
 

 

 بنام خالق هستی    

 استعالم بها موضوع :

 با سالم

خواهشمند است قیمت و شرایط ، های خرید واحد تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی این شرکت با عنایت به درخواست

  پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ اعتبار مذکور از طریق راه های ارتباطی ذیل اعالم نمایند.
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 362 : شماره تقاضا

 12/03/1400 تاریخ :

 03/1400/ 18 تاریخ اعتبار:

 توضیحات واحد مقدار شرح کاال ردیف

1 
:  سازنده جریان و ولتاژ حفاظت رله

SCHNIEDER   :تایپ SERIES 20 M20                       
  عدد 3

سازنده:   جریان و ولتاژ حفاظت رله 2

SCHNIEDER    :تایپSERIES 40 S40                       
  عدد 2

3 

 حفاظت و گیري اندازه پنل کنترل رله مجموعه

 SCHNIEDER  :سازنده متعلقات با همراه

 UDXXXJXXXNT   S10 :تایپ
  دستگاه   4

 :سازنده آمپر 33-32 اورلود رله 4

SCHNEIDER تایپ : LRD332  
  عدد 3

 سازنده:  آمپر٥ ولت، 2٤٠ سوییچ، لیمیت کلید 5

TELEMECANIQUE  :تایپ ZCMD 21  
  عدد 2

 :سازنده ولت، ٥٠٠ آمپر، ١٦ کنتاکت ٤ ترمینال 6

SCHNEIDER تایپ: XKM-A 991 
  عدد 50

7 
 وات کیلو 3٧ الکتروموتور سرعت کنترل درایو

 SCHNIEDER سازنده:

 ATV71HD37N4 تایپ: 

  دستگاه   2

8 
 ولت ١١٥ آمپر، ولت٧ قطع، حفاظتی ماژول

 SCHNEIDER :سازنده هرتز ٥٠ متناوب،

 XPS-AC3421 تایپ: 

  عدد  30
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 توضیحات واحد مقدار شرح کاال ردیف

9 

 0.1S-10S, 3PH :مشخصات فاز، سه زمانی رله

220V, AC15: 3A/250V DC13:2A/24V 

0.1A/250V MAX 2A/250V   سازنده:  

TELEMECANIQUE   :تایپ RM4TR33 

  عدد 1

10 

 4KV AC15:240V ولتاژ:  سطح لیمیت، کلید

I:1.5A/DC13:240V/.27A   سویچ            

 تایپ:                   :TELEMECANIQUE سازنده:

XCS-TE 

  عدد 2

11 
 ٠.١-3٠ :زمانی بازه آمپر، ١٠ ولت، ٦٩٠ آنالوگ تایمر

 TELEMECANIQUE ،سازنده : تاخیر با ثانیه ،

 LADT2 : تایپ

  عدد 1

12 
 :سازنده آمپر ١.٥ ولت، 2٤٠ سوییچ لیمیت

SCHNEIDER ELECTRIC :تایپ 

XCMN2145L1 

  عدد 3

13 
 ٦٩٠ :نهایی ولتاژ N.C1   :کنتاکت کمکی،نوع کنتاکت

  SCHNEIDE:سازنده  LADN01 آمپر، ١٠ولت 

 A013256تایپ: 

  عدد 1

14 
 220V/25KA, 380V/10KA: اتوماتیک کلید

یپ: تا  SCHNEIDER ELECTRICه:سازند

EZC100F 

  عدد 1

 2٤٠:سوییچ لیمیت کلید 15

 XCS:تایپTELEMECANIQUE:آمپرسازنده3ولت،
  عدد 3

آمپر  ١٠:ولت 2٥٠ الکترونیکی رله 16

 RUN31A21P7:تایپTELEMECANIQUEسازنده:
  عدد 11

آمپر،  ١٠ولت، ٤٠٠الکترونیکی رله پایه 17

 RUZ-1A :تایپTELEMECANIQUEسازنده:
  عدد 1
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 توضیحات واحد مقدار شرح کاال ردیف

