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ثب َذف ایجبد ثعترَبی وًیه   1386  در ظبل شرکت ظبزآة صىعت پصيٌ
ایه شرکت  .یذتبظیط گردطراحی ي ظبخت در زمیىٍ َبی  مختلف صىعت 
  پیمبوکبر اصلی در حًضٍ َبی فعبلیتی زیر می ثبشذ:

  

 تجُیساتطراحی ، تُیٍ ، ظبخت ، حمل ، وصت ي راٌ اوذازی .1
  ي ویريگبٌ. مکبویکبل ي الکتریکبل ظذَیذري

ر تحت فشبمخبزن طراحی ، تُیٍ ، ظبخت ، حمل ، وصت ي راٌ اوذازی .2
 ثر اظبض اظتبوذاردمخبزن رخیرٌ ) ، (ASME )ثر اظبض اظتبوذار َبی 

API650) ( ثر اظبض اظتبوذاردي مخبزن آة AWWA M42). 

 .ویمٍ ظىگیهظبزٌ َبی فلسی ظىگیه ي ظبخت ي وصت .3

 .ایعتگبٌ پمپبش اجرای پريشٌ َبی خطًط اوتمبل آة ي .4

ي  ثرقظیعتم َبی طراحی ، تُیٍ ، ظبخت ، حمل ، وصت ي راٌ اوذازی .5
 .اثسار دلیك پريشٌ َبی صىعتی

 

 مصطفی ظخبیی فرمُىذظیه ظیذ  ة صىعت پصيٌ تًظط آلبیبنشرکت ظبزآ

ت مذیرٌ ثٍ ثجت رئیط َیئًر ثٍ عىًان پمُراز کیبوي ثٍ عىًان مذیر عبمل 
صاحیت پیمبوکبری شرکت مفتخر ثٍ دظتیبثی گًاَی ایه  رظیذٌ اظت.

 .می ثبشذ آة از معبيوت امًر عمراوی اظتبوذاری تُران تجُیسات ي  ، تبظیعبت

     

 شرکت سازآب صنعت پژوه
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 گیانکارفرما : سازمان آب منطقه ای 
 توسعه جلگه مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصبنوع قرار داد :

 

  

روز دنیا  ینداردهاادر این واحد تمام تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با توجِ بِ است
 می شوند .  طراحی

 یمفهوم یطراح 

 اتیجزئ ی همراه باطراح 

 ساختجهت   یطراح 

 درخواست خرید 

 تیفیبرنامِ کنترل ک 

 مشخصات روش جوش 

 مشخصات فنی رنگ 

  تیفیکنترل کدفترچِ تست و  

 پس از جوش ی حرارت اتیعمل 

 3  هاینرم افزار توسط دیبا  دهیچیپ زاتیتجه،  شتریب یمنیا یبراD  مدل
 .طراحی گردند روش المان محدودبِ و ی ساز

  

  

و مهندسی واحد طراحی  

 

های طراحی مکانیکال شکل از واحدتم ، تشرکت ساز آب صنع طراحیواحد 
کنترل و ابزار دقیق می باشد  ، طراحی برق دپارتمان تجهیزات و و سازه ،

       کِ هر یک بنا بِ فراخور نیاز پروژه ها در عرصِ های مختلف فعال 
 می باشند.

 مانند  مختلفبا آشنایی با استاندارهای  ، واحد طراحی مکانیکال و سازه
ACS,AISC,DIN,API,AWWA,AWS,ASME,ASTM  طراحی امکان

 در صنایع مختلف را بِ این واحد داده است.

 دپارتمان طراحی تجهیزات با هدف طراحی انواع باابر الکترومکانیک زنجیری و کابلی
 گاز از دیگر توانایی های این واحد است.نفت و  ، منطبق با استانداردهای روز صنایع آب

 
های ارهای تحلیلی مهندسی و نرم افزاراستفاده از سخت افزارهای پیشرفتِ و نرم افز

کمک شایانی در اجرای هر چِ  SolidWorksو  ANSYS، پیشرفتِ مانندمدل سازی 
 سریعتر و نیز کاهش خطاهای انسانی می نماید.

