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  2سطح   1سطح     ردیف  2سطح   1سطح   کارگاهی الزامات) الف  ردیف

 ۲۴ فضاي ادراي مناسب ۱
دستگاه بوبين پيچي فشار ضعيف و هاسپل 

 ترمزدار جهت نگاه داشتن سيمها
 -

 - به همراه شمارندهگاه بوبين پيچي فشار قوي دست ۲۵ ٢٠٠ ۴٠٠ )متر مربع ( فضاي كارگاهي با مساحت  ۲

 ۲۶ ٣ ۵ )تن ( جرثقيل سقفي  ۳
دستگاه سنباده و اره مناسب براي برش مواد 

 عايقي
 - 

 و لكه گيري  نقاشي امكانات الزم براي ۲۷ ٢ ٣ )عدد ( ميز كار آهني  ۴

۵ 
وان تخليه جهت تخليه كامل روغن 

 ترانسفورماتورها
2سطح  1سطح  آزمایشگاهی الزامات) ب ردیف 

۶ 
سيار جهت شارژ و دشارژ جزئي الكترو پمپ 

 روغن
۱  دستگاه تست ولتاژ شكست روغن طبق استاندارد

IEC156 - 1995 


 ، دو دستگاه mVمولتي متر با دقت  ۲ دستگاه جوش برق سيار ۷

و ) اكسيژن و استيلن(دستگاه جوش هوا و گاز  ۸
 متعلقات الزم

۳ 
و  mAآمپر متر كلمپي با دقت قرائت در رنج 

 ، يك دستگاه 200Aجريان 


5KV دستگاه مگر  ۴ دستگاه سنگ فرز ۹

 ۵ دستگاه سنگ فرز انگشتي ۱۰
سيم پيچها با  DCدستگاه اندازه گيري مقاومت 
5A جريان تزريقي 

۱۱ 
جهت (پمپ خالء و اسپري نشت ياب 

 )روغن جوشكاري مخزن پر از
۶ 

با   500Vاتو ترانسفورماتور سه فاز صفر الي 
 -  جهت اعمال ولتاژ متغير 60Aجريان 

 ۷ دريل برقي ثابت و سيار ۱۲
 15KVAبا توان ) يا باالتر 100HZ(ژنراتور 

سه فاز يا مبدل فركانس  800Vبراي ايجاد ولتاژ 
 متناظر

 - 

۱۳ 
بوبين تني جهت حمل و نقل  ۳چرخ سوسماري 

 و اكتيوپارت در داخل كارگاه
۸ 

به طور  100KVاتو ترانس تكفاز صفر الي 
 - 10KVA پيوسته با حداقل توان 

۱۴ 
ابزار كارگاهي متناسب با كار از جمله آچار 

 ...بكس و 
2سطح   1سطح  نرم افزاري الزامات) ج ردیف  

۱۵ 
دستگاه كمپرس باد و پيستوله جهت رنگ 

 آميزي
۱ 

حداقل يك (كامپيوتر قابل اتصال به شبكه اينترنت 
 به همراه چاپگر) دستگاه

 وجود سيستم آرشيو قابل رديابي ۲ كپسول آتش نشاني و جعبه كمكهاي اوليه ۱۶

۱۷ 
شيشه اي قهوه اي (ظروف نمونه گيري روغن 

 پنج عدد) ليتر ۱با ظرفيت 
۳  همراهيك خط تلفن ثابت و يك خط تلفن 

 دستگاه فكس ۴ (lit/h 2000) دستگاه تصفيه روغن ۱۸

۱۹ 
       سيني زير اكتيوپارت در سايزهاي مناسب

 )عدد ( 
  2سطح   1سطح  نیروي انسانی  الزامات) د ردیف ۶ ١٠

 يك نفر كارشناس برق جهت انجام تستها ۱ جارو برقي صنعتي ۲۰

۲۱ 
كوليس، : گيري دقيق مانند انواع ابزار اندازه 

 ....ميكرومتر، متر و 
۲ 

يك نفر جوشكار ماهر جهت رفع نشتي با 
 تحصيالت حداقل ديپلم



 ٢ ٢ )نفر(مونتاژ كار  ۳ انواع ابزار خم كن سيمهاي مسي ۲۲

دماي  خالء و  كوره خشك كن اكتيوپارت با ۲۳
110°C  

 -۴  ١ )نفر(ديپلم بوبين پيچ با حداقل تحصيالت  - 
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 )٩فرم شماره (


