نقشه ها   P&IDو
  ارايه نمايد. 



  ميباشد. يا زيمنس جانسون كنترلز  ،لوازم كنترل اتوماتيك مورد تأييد ساخت هانيول - 13

بايستي حتماً توسط عوامل فروشنده سيستم  نصب، راه اندازي و تحويل سيستمهاي كنترل اتوماتيك هواسازها - 14
 صورت گرفته و تحويل كارشناسان مشاور و كارفرما گردد.

نحوه استفاده و تنظيم سيستم كنترل اتوماتيك هواسازها بايستي توسط فروشنده به عوامل كارفرما آموزش  - 15
شنده به زبان فارسي تهيه داده شود و كتابچه راهنمايي كه مختص پروژه و نحوه تنظيمات آن باشد توسط فرو

  شده و در سه نسخه تحويل كارفرما گردد.



  مشخصات فني فنهاي محوري 

  باشد. IP44درجه حفاظت الكتروموتور فن محوري حداقل  - 1

  متري تجاوز نكند.  5/1در فاصله  60dbسطح صداي فن و الكتروموتور مربوطه از  - 2

يرد گحور الكتروموتور عمود بر سطح افق قرار ميردند كه مگي نصب ميا ونهگفنهاي محوري كه در سقف به  - 3
فن قيد شده و يا توسط سازنده تأييد شده  گرد باشند و اين موضوع در كاتالوگبايستي داراي ياتاقان كف 

  باشد.

  ر باشند. پوري ديواري بايستي داراي لوور دمحفنهاي م - 4

براي قطرهاي بيشتر از نوع  و ABSالستيك پسانتيمتر از جنس  25روانه براي فنهاي تا قطر پجنس  - 5
  آلومينيومي ميباشد.

اه گسانتيمتر و بيشتر با تأييد دست 30روانه هاي غيرآلومينيومي براي قطرهاي پاستفاده از فنهاي محوري با  - 6
  نظارت بالمانع ميباشد. 

  فنهاي محوري ساخت يكي از كارخانه هاي تهويه هامون ، دمنده يا هواكش خزر باشند.  - 7



  يوتي ليتي  ژهواكشهاي سانتريفيومشخصات فني 

طبق استاندارد و ساختمان آنها بوده  (SINGLE WIDTH SINGLE INLET)فنها از نوع مكش يكطرفه  - 1
AMCA  از نوعArrangement 10  .باشند  

 Backwardروانه فن با توجه به مدل قيد شده در جدول مشخصات ممكن است از نوع پنوع انحناي تيغه هاي  - 2

inclined ،Backward curved  ، Forward curved  ياAir Foil  .باشند  

  باشد.  IP54حداقل بايستي  ژدرجه حفاظت الكتروموتور هواكشهاي سانتريفيو - 3

  متري باشد.  5/1در فاصله  75dbر ثسطح صداي توليدي هواكش حداك - 4

با توجه به ابعاد  ميليمتر باشد كه 5/1الوانيزه به ضخامت حداقل گورق مصرفي براي حلزوني از نوع ورق  - 5
تري نيز داشته باشد ولي حداقل ضخامت بايستي شهواكش و استاندارد كارخانه سازنده ميتواند ضخامتهاي بي

  ميليمتر باشد.  5/1

 ارت دار لپ(براي الكتروموتور تك فاز) و سه  ارت دار لپهواكشها بايستي داراي كليد ايزوالتور برقي دو - 6
  نوع اهرمي باشند.  (براي الكتروموتور سه فاز) از

  نصب حفاظ تسمه الزامي است .  - 7

برزيلي يا ايراني بوده و به هر حال ضخامت  ، هندي،نيپاژالوانيزه مورد استفاده از انواع گورقهاي  - 8
  ميكرون كمتر نباشد.  32الوانيزاسيون از گ

  ميكرون باشد.  30وكسي و به ضخامت حداقل پا گوشش خارجي هواكشها با رنپآميزي  گرن - 9

  ريس خور باشند. گبوده و داراي  SNياتاقانهاي مصرفي از نوع  - 10

و يا به نحوي قرار گيرند كه پس از اتصال سيستم كانال كشي  يرندگه ياتاقانها در داخل حلزوني قرار چنانچ - 11
ريس خور ياتاقانها در گبايستي لوله مسي مناسب جهت  به هواكش دسترسي به ياتاقانها بسادگي مقدور نباشد

  ردد. گناسب بيرون حلزوني تعبيه محل م

  روانه بايستي باالنس ديناميكي و استاتيكي شده باشد. پ - 12

ره ها بايستي حتي المقدور اجتناب شده و وزنه هاي باالنس برروي دو پاز نصب وزنه هاي باالنس برروي  - 13
  يرند. گروانه قرار پصفحه انتهايي 



بايستي داراي قيف  (Backward)اي خم به عقب روانه با تيغه هپدهانه ورودي هوا به هواكش داراي  - 14
  ورودي هوا به صورت فلنجي باشد. 

الوانيزه گ ميكرون) 53(ضخامت گالوانيزاسيون حداقل  G40روفيلهاي استفاده شده بايستي با استاندارد پكليه  - 15
  رم شوند. گ

ندرج در جدول مشخصات واهي آزمايش مبني بر توانايي ايجاد مقدار هوا و فشار مگهواكشها بايستي داراي  - 16
اه يا گسسه معتبر مانند دانشوباشند و يا اينكه منحني مشخصه هواكش توسط آزمايش ترسيم و توسط يك م
اه بايستي مطابق با استاندارد گشركت بازرسي كيفيت و استاندارد تأييد شده باشد . تست و كنترل دست

ANSI/AMCA210-85  .باشد  

الوانيزه گو مهره  چيپبايستي از  "ر مجاز نبوده و حتماگل قطعات به يكديخودكار در اتصا چيپاستفاده از  - 17
  ردد. گاستفاده 

  يا تهويه هامون باشند.  توليدي آرپي آسا -گروه صنعتيهواكشها ساخت يكي از كارخانه هاي  - 18

  

  

  

  

  



  ي متعارف توليد كنندگان داخليمشخصات فني فن كويلها

  بدنه  - 1

ميليمتر و قسمتهاي داخلي آنها از  25/1از ورق روغني به ضخامت جداره خارجي فن كويلهاي روكار  -1-1
  الوانيزه به ضخامت  يك ميليمتر ساخته شوند.گورق 

  الوانيزه يك ميليمتر ساخته شوند.گاز ورق   "فن كويلهاي توكار زميني يا سقفي كال -1-2

تي و حرارتي ميليمتر عايق صو 19فن كويلها از داخل توسط عايق آرموفلكس يا مشابه به ضخامت  -1-3
  شوند. 

 ي از داخلگوسيدپيري از گالوانيزه يك ميليمتر بوده و جهت جلوگتشتك تقطير فن كويلها از ورق  -1-4
از خارج توسط عايق آرموفلكس يا مشابه به  جهت جلوگيري از تعرقوكسي وپا گتوسط رن و خارج

  ردند. گميليمتر عايقكاري  10ضخامت حداقل 

وشش داده پودري الكترواستاتيك پ گيري و فسفاته شدن با رنگربي چس از پفن كويلها بدنه  -1-5
   بالمانع است.). در صورت تاييد نمونه توسط مشاور (استفاده از فن كويلهاي با بدنه پالستيكيشوند.

كليه فن كويلهاي كابينت دار اعم از زميني ، سقفي يا ديواري داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو  -1-6
  باشند. 

رها بايستي مجهز به اهرم جهت پر هواي تازه باشند اين دمپي كه فن كويلها داراي دمدر صورت-1-7 -1-7
  ردد. گباز و بسته شدن باشند. اهرم مزبور در كنار كليد فن كويل مستقر 

   مي باشند.فن كويلهاي زميني با توجه به نقشه ها از نوع باالزن يا  روبروزن  -1-8

  كويلها  - 2

 چاين 018/0حداقل و به ضخامت جدار  چاين(سه هشتم)  8/3كويلها ازلوله مسي به قطر خارجي  -2-1
  ميباشند.

ره ها پميكرون ميباشند .  150ر ثبه ضخامت حداك / آلومينيوميره هاي موجدار مسيپكويلها داراي  -2-2
مبلغ پايه فن كويل   %20معادل ره مسي پ ي(اضافه بهاميباشند  چره در اينپ 14 الي 12 داراي آرايش

   ).در برآورد ملحوظ شده است زميني كابينت دار

اتمسفر تست نشتي  17س از ساخت بايستي با فشار حداقل پكويلها به صورت سه رديفه بوده و  -2-3
  ردند.گ



(پنج هشتم  8/5: در صورت استفاده از كويل دورديفه بايستي از لوله هاي مسي به قطر خارجي تبصره
   استفاده شده باشد اينچ) جهت ساخت كويل 

 ربي زدايي شستشو داده شده و در كوره خشك شوند. چز تست بايستي جهت س اپكويلها  -2-4

بوده و دهانه  اتوماتيككويلها (مخصوصاً در مورد فن كويلهاي سقفي) حتماً داراي شير هواگيري  -2-5
  خروجي شير هواگيري توسط شيلنگ به تشتك تقطير هدايت شده باشد.

  فن و موتور  - 3

  (Forward Curved)با تيغه هاي خم به جلو  ژاز نوع سانتريفيو اههاگره فنهاي مورد استفاده در دستپ -3-1
  باشند.  آلومينيوميا ورق  ABSبوده و ميتواند از جنس 

  ليمر ساخته شده باشد. پالوانيزه يا گحلزوني فنها ميتواند از ورق  -3-2

  شند. اببوده و نيازي به روغنكاري نداشته  (Self aligned)ها بايستي از نوع خود تنظيم گبلبرين -3-3

جهت حفاظت موتور در يا ترميستور الكتروموتورها بايستي مجهز به بي متال (رله حرارتي) داخلي  -3-4
  باشند.  چيپبرابر بارهاي اضافي و دماي بيش از حد سيم 

 سرعت) باشند. 9 "الكتروموتور ها بايستي از نوع سه سرعته و در سه سطح مختلف سرعت (مجموعا -3-5

 ي سقفي توكار بدون كابينت بايستي از نوع فوق العاده بي صدا مشابهفن و الكتروموتور فن كويلها -3-6
ebm  الكتروموتور  ي(اضافه بهاباشندebm   در زميني كابينت دار مبلغ پايه فن كويل  %20معادل

  ).برآورد ملحوظ شده است

  شد. رفته باگاه قرارگكليد سه سرعته جهت فن كويلهاي زميني يا ديواري روكار يا توكار روي دست -3-7

  ان گتوليد كنند - 4

  سرما آفرين باشند.   يا تهويهفن كويلها ساخت يكي از شركتهاي ساراول،  -4-1



  مشخصات فني هواسازها 

  مشخصات كلي  - 1

شم پلي اتيلن يا پلي اورتان يا پدوجداره و با عايق حرارتي فوم حتي كف دستگاه بصورت  كليه قسمتها -1-1
 رفته شود. گر درنظ / دو اينچ يكبه ضخامت  يا پالستوفوم گسن

مابين دو شاسي باشد مگر اينكه در زير شاسي  يا الستيكي دستگاه داراي شاسي دوبل با لرزه گير فنري -1-2
  فن و الكتروموتور لرزه گير تعبيه شده باشد.

نصب و كنترل  ANSI/AMCA210-85اهها در محل كارخانه سازنده و مطابق با استاندارد گكليه دست -1-3
 "امكان حمل خواهند داشت. الزم بذكر است آماده سازي شرايط تست كال مشاورس از تأييد پشده و 

رداخت پيمانكار پي به اونه هزينه چگاه خواهد بود از اين بابت هيگيمانكار يا توليدكننده دستپبرعهده 
  ردد. گنمي 

  د.نباش SNياتاقانها بايد از نوع  -1-4

ريس گا يا مهندس مشاور باشد جهت ري كه مورد تأييد كارفرمگلوله هاي مسي مناسب و يا جنس دي -1-5
  رفته شود. گخور ياتاقانها در محل مناسب بيرون هواساز درنظر 

 32(ضخامت گالوانيزاسيون حداقل د.نرم شده باشگالوانيزه گ G275الوانيزه طبق استاندارد گورقهاي  -1-6
   ميكرون)

 HOT DEEP)ش روي وشپ G400يش از استفاده بايد با استاندارد پروفيلهاي داخل هواساز پتمام  -1-7

GALVANIZED) ميكرون) 53(ضخامت گالوانيزاسيون حداقل . رم شوند.گ الوانيزهگ   

  وشش داده شوند. پالوانيزه سرد) گالوانيزه بايد توسط زينكا (گس از جوشكاري قطعات پ -1-8

ر ارتباط ندارند ، نصب درين جهت شستشو و شيب بندي آن گزير كليه قسمتهاي كف كه به يكدي -1-9
  است . الزامي

در قسمت كويلها) به هر دليل ممنوع  "هاني در كليه مقاطع هواساز (مخصوصاگتغيير سطح مقطع نا -1-10
  است.  

