
 

 

 دستگاُ 2تؼذاد  (هسىًَي) ايثار ضيراز B7 ٍ B8هطخصات فٌي آساًسَرّاي ًفرتر تلَن ّاي 

 B7 B8   هطخصات ولي آساًسَرّا 

 600 600   ( kg)تَاى 

هسافرتر هسافرتر    وارتري 

 8 8    (ًفر)ظرفيت 

 4 4    (رضتِ)تؼذاد سين تىسل 

 ولىتيَداى ولىتيَداى   سيستن وٌترل 

 هيىرٍپرسسَري هيىرٍپرسسَري   ًَع تاتلَ فرهاى  

 10 12   تؼذاد تَلف  

 12 14   تؼذاد عثمات 

 1 1   تؼذاد دستگاُ 

ًيوِ اتَهاتيه ًيوِ اتَهاتيه    ًَع درتْا 

      هطخصات هَتَر گيرتىس

 آلثرتَساسي آلثرتَساسي   ًَع 

     هذل 

 2/11 2/11    (ويلٍَات)تَاى 

 6/1 6/1    (m/s)سرػت 

وطَر ايتاليا وطَر ايتاليا    ساخت ٍ وَپل 

   1 ساًتيوتر ايراًي درجِ 80لَاليي تا تازضَ درب عثمات 

   1 ساًتيوتر ايراًي درجِ 80اتَهاتيه تا تازضَ درب واتيي 

      هطخصات واتيي

 8 8    (ًفر)ظرفيت 

  هيلي هتر ضخاهت ٍرق 2 تا 5/1ضخاهت تذًِ 

  هيلي هتر  5/2 تا 5/1رٍوص تيرًٍي 

عرح % 50 ٍ استيل ًگير حذالل MDFتسئيٌات لَوس تروية رٍوص داخلي 

دار  

 

 دوَراتيَ دوَراتيَ   ًَع رٍضٌايي 

 سٌگ يه تىِ هصٌَػي يا عثيؼي وف 

 آئيٌِ، دستگيرُ،  پاخَر، سمف وارب، زُ ٍار گَضِ استيل ترًس تسئيٌات 

، تاعري ضارشدار، في تَْيِ ٍ اػالم (اضغراري)زًگ اخغار تجْيسات 

صَتي 

 

   1پاراضَت تذريجي ايراًي درجِ ترهس ايوٌي 

 8 8    (ًفر)حذالل اتؼاد واتيي 

داراي لاب فَالدي ٍزًِ تؼادل  

 

 

 

+3VF+black out 



 

 

    هطخصات سين تىسل 

تا هغس وٌفي هخصَظ آساًسَر   ( 8×19 )11ًورُ ًَع 

چيي تحت ليساًس گَستاٍلف آلواى  ساخت  

     هطخصات تاتلَ ترق

 ويلٍَات  15 تا لذرت L1000هيىرٍپرسسَري آرهاى تا درايَ يا سىَ ًَع  

 هاُ از تاريخ تْرُ ترداري  18گاراًتي 

   ايراى ساخت  

ضارش  (هَتَر)داراي ػية ياب ديجيتال واهالً اتَهاتيه، ديپْاي تٌظين در هحل وٌترلر تار اهىاًات 

اتَهايه تاعري، زًگ اضغراري ٍ ًوايص آهار خراتي آساًسَر تا استفادُ از ًوايطگر سادُ 

،  (full load)داراي ٍرٍدي تار واهل  داراي ٍرٍدي سٌسَر آتص ًطاًي، رٍي تاتلَ فرهاى،

 هجْس تِ دستگاُ ًجات اضغراري در over loadداراي ٍرٍدي سٌسَر اضافِ تار ٍ اػالم خغر 

  black outهَالغ لغغ ترق 

  هطخصات ريلْاي راٌّوا

 T9 ٍ T5سايس ريلْاي راٌّوا 

هًَتفرٍ ساخت ايتاليا هارن 

  هطخصات ضرتِ گير

 HASپلي اٍرتاى ًَع 

ترويِ  ساخت 

   هطخصات ضاسي ّاي احضار

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاًذٌّذُ جْت حروت  ضاسي ّاي احضار عثمات 

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاى دٌّذُ جْت حروت واتيي ٍ في ٍ زًگ، از جٌس استيل پاًل احضار واتيي 

