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  لیست مواد مصرفی و تجهیزات 

  تعداد یا مقدار  نام قطعه وسایزآن  شماره قطعه در نقشه  ردیف

1  
A1  

  ساخته شود  30*50تابلوتغذیه با اندازه 

2  
1

   متر10  2*1کابل افشان 

  شاخه2  16نمره  PVC لوله 2  3

4  
3  

  شاخه2  50*50داکت ساده 

  شاخه2  25*16داکت ساده4  5

6  
5

  شاخه3  5/13لوله فوالدي 

7  U1-U2 -U3عدد3  پریز ارتدار بارانی تکفاز  

8  S2عدد1  کلید صلیبی روکار بارانی  

9  
  S1-S3         

  عدد2  کلید تبدیل روکار بارانی

10  
SS

  عدد2  سوکت نرو ماده سه فاز پنج سیمه

11  
J1

  عدد1  10*10جعبه تقسیم روکار 

12  H1-H2-H3عدد3  چراغ تونلی  
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13  
D1

  شاخه4  35*30 دار داکت شیار

14  
X1

  شاخه5عددو30  ترمینال تابلوئی با ریل مربوطه 

15  
PIR

  عدد1   آمپري6فتوسل 

16  Q1کلید مینیاتوري سه فاز یاFI25عدد2 آمپر  

17  
F1….6

   عدد7   آمپر10فیوز مینیاتوري تکفاز 

18  K1…K3. 2کنتاکتور باNO+2NC3عدد  

19  
S0

  عدد1  شستی استوپ تابلویی

20   S1 وS2  عدد2  میکروسوئیچ دوبل  

21  P1….3 عدد3  22المپ سیگنال تابلوئی با قطر  

22  
A3

  عدد1  ترمینال یا سوکت نرو ماده سه فاز

  متر2  ) فالکسیبل(لوله خرطومی فلزي6  23

24
Q0

  عدد1   آمپر25فیوزمینیاتوري سه فاز

25  
F2

  عدد1   آمپر5/2 تا 1بی متال

  عدد50  سانتیمتري 5/32هپیچ خودرو آهن نمر  ---  26
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  عدد ازهرکدام4   میلیمتر10 تا 3مته آهن   ---  27

   حلقه1MM2  2دردورنکسیم افشان  ---  28

  حلقه2.5MM23سیم افشان درسه رنگ   ---  29

  عدد1  لآوامتر آنالوگ یا دیجیتا  ---  30

31  
B1  

  عدد1  30*50تابلوي فلزي به ابعاد

32  M1  0.6الکتروموتورسه فازKW 220/380V  1عدد  

  بسته2   کشویی1380و1379بست کابل ---  33

  بسته2   سانتیمتري3و2پیچ خودروچوب   ---  34

  عدد200  )برچسب کاغذي(لیبل   ---  35

  عدد500  5/2 و 1وایرشو لوله اي   ---  36

  بسته2   سانتیمتري10بست کمربندي کابل   ---  37

  عدد50  5/13بست لوله   ---  38

  عدد10  5/13گلند   ---  39

  عدد230RC1 لوگو مدلPLCمینی   ---  40


