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 شرکت تامین انرژی برق ایرانیان )تابان( کارفرما :

 26/06/1397تاریخ : 

                                                                                     مجری : شرکت آریا سرمایش   

 1565شماره : 

 چمبر فتو ولتائیک  فروشموضوع  : 

 ATUV-420-3200مدل            لیتری   3200  و یو ویمبر تست دما چ 

 ساختار چمبر ماده یک : 

دقت  ف برایحداکثر میزان انحرا با سانتیگراد درجه  60در محدوده دمایی  دما کنترل قابلیت با لیتری  3200چمبر       

(ACCURACY )0.01 همگنی. درجه سانتیگراد (HOMOGENEITY )3 درجه سانتیگراد,   ( پایداریSTABILITY) 0.5 ±  درجه

یت و قابل ) از سمت دیواره سمت راست را دارد و تابش خورشیدی و قابلیت تست انواع ماژول هاسانتیگراد می باشد 

 تغییر کاربری و نصب المپ بر روی سقف را دارد.

 داشت . سانتیمتر در ارتفاع را خواهد 100سانتیمتر در عمق و  200با پرتو دهی یکنواخت برابر سطح موثر برای پوشش  

 ( قابلیت حرکت به سمت )چپ و راست ( را خواهند داشت که باسقف و کف )براکت های فیکس کننده ماژول در قسمت 

 این کار شدت تابش موثر قابل تنظیم خواهد بود .
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ر روی بپ ها محل نصب المپ های متال هالید خواهد بود که این الم در کنار خواهد بود وبه چهار چپ مجهز  دیواره سمت

ه سطح بدمپر سوار شده و زاویه تابش را بصورت حرکت در زاویه بصورت کانتینیوس تامین خواهند کرد و یکنواختی تابش 

 ماژول را تضمین خواهند نمود.

 از استاندارد MST54و همچنین    IEC61215 EDITION 2016از استاندارد   MQT10مبر توانایی انجام آزمون های چاین 

IEC61730 EDITION 2016  . را بر روی ماژول های فتو ولتائیک . خواهد داشت 

نیاز  طول موج مورد) ول موج قبل از نصب المپ ها و متناسب با استاندارد مورد نظر نیز خواهد بود.طغییر ت امکانو 

 (خریدار

حداکثر  نانو متر را داشته و 400تا  280توانایی تامین نور فرابنفش در محدوده طیفی به صورت پیش فرض منابع تابشی 

 بر روی سطح موثر خواهد بود. ± %14انحراف از یکنواختی تابش 

 وات بر متر مربع را دارد  200تا تابش  این چمبر قابلیت تنظیم شدت

وقف ده و در صورت باز کردن درب چمبر در حین تست سیستم متساختار درب بگونه ای است که مجهز به لیمیت سوییچ بو

 نماید شده و یا فقط سیستم تابش متوقف خواهد شد . تا صدمه دیدن کاربر از طریق تابش اشعه ماوراء بنفش را بر طرف

 . متوقف شدن کل دستگاه و یا فقط تابش و یا فن و ... قابل انتخاب از طرف کاربر خواهد بود .

د یو وی بصورت مجزی در سمت راست دستگاه تعبیه خواهد شد و قابلیت جدا شدن از چمبر را خواهد داشت تا باکس تولی

در صورت نیاز به تعویض المپ ها . با باز کردن چند کلمپ به آسانی از دستگاه جدا شده و سرویس های بعدی را آسان 

 خواهد نمود.
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  95به قطر  کابل عبور محفظه یک و روشنائی ، الیه  6شیشه رؤیت  ،  صنعتی سیرکوالتور فن  دو به این چمبر مجهز

 .می باشد  پ چسمت در میلیمتر 

 

 

 ابعاد داخلی :

تیمتر سان    120  میلیمتر ساخته شده و دارای ابعاد مفید  1.5 با ضخامت  میرور محفظه تست از جنس استینلس استیل 

 می باشد .سانتیمتر ارتفاع    220 و  سانتیمتر عمق  122 عرض ، 

 ابعاد خارجی :

  140میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک ساخته شده و دارای ابعاد اشغالی  2.0از جنس آهن  اصلی چمبر بدنه 

 و   ق عمسانتیمتر    324و   سانتیمتر عرض اشغالی خواهد بود (  230بدنه ) که با اتصال باکس یو وی سانتیمتر عرض 

 می باشد .ارتفاع سانتیمتر    285

ی ابعاد کرم چرمی ( ساخته شده و دارا 1013)ایبا میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک  1.5باکس یو وی از جنس آهن 

 سانتیمتر ارتفاع می باشد . 285سانتیمتر عمق و  147سانتیمتر  عرض .  90اشغالی 
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مبر قرار چسانتیمتر ارتفاع داشته و تجهیزات برقی و کمپرسور در قسمت انتهای  22از سطح زمین حداکثر چمبر محفظه این 

مجهز ت کف محفظه تسمی باشد .  خواهد نمود . چمبر را از زمین جدا که  بودهپایه تفلونی  هشت دارای و  خواهد گرفت 

 ژ خواهد نمود .به رک هایی بوده که پنل ها را از دیواره یو وی ) واقع در سمت راست . قابل ریگال