کنترل و ابزار دقیق شرکت سازآب صنعت  دپارتمان طراحی  برق ،
فنی مهندسی در زمینِ انجام کلیِ  پژوه با تکیِ بر دانش علمی ،

تاسیسات  ، حوزه های مختلف برق قدرتخدمات مهندسی برق در 
و  مونیتورینگ و ابزار دقیق و با رعایت تمامی اصول فنی ، ،کنترل

 مهندسی مطابق با استاندارهای روز صنعت برق نظیر
IEE,IPS,ISA,DIN,BS,IEEE  یری از نرم افزارهای بهره گو

  Auto CAD,Micro,Eplan,ETAP,WIN,Wincc تخصصی مانند
با در اختیار داشتن پرسنل مجرب در گرایشهای مختلف برق  ... وو

یکی از فعالترین واحدها در تعامل با دیگر واحدهای شرکت می 
 باشد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ساختواحد             

 

متر مربع مشتمل  0111کارگاه ساخت شرکت سازآب صنعت پژوه بِ مساحت حدود   
متر مربع جهت  401الن بِ مساحت سمتر مربع سالن اصلی تولید و یک  0211بر 

متر مربع جهت عملیات سند باست و  221فعالیتهای ماشینکاری و دو سالن بِ مساحت 
سیسات اداری و متر مربع جهت تا 301فضایی حدود  رنگ آمیزی و انبار سرپوشیده و

و تجهیزات کامل مرتبط با  KVA 271دارای پست برق با قدرت خدماتی و پشتیبانی ، 
فایر و ابزار کامل ساخت و نصب  فعالیت های تولیدی خود اعن از جرثقیل و رکتی

کیلومتری  91آباد در در شهرستان نظر ری در منطقِ شهرک صنعتی سپهر واقعآهنگ
 .  می باشدغرب تهران 

این شرکت با بهره گیری از ماشین آات و سالن های مجهز بِ دستگاه های سند 
 نوع سازه فلزی برای تولید انبوه را دارد. اجرای هر باست و رنگ آمیزی قابلیت 

 

 

                                   :تجهیزات کارگاه
 2   تن 6جرثقیل  سقفی با ظرفیت عدد 

  0 عدد دستگاه نورد 

 0   کاره 7گیوتین پرس عدد دستگاه 

 04 رکتی فایر( عدد دستگاه جوش( 

 0 عدد دستگاه اره آتشی 

 0  تن 01عدد دستگاه پرس با ظرفیت 

 0 عدد دستگاه برش پاسما 

 0 عدد دستگاه جوش پاسما 

 جرثقیل دستی و زنجیری 

  2  دستگاه برش عدد 

  تن 0یک عدد جرثقیل موبایل با ظرفیت 

 0 عدد دستگاه اجاق پیش گرم مادر 

 01 عدد اجاق پیش گرم 

 2 عدد دوربین تراز 

 0 عدد تابلو برق 

 

 صنعتی :روش تولید قطعات 
  دریافت نقشِ های ساخت, 

رالعمل جوشکاری ، دستورالعمل دستو
برای هر یک از مورد نیازاسناد  و رنگ 

 .تجهیزات از واحد طراحی

  استفاده از منابع انسانی متخصص و
 .تجهیزات ساخت مناسب

 ساخت و جوشکاری ، برش. 

  در صورت نیاز عملیات  حرارتی پس از
 .جوشکاری

  آمیزیسند باست و رنگ. 

  آماده سازی دفترچِ کنترل کیفیت
 .نهایی برای هریک از تجهیزات

 

 

 



 
          

 گیانکارفرما : سازمان آب منطقه ای 
 توسعه جلگه مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصبنوع قرار داد :

 

 

 احد کنترل کیفیتو
 

. این می باشد  سازآب صنعت پژوه شرکت کلیدی کنترل کیفیت یکی از واحدهای
های مجرب سعی در باا بردن سطح کیفیت تجهیزات واحد با بهره گیری از نیرو

که شامل کنترل انواع تولیدات در کارخانه ساخت شامل مراحل زیر می دارد 
 باشد:

 
  در مدرکشده کنترل مواد ورودی طبق استانداردهای تاییدQCPLAN 

 . DTو انجام تستهای 

  کنترل برش مواد طبقCUTTING PLAN . 

 کنترل مونتاژ اولیه و نهایی قطعات طبق نقشه های تایید شده. 

  کنترل جوشکاری و عملیات حرارتی قطعات طبقWPS,PWHT . 

  کنترل و اجرای تستهایNDT   شامل تستهایVT,PT,MT,UT,RT . 