ردد قسمت ورود هواي تازه بايستي گه هواساز در فضاي بيرون نصب مي چنانچبا توجه به نقشه ها  -1-11
  باشد.  Rain hoodير گمجهز به كالهك باران 

  باشد.  ARI430كرد مطابق استانداردواهي عملگساز بايستي داراي اهو -1-12



  بدنه  - 2

  الوانيزه ساخته شده باشد. گستي با شاسي و صفحات يبدنه با -2-1

 5/1ضخامت ورق بدنه خارجي با توجه به استاندارد كارخانه توليد كننده بوده ولي حداقل ضخامت  -2-2
  ميليمتربايستي رعايت گردد.

  يك ميليمتر باشد. ورق بدنه داخلي ازصفحات گالوانيزه و به ضخامت حداقل -2-3

 وسطالستيكي فوم دار سرتاسري هوابندي شده و تنوارچسبهاي اه بايستي توسط گقسمتهاي مختلف دست -2-4
  ر محكم شوند. گالوانيزه و واشر فنري به يكديگو مهره  چيپ

ودري  پوكسي يا پا گيري و فسفاته كردن توسط رنگربي چس از پبدنه بايستي از داخل و خارج  -2-5
 ردد. گآميزي  گي رنگمقاوم در مقابل رطوبت و خورندالكتروستاتيك 

بدنه به صورت متقارن ساخته شود تا درصورت لزوم بتوان سمت دربهاي بازديد و اتصاالت كويلها را  -2-6
  در محل پروژه عوض كرد بدون آنكه نياز باشد تا دستگاه به كارخانه توليد كننده برگشت داده شود.

    Mixing Boxجعبه اختالط  - 3

الوانيزه با توجه به استاندارد كارخانه گالوانيزه ساخته شود ضخامت ورق گاختالط بايستي از ورق  جعبه -3-1
براي جدار خارجي و يك ميليمتر براي جدار  ميليمتر 5/1حداقل ضخامت  رعايت توليد كننده بوده ولي

  ميباشد.  داخلي الزامي

النها و نقشه هاي پبايستي با توجه به در جعبه اختالط  Fresh airو  Return airرهاي پموقعيت دم -3-2
ي مهندس مشاور  به گو با هماهن يمانكارپاز طرف  "اه قبالگاجرايي و محدوديتهاي محل نصب دست

  ردد. گتوليد كننده اعالم 

  رهاپقسمت دم - 4

 ايرفويل و تيغه هاي آلومينيومييا پروفيل آلومينيومي الوانيزه گّرها بايستي به صورت قاب از نبشي پدم -4-1
  اخته شده باشند. س

  ردند. گصلب به بدنه هواساز متصل  "و مهره به صورت كامال چيپرها بايستي توسط پقاب دم -4-2

ليمري (تفلوني) بوده و به نرمي بازو بسته شده و نيازي به پرها بايستي داراي بوشهاي پتيغه هاي دم -4-3
  روغنكاري نداشته باشند. 



  وابندي باشندرها بايستي مجهز به الستيكهاي هپتيغه هاي دم -4-4

  فن و الكتروموتور - 5

  ردد. گروانه ها ارسال پتأييديه باالنس استاتيكي و ديناميكي  -5-1

روانه حلزوني وجود داشته باشد. (دهانه هاي حلزوني بصورت فلنجي برروي پامكان خارج نمودن  -5-2
 روانه قابليت باز شدن را داشته باشد).پهدارنده گوفيل نپرردد و گحلزوني نصب 

رفته گدرنظر  متناسب با ابعاد حلزونيشت حلزوني با ابعاد عرض حلزوني و ارتفاع پد در ه بازديچدري -5-3
  شود. 

  .زير حلزوني فن جهت شستشو الزامي است چاين 2وش با سايز پنصب بوشن و در -5-4

  باشد.  Fرفته شود و كالس عايق آن گدرنظر  IP54حفاظتي حداقل درجه الكتروموتور با  -5-5

است.  رجحير براي شاسي فن و الكتروموتور اگنصب لرزه ك تكه بوده و شاسي فن و الكتروموتور ي -5-6
  دستگاه داراي شاسي دوبل با لرزه گير مابين دو شاسي باشد. 2-1در غير اينصورت بايستي طبق بند 

  ردد. گنوع خارجي و باالنس شده تهيه  "روانه ترجيحاپ -5-7

، Forward Curved ،Backward Curvedوع روانه با توجه به استانداردهاي توليدكننده ميتواند از نپ -5-8
Backward Inclined  ياAir Foil باشد.  

 ميليمتر ميباشد. 2الوانيزه خارجي و ضخامت حداقل گورق استفاده شده جهت ساخت حلزوني فن از نوع  -5-9

بدنه حلزوني توسط قاب تكيه گاهي كه از نبشي يا سپري ساخته مي شود تقويت شده و ياتاقانها بر  -5-10
 T1يا  T يه گاه قرار مي گيرند. ساخت حلزوني و تقويت و ساپورت ياتاقانها مانند تيپهاي روي تك
   شركت نيكوترا باشد. TIC, K, K1يا يكي از تيپهاي  COMEFRIشركت 

الستيكي و بست ستاره اي فقط با تاييد كتبي مشاور  داراي ضربه گير استفاده از فن با ياتاقان تبصره:
 مجاز خواهد بود.

نه حلزوني توسط قاب تكيه گاهي كه از نبشي يا سپري ساخته و به بدنه هاي جانبي حلزوني متصل بد -5-11
و تقويت و ساپورت ياتاقانها بر روي تكيه گاه قرار مي گيرند. ساخت حلزوني  مي شود، تقويت شده و

كوترا شركت ني TIC, K, K1يا يكي از تيپهاي  COMEFRIشركت  T1يا  T مانند تيپهاي ياتاقانها 
   باشد.



الستيكي و بست ستاره اي فقط با تاييد كتبي مشاور  داراي ضربه گير استفاده از فن با ياتاقان تبصره:
 مجاز خواهد بود.

  له و تنظيم شده باشد. پفن توسط تسمه به الكتروموتور كو -5-12

  اه را داشته باشد. گديواره قسمت فن امكان خروج حلزوني از دست -5-13

در هواسازهايي كه الكتروموتور آنها در خارج از الوانيزه گاده از ورق نصب حفاظ تسمه با استف -5-14
الزامي است (در ضمن حفاظ بايد لواليي باشد و نيز در قسمتي امكان رويت و كنترل  دستگاه قرار دارد

در مورد هواسازهايي كه الكتروموتور در داخل دستگاه قرار دارد درب قسمت آسان تسمه مهيا شود).
مجهز به ميكروسوييچ باشد تا در صورت باز كردن درب قسمت فن، الكتروموتور خاموش فن بايستي 

(ميكروسوييچ توسط سازنده نصب مي شود ولي ايجاد اينترالك بين كنتاكتور الكتروموتور و  شود.
  ميكروسوييچ بعهده پيمانكار يا نصاب دستگاه مي باشد) 

  قسمت فيلترها  - 6

  مشخصات داراي فيلترهاي مناسب و مورد تأييد مهندس مشاور باشد. اه بايستي با توجه به جدول گدست -6-1

هريك از بانكهاي فيلتري بايستي داراي درب دسترسي باشند بطوري كه تعويض و بازديد فيلترها به  -6-2
  يرد. گآساني صورت 

  شكل بايستي قابل شستشو و استفاده مجدد باشند.  Vفيلترهاي  -6-3

  قسمت كويلها  - 7

 /ره هاي موجدار مسي پيمان داراي لوله هاي مسي و پل مشخصات و اسناد كويلها با توجه به جدو -7-1
 باشند. Plate finبوده و از نوع  آلومينيومي

   قاب كويلها در مورد كويلهاي داراي لوله و پره مسي حتماً بايستي استينلس استيل باشد. -7-2

جريان سيال داخل كويل  ذاري كويل در داخل هواساز بايستي به نحوي باشد كه جريان هوا وگنحوه جا -7-3
  . (Counter flow)به صورت جريان مخالف باشند 

اه بوده گكويلها بايستي به نحوي طراحي و ساخته شوند كه به صورت كشويي قابل خارج كردن از دست -7-4
  و نيازي به باز كردن قسمتهاي مختلف هواساز نباشد. 



به سانتيمتر  30حدود كويلهاي آب سرد بايستي مجهز به سيني تقطير باشند به نحوي كه سيني مزبور  -7-5
امتداد يابد و بتواند رطوبت تقطير شده را به صورت  محدوده كويلها و در جهت جريان هواخارج از 

  كامل تخليه نمايد. 

 "كامالبا رنگ اپوكسي زينك ريچ  از داخلالوانيزه ضخيم ساخته شده و گسيني تقطير بايستي از ورق  -7-6
  شده باشد.  رطوبتيعايقكاري 

را  ARI-410واهي تطابق با استاندارد گرم و افت فشار آنها بايستي گظرفيت كويلهاي آب سرد و  -7-7
ونه أي باشد كه ظرفيت موردنياز و سرعت آب در آنها در محدوده گداشته و مداربندي آنها به 

  يرد. گاستاندارد فوق قرار 

كتورهاي انتهايي كويلها از لوله مسي بي درز بوده و توسط جوش نقره به لوله هاي مسي متصل شده كل -7-8
  ي باشد. چيپو لوله اتصال آب به كلكتورها نيز داراي انتهاي 

  وش بسته شده باشند. پير و تخليه باشند كه توسط درگهريك از كويلها بايستي داراي هوا -7-9

وشيده شوند تا از كلكتورها و پ عايق دار الوانيزهگط صفحات دو سر انتهايي كويلها بايستي توس -7-10
  ردد. گخمهاي انتهايي محافظت 

رديده باشند. و در گه در جداول مشخصات قيد چاز آن رافت فشار آب و هوا در كويلها نبايستي بيشت -7-11
يم شير مزبور مورد سيستمهاي با منبع انبساط بسته كويلها بايستي مجهز به شير اطمينان فشار باشند. تنظ

  ردد. گرفته و توسط فروشنده تنظيم و نصب گبايستي براساس فشار طراحي كويل صورت 

ي بعد از كويل حرارتي بايستي گبراي نصب ترموستات ضديخ زد با قابليت دسترسي فاصله مناسب -7-12
  رفته شود. گدرنظر 

  ربي زدايي شده و در كوره خشك شوند.چس از ساخت پكليه كويلها بايستي  -7-13

  رفته شوند كه به لحاظ وزن كويل قابل حمل باشند. گيلها به صورتي درنظر كو -7-14

چنانچه در ر سرعت هوا برروي كويل هاي برودتي و حرارتي ثحداك Single-Zoneدر هواسازهاي  -7-15
  ردد. گمحدود  Fpm 550به جدول مشخصات قيد نشده باشد 

ر سرعت هوا برروي ثحداك اشدچنانچه در جدول مشخصات قيد نشده ب Multi-Zoneسازهاي ادر هو -7-16
  ردد.گمحدود  700Fpmبه و برروي كويل حرارتي  Fpm 550كويل برودتي به 



  ان ، تأييدات ، دستوركار و محدوديتها گتوليد كنند - 8

مانكار پياني كه توسط گسفارشي ميباشد لذا توليدكنند "اه كامالگبا توجه به آنكه هواساز يك دست -8-1
شخصات فوق را مطالعه نموده و با اعالم كتبي قبولي كليه مندرجات ردند بايستي كليه مگانتخاب مي

  فوق نسبت به اعالم قيمت اقدام نمايند. 

واهي هاي مربوط به تست هواساز و ظرفيت كويلهارا به مهندس مشاور ارايه گيمانكار بايستي كليه پ -8-2
  نمايد. 