هرغَب  

 يا اسذي ATMًَع 

   هطخصات واتل وٌترل

  رضتِ تخت 24ًَع 

 دتَايلر سَئيس هارن 

  گاراًتي

 هاُ از زهاى تْرُ ترداري 24هذت گاراًتي 

  خذهات پس از فرٍش

 سال 10پطتيثاًي لغؼات 

  (ّسيٌِ در لرارداد اػالم ضَد) هاُ 12حذالل سرٍيس ٍ ًگْذاري 

 

  ٍ ِوليِ وارّاي هرتَط تِ گرفتي تأييذيِ از ارگاًْاي ريرتظ هاًٌذ ادارُ استاًذارد ٍ ... ّسيٌِ تازرسي، تيو ٍ

.  سازهاى آتص ًطاًي تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ

 اجراي ضاسي وطي ،  عثك هفاد لرارداد تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ . 

 (تحَيل وارگاُ). تْيِ آّي آالت هَرد ًياز تِ ػْذُ خريذار هي تاضذ 

  ساير الالم ٍ هَاردي وِ تراي آًْا هطخصات فٌي روري ًگرديذُ، هي تايستي هغاتك استاًذاردّاي الزم

.   جْت هَضَع لرارداد ٍ تا تَجِ تِ ظرفيت ٍ وارتري ّر دستگاُ آساًسَر در ًظر گرفتِ ضَد



 

 

 

 

 دستگاُ 2تؼذاد  (هسىًَي) ايثار ضيراز B7 ٍ B8هطخصات فٌي آساًسَرّاي تراًىاردتر تلَن ّاي 

 B7 B8   هطخصات ولي آساًسَرّا 

 975 975   ( kg)تَاى 

تراًىاردتر تراًىاردتر    وارتري 

 13 13    (ًفر)ظرفيت 

 4 4    عثك استاًذارد (رضتِ)تؼذاد سين تىسل 

 ولىتيَداى ولىتيَداى   سيستن وٌترل 

 هيىرٍپرسسَري هيىرٍپرسسَري   ًَع تاتلَ فرهاى  

 10 12   تؼذاد تَلف  

 12 14   تؼذاد عثمات 

 1 1   تؼذاد دستگاُ 

توام اتَهاتيه توام اتَهاتيه    ًَع درتْا 

      هطخصات هَتَر گيرتىس

 آلثرتَساسي آلثرتَساسي   ًَع 

     هذل 

 7/14 7/14    (ويلٍَات)تَاى 

 6/1 6/1    (m/s)سرػت 

وطَر ايتاليا وطَر ايتاليا    ساخت ٍ وَپل 

  ساًتيوتر درجِ يه ايراًي 90اتَهاتيه تا تازضَ درب عثمات 

  ساًتيوتر درجِ يه ايراًي  90اتَهاتيه تا تازضَ درب واتيي 

      هطخصات واتيي

 13 13    (ًفر)ظرفيت 

  هيلي هتر ضخاهت ٍرق 2 تا 5/1ضخاهت تذًِ 

  هيلي هتر  5/2 تا 5/1رٍوص تيرًٍي 

 تسئيٌات لَوس استيل ًگير عرح دار  رٍوص داخلي 

 دوَراتيَ دوَراتيَ   ًَع رٍضٌايي 

 سٌگ يه تىِ هصٌَػي يا عثيؼي وف 

 آئيٌِ، دستگيرُ،  پاخَر، سمف وارب، زُ ٍار گَضِ استيل ترًس تسئيٌات 

 ، تاعري ضارشدار، في تَْيِ ٍ اػالم صَتي (اضغراري)زًگ اخغار تجْيسات 

 پاراضَت تذريجي درجِ يه ايراًي  ترهس ايوٌي 

 13 13    (ًفر)حذالل اتؼاد واتيي 

داراي لاب فَالدي ٍزًِ تؼادل  

 

 
+3VF+black out 

 



 

 

    هطخصات سين تىسل 

تا هغس وٌفي هخصَظ آساًسَر   ( 8×19 )11ًورُ ًَع 

چيي تحت ليساًس گَستاٍلف آلواى  ساخت  

     هطخصات تاتلَ ترق

 (VVVF) ويلٍَات 15 تا لذرت L1000هيىرٍپرسسَري آرهاى تا درايَ ياسىَا ًَع  

 هاُ از تاريخ تْرُ ترداري  18گاراًتي 

   ايراى ساخت  

ضارش  (هَتَر)داراي ػية ياب ديجيتال واهالً اتَهاتيه، ديپْاي تٌظين در هحل وٌترلر تار اهىاًات 

