کوره دوقلوی VIM-VAR

مسایا :
 .1سیستن خالء هطتشک
 .2فطاس سٌجی هطتشک
 .3طشاحی قالة  VIMتش اساس قالة
 REMELTکَسُ VAR
 .4اتعاد کَچک ٍ آصهایطگاّی
 .5هٌثع القاء فشکاًس هتغیش
 .6قیوت اقتصادی ٍ غیش قاتل سقاتت
ً .7ذاضتي هطاتِ خاسجی
.8
مشخصات مذل VI-2V5L
جٌس

استیل 304

ًَع دستگاُ

کَسُ دٍقلَی رٍب القایی ٍ رٍب هجذد قَسی تحت خالء

سًگ

تٌفص

جشم هزاب

 5کیلَگشم

ٍلتاط

 3فاص ٍ 380لت

فشکاًس

ّ 50شتض

خٌک کاسی

آب سشد

سیستن کٌتشل

دستی  PLC /ساخت ضشکت فشاسٍ

ضاسط حیي رٍب

داسد

دهاسٌجی

تشهَکَپل ( پیشٍهتش اًتخاتی )

سیتن حشکتی VAR

سشٍ هَتَس

هیضاى خالء

 1E-3هیلی تاس دس حالت سشد

پوپ خالء

سٍتس ٍ سٍتاسی ساخت ضشکت پاسکال ساخت ایشاى

جٌس قالة

هس

ًَع تَتِ قاتل کاس

ّوِ اًَاع تَتِ ّا

تجْیضات ایوٌی فطاس تاال

Parkerاهشیکا

فطاس سٌج خالء

پیشاًی

سیستن القا

ساخت ضشکت پشضیا تَاى صٌعت

جٌس ضاسی

آّي

مشخصات مذل VI-2V10L
جٌس

استیل 304

ًَع دستگاُ

کَسُ دٍقلَی رٍب القایی ٍ رٍب هجذد قَسی تحت خالء

سًگ

تٌفص

جشم هزاب

 10کیلَگشم

ٍلتاط

 3فاص ٍ 380لت

فشکاًس

ّ 50شتض

خٌک کاسی

آب سشد

سیستن کٌتشل

دستی  PLC /ساخت ضشکت فشاسٍ

ضاسط حیي رٍب

داسد

دهاسٌجی

تشهَکَپل ( پیشٍهتش اًتخاتی )

سیتن حشکتی VAR

سشٍ هَتَس

هیضاى خالء

 1E-3هیلی تاس دس حالت سشد

پوپ خالء

سٍتس ٍ سٍتاسی ساخت ضشکت پاسکال ساخت ایشاى

جٌس قالة

هس

ًَع تَتِ قاتل کاس

ّوِ اًَاع تَتِ ّا

تجْیضات ایوٌی فطاس تاال

Parkerاهشیکا

فطاس سٌج خالء

پیشاًی

سیستن القا

ساخت ضشکت پشضیا تَاى صٌعت

جٌس ضاسی

آّي

مشخصات مذل VI-2V15L
جٌس

استیل 304

ًَع دستگاُ

کَسُ دٍقلَی رٍب القایی ٍ رٍب هجذد قَسی تحت خالء

سًگ

تٌفص

جشم هزاب

 15کیلَگشم

ٍلتاط

 3فاص ٍ 380لت

فشکاًس

ّ 50شتض

خٌک کاسی

آب سشد

سیستن کٌتشل

دستی  PLC /ساخت ضشکت فشاسٍ

ضاسط حیي رٍب

داسد

دهاسٌجی

تشهَکَپل ( پیشٍهتش اًتخاتی )

سیتن حشکتی VAR

سشٍ هَتَس

هیضاى خالء

 1E-3هیلی تاس دس حالت سشد

پوپ خالء

سٍتس ٍ سٍتاسی ساخت ضشکت پاسکال ساخت ایشاى

جٌس قالة

هس

ًَع تَتِ قاتل کاس

ّوِ اًَاع تَتِ ّا

تجْیضات ایوٌی فطاس تاال

Parkerاهشیکا

فطاس سٌج خالء

پیشاًی

سیستن القا

ساخت ضشکت پشضیا تَاى صٌعت

جٌس ضاسی

آّي

مشخصات مذل VI-2V20L
جٌس

استیل 304

ًَع دستگاُ

کَسُ دٍقلَی رٍب القایی ٍ رٍب هجذد قَسی تحت خالء

سًگ

تٌفص

جشم هزاب

 20کیلَگشم

ٍلتاط

 3فاص ٍ 380لت

فشکاًس

ّ 50شتض

خٌک کاسی

آب سشد

سیستن کٌتشل

دستی  PLC /ساخت ضشکت فشاسٍ

ضاسط حیي رٍب

داسد

دهاسٌجی

تشهَکَپل ( پیشٍهتش اًتخاتی )