شاور برسد الزم بذكر است اين تأييديه تمام نقشه ها و ديتيلها قبل از اجراء ميبايست به تأييد مهندس م -8-3
  ي ميباشد. گو سازنده نبوده و تنها براي هماهن يمانكارپوليت ئرافع مس

محدوديتهاي محل نصب هواسازها را به توليد كننده اعالم نمايد تا توليد كننده در  "يمانكار بايستي قبالپ -8-4
  ل نمايد. اههاي استاندارد خود اعماگصورت لزوم تغييراتي در ابعاد دست

داراي يك فن جهت تأمين هوادهي و فشار مورد نياز باشند استفاده از بيش از يك  "هواسازها ترجيحا -8-5
 ردد.گ گبا مهندس مشاور هماهن "بايستي قبال 4-8فن بعلت محدوديتهاي بند 

ده باشند و توليد كنن صنايع سرماآفرين ايران، ها ساخت يكي از كارخانه هاي ساراول ، تهويههواساز -8-6
اهي كامل داشته و براساس مندرجات فوق ارايه قيمت نموده و گبايستي از كليه مندرجات فوق آ

 اه خود را توليد نمايد.گدست

نصب و راه اندازي و يا نظارت بر نصب و راه اندازي بايستي توسط عوامل و كارشناسان فروشنده  -8-7
  انكار ميباشد.هماهنگي و حسن انجام اين مورد كامالً بعهده پيم ،صورت گيرد



   و بوستر پمپ ها  هاي سيركوالسيونپمپمشخصات فني 

  هاي سيركوالسيون پمپ - 1

هاي سيركوالسيون اعم از زميني و خطي بايستي داراي سيل مكانيكي باشند. سيل مكانيكي پمپكليه  -1-1
  قابل نصب باشند.   پمپمن آلماني بوده كه بدون تراش شفت گهاي زميني بايستي از نوع بورپمپ

  باشند.  IP54هاي سيركوالسيون بايستي حداقل داراي درجه حفاظت پمپكتروموتورهاي كليه ال -1-2

له ، روي شاسي مستقر و به صورت پهاي زميني بايستي توسط فروشنده به الكتروموتور كوپمپكليه  -1-3
  ه و آماده بكار تحويل شده باشد. چارپاهي يكگدست

   هاي زميني بايستي داراي حفاظ باشد.پمپ گلينپوك -1-4

  هاي زميني بايستي مطابق قطر قيد شده در مشخصات جدول نقشه ها تراشيده شود. پمپروانه پقطر  -1-5

 گو دو دست رن گضدزن گزدايي توسط دو دست رن گس از زنپهاي زميني بايستي پمپشاسي  -1-6
 آميزي شده باشد. گروغني در كارخانه فروشنده رن

 بوستر پمپها - 2

يك پارچه (با كليه شيرآالت، صافي ها، لرزه گيرها، بوستر پمپ بايستي به صورت يك دستگاه  -2-1
 -كليدهاي قدرت و فرمان -تابلوي برق كنترل و فرمان مجهز به كنترل فازكلكتورهاي مكش و رانش، 

كنتاكتورها و بي متالها با ماركها و مدلهاي مورد تاييد مشاور مندرج در مشخصات برقي، كليدها يا 
بار و كليه ملزوماتي كه عملكرد مطمئن آنرا  16ايتاليايي با فشار كار  سنسورهاي فشار، منبع ديافراگمي

 تضمين نمايد) توسط كارخانه سازنده مونتاژ و بر روي شاسي تحويل گردد. 

 بوستر پمپ دور متغير بايستي داراي درايو كنترل دور بوده و با فرمان از سنسور فشار عمل نمايد. -2-2

اي طراحي و ساخته شده باشد كه در صورت عدم استفاده طوالني  بوستر پمپ آتش نشاني بايستي بگونه -2-3
 .. (از نوع خود سرويس باشد)دنمدت پمپهاگريپاژ نكن

بوسترپمپ آبرساني و يا بوسترپمپ مشترك آبرساني+آتش نشاني بايستي با استفاده از پمپهاي تمام  -2-4
) ، به عبارتي پروانه و نشده باشد(حتي اگر در نقشه ها اين موضوع قيد استنلس استيل ساخته شده باشند 

ساخته شده  (STAINLESS STEEL)بدنه پمپهاي استفاده شده در بوسترپمپ كالًً از فوالد ضد زنگ 
 د. نباش



كليه تجهيزات جانبي كه الزاماً از اجزاء تشكيل دهنده بوسترپمپ نميباشند (مانند فلوسوييچ) ولي  -2-5
پ به آنها نياز مي باشد، بايستي همراه بوستر پمپ درهنگام راه اندازي و عملكرد صحيح بوسترپم

 خريداري گردد.

 كليه موارد مربوط به پمپهاي سيركوالسيون بايستي در پمپهاي بوستر پمپ نيز رعايت شده باشند. -2-6

كيفيت ساخت بوسترپمپ مشابه بوسترپمپهاي طراحي و مونتاژ شده شركت گزينه صنعت تاسيسات  -2-7
 باشد.

عاد نهايي بوسترپمپ، موقعيت استقرار تابلوي برق نسبت به پمپ ها، اقالم قبل از ساخت بايستي اب -2-8
استفاده شده در ساخت بوسترپمپ و غيره قبالً با دستگاه نظارت هماهنگ شده و تاييديه كتبي اخذ 
شود، در غير آن هزينه هاي هرگونه تغييرات  و دوباره كاري و مسئوليتهاي مربوطه بعهده پيمانكار و 

 خواهد بود.فروشنده 

 



  مشخصات فني عايقهاي حرارتي و رطوبتي  

  عايقهاي رطوبتي  - 1

سيستم  لوله هاي حامل آب سرد "مخصوصا ي فلزيررطوبت محيط بر لوله هاثيري ازاگجهت جلو -1-1
س پبايستي سياه و همچنين لوله هاي گالوانيزه آب گرم مصرفي  ي فوالديكليه لوله ها ،برودتي

آميزي  گرن P-100مانند آلتن يا تورسيل  ايه قيريپرايمرپ گرنزدايي توسط يك اليه  گاززن
    هاي آلكيدي مورد قبول نميباشد. گد. استفاده از ضدزننردگ

دواليه نوار يك اليه رنگ (چسب) پرايمر آلتن و بايستي توسط  وگاز لوله هاي آب سرد بهداشتي -1-2
  ردند. گي چيپنوارآلتن رايمر پ

بايستي  مصرفي آب سرد و درين فن كويلها جنوب كشور لوله هايدر مناطق مرطوب مانند شمال  و  -1-3
   (حتي اگر در نقشه ها قيد نشده باشند).ردند.گعايقكاري حرارتي نيز  ،يچيپعالوه بر نوار

   با منافذ سلولي بسته عايقهاي حرارتي - 2

ز مواد االستومري ي ساخته شده اايش ساخته لوله پبا استفاده از عايق  چاين 4عايقكاري لوله ها تا سايز  -2-1
(توضيح اينكه با توجه به وضعيت بازار ميتوان براي لوله  با منافذ سلولي بسته  مشابه آرموفلكس ميباشد.

    .ذيل نيز استفاده كرد.) 2-2اينچ از عايقهاي رولي مندرج در بند  4اينچ و  3هاي 

با استفاده از عايقهاي رولي يا  اينچ و همچنين كانالهاي هوا 4عايقكاري لوله هاي با سايز بزرگتر از  -2-2
   مشابه آرموفلكس ميباشد.ورقه اي ساخته شده از مواد االستومري با منافذ سلولي بسته 

نين چاتاقهاي هواساز و موتورخانه و همفضاي باز يا و لوله هاي نمايان در  ي هواعايقكاري كانالها -2-3
ق االستومري با منافذ سلولي بسته كه داراي رم مصرفي و مشابه  با استفاده از عايگمنابع انبساط و آب 

ميليمتر)  2/0ميكرون ( 230الي  200 كلي به ضخامت و پلي پروپيلن ورق آلومينيومتركيبي از روكش 
  اجراء خواهند شد.  ،ميباشند

 سب دارچير و نوار عايق گسب درزچ، نوارمخصوص عايقهاي االستومريسب چعايقكاريها بايستي با  -2-4
 رفته و استفاده از مفتول سيمي جهت بستن عايق مورد تأييد نمي باشد.گورت ص  عايقاز جنس 

 عايقهاي حرارتي ساخته شده از پشمهاي معدني (مانند پشم شيشه، پشم سنگ يا مشابه) - 3

كيلوگرم در مترمكعب و يك ال كاغذ كرافت  12عايقهاي پشم شيشه پتويي يا رولي با وزن مخصوص  -3-1
 مي باشند.



كيلوگرم در مترمكعب و يك ال كاغذ كرافت  28پتويي يا رولي با وزن مخصوص عايقهاي پشم سنگ  -3-2
مي باشند مگر در مورد عايقكاري دودكش كه بدون كاغذ كرافت بوده و فقط داراي روكش از توري 

 ميباشند.و مل و ماستيك و رنگ مقاوم در مقابل حرارت يا پشم سنگ با روكش آلومينيومي گالوانيزه 

يشه پيش ساخته كارخانه اي داراي روكش آلومينيومي كارخانه اي و وزن مخصوص عايقهاي پشم ش -3-3
مخصوص درزبندي و بستهاي آلومينيومي، كيلوگرم در مترمكعب ميباشند كه بايستي با نوار چسب  65

 حلقوي آلومينيومي اجرا گردند.

و وزن مخصوص عايقهاي پشم سنگ پيش ساخته كارخانه اي داراي روكش آلومينيومي كارخانه اي  -3-4
مخصوص درزبندي و بستهاي آلومينيومي، كيلوگرم در مترمكعب ميباشند كه بايستي با نوار چسب  80

 حلقوي آلومينيومي اجرا گردند.



  ي تراكمييلرهاچمشخصات فني 

  شتي گرسورهاي رفت و برپكم - 1

يا   R22 / R407Cاز مبرد گمناسب براي  Semi-hermeticرسورها بايستي از  نوع  نيمه  بسته  پكم -1-1
R134a  ها باشند.  هگاظرفيت مورد نياز مندرج در نقشه ها و جداول مشخصات دستطبق  

باشند  Unloaderرسورها بايستي مجهز به پرسور يا كمتر دارند كمپكم 4يلرهايي كه چدر مورد  -1-2
رسور بايستي داراي شير پيلر و يا در هر مدار تبريد حداقل يك  كمچرسورهاي هر پ(نصف كم
Unloader  برقي از نوعSuction cut off  .(باشند  

  باشند.  IP54رسورها بايستي داراي مافلر (صداخفه كن) و درجه حفاظت پكليه كم -1-3

ير و ايزوالتور ارتعاشي گايه توسط فنرهاي لرزه پرفته و گايه قرار پرسورها روي يك پمجموعه كم -1-4
  به طور كامل از شاسي اصلي ايزوله شده باشد. 

رسور از درجه پرسور براي حفاظت كمپبايستي مجهز به ترموستات روي سرسيلندر كمرسورها پكم -1-5
  باشند.  Dischargeال در حرارت با

  باشند.  Carlyle (Carrier) "رسورها ترجيحاپكم -1-6

  كندانسورها  - 2

  كندانسورهاي هواخنك  -2-1

 له مستقيم و مناسبپكندانسورهاي هواخنك بايستي داراي فن ملخي با الكتروموتور كو -2-1-1
  نصب در هواي آزاد باشند.

ر ثآلومينيوم به ضخامتهاي مناسب و با حداك ژتيغه هاي فن كندانسورها بايستي از آليا -2-1-2
يا از نوع پليمري مقاوم در مقابل اشعه ي محيط بوده و گمقاومت در برابر رطوبت و خورند

  داراي حفاظ باشند. ماوراء بنفش خورشيد بوده و 

  د. نخانه به صورت استاتيكي و ديناميكي باالنس شده باشهريك از فنها بايستي در كار -2-1-3

بوده و داراي كالس  (TEFC)با فن  هبسته خنك شوند "الكتروموتور فنها از نوع كامال -2-1-4
 باشند. IP55ت داراي درجه حفاظو  Fعايقي 



نصب در هواي كاركرد عمودي ومناسب ساخت كشورهاي اروپايي، بايستي  هاالكتروموتور -2-1-5
  د. نباشدرجه سانتيگراد  60محيط حداقل با دماي آزاد 

ساخته شده  / آلومينيومي ره هاي مسيپكويل كندانسورها بايستي از لوله مسي بي درز با  -2-1-6
قيمت پايه كندانسور هواخنك در برآورد ملحوظ  %15معادل ره مسي پباشند. (اضافه بهاي 

   گرديده است).

  يرد . گي توسط جوش نقره صورت اتصال لوله هاي كويل به كلكتورهاي انتهايي بايست -2-1-7

ربي چس جهت پتست شده و س 450psigس از ساخت بايستي تحت فشار پكليه كويلها  -2-1-8
  زدايي شستشو داده شده و در كوره خشك شوند. 

ربي زدايي و فسفاته چس از پساخته شده و  Z375الوانيزه گبدنه كندانسور بايستي از ورق  -2-1-9
  ردد. گميزي آ گتيك رندري الكترواستاپو گشدن با دو دست رن

هداري و دسترسي به الكتروموتور بايستي در بدنه گه هاي بازديد جهت سرويس و نچدري -2-1-10
  يش بيني شده باشد. پكندانسور 

مستقر  ،رددگآميزي مي گكليه اجزاء بايستي برروي يك شاسي محكم كه همراه بدنه رن -2-1-11
  شده باشند. 

  باشد. subcoolingكندانسور هواخنك بايستي مجهز به كويلهاي  -2-1-12

(در صورت لزوم و با صالحديد فروشنده يا  كندانسور هواخنك با توجه به موقعيت نصب -2-1-13
در اين رابطه اضافه بهايي پرداخت  باشد. (Receiver)بايستي مجهز به ريسيور  توليد كننده)
  نخواهد شد.

نترل كندانسور بايستي داراي تابلوي برق مجهز به كليد اصلي قطع و وصل و سيستم  ك -2-1-14
يش پيلر چسيستم كنترل فن را در تابلوي برق  گاناتوماتيك فنها باشد (بعضي از توليد كنند

  بيني ميكنند). 