 

 

 

 

 مطابق مدرکت اکنترل سند باست و رنگ آمیزی قطع PS . 

 تلرانسی نترل نهایی توسط نقشه هایک QCPLAN,QCTM . 

 تایید شده تلورانسی کنترل ماشینکاری قطعات توسط نقشه های. 

 ذکر شده پس از نصب قطعات مجدداٌ کنترل و تحویل دستگاه  شایان ذکر است مراحل
 نظارت می گردد. 

 

 



   
          

 گیانکارفرما : سازمان آب منطقه ای 
 توسعه جلگه مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصبنوع قرار داد :

 

 

 احد نصب و راه اندازیو
وظیفِ   نصب بِ عنوان آخرین حلقِ اجرایی شرکت ساز آب صنعت پژوه ،واحد 

تجهیزات و نیز آماده نمودن شرایط جهت اخذ تائیدات  نصب کامل سازه ها ،
 مشاور و کارفرمای پروژه و تحویل پروژه را دارد.

. 

 واحد نصب  با استفاده از تجهیزات و نفرات متخصص و با بهره گیری از توان پیمانکاران با تجربِ در راستای این هدف ،

 را ارائِ نماید. محصول کوشد تا بهترین و با کیفیت ترین می
 اجرایی خود قرار داده است.رعایت الزامات ایمنی در کارگاه از دیگر مواردی است کِ این واحد سرلوحِ کارهای 

اندازی  تجهیزات توسط تکنسین های متخصص و مهندسین با تجربِ نصب و راه 
 صورت می پذیرد.

 روش نصب و راه اندازی تجهیزات بِ شرح ذیل می باشد: 
 

 تجهیز کارگاه 

 آماده سازی سایت 

 ارائِ دستور العمل نصب 

 شروع عملیات نصب و راه اندازی 

 عملیات و اخذ تائیددستگاه نظارت تهیِ مجوزشروع 

 ساخت و لکِ گیری برای هریک از تجهیزات ، جوشکاری ، ونتاژعملیات م 

 تائیدیِ عملیات اجرائی از دستگاه نظارت اخذ 

 تهیِ و تکمیل تجهیزات براساس لیست کارهای باقیمانده 

 گرفتن گواهی نامِ اتمام کار 

    
 

 

 



 
          

 گیانکارفرما : سازمان آب منطقه ای 
 توسعه جلگه مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصبنوع قرار داد :

 

 پروژه مدیریتاحد و
 

نظر بِ محوریت پروژه ها در شرکت های پیمانکاری ، در ذیل بخشی از وظایف واحد 
 پروژه ها بِ عنوان قلب تپنده شرکت ذکر می گردد.

 
 و مدارک منضن بِ پیمان مشخصات فنی مطابق باتعهدات قرارداد  اجرای. 

 نصب هدایت پروژه و کارگاه . 
 کارگاه  یچارت سازمانی ادار ونصب ندهی کارگاه سازما. 
  صحت و  یا سرپرست کارگاه بِ منظور تضمینپیشنهاد و معرفی رئیس کارگاه

سرعت عملیات اجرایی و فراهن نمودن قابلیت انجام بهینِ وظایف محولِ بِ 
 .نصبکارگاه 

 نکا مسائل فصل و حل در مشارکت و نصب کارگاه کار نحوه بر کلی نظارت 
 نصب. کارگاه

 دستگاه نظارت( و نمایندگان آنها مشاور و کارفرما با مطلوب و فعال ارتباط ایجاد(.  
  نظارت مستمر بر انجام بِ موقع فعالیتهای کارگاهی، بِ ویژه عملیات مستندسازی

 کار و پیگیری دریافت مصوبِ صورتجلسات و تأییدات کارفرما و مشاور.
 طراحی ، ساخت و نصب و بازرگانی ارجاع کار بِ واحدهای مجری پروژه مانند  

 .و ایجاد هماهنگی میان آنها تهیِ شده زمانی  طبق برنامِ
 اندازی تحویل قسمتهای اجراء شده پروژه و انتقال بِ مرحلِ بعدی تا پایان کار راه. 