اتَهايه تاعري، زًگ اضغراري ٍ ًوايص آهار خراتي آساًسَر تا استفادُ از ًوايطگر سادُ 

،  (full load)داراي ٍرٍدي تار واهل  داراي ٍرٍدي سٌسَر آتص ًطاًي، رٍي تاتلَ فرهاى،

 هجْس تِ دستگاُ ًجات اضغراري در over loadداراي ٍرٍدي سٌسَر اضافِ تار ٍ اػالم خغر 

  black outهَالغ لغغ ترق 

  هطخصات ريلْاي راٌّوا

 T9 ٍ T5سايس ريلْاي راٌّوا 

هًَتفرٍ ساخت ايتاليا هارن 

  هطخصات ضرتِ گير

 HASپلي اٍرتاى ًَع 

ترويِ  ساخت 

   هطخصات ضاسي ّاي احضار

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاًذٌّذُ جْت حروت  ضاسي ّاي احضار عثمات 

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاى دٌّذُ جْت حروت واتيي ٍ في ٍ زًگ، از جٌس استيل پاًل احضار واتيي 

هرغَب  

 يا اسذي ATMًَع 

   هطخصات واتل وٌترل

  رضتِ تخت 24ًَع 

 دتَايلر، سَئيس هارن 

  گاراًتي

 هاُ از زهاى تْرُ ترداري 24هذت گاراًتي 

  خذهات پس از فرٍش

 سال 10پطتيثاًي لغؼات 

  (ّسيٌِ در لرارداد اػالم ضَد) هاُ 12حذالل سرٍيس ٍ ًگْذاري 

 

  ٍ ِوليِ وارّاي هرتَط تِ گرفتي تأييذيِ از ارگاًْاي ريرتظ هاًٌذ ادارُ استاًذارد ٍ ... ّسيٌِ تازرسي، تيو ٍ

.  سازهاى آتص ًطاًي تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ

 اجراي ضاسي وطي ،  عثك هفاد لرارداد تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ . 

 (تحَيل وارگاُ). تْيِ آّي آالت هَرد ًياز تِ ػْذُ خريذار هي تاضذ 

  ساير الالم ٍ هَاردي وِ تراي آًْا هطخصات فٌي روري ًگرديذُ، هي تايستي هغاتك استاًذاردّاي الزم

.   جْت هَضَع لرارداد ٍ تا تَجِ تِ ظرفيت ٍ وارتري ّر دستگاُ آساًسَر در ًظر گرفتِ ضَد



 

 

 