كندانسور بايستي داراي شيرهاي قطع و وصل (در سمت كندانسور) ، شير يكطرفه و شير  -2-1-15
  ند.  ردگيلر ارايه چيلر) باشد. اين شيرآالت بايستي توسط توليدكننده چاطمينان (در سمت 



  كندانسورهاي آبي -2-2

رفته باشند كه گي قرار اونه گوسته لوله بوده و لوله ها بايستي به پكندانسورهاي آبي از نوع  -2-2-1
  ذير باشد. پانه امكان گتعويض هر لوله به صورت جدا

 outer low fin type tubesلوله هاي كندانسور آبي بايستي از نوع فين دار (از خارج) باشند  -2-2-2
مطابق با فشار كاري و  (SCH-40) 40ور از از لوله فوالدي بي درز رده وسته كندانسپو 

  استانداردهاي مربوطه ساخته شده باشد.  

ربي زدايي شده چ پس از ساخت لوله هاي مسي استفاده شده در كندانسور بايستيپوسته و  -2-2-3
  باشند . 

مستقيم به لوله  وش قابل برداشتن در هر دو انتها جهت دسترسيپكندانسور بايستي داراي در -2-2-4
  ها باشد. 

ارتباطي  (Header)يلر بيش از يك كندانسور داشته باشد بايستي كلكتور چدر صورتي كه  -2-2-5
يلر تهيه و برروي چلوله هاي ورودي و خروجي كندانسورها توسط كارخانه سازنده 

  كندانسورها نصب شده باشد. 

كه بيش از يك  محل اتصال لوله هاي آب ورودي و خروجي كندانسور در مواردي -2-2-6
  كندانسور استفاده ميشود بايستي به صورت فلنجي باشد. 

 5/1وسته باشد و حداقل با پوسته بايستي متناسب با فشار مبرد در قسمت پفشار كار قسمت  -2-2-7
  برابر فشاركار تست شده باشد. 

برروي كندانسور  ANSI 89.1شير اطمينان فشار در سمت مبرد بايستي مطابق استاندارد  -2-2-8
ندين شير اين شيرها بايستي داراي نقطه اتصال چشده باشد و در صورت استفاده از نصب 

  مشترك باشند. 

لوازم كنترل جريان مبرد بايستي توسط كارخانه سازنده نصب و لوله كشيهاي مربوطه انجام  -2-2-9
  شده باشد. 

  راتور پاوا - 3

رول شده  Internal Finاز نوع  وش قابل برداشت و لوله هاي مسيپوسته و لوله با درپراتور از نوع پاوا -3-1
مشاور تأييد  بايستي باآلومينيومي  اي ره هاي ستارهپباشد. (استفاده از لوله مسي با  Tube sheetبه 

  باشد) .



 Eddy Currentدر كارخانه سازنده لوله مسي تست  راتور بايستياپلوله هاي مسي استفاده شده در او -3-2
ربي پس از ساخت چ قابل ارائه باشد. و اواپراتور نيزوگواهي مربوطه  رفتهگبرروي آنها صورت 

  زدايي شده باشد.

  پوسته ولوله هاي مسي استفاده شده در اواپراتور بايستي پس از ساخت چربي زدايي شده باشند. -3-3

يلن مي باشد. در صورت استفاده از پروپلي پاسه با بافلهاي از جنس پراتور از نوع يك پمدار آب اوا -3-4
  س بافل بايستي مسي باشد.   بافلهاي فلزي جن

انه گجدا "راتور نيز بايد به همان تعداد مدار كامالپاوا ،يلرچاه گبا توجه به تعداد مدارهاي مبرد دست -3-5
  براي تبخير مبرد داشته باشد. 

منافذ سلولي بسته راي ادراتور از بيرون بايستي توسط عايقهاي االستومري پعايقكاري حرارتي اوا -3-6
(Closed cell) ابه مشArmoflex  يرد.گميليمتر صورت  19به ضخامت حداقل  

  يرد. گدر مدار مبرد و آب تحت آزمايش فشار قرار  ASMEراتور بايستي مطابق مدهاي پاوا -3-7

  باشد.  Maximum operating pressure Protectionهر مدار مبرد بايستي داراي شير انبساط مجهز به  -3-8

  ر يلچلوازم كنترل مكانيكي تعبيه شده در  - 4

  رسور.پايين براي كنترل فشار مكش و رانش كمپكنترلهاي فشار باال و  -4-1

  رسور.پكنترل فشار روغن براي كنترل اختالف فشار روغن و فشار مكش كم -4-2

  شير سولونوييدي براي كنترل جريان مبرد.  -4-3

  مبرد. ژشير اطمينان و شير دستي شار -4-4

  مبرداز و رطوبت گالس) براي مشاهده مقدار گشيشه آبنما (سايت  -4-5

  يري گبراي رطوبت  همراه با مغزيفيلتر دراير -4-6

انل كنترل پليسيريني قابل نصب روي گدماسنجهاي سمت مكش ، رانش و روغن از نوع  -فشار سنج  -4-7
  از مبرد نيز داشته باشند).گيلر. (فشارسنجها بايستي درجه بندي دما با توجه به نوع چ

  (براي چيلرهاي با كندانسور آبي) آب كندانسورو (براي كليه چيلرها)  در مدار آب سرد چفلوسويي -4-8

  راتور باشد. پبايستي مجهز به اويل سهوا خنك با كندانسور هوايي مجزا يلر چ -4-9



  رسورهاپراتور اينترالك شده با مدار برق كمپي براي آب اواگترموستات ضديخ زد -4-10

  يلر چلوازم كنترل برقي تعبيه شده در  - 5

  رسورها پويض ترتيب كاركرد كمكنتاكتورها ، تايمرها و رله براي تع -5-1

  يلرچام استارت گتعويض مدارهاي مبرد در هن خودكار كليد -5-2

  رمكن برقي كارتل گكليد -5-3

 ژام دوفاز شدن ، معكوس شدن فازها ، كاهش يا افزايش ولتاگكنترل فاز براي قطع جريان برق در هن -5-4
  از حد مجاز ، افزايش جريان برق از حد مجاز

  رسورپكارتل روغن كم رم كردنگرمكن روغن براي گ -5-5

رمكن برقي يا گيف شدن فيلتر دراير ، خاموش بودن ثاه در شرايطي مانند كگقطع اتوماتيك دست -5-6
  رسورهاي باز) پي تسمه (در مورد كمگيدچيپ

راغهاي نشان چمجهز به كليد اصلي قطع برق ، اتصال زمين و  IP54تابلوهاي برق با درجه حفاظت  -5-7
 Self fault)فالت ياب   "ستم و علت خاموش شدن سيستم اصطالحادهنده خطاي بوجود آمده در سي

detector)  
ودري پ گكسي يا رنپوا گالوانيزه خارجي ساخته شده و با رنگبدنه تابلوي برق از ورق  -5-8

  آميزي شده باشد.  گي محيط رنگالكترواستاتيك مقاوم در مقابل رطوبت و خورند

دار آب سرد براي كنترل ظرفيت جهت كاركردن با ي دما روي ماند مرحله چكنترلر الكترونيكي  -5-9
 ها . Unloaderرسورها و پكم

  رايط تعيين ظرفيت ش - 6

يمان بوده و پيلرها مطابق جدول مشخصات ارايه شده در نقشه و اسناد و مدارك چظرفيت واقعي  -6-1
لذا  راتور و كندانسور ميباشد.پر از دماي آب ورودي و خروجي اواثيلر متأچظرفيت واقعي  "طبيعتا

 گ) با استفاده از كاتالوفهرست بها كليات 19يلر با رديفهاي فهرست بهأ (بند چجهت انطباق ظرفيت 
  ردد. گتوليد كننده به شرح زير عمل مي

  يلرهاي با كندانسور آبي چ -6-2

توليد كننده استخراج و مبناي انطباق  گيلر با توجه به شرايط زير از كاتالوچظرفيت واقعي  -6-2-1
  يرد. گرار ميرديف فهرست بهأ ق



 راد)گدرجه سانتي 12درجه فارنهايت ( 54راتور پدماي آب ورودي به اوا  
 راد) گدرجه سانتي 7درجه فارنهايت ( 44راتور پدماي آب خروجي از اوا  
  راد) گدرجه سانتي 5/29درجه فارنهايت ( 85دماي آب ورودي به كندانسور  
  راد) گجه سانتيدر 35درجه فارنهايت ( 95دماي آب خروجي از كندانسور  

  يلرهاي با كندانسور هوايي چ -6-3

توليد كننده استخراج و مبناي انطباق  گيلر با توجه به شرايط زير از كاتالوچظرفيت واقعي  -6-3-1
  يرد. گرديف فهرست بهأ قرار مي

 راد)گدرجه سانتي 12درجه فارنهايت ( 54راتور پدماي آب ورودي به اوا  
 راد) گدرجه سانتي 7رنهايت (درجه فا 44راتور پدماي آب خروجي از اوا  
  رسور پاز خروجي از كمگدماي اشباع(SDT)  درجه  55درجه فارنهايت ( 130برابر

   22راد) براي فريون گسانتي
توليد كننده استخراج و  گظرفيت واقعي كندانسور هوايي با توجه به شرايط زير از كاتالو -6-3-2

  يرد. گمبناي انطباق رديف فهرست بهأ قرار مي
 22راد) براي فريون گدرجه سانتي 55درجه فارنهايت ( 130از برابر گر دماي تقطي   
  راد) گدرجه سانتي 38درجه فارنهايت ( 100دماي خشك هواي خارج  
  ارتفاع در سطح دريا(SEA LEVEL)   

  ان و ضمانتها گتوليد كنند - 7

اه خود اقدام گدست يلر بايستي با توجه به موارد فني فوق نسبت به ارايه قيمت و توليدچان گتوليدكنند -7-1
  نمايند. 

اهها مطابق جزييات فوق بوده و تأييدات مهندس مشاور فقط گول صحت ساخت دستئيمانكار مسپ -7-2
  يمانكار و سازنده نميباشد.پليتها و تعهدات ئووجه رافع مس چي داشته و به هيگجنبه هماهن

  باشد.  يلر ساخت يكي از شركتهاي ساراول، سرما آفرين، تهويهچ -7-3

يلر را ارايه نمايد. تاريخ شروع ضمانت تاريخ چننده بايستي ضمانت دو ساله بعد از راه اندازي توليد ك -7-4
 راه اندازي توسط فروشنده يا توليد كننده خواهد بود. 

نصب و راه اندازي و يا نظارت بر نصب و راه اندازي بايستي توسط عوامل و كارشناسان فروشنده  -7-5
  اين مورد كامالً بعهده پيمانكار ميباشد.صورت گيرد، هماهنگي و حسن انجام 



  يرها گ مشخصات فني سختي

  روغني از خارج ميباشند.  گوكسي از داخل و رنپوشش اپيرها از ورق سياه با گمنبع اصلي سختي  - 1

  كف منبع اصلي سختي گير به صورت دوجداره جهت نصب نازلها باشد. - 2

و سرويس نوع فالنجي در قسمت فوقاني هول ) ه بازديد (منچير بايستي داراي دريگ منبع اصلي سختي - 3
  باشد. وكناري بدنه مخزن 

براي به حداقل رساندن افت فشار و جمع آوري يكنواخت آّب سختي گيري شده دركف منبع بايستي به  - 4
  سانتيمتر يك عدد نازل نصب شده باشد. 5فاصله حدود هر 

  الستيكي ميباشد. پير از نوع گمنبع آب نمك سختي  - 5

ل سختي گير ميبايست ساخت انگليس، فرانسه يا آلمان و از نوع درجه يك بوده و هر فوت مكعب رزين داخ - 6
  كيلوگرين سختي باشد. 30رزين داراي قدرت جذب 

  . عالوه بر سيليس دانه بندي شده در زير رزين بايستي روي رزين نيز سيليس يا شن دانه بندي شده ريخته شود - 7

  اني جهت توزيع يكنواخت آب ورودي باشد.سختي گير مجهز به آب پخش كن فوق - 8

آب شير نمونه برداري نمونه برداري آب خام، هيدروليكي چند راهه، شير  سختي گير بايستي مجهز به شير - 9
سختي گيري شده، شيرهواگيري، شيرهاي اصلي ورودي و خروجي، شيرفلكه خط مكش نمك، شيرتخليه، 

نج برروي هر ستون سختي گير، كنتورآب برروي صافي جهت نصب روي لوله مكش محلول نمك، فشارس
  لوله خروجي هر ستون سختي گير و كيت محلول سختي سنج باشد.

  يرهاي الكترونيكي بالمانع ميباشد. گدر صورت موافقت مهندس مشاور استفاده از سختي  - 10

مشخصات  حرارت گستر، يا زالل ايران و با ملحوظ داشتنموجان، سختي گيرها ساخت يكي از كارخانجات  - 11
  فوق باشند.