 

 احد کنترل پروژهو
  تعریف پروژه و تعیین مشخصات آن 

 ( طراحی ساختار شکست کارWBS) 
 ای شبکِ ساختار ایجاد (Network Diagram) 
 زمانبندی برنامِ تعیین و منابع تخصیص 
 تعیین درصد پیشرفت پروژه 
 پروژه جمع آوری اطاعات واقعی 
  زمان بندیبا برنامِ فعالیت های پروژه تطابق 
 پیشرفت پروژه تهیِ گزارش دوره ای 
  پروژهتهیِ گزارش نهایی 
  ِپروژهزمان بندی اصاح کردن برنام 

  تنگناها و مشکات پروژهاعام 
 

 

 سایر واحد ها
 و بهداشت  واحد ایمنی(HSE) 

 واحد اداری پشتیبانی 

 واحد مالی 

  خارجی واحد بازرگانی داخلی و 

 واحد مناقصات 

 واحد بازاریابی 

 دادهاواحد قرار 

 

21.60% 

35.20% 

40.60% 

48.10% 
50.30% 

63.70% 

15.55% 

28.40% 

33.54% 

40.47% 

44.80% 

57.43% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6

 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

 در صد پیشرفت ریالی پروژه
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 لیست تجهیزات مکانیکال
 

 ِراس های دریچ 

  میلیمتر 0811خط لولِ تخیِ کننده تحتانی بِ قطر 

  میلیمتر 711خط لولِ کشاورزی بِ قطر 

 دریچِ کشویی سرویس و اضطراری 

 تن 30  جک هیدرولیکی 

   ورودی آشغالگیر 

  بار 01فشار  بامیلیمتر 811شیر پروانِ ای بِ قطر 

 بار 01فشار با میلیمتر  611شیر سوزنی بِ قطر 

  بار01فشار  بامیلیمتر  311شیر پروانِ ای بِ قطر 

  بار 01فشار  با میلیمتر  201شیرسوزنی بِ قطر 

 3  تن 0با ظرفیت عدد جرثقیل سقفی 

  تغییر مقطع و  قطعِ زنگولِ ایپوشش فلزی ،
 کاهش دهنده

  

 

     

 سومبارپروژه سد 

 شمالیکارفرما : سازمان آب منطقِ ای خراسان 
 مشاور : شرکت مهندسی مشاور مهار آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ، ساخت و نصب نوع قرار داد : طراحی

 

 لیست تجهیزات الکتریکال
 

 0 اصلی توزیع تابلو عدد (MDB) 

 3  قرعی توزیع تابلوعدد (SDB) 

  کیلو ولت آمپر 011دیزل ژنراتور 

 کابل های قدرت و کنترلی 

 سیستن جریان مستقین 

 سیستن زمین 

 کدورت سنج ، سنج دبی) ابزار دقیق  ،    
 ، سطح سنج( انتقال دهنده فشار

 روشنایی تاج سد 

 سیستم مانیتورینگ
 

 )سیستن اسکادا )کامپیوتر صنعتی 

  



 

 

 
          

 سیاهوپروژه سد 

 ای خراسان جنوبیکارفرما : سازمان آب منطقِ 
 مشاور : شرکت مهندسی مشاور مهار آب

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ، ساخت و نصب نوع قرار داد : طراحی

 

 لیست تجهیزات الکتریکال
 

 0 اصلی  توزیع عدد تابلو(MDB) 

 2  فرعی توزیعتابلو عدد (SDB) 

  کیلو ولت آمپر 011دیزل ژنراتور 

 کابل های قدرت و کنترلی 

 سیستن جریان مستقین 

 سیستن زمین 

 کدورت سنج ، سنج دبی) ابزار دقیق ،           
 ( سطح سنج ، انتقال دهنده فشار

 روشنایی تاج سد 

 سیستم مانیتورینگ
 

 کامپیوتر صنعتی( اسکادا سیستن( 

  

 لیست تجهیزات مکانیکال
 

 انحراف دریچِ مسدود کننده گالری 

 دریچِ راس 

 میلیمتر 0111یِ کننده تحتانی بِ قطر لخط لولِ تخ 

  میلیمتر 911خط لولِ آبیاری بِ قطر 

 دریچِ کشویی سرویس و اضطراری 

  تن 01 با ظرفیت هیدرولیکیجک 

 آشغالگیر ورودی 

 بار 06فشار میلیمتر با 0111پروانِ ای بِ قطر  شیر 

  بار 01فشار میلیمتر با  811شیرسوزنی بِ قطر 

 2  تن  0و 3 با ظرفیتعدد جرثقیل سقفی 

  تغییر مقطع و  قطعِ زنگولِ ایپوشش فلزی ،
 کاهش دهنده

  