 دستگاُ  2تؼذاد  (تجاري) ايثار ضيرازB7هطخصات فٌي آساًسَرّاي ًفرتر تلَن ّاي 

  B7   هطخصات ولي آساًسَرّا 

  600   ( kg)تَاى 

 هسافرتر    وارتري 

  8    (ًفر)ظرفيت 

  5    (رضتِ)تؼذاد سين تىسل 

  ولىتيَداى   سيستن وٌترل 

  هيىرٍپرسسَري   ًَع تاتلَ فرهاى  

  5   تؼذاد تَلف  

  5   تؼذاد عثمات 

  2   تؼذاد دستگاُ 

 اتَهاتيه    ًَع درتْا 

      هطخصات هَتَر گيرتىس

  ّيذرٍليه   ًَع 

     هذل 

  5/7    (ويلٍَات)تَاى 

  1    (m/s)سرػت 

 وطَر ايتاليا    ساخت ٍ وَپل 

  ساًتيوتر درجِ يه ايراًي 80اتَهاتيه تا تازضَ درب عثمات 

  ساًتيوتر ساخت درجِ يه ايراًي  80اتَهاتيه تا تازضَ درب واتيي 

      هطخصات واتيي

  8    (ًفر)ظرفيت 

  هيلي هتر ضخاهت ٍرق 2 تا 5/1ضخاهت تذًِ 

  هيلي هتر  5/2 تا 5/1رٍوص تيرًٍي 

 تسئيٌات لَوس استيل ًگير عرح دار  رٍوص داخلي 

  دوَراتيَ   ًَع رٍضٌايي 

 سٌگ يه تىِ هصٌَػي يا عثيؼي وف 

 آئيٌِ، دستگيرُ،  پاخَر، سمف وارب، زُ ٍار گَضِ استيل ترًس تسئيٌات 

 ، تاعري ضارشدار، في تَْيِ ٍ اػالم صَتي (اضغراري)زًگ اخغار تجْيسات 

 پاراضَت تذريجي درجِ يه ايراًي  ترهس ايوٌي 

  8    (ًفر)حذالل اتؼاد واتيي 

داراي لاب فَالدي ٍزًِ تؼادل  

 

 

 

 



 

 

    هطخصات سين تىسل 

تا هغس وٌفي هخصَظ آساًسَر   ( 8×19 )11ًورُ ًَع 

چيي تحت ليساًس گَستاٍلف آلواى  ساخت  

     هطخصات تاتلَ ترق

 (VVVF) ويلٍَات 15 تا لذرت L1000هيىرٍپرسسَري آرهاى تا درايَ ياسىَا ًَع  

 هاُ از تاريخ تْرُ ترداري  18گاراًتي 

   ايراى ساخت  

ضارش  (هَتَر)داراي ػية ياب ديجيتال واهالً اتَهاتيه، ديپْاي تٌظين در هحل وٌترلر تار اهىاًات 

اتَهايه تاعري، زًگ اضغراري ٍ ًوايص آهار خراتي آساًسَر تا استفادُ از ًوايطگر سادُ 

،  (full load)داراي ٍرٍدي تار واهل  داراي ٍرٍدي سٌسَر آتص ًطاًي، رٍي تاتلَ فرهاى،

 هجْس تِ دستگاُ ًجات اضغراري در over loadداراي ٍرٍدي سٌسَر اضافِ تار ٍ اػالم خغر 

  black outهَالغ لغغ ترق 

  هطخصات ريلْاي راٌّوا

  T9سايس ريلْاي راٌّوا 

هًَتفرٍ ساخت ايتاليا هارن 

  هطخصات ضرتِ گير

 HASپلي اٍرتاى ًَع 

ترويِ  ساخت 

   هطخصات ضاسي ّاي احضار

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاًذٌّذُ جْت حروت  ضاسي ّاي احضار عثمات 

ديجيتال داراي ًوراتَر ٍ ًطاى دٌّذُ جْت حروت واتيي ٍ في ٍ زًگ، از جٌس استيل پاًل احضار واتيي 

هرغَب  

 يا اسذي ATMًَع 

   هطخصات واتل وٌترل

  رضتِ تخت 24ًَع 

 دتَايلر، سَئيس هارن 

  گاراًتي

 هاُ از زهاى تْرُ ترداري 24هذت گاراًتي 

  خذهات پس از فرٍش

 سال 10پطتيثاًي لغؼات 

  (ّسيٌِ در لرارداد اػالم ضَد) هاُ 12حذالل سرٍيس ٍ ًگْذاري 

 

  ٍ ِوليِ وارّاي هرتَط تِ گرفتي تأييذيِ از ارگاًْاي ريرتظ هاًٌذ ادارُ استاًذارد ٍ ... ّسيٌِ تازرسي، تيو ٍ

.  سازهاى آتص ًطاًي تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ

 اجراي ضاسي وطي ،  عثك هفاد لرارداد تِ ػْذُ فرٍضٌذُ هي تاضذ . 

 (تحَيل وارگاُ). تْيِ آّي آالت هَرد ًياز تِ ػْذُ خريذار هي تاضذ 

  ساير الالم ٍ هَاردي وِ تراي آًْا هطخصات فٌي روري ًگرديذُ، هي تايستي هغاتك استاًذاردّاي الزم

.   جْت هَضَع لرارداد ٍ تا تَجِ تِ ظرفيت ٍ وارتري ّر دستگاُ آساًسَر در ًظر گرفتِ ضَد



 

 

 مالحظات لاير/ بهاء كل  لاير/في  واحد مقدار/تعداد شرح رديف

1 
 ٍ B7آساًسَر جْت پرٍشُ ايثار ضيراز تلَن

B8 
 دستگاُ 6

  
 عثك هطخصات فٌي پيَست

 جمع کل 
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