 مشخصات فني منابع

  نابع توليد آب گرم بهداشتيم - 1

ميليمتر از ورق سياه  6الوانيزه و باالتر از گميليمتر از ورق  6رم بهداشتي تا ضخامت گمنابع توليد آب  -1-1
  روغني از خارج ميباشند.  گوكسي از داخل و رنپوشش اپبا 

 گه آدم رو (منهول) جهت بازديد و تجديد رنچه دريمنبع ساخته شده  از ورق سياه  بايستي مجهز ب -1-2
  آميزي داخل منبع باشد. 

از نوع كويلي باشد لوله هاي كويل مربوطه بايستي از نوع لوله مسي  اگررم بهداشتي گمنبع توليد آب  -1-3
ميليمتر و ضخامت جدار حداقل يك  18(قطر خارجي  چهارم اينچبدون درز به قطر خارجي سه 

  بار آزمايش شده باشد.  16و كويل با فشار حداقل ميليمتر) باشند 

  بار ميباشد.  10رم حداقل گفشار تست منبع آب  -1-4

 د.ستر باشنگرم بهداشتي ساخت كارخانه خانيران ، تهران مبدل يا حرارت گمنابع توليد آب  -1-5

 منابع انبساط ديافراگمي - 2

 و روغني از خارجبدنه ساخته شده از ورق فوالدي سياه با رنگ آميزي اپوكسي از داخل  -2-1

 و قابل تعويض EPDM جنس الستيك داراي ديافراگم از -2-2

 بار 10داراي فشار كار حداقل  -2-3

 ايتاليا ELBIساخت اروپاي غربي مشابه مدلهاي  -2-4

 منابع فلزي ذخيره آب  - 3

 آب از ورق گالوانيزه گرم و مجهز به دريچه آدم رو ميباشند.ذخيره  فلزي منابع  -3-1

خروج آب بايستي مطابق نقشه ها و قبل از اتمام ساخت منبع به توليد  تعداد و سايز بوشنهاي ورود و -3-2
كننده ارائه گردد تا در ساخت ملحوظ گرديده و در كارگاه نيازي به كم يا زياد كردن بوشنها و 

 جوشكاري نباشد.

وي سانتيمتر بايد مجهز به نردبان و سك 200ليتر يا به ارتفاع بيش از  15000منابع به ظرفيت بيش از  -3-3
 بازديد جهت دسترسي به دريچه آدم رو باشند.



، يك دست رنگ مياني (zinc-rich epoxy)منبع از خارج با يكدست ضد زنگ زينك ريچ اپوكسي  -3-4
 اپوكسي و يك دست رنگ رويه اپوكسي رنگ آميزي شود.

منبع از داخل با دو دست آستري نيمه براق بر پايه پلي يورتان مخصوص سطوح آلومينيومي و  -3-5
لوانيزه، يك دست رنگ مياني نيمه براق برپايه اپوكسي پلي آميد و يكدست رنگ رويه براق بر گا

 پايه پلي يورتان رنگ آميزي شود.

و رنگ (قلم مو يا پيستوله) شش ارنگهاي مورد مصرف ساخت شركت پارس پامچال بوده و نحوه پ -3-6
 شركت مزبور باشد.مقادير اختالط رنگ با هاردنر و تينر بايستي مطابق دستورالعمل 

در  ليعايق كاري حرارتي منبع بايستي طبق مندرجات نقشه ها يا ديگر مدارك پيمان صورت گيرد و -3-7
ميليمتر و داراي پوشش محافظ از ورق گالوانيزه يا آلومينيومي  50هر صورت حداقل ضخامت عايق 

  خواهد بود.

 منابع فلزي ذخيره سوخت - 4

 دريچه آدم رو ميباشند.پايه و ي سياه و مجهز به سوخت از ورق فوالدذخيره  فلزي منابع -4-1

تعداد و سايز بوشنهاي ورود و خروج و پركن سوخت بايستي مطابق نقشه ها و قبل از اتمام ساخت  -4-2
منبع به توليد كننده ارائه گردد تا در ساخت ملحوظ گرديده و در كارگاه نيازي به كم يا زياد كردن 

 بوشنها و جوشكاري نباشد.

بايد مجهز به نردبان و سكوي  سانتيمتر 200يا به ارتفاع بيش از  ليتر 15000ظرفيت بيش از  منابع به -4-3
 باشند. آدم روجهت دسترسي به دريچه  بازديد

منبع از داخل و خارج با يكدست ضد زنگ اپوكسي، يك دست رنگ مياني اپوكسي و يك دست  -4-4
 رنگ رويه اپوكسي رنگ آميزي شود.

و رنگ (قلم مو يا پيستوله) شركت پارس پامچال بوده و نحوه پاشش رنگهاي مورد مصرف ساخت  -4-5
  مقادير اختالط رنگ با هاردنر و تينر بايستي مطابق دستورالعمل شركت مزبور باشد.



  اهها و دودكش گمشخصات فني بستها ، تكيه  

 ها گاهبستها و تكيه  - 1

بـا رنـگ   ي ايش ساخته كارخانـه  پهاي اه لوله هاي افقي بايستي با استفاده از بستگ جزء بااليي تكيه  -1-1
  .بستيران)ساخت ردند (جرا گلي اتيلني ميباشند اپكه داراي نشيمن آميزي كامل 

 ردند. گيش ساخته اجراء پي پبستهاي لوله هاي عمودي ميتوانند با استفاده از كر -1-2

يده و با ردگاجراء اه لوله هاي افقي بايستي با استفاده از ناوداني و مطابق جزييات گاييني تكيه پجزء  -1-3
 يك دست ضد زنگ و يك دست رنگ روغني رنگ آميزي گردند.

(براي لوله هاي فوالدي سياه و بستهاي كارخانه اي پيش ساخته بايستي داراي رنگ آميزي كامل  -1-4
بوده و نمونه هاي آن قبل از  گالوانيزه) يا پوشش گالوانيزه سرد(فقط براي لوله هاي گالوانيزه)

 گاه به تاييد مهندس مشاور رسيده باشد.استفاده در كار

 تنظيم اجراءه مهرپيچ وبا تمام رزوه رد گاه كانالها با استفاده از نبشي يا ناوداني و آويز ميلگتكيه  -1-5
 و با يك دست ضد زنگ و يك دست رنگ روغني رنگ آميزي گردند. يدهردگ

 كليه آويزهاي استفاده شده بايستي از نوع تمام رزوه باشند. -1-6

رت عدم استفاده از بستهاي پيش ساخته كارخانه اي الزم است كه بستهاي كارگاهي كامالً در صو -1-7
 شكيل و مطابق جزييات اجرايي ساخته شوند.

 بستهاي غيركارخانه اي بايستي با يك دست ضدزنگ و يك دست رنگ روغني رنگ آميزي گردند. -1-8

 دودكشها - 2

رجيحاً بايستي با استفاده از لوله هاي دودكشهاي عمودي كه در داخل ساختمان اجرا مي گردند ت -2-1
استفاده از بوشن صورت گرفته و در داخل داكت  ايآزبست سيمان و با اتصاالت سركاسه دار 

 مخصوص دودكش قرار گرفته و توسط مصالح ساختماني محصور گردند.

سنگ  پشم بايستي با استفاده ازمصالح ساختماني محصور مي شود  عمودي فلزي كه در داخلدودكش  -2-2
يا  مقاوم در مقابل حرارت و آب گالوانيزه، ماستيك ورنگّ، روكش توري چاين 4 حداقل به ضخامت

 ردد. گ عايقكاري روكش فويل آلومينيومي



در صورتي كه لوله دودكش در فضاي خارج از ساختمان با استفاده از ورق فوالدي ساخته شده باشد و  -2-3
در آن صورت عالوه بر عايقكاري بايستي روكش از ورق  در داخل مصالح ساختماني قرار نداشته باشد

  ردد. گبرروي عايق دودكش اجراء ميليمتر  7/0آلومينيومي آندايز به ضخامت حداقل 

ساخته شده از ورق گالوانيزه به ضخامت يا مشابه  Hير از نوع گدودكش بايستي مجهز به كالهك باد -2-4
  ير با استفاده از مصالح ساختماني ساخته شده باشد.مگر اينكه كالهك بادگ باشد.ميليمتر  5/1حداقل 

دودكش بايستي مجهز به دريچه تخليه دوده با تمام اتصاالت و بستهاي الزم و دو دست رنگ محتوي  -2-5
تركيبات روي و كرم باشد و جزييات و نقشه هاي كارگاهي ساخت بستها و دريچه تخليه دوده 

 باشد.بايستي قبالً به تائيد مهندس مشاور رسيده 

لوله رابط دستگاه گازسوز با دودكش قايم الزاماً با ورق فوالدي با ضخامت متناسب با قطر آن ساخته  -2-6
الوانيزه، ماستيك گ، روكش توري چاين 4 حداقل به ضخامتپشم سنگ  استفاده ازشده و بايستي با 

  يا روكش فويل آلومينيومي عايقكاري گردد. مقاوم در مقابل حرارت و آب گورن

ذاري گمقررات ملي ساختمان در رابطه با ساخت و كار 17و  14 ثيه نكات ذكر شده در مباحكل -2-7
 ردند.گدودكشها بايستي  رعايت 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی

 

 
 

 مشخصات مصالح مصرفی

 و مشخصات فنی خصوصی

 تأسیسات برقی

 

فنی خصوصی حاضر به منظور تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات مصالح ، مشخصات 

مشخصات فنی عمومی پروژه همان  اًتجهیزات ، نحوه اجراء کارهای تأسیسات برقی می باشد . ضمن

مشخصات فنی عمومی و اجرائی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی تحت عنوان تأسیسات برقی فشار 

( و تأسیسات برقی جریان ضعیف )نشریه دومتجدیدنظر  111-1ماره ضعیف و فشار متوسط )نشریه ش

های ردیابی و اعالم حریق ، مشخصات فنی عمومی و اجرائی سیستم( تجدیدنظر اول111-2شماره 

های جزئیات اجرائی تیپ تأسیسات الکتریکی ساختمان )نشریه و نقشه( 222ساختمان )نشریه شماره 

ضمناً مواردی که در کلیات و یا مقدمه  ریزی کشور می باشد.رنامهسازمان مدیریت و ب( 393شماره 

بهأ درج گردیده و به نوعی به مشخصات مصالح مربوط های فهرستها و یا ردیفهریک از سرفصل

 باشد. گردد بخشی از مشخصات عمومی پروژه میمی

اقالم تأسیسات برقی  کنندگاندر انتهای مشخصات فنی خصوصی تأسیسات برقی فهرست تأمین       

مورد نیاز پروژه نیز گنجانده شده است تا پیمانکار نسبت به تأمین اقالم تأسیسات برقی از 

 اقدام نماید. پس از تائید نمونه  کنندگان مذکورتأمین

 

 روشنائی چراغهای 
 

 چراغهای روکار فلورسنت و کامپکت 

نتهی مراتب بدنه چراغها ترکیبی از مشخصات چراغهای روکار مشابه چراغهای توکار بوده و م

ورق آهنی با مواد مقاوم تر در شرایط پروژه می باشد )بدنه پوشش و پیرامونی چراغ(. بدیهی است 

شخصه لوور بسته به نوع چراغ روکار نظیر روکار رفلکتوری بعضی از موارد توضیحات قبل را شامل م

 نمی باشند.

 چراغ کامپکت سیلندری روکار

غهای روکار سیلندری مشابه چراغهای توکار بوده منتهی مراتب بدنه پوشش چرا مشخصات

پیرامونی چراغ از جنس آلومینیوم بشکل سیلندری بوده و فاقد حلقه به شکل چراغهای توکار می باشد 

 بلکه شکل پوشش پیرامونی بگونه ای باشد که نمای حلقه مذکور بوجود آید. 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ای علمیساختمان موتورخانه سالن همایش ه

 

 
 

 چراغ فلورسنت صنعتی 

 بدنه چراغ پلی استر با الیافت شیشه . 

،  UVدارای حباب پلی کربنات شفاف ، دارای سطح پریسماتیک داخلی ، مقاوم در مقابل اشعه 

 لبه دوجداره حباب با نوار آب بندی از جنس فوم پلی اورتان با بست حباب استنلس استیل. 

 ارای پوشش )واشر( پی وی سی ورودی کابل یا سیم . د

 . IP65ضدرطوبت ، غبار ، درجه حفاظت 

 سرپیچ ضدرطوبت 

تجهیزات الکتریکی چراغ نظیر باالست الکترونیکی یا القائی ، استارتر و خازن از نوع بسیار 

 مرغوب )اروپای غربی( وسلوشوابه آلمان باشد. 

 اسرام استفاده شود. وات  32و  11از المپهای فلورسنت 

 

 چراغ باالی روشوئی 

 وات 32از نوع نور مخفی با یک عدد المپ کامپکت 

 

 

 اتصال وسایل برقی

 

برای اتصال وسایل برقی )شاسی اعالم حریق ، بلندگو دیواری ، چراغ و ....( در روی دیوار و یا  -1

 7×7الی  2×4تقریبی  سقف بدون سقف کاذب می بایستی یک عدد جعبه تقسیم مناسب به ابعاد

 سانتیمتر بدون درب و نظایر آن در داخل دیوار یا سقف کا گذاشته شود. 