 

 



 

      

 لیست تجهیزات مکانیکال
 

 2  میلیمتر  0111عدد شیر پروانِ ای بِ قطر
 بار 20با فشار 

 4  میلیمتر 711عدد شیر پروانِ ای بِ قطر 
 بار 06فشار  با

 0  با  میلیمتر  611عدد شیر سوزنی بِ قطر
 بار 01فشار 

 0  میلیمتر   011عدد شیر هاول بانگر بِ قطر
 بار 01فشار با 

 و اضطراری سرویس دریچِ کشوئی 

 تن 41 با ظرفیت  جک هیدرولیکی 

 02 عدد آشغالگیر 

 411 میلیمتر 711متر لولِ بِ قطر 

 ِراس  های دریچ 

 2  تن 3عدد جرثقیل سقفی  با ظرفیت 

 211 میلیمتر 0111متر لولِ  بِ قطر 

 

 

     

 ارداک پروژه سد 
 کارفرما : سازمان آب منطقِ ای خراسان رضوی 

 پوی مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب
 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 نوع قرار داد : طراحی، ساخت و نصب

 لیست تجهیزات الکتریکال
 

 0 اصلی  توزیع تابلو  عدد(MDB) 

 4   فرعی  توزیع تابلوعدد(SDB) 

  کیلو ولت آمپر 011دیزل ژنراتور 

  کابل های قدرت و کنترلی 

 سیستن جریان مستقین 

 سیستن زمین 

 سنج، انتقال دهنده فشار،  دبیدقیق) ابزار 
 سطح سنج(

 

 مانیتورینگسیستم 
 

  کامپیوتر صنعتی( اسکاداسیستن( 

 سیستن میمیک 
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 لیست تجهیزات الکتریکال
 

 26  کنترل تابلوعدد 

 

 لیست تجهیزات هدرومکانیکال
 

 4  چِ قطاعییعدد در 

 چِ کشویییعدد در 26 مرمت و بازسازی 

 دریچِ باابر  عدد 26 مرمت و بازسازی 

 

          

  اهرم و سرقنات هایپروژه سد
 ای بوشهرکارفرما : سازمان آب منطقِ  

 مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب کرخِ
 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه

 ()مرمت و بازسازی نوع قرار داد : ساخت و نصب
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 لیست تجهیزات مکانیکال

  

 دریچِ قطاعی 

 دریچِ کشویی 

 ِمدول نیرپیک های دریچ L2-500 

  ِمدول نیرپیکهای دریچ L2-600 

 ِمدول نیرپیک های دریچ L2-650 

 ِمدول نیرپیک های دریچ L2-700 

  ِمدول نیرپیکهای دریچ L2-900 

 ِمدول نیرپیک های دریچ XX2-150 

  ِمدول نیرپیکهای دریچ XX2-180 

 ِمدول نیرپیک های  دریچ XX2-210 

 ِمدول نیرپیک های  دریچ XX2-240 

 ِمدول نیرپیک های دریچ XX2-360 

 ِمدول نیرپیک های دریچ XX2-480 

 9  تن 0.6وینچ  عدد 

 03  تن 3.2عدد وینچ 

 عدد دریچه 98 : مجموع                  

     

 دوستی پروژه سد 
 خراسان رضویکارفرما : سازمان آب منطقِ ای 
 طوس آبمشاور : شرکت مهندسی مشاور 

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصبنوع قرار داد : 



 

 
     

 مکانیکالهیدرولیست تجهیزات 
 

 ک یچِ مدول نیرپیدرC2-2000 

 ک یچِ مدول نیرپیدرL2-500 

 ک یچِ مدول نیرپیدرL2-850 

 ک یچِ مدول نیرپیدرXX2-30 

 ک یچِ مدول نیرپیدرXX2-60 

 ک یچِ مدول نیرپیدرXX2-90 

  میلیمتر 1500*1500دریچِ کشویی 

  میلیمتر 1000*1000دریچِ کشویی 

  میلیمتر 800*800دریچِ کشویی 

 9  بار 01فشار  بامیلیمتر 211شیر پروانِ ای بِ قطر عدد 

 6  بار 01فشار  بامیلیمتر 201شیر پروانِ ای بِ قطر عدد 

  میلیمتر 201و  211جریان سنج حجمی بِ قطر 

  دریچه702در مجموع :                              

