بسمه تعالی

تاریخ:

صورتجلسه فنی اولیه
الف -شرایط لوله کشی برای کویل آبگرم:
 – 1ترای ظرفیتْای  3 ٍ 2تي ترای ّر دستگاُ لطر لَلِ تایذ یک ایٌچ ٍ ترای ظرفیتْای  6 ٍ 5 ،4تي ترای ّر دستگاُ لطر لَلِ تایذ  1 1/4ایٌچ
تاشذ (چٌاًچِ از لَلِ  PPاستفادُ گردد تایستی ترای دستگاُ  3 ٍ 2تي  ،لَلِ  1 1/4ایٌچ ٍ ترای ظرفیتْای  6 ٍ 5 ،4تي لَلِ  1 1/2ایٌچ استفادُ
گردد).
 – 2در هحل اتصال کَیل آتگرم تِ لَلِ تاهیي آتگرم تایذ از هْرُ هاسَرُ ٍ شیر فلکِ استفادُ گردد.
 – 3چٌاًچِ اًشعاب از رایسر اصلی تاالتر از لَلِ ّای کَیل آتگرم دستگاُ تاشذ ،تایذ شیر َّاگیری رٍی لَلِ ترگشت ًصة گردد  ،دستگاّْا
تایستی تراز ًصة شًَذ.
 – 4رٍش لَلِ کشی تِ شکل زیر تایذ تاشذ:

ب -شرایط الزم برای درین دستگاه:
 – 1لطر داخلی لَلِ دریي ّر دستگاُ حذالل تایذ  3/4تاشذ ٍ تا
شیة  ٍ %2تا اتصاالت  45درجِ تِ رایسر فاضالب هتصل گردد.
 – 2ترای جلَگیری از ٍرٍد تَی ًاهطثَع فاضالب تِ دستگاُ لَلِ کشی فاضالب دستگاّْای َّاساز تایستی از تمیِ سیستن فاضالب هجسا تاشذ ٍ
در هحل اتصال دستگاُ تِ لَلِ دریي تایذ یک سیفَى ًالص اجرا گردد.

ج -شرایط الزم برای کانال کشی:
 – 1ترای کاًال کشی از ٍرق  0/6استفادُ گردد.
 – 2کاًالْا تا فَم پلی رٍل  13هیلی هتر عایك شًَذ.
 – 3سایس دریچِ ّا ٍ ّ Take-offا دلیماً طثك ًمشِ ایي شرکت اجرا گردًذ.
نکات کلی:
ً – 1مشِ ترق در تایل دریچِ تازدیذ ً ،مشِ پایِ کٌذاًسَر ً ،مشِ پایِ َّاساز ٍ ًمشِ کاًال کشی تَسط کارشٌاس شرکت ترًَلی تِ ًوایٌذُ
خریذار تمذین شذُ کِ الزم االجرا هیثاشذ.
 – 2فضای هَرد ًیاز ترای سرٍیس ٍ تعویرات دستگاُ در ًمشِ دتایل دریچِ تازدیذ اظْار شذُ ٍ ترای ًوایٌذُ خریذار تَضیح دادُ شذُ است.
 – 3در هحل ًصة کٌذاًسَرّای تثخیری لَلِ آب شْر در ًظر گرفتِ شَد.
 – 4هحل ًصة ترهَستات ّا 130 cm ،از کف توام شذُ ٍ در ًسدیکی کاًال ترگشت تا ًاظر شرکت تَافك گردد.
 -5پوپ پکیج ٍ هَتَرخاًِ تایذ هتٌاسة تا دستگاُ اًتخاب گردد.

نام و امضای شرکت برنولی

نام و امضای نماینده خریدار