 

های مربوطه ها )برق ، تلفن ، صوت و اعالم حریق( اتصاالت توسط ترمینالدر کلیه جعبه تقسیم -2

 سربندی گردد. 

 

.... می بایستی از طریق لوله ارتباط جعبه تقسیم به وسایل برقی نظیر دتکتور ، بلندگو ، چراغ و  -3

 کشی با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلدار با گلندهای مناسب انجام گیرد. 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی

 

 
 سیم ها

 سیم کشی داخلی 

ن کوئل از نوع سیم اکثر سیم کشی های داخلی نظیر سیم کشی مدارات روشنائی ، پریز و ف

 ولت می باشند.  751با ولتاژ اسمی  NYAمسی با هادی تک ال )تک مفتولی( با روکش ترموپالست 

،  IECیا استانداردهای  ISIRI 607ها می بایستی مطابق استاندارد ایرانی مشخصات سیم

VDE  وBS  .باشد 

 

 سیم کشی تابلوئی 

ال و یا قابل انعطاف )افشان( با روکش ای مسی تکهای تابلوئی از انواع مختلف سیم هکشیسیم

 باشد.ترموپالست می

 باشد. های مناسب مجاز نمیهای افشان داخل تابلو بدون استفاده از سرسیماتصال سیم

 

 کابل های فشار ضعیف

 

 کابلهای ارتباطی ساختمان 

مه از نوع کابل اکثر کابلهای مورد استفاده در این ساختمان از قبیل تک سیمه یا چند سی

NYY  می باشند که می بایستی مطابق استانداردISIRI 3569  یا استانداردهایIEC  وVDE  با

 ولت باشند. 600/1000ولتاژ اسمی 

 مقاطع و تعداد سیمها در نقشه درج گردیده است . 

 اتصال کابلهای ارتباطی بدون کابلشو مجاز نمی باشد. 

 

 سرسیم ها –کابلشوها 

 

 کابلشوها 

کلیه کابلشوهای مورد استفاده در پروژه از نوع مسی قلع اندود و بایستی برای بستن کلیه 

 کابلهای ارتباطی فشار ضعیف استفاده شود. 

 کلیه کابلشوها از نوع پرسی می باشند. 

 

 سرسیم ها 

کلیه اتصاالت سیم ها و کابلهای افشان در لوازم برقی در مقاطع پائین می بایستی از انواع 

 اسب سرسیم )سوزنی ، توخالی ، دوشاخ ، ...( استفاده گردد. من
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی
 

 
 لیدها ، پریزها و سوکت هاک

 

 کلیدها 

تمام کلیدهای روشنائی اعم از یک پل ، دوپل ، تبدیل ، صلیبی و دکمه فشاری که برای نصب 

ولت از نوع ساخت داخل بوده و می بایستی مطابق استاندارد  251آمپر  11ه ، کار درنظر گرفته شدرو

ISIRI  . باشد 

 باشند. IP54تمام کلیدهای بارانی روکار می بایستی با درجه حفاظت 

 

 پریزها 

ولت می باشند. این  251آمپر  12کار درروی دیوارها از نوع ارت دار بوده و روتمام پریزهای 

 باشند.  ISIRIبوده و می بایستی مطابق استاندارد  پریزها ساخت داخل

 

 هاکشیلوله

 

بایستی از اتصاالت مناسب باشد که میمیفوالدی  هایاز لوله اًساختمان عمدت لوله کشی های

 خم و بوشن استفاده گردد. 

 دد.گرلوله کشی در موتورخانه و اتاقهای برقی از لوله فوالدی گالوانیزه عمقی داغ استفاده می

ها از داخل سقف و برروی دیوار بصورت عمودی از های پریزهای مختلف در سرویسکشیلوله

 باشد. کشی در کف فضاهای مذکور مجاز نمیسقف انجام گیرد . به عبارتی لوله

های فلزی اسپیت با پیچ و رول پالک بایستی توسط بستها به سقف و دیوار میاتصال لوله

 های مناسب استفاده گردد. در صورت لزوم از نگهدارنده و ریل با بستمربوطه اجراء گردد و 

در موقع اتصال لوله ها به تابلوها و تجهیزات برقی می بایستی از لوله خرطومی فلزی گالوانیزه 

با روکش پی وی سی با کلیه اتصاالت از قبیل سرلوله ، گلندهای مختلف نوع مستقیم و زوایه دار 

 ی گردد. استفاده شود. برای نگهداری این لوله ها از بست گالوانیزه با روکش پی وی سی استفاده م

 

 وسایل تابلوئی

 تابلوهای برق

های مکانیکی ، باشند و باید  طوری ساخته شوند که در  برابر تنشتابلوها از جنس فلزی می

 الکتریکی ، حرارتی و همچنین اثر رطوبتی مقاوم باشد. 

 آمیزی تضمینهای مناسب رنگزدگی و خوردگی با استفاده از روشمتعلقات تابلو در مقابل زنگ

 ( . IP54شود . )درجه حفاظت 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی
 

 
 

برداری ای باشد که در برابر نیروهائی که در بهرهها یا جداره ها باید به اندازهمقاومت کلیه پوشش

 عادی بر آنها وارد می شود استقامت داشته باشد. 

وری در تابلو چیده شود که از نظر بهره برداری و نگهداری تسهیالت وسایل و دستگاهها باید ط

 کافی وجود داشته باشد. 

درصد امکان توسعه و اضافه نمودن وسایل را  21ای ساخته شوند که در حدود تابلوها باید بگونه

 در آینده داشته باشند. 

 د. ها باید برای بررسی و تعمیر به راحتی قابل دسترسی باشتمام قسمت

پیمانکار موظف است قبل از ساخت تابلوها مراتب را به مهندس مشاور جهت بررسی و تائید 

 تابلوساز اطالع دهد.

باشد. پیمانکار موظف تقریبی می های بصورتدر صورت درج در نقشه ابعاد کلیه تابلوهای برق

ساخت نقشه جانمائی  است قبل از ساخت هماهنگی الزم را با مشاور معمول دارد بطور مثال قبل از

تجهیزات ، نمای تابلو با درب و بدون درب ، مشخصات ابعادی ، بسته به مورد محل تهویه )فن( و 

های الکتریکی و نامگذاری دریچه تهویه در بدنه و مداربندی را ارائه و پس از ساخت ، ابعاد واقعی نقشه

 ساخت ارائه نماید. های چونبندی را در نقشهو ترمینال

د ــب ، نصب  روی صفحه گلنــها به تابلوها باید از طریق گلندهای مناسرود و خروج کابلو

(Gland plate) های ورودی خروجی مدنظر قرار صورت گیرد . اندازه گلندها با توجه به سایز کابل

یز برای درصد گلند اضافی ن 21گیرد. از طرفی عالوه بر تعبیه گلند برای مدارهای رزرو و خروجی تابلو 

 باشد. توسعه  پیش بینی شود. درجه حفاظتی ذکر شده برای تابلوها با درنظر گرفتن گلندها می

کلیه دستگاهها و تجهیزات اصلی داخل تابلو باید دارای گواهینامه تأیید آزمون داشته و 

ر دو نسخه به ای هر یک از آنها را دبرداری ، نگهداری و تعمیرات دورههای تنظیم و بهرهدستورالعمل

 مهندس مشاور ارائه گردد. 

 

 ها شینه

های مسی نباید از یک و نیم برابر جریان ها از نوع مسی بوده و ظرفیت نامی شمشکلیه شینه

های خنثی باید بصورت مجزا و در های اتصال زمین و شینهنامی کلید ورودی کمتر باشد. شینه

ی تابلوی برق ساختمان اصلی باید طوری اجراء شوند که هابینی شود. شینهسرتاسر طول تابلوها پیش

 تحمل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه ، حداقل به میزان جریان اتصال کوتاه کلید ورودی باشد. 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی
 

 
 کنتاکتورها 

 درنظر گرفته شود.  AC3ستی برای کالس بایجریان نامی ذکر شده برای کنتاکتورها می

 کنتاکتورها باید برای استفاده در شرایط جوی پروژه مناسب باشند.

 

 کلیدهای مینیاتوری 

کلیدهای مینیاتوری باید از نوع حرارتی مغناطیسی بوده و بدنه آنها استقامت حرارتی و 

شند و جریان آنها برابر مقادیر ذکر مکانیکی کافی برای تحمل مداوم جریان نامی قید شده را داشته با

 ها باشد.شده در نقشه

اجزاء تشکیل دهنده کلید می بایستی از جنس مقاوم بوده تا در شرایط آب و هوائی پروژه 

 مشکلی بوجود نیاید. 

ها باشد. حداقل جریان اتصال کوتاه مینیاتورها در دارای جریان اتصال کوتاه مندرج در نقشه

 باشد. کیلوآمپر می 11تمان و موتورخانه تابلوی ورودی ساخ

 با کالس کاری ذکر شده در نقشه مطابقت داشته باشد. 

 

 رگوالتور خازن

رگوالتور خازن از نوع هوشمند بوده و شناسائی هر واحد بانک خازنی بصورت اتوماتیک و عدم 

ده نسبت به محدودیت در ظرفیت هریک از آنها انجام گیرد و متناسب با کسینوس فی تنظیم ش

 دستور در مدار قرار گرفتن خازن متناسب اجراء گردد. 

دارای قابلیت نمایش کسینوس فی ، توان ری اکتیو و اکتیو ، نمایش درصد جریانهای 

 هارمونیکی و فرکانس شبکه ، خازنهای معیوب ، تعداد قطع و وصل هر خازن  باشد . 

 اتور جریان های معیوب ، محل ترانسفورمشناسائی خودکار خازن

 های هم ظرفیت .استفاده یکسان از خازن

 

 خازن 

مجهز به  (Delta)هرتز با اتصال مثلث  51ولت  411خازن تصحیح ضریب قدرت سه فاز 

 باشند. مقاومت تخلیه بار می

 خازنها صنعتی و نوع خشک می باشند. 

 تولید و آزمایش شده باشند.  IEC 831-1 , 2مطابق استاندارد 
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 آموزشی دانشگاه دامغان-مان موتورخانه سالن همایش های علمیساخت
 

 
 

 فهرست سازندگان و تأمین کنندگان اقالم برقی پروژه 

    پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشانساختمان 

 

  2از  1ه صفح                                                                                                       

 اسامی تولید کنندگان شرح اقالم ردیف

 وسلوشوابه یا اسرام آلمان  باالست الکترونیکی  1

 مازی نور چراغ صنعتی فلورسنت 2

 وسلوشوابه صنعتیسرپیچ چراغهای  3

 دارای استاندارد ایران سیم مسی 4

 دارای استاندارد ایران کابل فشار ضعیف 5

 خارجی سرسیم 2

 ارجیخ کابلشو 7

 دارای استاندارد ایران –البرز  کلید و پریز 1

 Legrand کلید و پریز روکار 9

 گروه صنعتی منصوریان لوله فوالدی و گالوانیزه 11

 رهورد خراسان لوله خرطومی فلزی گالوانیزه 11

 Legrand , Merlin Gerin کلید مینیاتوری 12

 پیچاز ، زاویر کلید فیوز 13

 Breter , Bremas کلید گردان 14

 Moeller , ABB,Merlin Gerin , Siemens کلید اتوماتیک 15

 Telemecanique کنتاکتور 12

 Telemecanique رله بی متال  17

 SPRبرنا  –شیله  رله کنترل فاز  11

 Telemecanique چراغ سیگنال 19

کلیدهای -دکمه فشاری )شستی( 21

 کنترل

Telemecanique 

 Telemecanique پیچی ریلیترمینال  21

 Rittalمشابه  فن ، دریجه و فیلتر تابلوئی 22
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 آموزشی دانشگاه دامغان-ساختمان موتورخانه سالن همایش های علمی
 

 
 

 هرست سازندگان و تأمین کنندگان اقالم برقی پروژه ف

 ساختمان پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان   

  2از  2صفحه                                                                                                   

 اسامی تولید کنندگان شرح اقالم ردیف

 زایلوگ آمپرمتر ، ولتمتر کسینوس فی متر دیجیتالی 23

 مگ الکتریک ترانسفوراتور جریان فشار ضعیف 24

 Rittal ترموستات داخل تابلو  25

 Beluk ن رگوالتور خاز 22

 فراکو خازن صنعتی 27

 Gent , Cerberus وسایل اعالم حریق 21

 هاتل ، اهواز فانوس –آژینه  سینی و نردبان کابل 29

 



 

 

 

 

  

  

  

  
و اجراي تجهيزات موتورخانه ساختمان سالن همايش ها و خريد خريد 

 تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده زيست شناسي 

  

  

  »برگ پيشنهاد قيمت و فهرست مقادير « 

  

  

  

  »پاكت ج محتويات « 
 

 

 

 



 

  برگ پيشنهاد قيمت
  از: شركت

  به: رياست محترم دانشگاه دامغان

ررسي ................................................... پس از ب.........شركت ............... صاحب امضاء مجاز....................... ....احتراماً، اينجانب .............................