 سیستم کنترل ماده دو : 

ی آی پاینچ تمام رنگی و ماژول های  7و تاچ پنل کوتراست ) کپی شده زیمنس آلمان ( پی ال سی  شامل  کنترلر سیستم

 ابلیتق و دارای  کنترل می شود (  ARYA ATLAS)   نمنرم افزار ساخت این شرکت بنام آریا  دلتا خواهد بود و توسط دی 

 ذیل می باشد :های 

  اجرای دو حالت پروگرام و فیکس مد 

 ... قابلیت دو زبانه بودن ) فارسی و انگلیسی ( برای منو ها و خطا ها و کلید ها و 

  سگمنت در هر برنامه ، 100، اجرای (سگمنت برای  100سگمنت برای دما و  100UV ) دما برای بصورت شیب ) رمپ 

 ی از برنامه ( و پلکانی ) استپ ( و لوپ کردن کل و یا قسمت

 اجرا و ذخیره صدها برنامه با نامهای گوناگون 

  نمایش و چاپ گراف با قابلیت زوم و سلکت و ذخیره سازی 

  72ه مدت بثانیه یک نمونه بردار ی  5الگ برداری از ست پوینت و دمای جاری و زمان و تاریخ در  فایل اکسل ، هر 

ل ین سیکار شده با نام تاریخ و زمان و ایجاد یک فایل جدید که ساعت ، و پس پایان این زمان ذخیره سازی فایل پ

 بصورت نامحدود ادامه خواهد یافت .

  نمایش پیغام ها و خطا ها با قابلیت درج در جدول و ذخیره سازی بر روی فلش مموری 

  مجهز به تایمر بیدار باش 

  انیمیشن (بصورت متحرک ) نمایش سیستم فیزیکی با گرافیک خاص 
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  ات بر متر و 1.0نانو متر  و شدت تابش  1 یو وی و  0.1 دمائی با دقت)         طول موج و شدت تابشو  دما نمایش

  (مربع 

  بخش امنیتی جهت تعریف مدیر ارشد می باشد و الگ این جهت جلوگیری از دستکاری افراد متفرقه 

 یر خطیغت بازه ای در چهار زون ، خطا های سنسور را بصورت بخش کالیبراسیون این نرم افزار می تواند ، به صور 

 اصالح نماید .

  گارانتی و سرویس بارنمایش میزان گارانتی و زمان مورد نیاز جهت سرویس دوره ای بصورت 

     

  مکانیکیسیستم ماده سه :  

نوع  کندانسور سیتم ازو بوده  اسب  اسب  5اسکرال دانفوس دستگاه کمپرسور   یک متشکل از سیستم سرد کننده      

 چند واپراتورا ، کار توزیع گاز به  دانفوس  برقی شیر  3 و بوده  22آر  نوع مورد استفاده از  سیال خنک می باشد ،   هوا

الوژن خواهد المپ متال هالید و ترکیب ه 6 متشکل از  محفظه ؛  خارج ازدر .  یو وی ابشو سیستم ت را بر عهده دارد بخشی

 . بصورت پی آی دی کار تنظیم دما را برعهده خواهند داشتکنترل شونده توسط اس اس آر هیتر های همچنین  بود .

 قیمت دستگاه ماده چهار : 

 خواهد بود . یلیون ریال م چهلصد و پانمیلیارد و  ششمعادل ریال  000/000/000/12  دستگاه معادل  قیمت

 مالیات ارزش افزوده به قیمت فوق افزوده خواهد شد .بابت درصد  9دل امع : یکتبصره 

 مدت زمان اجرا ماده پنج : 

 از تاریخ عقد قرار داد خواهد بود .کاری روز    120مدت اجرای پروژه       
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 مکان تحویل دستگاهماده شش : 

ان خیابشرکت آریا سرمایش واقع در تهران جاده آبعلی انتهای بومهن خیابان تعاونی کامیون داران محل تحویل     

 می باشد . خریدارو هزینه ایاب و ذهاب بر عهده  بوده  29اشتیاق اول کوچه امیر المومنین )ع( پالک 

 گارانتی و خدماتماده هفت : 

ر رخوردانتی این شرکت بوده و از ده سال خدمات پس از فروش نیز بدستگاه موضوع قرار داد به مدت یک سال در گارا    

 می باشد .

 نحوه پرداخت وجه ماده هشت : 

 اهد شد .دریافت خو وجه پس از تحویل نهایی و تایید مسئول فنی صنعت خریدار هنگام عقد قرار داد و مابقی وجه  50٪   

رار ساعت تحت شرایط تست ق 48سیستم را در کارخانه بمدت   ؛در صورت تشخیص  مختار است کارفرما  : دوتبصره     

 اقدام به تحویل گرفتن دستگاه  نماید . دستگاه ، دهد و پس از اطمینان از صحت کارکرد 

 آمپر می باشد . 80ولت سه فاز با آمپراژ  380ولتاژ کاری دستگاه 

ه نرخ روز ریال محاسبه گردیده و در صورت افزایش دالر منوط به محاسبه دالر ب 137000قیمت این سیستم با احتساب دالر 

 در بازار غیر رسمی و پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به فروشنده تا پایان سال اعتبار خواهد داشت .

 


