
 

 

  پیوست شماره یک                                                                (                مديريت توليد برق دماوند)سهامي خاص ركتش                

 

 شرح خدمات احداث باالبر تصفیه خانه پساب

 نصب استراكچر فلزي باالبر بهمراه ريل آسانسوري مربوطه ومسير ارتباطي تا درب مخزن.طراحي، ساخت و -

 كيلوگرم 022ظرفيت حمل بار و نفر :  -

 (60Cr)كروم جک پيستوني  -ثابت  هيدروليکيسيستم  -

 سانتيمتر 022*02ابعاد سکو:  -

 متر)قابليت توقف در هر نقطه از مسير( 5ارتفاع باالبري :  -

 شير برقي ديپلمات  -پمپ كاپروني  -كيلووات 3موتورموتوژن: مشخصات سيسستم هيدروليک)پاوريونيت( -

 كنتاكتور هيونداي-كنترل فاز-كنترل بار-ولت 02-رله كنتاكتوري: (فرمان تابلو)برقي سيستم مشخصات -

 متر 02به متراز تقريبي    6A –    6*4تامين و نصب كابل  -

جهتت كنتترل حتد      limit switchتعبيه  -نفشارشک شير –سامانه ايمني دور دريچه -سامانه ايمني زير سبدتعبيه  -

 ارتفاع باالبري

سوئيچ قطع كن و يا فتوستل هتاي مشتمي در زيتر ستکو جهتت توقتف دستتواه در  تورت           استفاده از ميکرو -

 ترين برخورد بين باالبر و جسم خارجيكومک

رعايت كليه استانداردهاي ايمني در ساخت و نصب باالبر و همچنين استفاده از تجهيزات با ضريب ايمنتي بتاال    -

 به خصوص در قطعات ا لي باالبر مثل سيم بکسل و شلنگ هيدروليک و ... 

قسمت درب مخزن به نحوي كه دسترسي در نظرگرفتن سکوي دسترسي مناسب جهت قرارگرفتن بار و نفر در  -

 به درب مخزن امکان پذير باشد.

 در نظر گرفتن حفاظ )گارد( دور تا دور سکو جهت پيشويري از سقوط نفرات -

 ارائه گواهي نامه تست وسالمت باالبر پس از نصب -

استتراكچر و   ،اتصال كليته قطعتات فلتزي    ،ات و تجهيزات سالن و كنترل كيفيتباتوجه به در مدار بودن تأسيس -

 فريم آسانسور بصورت پيچ و مهره اي در نظر گرفته شود و حتي المقدور از جوشکاري پرهيز گردد. 

 ارائه دفترمه محاسبات و نحوه اتصال استراكچر به كف سالن.  -

 جهت جلوگيري از ابهامات در مورد نحوه ارائه قيمت و مشخصات كار ،بازديد از محل الزاميست.  -

طراحي و محاسبه سازه با در نظتر گترفتن ضتريب اهميتت بتاالي ستازه هتاي         استانداردهاي نيروگاهي،رعايت  -

 نيروگاهي

مين، ساخت، رنگ آميزي، حمل متريال تا محل اجرا و همچنين داربست بندي بعهتده،  كليه مراحل طراحي، تأ -

 هزينه و مسئوليت پيمانکار است.

 تهيه كننده: عليرضا  الحي 