يوست و ي پو مشخصات فن نقشه هافهرست مقادير،  ،شركت در مناقصه ر مورد مطالب و مندرجات شرايطسئوليت دآگاهي كامل و تعهد اجراي مو 

       خريد تجهيزات موتورخانه ساختمان هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده بطور كلي تمامي مدارك و اسناد، مناقصه 

مطالعه كامل اسناد پس از  اجراي موتورخانه ساختمان سالن همايش ها دانشگاه دامغان زيست شناسي و خريد تجهيزات و

بازديد از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه كه همگي را تأئيد و منضم به مناقصه و 

و با رعايت و اجراي دقيق كليه موارد و شرايط اعالم شده پيشنهاد مي نمايم كه عمليات موضوع مي كنم بدون هيچ گونه ابهامي  تلقي قيمت پيشنهادي

  : )نصبقصه براساس قيمت كل ( فروش و مناقصه فوق را براساس شرايط مندرج در اسناد مدارك منا

  

  ..........ريال...........به عدد .....................................................

  ..................................................................................................................ريال....................به حروف ............................................................................

  

  مام برسانم و كليه صفحات دعوتنامه و اسناد مناقصه و نقشه ها را مهر و امضاء نموده ام.به نحو احسن به ات

  توضيحات:
به  و قيمت اعالمي فوق بايد بدون محاسبه رقم ماليات بر ارزش افزوده باشد و در صورت ارائه اسناد مثبته توسط پيمانكار، مبلغ به روز محاسبه  -1

  تناسب در هر صورت وضعيت به پيمانكار پرداخت مي گردد.

يشنهادي ، در هرصورت معيار تعيين برنده مناقصه قيمت پفهرست مقادير كار باشدجدول نهايي قيمت كل پيشنهادي بايستي برابر با جمع كل   -2

  .مندرج در برگ پيشنهاد قيمت است

 .خواهد شد حذفاز مناقصه هرگونه اشتباه محاسباتي در جمع و ضرب فهرست مقادير كار به عهده پيمانكار است و پيشنهاد مخدوش و ناقص   -3

  :تاريخ
  نام پيشنهاد دهنده: شركت      

     خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام 



  فروش و اجراي تجهيزات موتورخانه ساختمان سالن همايش ها « 

  »و فروش تجهيزات موتورخانه هاي دانشكده فني مهندسي و دانشكده زيست شناسي 

  

  

  جدول نهايي فهرست مقادير 

  

  قيمت كل(ريال)  شرح  رديف

1  
  مبلغ كل فروش

  ) 5،  3،  1وع فهرست هاي شماره م(مج
  

2  
  اندازيجمع كل نصب و راه 

  ) 6،  4،  2 شماره (مجموع فهرست هاي
  

    جمع كل مبلغ (ريال)

  جمع كل به حروف (ريال):

  

  
  

  :تاريخ
  نام پيشنهاد دهنده: شركت      

     نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

    



  ) 1فهرست شماره (

 ساختمان سالن همايش هاي علمي و آموزشيموتورخانه  فهرست فروش تجهيزات

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  

 800،000ديگ فوالدي آبگرم به ظرفيت 

  كيلوكالري برساعت طبق مشخصات 

(ساخت يكي از كارخانجات پاكمن، گرماگستر، 

 ماشين سازي اراك)

      1  دستگاه

2  

 DP2Aمشعل دوگانه سوز ايران رادياتور مدل 

يا مشابه آن توليد شركت پارس مشعل مدل 

PM5‐KL‐113 ) به همراه آكوستات مورد

 آكوستات) سهنياز براي هر ديگ 

      1  دستگاه

3  

در  تن واقعي 180چيلر هوايي مجزا به ظرفيت 

شرايط محيطي پروژه با كمپرسور اسكرو 

BITZER ساخت يكي از شركت هاي 

(سرماآفرين، ساراول، تهويه)  طبق مشخصات 

به همراه كندانسورهاي هواخنك مورد نياز كه 

توليدكننده چيلر باشد.  شركتبايد ساخت 

(توضيح: جدول مشخصات فني شركت سرماآفرين 

ايد بدرج شده است لذا مدل ساير توليدكنندگان نيز 

   به تاييد مشاور رسد)

      2  دستگاه

4  

 طبق 25000CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐1aمشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

5  

 طبق 25800CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐2a مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

6  

 طبق 2100CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐1b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

7  

 طبق 4500CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐2b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

8  

 طبق 3000CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐3b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

9  

 طبق 3200CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐4b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

10  

 طبق 2200CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐5b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

11  

 طبق 2400CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐6b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

12  

 طبق 2400CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت( AHU‐7b مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

13  

هواسازها براساس مورد نياز كليه لوازم كنترل 

  AHU‐1aكنترل دياگرام هواسازهاينقشه 

از  AHU‐7bالي  AHU‐1bو  AHU‐2aو

قبيل كنترلر، شيرسه راهي، شيركنترل، 

موتوردمپر، ترموستات ها، سنسورها و... همگي 

  از جنس هانيول اصل

      9  سري

14  
ليتري خانيران مدل  1000منبع آبگرم 

TCWH‐836  طبق مشخصات  
      1  دستگاه

15  

 يونسيركوالس شده شاسي الكتروموتور و پمپ

 مدل پمپيران زميني با سيل مكانيكي شركت

(80‐315 Ø319)  طبق مشخصات 

  P‐13  , P‐12 P‐9 , , P‐8 پمپ هاي

      4  دستگاه

16  

يون سيركوالس شده شاسي الكتروموتور و پمپ

 مدل پمپيران زميني با سيل مكانيكي شركت

(65‐160 Ø169)  طبق مشخصات 

   P‐11  , P‐10پمپ هاي

      2  دستگاه

17  

مدل  WILOپمپ سيركوالسيون خطي 

IPL50/115  طبق مشخصات، پمپ هاي 

P‐15  , P‐14  

      2  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

18  

مدل  WILOپمپ سيركوالسيون خطي 

TOP S50/4  طبق مشخصات، پمپ هاي 

P‐17 , P‐16  

      2  دستگاه

19  

 آتشنشانيمشترك آبرساني و  پمپ بوستر

 رمتغيردو نوع از تاسيسات صنعت گزينه شركت

 هس تعداد با برق تابلوي و شيرآالت كليه با

 شركت طبقاتي استيل عمودي پمپ دستگاه

GRUNDFOS شده مشخص مدلهاي طبق 

   الي P‐1 هاي پمپ( مشخصات جدول در

P‐3 (مشخصات طبق 

      1  دستگاه

20  
 ايتاليا  ZILMETمنبع انبساط بسته ديافراگمي

 ET‐1,ET‐2 ليتري طبق مشخصات 500
      2  دستگاه

21  
 ايتاليا  ZILMETمنبع انبساط بسته ديافراگمي

  ET‐8,ET‐9ليتري طبق مشخصات  200
      2  دستگاه

22  

ليتري  20000منبع ذخيره خوابيده پايه دار 

 5طبق نقشه و مشخصات با ورق ضخامت 

  (در محل پروژه ساخته شود)ميلي متر گالوانيزه 

      1  دستگاه

23  
مخزن بصورت كامل سيستم كنترل سطح آب 

  طبق نقشه و جدول مشخصات
      1  سري

24  
موجان  شركتگرين  125000سختي گير 

  طبق مشخصات MS‐4مدل 
      1  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

25  

ق طبمورد نياز  چدني شيرهاي كشوييكليه 

لن ساو هواسازهاي نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 PN16فاراب اصل از جنس همايش ها 

(شيرهاي از سايز دو اينچ به باال همگي از نوع 

  چدني هستند)

      1 سري

26  

د نياز مور چدني شيرهاي سوزني(سوپاپي)كليه 

 و هواسازهايطبق نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 PN16فاراب اصل سالن همايش ها از جنس 

(شيرهاي از سايز دو اينچ به باال همگي از نوع 

  چدني هستند)

      1 سري

27  

 مورد نياز طبق شيرهاي يكطرفه چدنيكليه 

لن ساو هواسازهاي نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 PN16فاراب اصل همايش ها از جنس 

(شيرهاي از سايز دو اينچ به باال همگي از نوع 

  چدني هستند)

      1 سري

28  

مورد نياز طبق نقشه  صافي هاي چدنيكليه 

سالن و هواسازهاي فلودياگرام موتورخانه 

 PN16فاراب اصل همايش ها از جنس 

(شيرهاي از سايز دو اينچ به باال همگي از نوع 

  چدني هستند)

      1 سري



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

29  

بق طمورد نياز  برنجي كشويي شيرهايكليه 

لن ساو هواسازهاي نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 ايتاليا يا  SIMهمايش ها از جنس 

KITZ اينچ همگي از 2ژاپن (شيرهاي تا سايز 

  نوع برنجي هستند)

      1 سري

30  

 مورد نياز طبقبرنجي  سوزنيشيرهاي كليه 

لن ساو هواسازهاي نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 ايتاليا يا  SIMهمايش ها از جنس 

KITZ اينچ همگي از  2ژاپن (شيرهاي تا سايز

  نوع برنجي هستند)

      1 سري

31  

مورد نياز طبق برنجي  صافيشيرهاي كليه 

لن ساو هواسازهاي نقشه فلودياگرام موتورخانه 

 ايتاليا يا  SIMهمايش ها از جنس 

KITZ اينچ همگي از  2ژاپن (شيرهاي تا سايز

  نوع برنجي هستند)

      1 سري

32  

مورد نياز طبق نقشه برنجي  صافي هايكليه 

سالن و هواسازهاي فلودياگرام موتورخانه 

 ايتاليا يا  SIMهمايش ها از جنس 

KITZ اينچ همگي از  2ژاپن (شيرهاي تا سايز

  نوع برنجي هستند)

      1 سري



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

33  

كليه لرزه گيرهاي مورد نياز طبق نقشه 

سالن  و هواسازهايفلودياگرام موتورخانه 

همايش ها از جنس ارتعاشات صنعتي ايران 

PN16 

      1 سري

34  

مورد  و فشارسنج هاي  كليه ترمومتر و مانومتر

و طبق نقشه فلودياگرام موتورخانه نياز 

ا از جنس مرغوب ه هواسازهاي سالن همايش

  درجه يك

      1 سري

35  

كليه لوازم مربوط به اجراي لوله كشي 

 ،هاي فوالدي و گالوانيزه موتورخانه شامل لوله

 ،اتصاالت، كلكتور، فلنچ، بست، تكيه گاه

 و ساير لوازم(براي سه دستگاه)، دودكش ديگ

مربوطه طبق نقشه فلودياگرام موتورخانه و 

هواسازها همگي از جنس مرغوب درجه يك 

  طبق مشخصات فني

      1 سري

36  

و پالك  كليه لوازم مربوط به عايق كاري

موتورخانه شامل پشم شيشه دو اينچ،  گذاري

، پالك متقال، مل و ماستيك، رنگ آميزي

و ساير لوازم مربوطه همگي از جنس شيرها 

  ب درجه يك طبق مشخصات فنيمرغو

      1 سري



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

37  

كليه لوازم مربوط به لوله كشي ارتباطي چيلر و 

كندانسورهاي هوايي شامل لوله مسي، 

اتصاالت، شيرها، عايق االستومري و ساير 

لوازم مربوطه از جنس درجه يك طبق 

  مشخصات فني

   1 سري

38  

كليه لوازم مربوط به لوله كشي گاز شامل لوله، 

 و (رگوالتور) شيرآالت، خط گاز مشعلبست، 

  ساير لوازم مربوطه طبق نقشه لوله كشي گاز

   1 سري

39  

  MRP‐1(تابلوهاي ي برق موتورخانههاتابلو

و  طبق نقشه) PCP‐2و  MCC‐1و 

  از لوازم درجه يك مورد تاييد مشخصات

   1 سري

40  

 ه،كابل، لول كليه لوازم برقي مورد نياز شامل

 چراغ، كليد و كابلشو،چاه ارت،  سيني كابل،

رق نقشه تابلو ب پريز و ساير لوازم مربوطه طبق

  نقشه هاي برقي موتورخانه و

   1 سري

41  

كليه لوازم مورد نياز سيستم اعالم حريق 

موتورخانه شامل مركز اعالم حريق، دتكتور، 

شاسي، آژير، چراغ و ساير لوازم مربوطه طبق 

  نقشه هاي برقي موتورخانه

      1 سري

:  موتورخانه ساختمان سالن همايش هاجمع كل فروش تجهيزات 

  (ريال)
  

  

   



