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 سیازاخ 5تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه 
 
 

 سازنده تعداد/مقدار واحد شرح ردیف

 متر  514متر و دبی  54هد الکتروپمپ  1
 کیلوولت 444ولت   544

 پمپیران 4 دستگاه

 نهراب 4 دستگاه میلیمتر با محرک 044بار  11شیرپروانه ای  4

 نهراب 4 دستگاه میلیمتر044بار  11شیر یکطرفه سوپایی  3

 نهراب 1 دستگاه متر مکعب 4.4میلیمتر 144شیر اطمینان پیلوت دار  5

 پل صنعت فلز 1 دستگاه تن0جرثقیل سقفی  4

مجتمع برق و  8 سلول 24KVپست پاساژ و داخلی حداکثر ولتاژ  20KVتابلوهای برق  1
الکترونیک توان 

 آزمایان
مجتمع برق و  - سلول 6KV  MCCتابلوهای برق  0

الکترونیک توان 

 آزمایان

مجتمع برق و  - سلول 7.2KVتابلوهای خازن  8

الکترونیک توان 

 آزمایان
مجتمع برق و  15 سلول 400Vتابلوهای  9

الکترونیک توان 

 آزمایان
 البرز 4444حدود  متر کابل قدرت 14

 زیمنس 1 مجموعه مرکز کنترل – PLCسیستم کنترل شامل  11
  1 مجموعه مودم -رادیو -دکل – RTUسیستم مخابرات شامل  14

 E&H 1 مجموعه شامل اندازه گیر دبی –تجهیزات ابزار دقیق  13
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 سیازاخ 4تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه 
 
 

 سازنده تعداد/مقدار واحد شرح ردیف

 لیتربرثانیه 1444متر و دبی  145الکتروپمپ نوع عمودی هد  1
 کیلوولت 1184ولت و توان  1444ولتاژ 

 تکو 8 دستگاه
 پمپیران

 نهراب 8 دستگاه میلیمتر با محرک 1444بار  11شیرپروانه ای  4

 نهراب 8 دستگاه میلیمتر 844بار  11شیر یکطرفه سوپایی  3

 نهراب 1 دستگاه متر مکعب 4.4میلیمتر 144شیر اطمینان پیلوت دار  5

 پل صنعت فلز 1 دستگاه تن15سقفی جرثقیل  4

مجتمع برق و  9 سلول 24KVپست پاساژ و داخلی حداکثر ولتاژ  20KVتابلوهای برق  1
الکترونیک توان 

 آزمایان
مجتمع برق و  44 سلول 6KV  MCCتابلوهای برق  0

الکترونیک توان 

 آزمایان

مجتمع برق و  1 سلول 7.2KVتابلوهای خازن  8

الکترونیک توان 

 آزمایان
مجتمع برق و  0 سلول 400Vتابلوهای  9

الکترونیک توان 

 آزمایان
 البرز 344حدود  متر کابل قدرت 14

 زیمنس 1 مجموعه مرکز کنترل – PLCسیستم کنترل شامل  11
  1 مجموعه مودم -رادیو -دکل – RTUسیستم مخابرات شامل  14

 E&H 1 مجموعه شامل اندازه گیر دبی –تجهیزات ابزار دقیق  13

 
 

 