  

     

 سفید رودپروژه شبکه آبیاری 

 کارفرما : سازمان آب منطقِ ای گیان
 مشاور : شرکت مهندسی مشاور آب توسعِ جلگِ

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 ساخت و نصب نوع قرار داد :

 



 

     

 لیست تجهیزات مکانیکال 
  

 0 میلیمتر  811بِ قطر   عدد شیر پروانِ ای
 بار 01فشار  با 

 0 میلیمتر با 611قطر  شیر سوزی بِ عدد 
 بار 01فشار 

  میلیمتر 0211لولِ فوادی بِ قطر 

  میلیمتر 811لولِ فوادی بِ قطر 

 تن 3 با ظرفیت جرثقیل سقفی 

 

  

     

 لیست تجهیزات الکتریکال
 

 0 اصلی تابلو توزیع عدد (MDB) 

 2 فرعی عدد تابلو توزیع (SDB) 

  کیلو ولت آمپر 011دیزل ژنراتور 

 کابل های قدرت و کنترلی 

 سیستن زمین 

 انتقال دهنده فشار سنج دبی) ابزار دقیق ،  ،
 سطح سنج(

 

  

 قشاقپروژه سد 

 کارفرما : سازمان آب منطقِ ای کردستان
 مشاور آبگیرمشاور : شرکت مهندسی 

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 عاج بخشینوع قرار داد : 

 



 

          

 شهرچایسد پروژه 

 کارفرما : سازمان آب مىطقٍ ای آذرتایجان غرتی

 مشاير : شرکت مُىدسی مشاير سکً

 پیماوکار : شرکت ساز آب صىعت پژيٌ

 ، ساخت ي وصة وًع قرار داد : طراحی

 

 

 لیست تجهیزات الکتریکال  

 

1 ًاصلی تًزیع عدد تاتل (MDB) 

 کیلًمتر 5تٍ َمراٌ حفر کاوال تٍ طًل  کاتل کشیسیستم 

سیستم زمیه 

چراغ خیاتاوی ي ترج وًر( سیستم ريشىایی( 

(کاوال تاز  )جریان سىج اتسار دقیق 

تی سیم در کل محديدٌ سد سیسم تلفه 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 لیست تجهیزات مکانیکال

  

 0401کیلووات با دور  37الکتروپمپ 

تن 0حرکتِ بِ ظرفیت  6سقفی تک پل  جرثقیل 

 میلیمتر 201و  311، 011شیرهای پروانِ ای بِ قطر 

 میلیمتر  011کلکتور مکش و رانش بِ قطر 

 

 عملیات عمرانی   

 

ساخت ساختمان محل ایستگاه پمپاژ 

ساندویچ پنل سقفی و دیواری 

 

 سیستم مانیتورینگ   

 

کامپیوتر صنعتی 

 تابلویPLC با قابلیت رداندانسی 

سیستن تلِ متری 

      

 لیست تجهیزات الکتریکال  

 

اصلی توزیع تابلو (MDP) 

لی پمپ هاحم توزیع های تابلو (LCP) 

تابلوهای روشنایی 

 کیلووات 37موتورهای الکتریکی 

 کیلووات 37سیستن راه اندازی نرم 

( درایوهای تغییر دهنده سرعتVSD) 

 تصحیح ضریب سرعتخازن های 

 کیلوولت آمپر 01دیزل ژنراتور 

زمین اتصال سیستن 

الکترومغناطیسی سنج )دبی ابزار دقیق ،     
 (التراسونیک، فشار سنج سطح سنج

 

    

 

----------------

 

 

 غربی تهران سازمان آب و فاضاب جنوب:  ی اصلیکارفرما

 آتی طرح سیستنمشاور : شرکت مهندسی مشاور 

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه

 نوع قرار داد : ساخت و نصب

 



 

           

 متر مکعب 011عدد مخزن آبی هوایی  8نام پروژه : 
 قزوینکارفرما : شرکت آب و فاضاب روستایی 

 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه
 نوع قرار داد : ساخت و نصب

 

 متر مکعب 011عدد مخزن آبی هوایی  0نام پروژه : 
 کارفرما : شرکت آب و فاضاب تهران
 پیمانکار : شرکت ساز آب صنعت پژوه

 نوع قرار داد : ساخت و نصب

  قزوینهای  مخزن پروژه  پیشوا زنمخ پروژه