18 
 سرعت کنترل درایو مستقیم ولتاژ چک

 ATV71HC11N4تایپ: SCHNEIDER:سازنده
  عدد 2

19 
 داخلی قطر،حلقوي نوع-حفاظت عملکرد با جریان ترانس

 2٠٠ :مدل MERLIN GREEN:سازنده م،.م 2٠٠

CSH :3123977 تایپ 

  عدد 4

20 
TEMPERATURE SENSOR MODULE 

MANUFACTURER:MERLIN GERIN 

TYPE:MET148-2 

  عدد 3

 MERLIN :سازنده متر، 2 طول ،دقیق ابزار کابل 21

GERIN :تایپ CCA772-59661 
  عدد 5

ولت مستقیم  سازنده  48( DATAمبدل اطالعات ) 22

MERLIN GERIN  تایپACE919CC 
  عدد 1

23 
ترانس جریان با عملکرد حفاظت و اندازه گیری قطر 

تایپ  MERLIN GERINمیلی متر سازنده  3٠٠داخلی 

CSH300  

  عدد 2

24 
ولت مستقیم، تعداد  25٠-24خروجی  –کارت ورودی 

 MERLIN، سازنده 4، تعداد خروجی ١٠ورودی 

GERIN  تایپMES114-59646 

  عدد 4

25 

سنسور القایی دو سیمه، نوع خروجی: کابل، عملکرد 

میلی ٥ولت، مستقیم، محدوده عملکرد :  ٤8-١2خروجی: 

، نحوه  IP 68سطح حفاظتی: SHIELDمتر ، نوع بدنه 

 متر  2، ط.ل کابل M18 X1اتصال:

  عدد 5

آمپر، سازنده  ١٠ولت،  ٦٩٠کنتاکتور  26

TELEMECANIQUE  تایپCA2-DN22 N 
  عدد 2

 TELEMECANIQUEآمپر سازنده  2٥فاز  3کنتاکتور 27

 AC3,LC1D09…Nتایپ 
  عدد 2
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 Info@ipetrokala.comایمیل: |88562160فکس:|09012813235شماره واتساپ: |الهام طاهری کارشناس مربوطه:

 مالحظات:

 اعالمی بدون احتساب مالیات برارزش افزوده لحاظ گردد. مبالغ -1

 نمیباشد.مورد قبول پتروکاال  یمتقوهرگونه تغییر در د گردمیلحاظ  بعنوان قیمت نهایی، تامین کنندهیشنهادی پ قیمت های -2

در شرایط قیمت و زمان تحویل کاالی مذکور قصور یا کوتاهی ارسال پیشنهاد مالی به هر نحوی درصورتی که شرکتی پس از  -3

 نماید، پس از بررسی کمیسون معامالت، اعتبار آن شرکت بعنوان تامین کننده معتمد شرکت پتروکاال ساقط میگردد. 

 .می باشدده فاقد اعتبار پیشنهاد های وصولی در خارج از زمان اعالم ش -4

 )تعداد روزکاری( الزامی می باشد زمان تحویل کاالی مورد نظر توسط تامین کننده اعالم  -5

ه توانمندی های مشترک و در امید است با عنایت به ظرفیت های موجود در صنعت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ، با توجه ب

                                           م در آینده ای نزدیک صورت پذیرد.هم افزایی بیشتر همکاری های الز راستا

 با تشکر   

 شرکت بین المللی پتروکاال           

 

 TELEMECANIQUEآمپر سازنده  2٥فاز  3کنتاکور  28

 AC3,LC1D25تایپ 
  عدد 50

آمپر سازنده  25کنتاکور سه فاز  29

TELEMECANIQUE  تایپAC3,LC1D25 
  عدد 50

ولت سازنده  22٠آمپر سه فاز بویین  ٥٩کنتاکتور  30

TELEMECANIQUE  مدلAC3  تایپLV1D50  
  عدد 30

آمپر سازنده  32کنتاکتور سه فاز  31

TELEMECANIQUE  تایپAC3, LC1D32  
  عدد 50
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