  )2(فهرست شماره 

  موتورخانه ساختمان سالن همايش هافهرست نصب و راه اندازي تجهيزات 

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  

كاري اجراي كامل لوله كشي و عايق 

موتورخانه و هواسازهاي سالن همايش ها 

  طبق نقشه و مشخصات

      1  سري

      1  سري  اجراي كامل لوله كشي گاز طبق نقشه  2

2  

مشعل دوگانه سوز ايران نصب و راه اندازي 

يا مشابه آن توليد  DP2Aرادياتور مدل 

  شركت پارس مشعل مدل

 PM5‐KL‐113 ) به همراه آكوستات

 ديگ سه آكوستات)مورد نياز براي هر 

      1  دستگاه

3  

نصب و راه اندازي چيلر هوايي مجزا به 

در شرايط محيطي  تن واقعي 180ظرفيت 

ساخت  BITZERپروژه با كمپرسور اسكرو 

يكي از شركت هاي (سرماآفرين، ساراول، 

تهويه) طبق مشخصات به همراه 

به همراه شارژ گاز كندانسورهاي هواخنك 

   و ساير كارهاي مربوطه

      2  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

4  

  AHU‐1aهواسازهاينصب و راه اندازي 

الي          AHU‐1bو  AHU‐2aو

AHU‐7b  امل ش مشخصات طبق

مونتاژ، نصب و را ه اندازي لوازم كنترل 

  مورد نياز هانيول و ساير موارد مربوطه

      9  دستگاه

5  

اجراي كامل تاسيسات برقي موتورخانه 

كابل شامل سيني گذاري، لوله كشي، 

ارت،  ،كشي، نصب لوازم برقي، تابلوي برق

طبق  و ساير موارد مربوطه اعالم حريق،

  نقشه و مشخصات

      1  سري

: ساختمان سالن همايش هاتجهيزات  نصب و راه اندازيجمع كل 

  (ريال)
  

  



)3فهرست شماره (  

 ساختمان دانشكده فني و مهندسيموتورخانه  فهرست فروش تجهيزات

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  

 700،000ديگ فوالدي آبگرم به ظرفيت 

  كيلوكالري برساعت طبق مشخصات 

(ساخت يكي از كارخانجات پاكمن، گرماگستر، 

 ماشين سازي اراك)

      2  دستگاه

2  

 DP2Aمشعل دوگانه سوز ايران رادياتور مدل 

يا مشابه آن توليد شركت پارس مشعل مدل 

PM5‐KL‐113 ) به همراه آكوستات مورد

 آكوستات) سهنياز براي هر ديگ 

      2  دستگاه

3  

 تن واقعي 90به ظرفيت  يكپارچه چيلر هوايي

در شرايط محيطي پروژه با كمپرسور اسكرو 

BITZER  شركت هاي ساخت يكي از

 مشخصاتسرماآفرين، ساراول، تهويه  طبق 

(توضيح: مدل مشخص شده توسط هرشركت بايد 

  به تاييد مشاور رسد)

      2  دستگاه

4  
ليتري خانيران مدل  2500منبع آبگرم 

TCWH‐1242  طبق مشخصات  
      1  دستگاه

5  

 يونسيركوالس شده شاسي الكتروموتور و پمپ

 مدل پمپيران زميني با سيل مكانيكي شركت

(50‐200 Ø209)   

  P‐4الي  P‐1پمپهاي  ،طبق مشخصات

      4  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

6  

مدل  WILOپمپ سيركوالسيون خطي 

TOP‐S50/7  طبق مشخصات، پمپ هاي 

P‐7   وP‐8   

      2  دستگاه

7  

پمپ سيركوالسيون خطي 

ARMSTRONG  مدلH‐53  طبق

  P‐10و  P‐9مشخصات، پمپ هاي 

      2  دستگاه

8  

بوستر پمپ آبرساني شركت گزينه صنعت 

دورمتغير با كليه شيرآالت و تاسيسات از نوع 

تابلوي برق با تعداد سه دستگاه پمپ شركت 

پمپيران طبق مدلهاي مشخص شده در جدول 

) يا P‐13الي  P‐11پمپ هاي مشخصات (

، طبق  GRUNDFOSپمپ شركت 

 مشخصات 

      1  دستگاه

9  

 نعتص گزينه شركت آتشنشاني پمپ بوستر

 و تشيرآال كليه با دورمتغير نوع از تاسيسات

 ركتش پمپ دستگاه سه تعداد با برق تابلوي

 جدول در شده مشخص مدلهاي طبق پمپيران

 يا) P‐16 الي P‐14 هاي پمپ( مشخصات

 طبق ، GRUNDFOS شركت پمپ

 مشخصات

      1  دستگاه

10  
 ايتاليا  ZILMETمنبع انبساط بسته ديافراگمي

 ليتري طبق مشخصات 500
      2  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

11  
 ايتاليا  ZILMETديافراگميمنبع انبساط بسته 

  ليتري طبق مشخصات 250
      1  دستگاه

12  

ليتري  20000منبع ذخيره خوابيده پايه دار 

 5طبق نقشه و مشخصات با ورق ضخامت 

  (در محل پروژه ساخته شود)ميلي متر گالوانيزه 

      1  دستگاه

13  
سيستم كنترل سطح آب مخزن بصورت كامل 

  طبق نقشه و جدول مشخصات
      1  سري

14  
موجان  شركتگرين  125000سختي گير 

  طبق مشخصات MS‐4مدل 
      1  دستگاه

15  
ك دو و يشير چدني كشويي فاراب اصل سايز 

  PN16اينچ  دوم
      7 عدد

16  
ينچ ا سهشير چدني كشويي فاراب اصل سايز 

PN16  
      20 عدد

17  
شير چدني كشويي فاراب اصل سايز چهار اينچ 

PN16  
      10 عدد

18  
ينچ ا پنجشير چدني كشويي فاراب اصل سايز 

PN16  
      19 عدد

19  
اينچ  شششير چدني كشويي فاراب اصل سايز 

PN16  
      4 عدد

20  
ينچ ا شششير چدني سوزني فاراب اصل سايز 

PN16  
      1 عدد

21  
نچ اي سهفاراب اصل سايز  سوزنيشير چدني 

PN16  
      3 عدد



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

22  
شير يكطرفه چدني فاراب اصل سايز دو و يك 

  PN16دوم اينچ 
      4 عدد

23  
ينچ ا سهشير يكطرفه چدني فاراب اصل سايز 

PN16  
      4 عدد

24  
صافي چدني فاراب اصل سايز سه اينچ 

PN16  
      6 عدد

25  
اينچ  پنجصافي چدني فاراب اصل سايز 

PN16  
      2 عدد

26  
 دوم يكدو و  سايز صنعتي ارتعاشات گير لرزه

  PN16 اينچ
      4 عدد

27  
 اينچسه  سايز صنعتي ارتعاشات گير لرزه

PN16  
      4 عدد

28  
ترمومتر و مانومتر مرغوب درجه يك براي 

  موتورخانه
      10  عدد

29  
  فشار سنج مرغوب براي منابع انبساط و 

  پمپ ها
      16  عدد

30  

به ظرفيت  FCتيپ  باالزنفن كويل زميني 

200CM   ساخت يكي از كارخانجات)

  ساراول، سرماآفرين، تهويه) طبق مشخصات

      11  دستگاه

31  

به ظرفيت  FCتيپ  باالزنفن كويل زميني 

300CM   ساخت يكي از كارخانجات)

  ساراول، سرماآفرين، تهويه) طبق مشخصات

      23 دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

32  

به ظرفيت  FCتيپ  باالزنفن كويل زميني 

400CM   ساخت يكي از كارخانجات)

  ساراول، سرماآفرين، تهويه) طبق مشخصات

      30 دستگاه

33  

به ظرفيت  FCتيپ  باالزنفن كويل زميني 

600CM   ساخت يكي از كارخانجات)

  ساراول، سرماآفرين، تهويه) طبق مشخصات

      34 دستگاه

34  

به ظرفيت  FCتيپ  باالزنفن كويل زميني 

800CM   ساخت يكي از كارخانجات)

  ساراول، سرماآفرين، تهويه) طبق مشخصات

      23 دستگاه

35  

لتر سقفي بدون كابينت با پلنيوم و فيفن كويل 

(ساخت   200CMبه ظرفيت  CFCتيپ 

يكي از كارخانجات ساراول، سرماآفرين، 

  تهويه) طبق مشخصات

      2 دستگاه

36  

لتر سقفي بدون كابينت با پلنيوم و فيفن كويل 

(ساخت   600CMبه ظرفيت  CFCتيپ 

يكي از كارخانجات ساراول، سرماآفرين، 

  تهويه) طبق مشخصات

 
 دستگاه

 
14      

: فني و مهندسي دانشكده موتورخانه جمع كل فروش تجهيزات 

  (ريال)
  

  

   



  )4(فهرست شماره 

  فني و مهندسيدانشكده موتورخانه فهرست نصب و راه اندازي تجهيزات 

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  

نصب و راه اندازي چيلر هوايي يكپارچه به 

در شرايط محيطي  تن واقعي 90ظرفيت 

ساخت  BITZERپروژه با كمپرسور اسكرو 

يكي از شركت هاي سرماآفرين، ساراول، 

  تهويه طبق مشخصات 

      2  دستگاه

2  

مشعل دوگانه سوز ايران نصب و راه اندازي 

يا مشابه آن توليد  DP2Aرادياتور مدل 

  شركت پارس مشعل مدل

 PM5‐KL‐113 ) به همراه آكوستات

 مورد نياز براي هر ديگ سه آكوستات)

      2  دستگاه

فني و دانشكده موتورخانه تجهيزات  نصب و راه اندازيجمع كل 

  : (ريال)مهندسي
  

  

   



  ) 5فهرست شماره (

 دانشكده زيست شناسيساختمان  موتورخانه تجهيزاتفروش فهرست 

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  
ديگ چدني آبگرم لوله و ماشين سازي ايران 

  MI3‐L10مدل 
      3  دستگاه

2  

 DPOمشعل دوگانه سوز ايران رادياتور مدل 

هر ديگ براي به همراه آكوستات مورد نياز (

  دو آكوستات)

      3  دستگاه

3  
ليتري خانيران مدل  2000منبع آبگرم 

TCWH‐1236 طبق مشخصات  
      1  دستگاه

4  

گرين دوبلكس موجان كيلو 610سختي گير 

طبق  MS‐L20 DOUUBLEXمدل 

   مشخصات

      1  دستگاه

      1  دستگاه  طبق مشخصات ليتري 1000 باز منبع انبساط  5

      1  دستگاه  ق مشخصاتبط ليتري 500 باز منبع انبساط  6

7  

پمپ و الكتروموتور شاسي شده سيركوالسيون 

مدل  پمپيرانزميني با سيل مكانيكي شركت 

(50‐200 Ø200) طبق مشخصات   

      3  دستگاه

8  

پمپ و الكتروموتور شاسي شده سيركوالسيون 

زميني با سيل مكانيكي شركت پمپيران مدل 

(50‐250 Ø259) طبق مشخصات  

      3  دستگاه

9  
 WILOپمپ سيركوالسيون خطي 

 TOP‐S 50/7مدل 
      3  دستگاه



  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

10  
 شير چدني كشويي فاراب اصل سايز چهار اينچ

PN16 
      6  عدد

11  
شير چدني كشويي فاراب اصل سايز سه اينچ 

PN16  
      6  عدد

12  
شير چدني كشويي فاراب اصل سايز دو و يك 

  PN16دوم اينچ 
      6  عدد

13  
شير يكطرفه چدني فاراب اصل سايز دو و يك 

  PN16 دوم اينچ
      6  عدد

14  
صافي چدني فاراب اصل سايز سه اينچ 

PN16  
      6  عدد

15  
لرزه گير ارتعاشات صنعتي سايز سه اينچ 

PN16  
      6  عدد

16  
 ومدو و يك د سايز صنعتي ارتعاشات گير لرزه

  PN16 اينچ
      6  عدد

17  

طبق  CFM 6200هواساز به ظرفيت 

(ساخت يكي از AHU‐1 مشخصات

  كارخانجات: سرماآفرين، ساراول، تهويه)

      1  دستگاه

18  

 طبق 6000CFM ظرفيت به هواساز

 از يكي ساخت(AHU‐2 مشخصات

  )تهويه ساراول، سرماآفرين،: كارخانجات

      1  دستگاه

      مقطوع  دستگاه هواكش طبق جدول مشخصات 43  19

    جمع كل فروش تجهيزات دانشكده زيست شناسي: (ريال)

  



  

  )6(فهرست شماره 

  دانشكده زيست شناسيساختمان  موتورخانه فهرست نصب و راه اندازي تجهيزات

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  تعداد  واحد  (طبق مشخصات) شرح كاال  رديف

1  
نصب و مونتاژ ديگ چدني آبگرم لوله و 

  MI3‐L10ماشين سازي ايران مدل 
      3  دستگاه

2  
نصب و راه اندازي مشعل دوگانه سوز ايران 

   DPOرادياتور مدل 
      3  دستگاه

دانشكده زيست موتورخانه تجهيزات  نصب و راه اندازيجمع كل 

  شناسي: (ريال)
  

  

 

 

 

   