سیتن حشکتی VAR

سشٍ هَتَس

هیضاى خالء

 1E-3هیلی تاس دس حالت سشد

پوپ خالء

سٍتس ٍ سٍتاسی ساخت ضشکت پاسکال ساخت ایشاى

جٌس قالة

هس

ًَع تَتِ قاتل کاس

ّوِ اًَاع تَتِ ّا

تجْیضات ایوٌی فطاس تاال

Parkerاهشیکا

فطاس سٌج خالء

پیشاًی

سیستن القا

ساخت ضشکت پشضیا تَاى صٌعت

جٌس ضاسی

آّي



کلیِ هخاصى تش اساس استاًذاسد  ASMEاهشیکا طشاحی ٍ تَلیذ هی گشدًذ.



پاساهتش ّای قاتل کٌتشل ضاهل جشیاى قَس ٍ سشعت حشکت الکتشٍد هی تاضذ.



کلیِ ضیش ّا ٍ اتصاالت ساخت ایي ضشکت هی تاضذ



تْیِ سیستن خٌک کاسی تِ عْذُ خشیذاس هی تاضذ.



تْیِ سیستن َّای فطشدُ تِ عْذُ خشیذاس هی تاضذ.



تْیِ پیشٍهتش تِ عْذُ خشیذاس هی تاضذ.



قاتلیت رٍب اًَاع آلیاط ّا سا داسد.



کلیِ هخاصى خالء تشای  4تشاتش فطاس اتوسفش تست هی گشدًذ.



تْیِ تَتِ تِ عْذُ خشیذاس هی تاضذ.



سیستن تعذ اص ساخت تحت تست ّلیَم جْت ًطت یاتی قشاس هی گیشد.



هٌثع تغزیِ ساخت ایي ضشکت هی تاضذ.



الصم تِ رکش است هطخصات فَق هیتَاًذ تَسط تَلیذ کٌٌذُ تغییش کٌذ.

شرایط گارانتی دستگاه :
 .1دستگاُ تِ هذت یک سال اص تاسیخ تحَیل گاساًتی هی تاضذ .
 .2دستگاُ داسی  10سال خذهات پس اص فشٍش هی تاضذ.
 .3ضشکت دس صهیٌِ عیَب ًاضی اص کاسکشدى افشاد غیش هتخصص تا دستگاُ تعْذی ًذاسد.
 .4دس صَست تاص کشدى  ،دستکاسی کشدى ٍ تعَیض قطعات دستگاُ ّا ،ضشکت تعْذی دس قثال تعویش یا تعَیض قطعات
ًذاسد.
ّ .5شگًَِ ضکستگی ٍ ضشتِ خَسدی دستگاُ ضاهل گاساًتی ًوی تاضذ.
 .6ایشادات ًاضی اص ًَساًات تشق ضاهل گاساًتی ًوی تاضذ.
امکانات نصب دستگاه :
 .1اب هقطش
 .2سیستن خٌک کٌٌذُ آب
 .3تشق  3فاص  50اهپش تِ تاال
 .4سیستن تَْیِ جْت خشٍج گاصّا اص هحیط
 .5فًَذاًسَى تِ اتعاد  2.5×1.5هتش سیواًی
 .6کاتل تشق اص دستگاُ تا تاتلَ تشق
 .7پوپ تاد ٍ ضلٌگ ساتط ٍ اتصاالت
 .8ضلٌگ آب ٍ اتصاالت
کالیبراسیون :
دستگاُ ًیاص تِ کالیثشاسَى ًذاسد.
تِ علت کاّص دقت اتضاس ّای اًذاصُ گیشی الصم است حذاقل سالی یک تاس اتضاس ّای اًذاصُ گیشی ( تشهَکَپل ّا  ،فطاس سٌج
ّا ٍ  ) ..تَسط ضشکت ّای کالیثشاسیَى هَسد تاییذ اداسُ استاًذاسد کالیثشُ هجذد گشدًذ.
زمان تحویل :
ضشٍع ساخت  :تعذ اص عقذ قشاس داد ٍ دسیافت پیص پشداخت کاس ساخت دستگاُ ضشٍع هی گشدد.
تحَیل دستگاُ 5هاِّ هی تاضذ.
آزمون تحویل دهی :
دستگاُ پس اص ًصة دس هحل هطتشی ً ،صة ٍ ساُ اًذاصی هی گشدد ٍ تِ پشسٌل آهَصش ّای الصم جْت کاس تا دستگاُ دادُ
هی ضَد .پس اص آى یک تست رٍب تا  ٍ VIMیک تست رٍب تا  VARگشفتِ هی ضَد .فطاس دستگاُ ًیض دس حالت سشد تست ٍ
تحَیل هی گشدد.

