
 

 

 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.

 Info@ipetrokala.comایمیل: |88562160فکس:|09012813235شماره واتساپ: |الهام طاهریکارشناس مربوطه:

 

 

 411 : شماره تقاضا

 23/03/1400 تاریخ :

 03/1400/ 28 تاریخ اعتبار:

 توضیحات واحد مقدار شرح کاال ردیف

1 
 50ولت  115الکتروفن با فیلتر 

 هرتز
 عدد 30

مترمکعب در  57/61حجم هوادهی 

میلی  67*150*150ساعت ابعاد 

  TEXAمتر برند

 همراه با فیلر  FAN12CN08تایپ 

2 
ولت با  115الکتروفن با فیلتر 

 هرتز  50
 عدد 15

مترمکعب  115/125حجم هوادهی 

 67*150*150در ساعت ابعاد 

تایپ  TEXAمیلی متر سازند

FAN250CN08  همراه با فیلتر 

3 
 50ولت،  230الکتروفن فیلتر 

 هرتز 
 عدد 30

در مترمکعب  57/61حجم هوادهی 

میلی  67*150*150ساعت ابعاد: 

 تایپ TEXAمتر  سازنده:

FAN12BN0A 

4 
کیلووات  7.5الکتروموتور سه فاز 

 هرتز  50آمپر  16.8ولت  380
 عدد 1

 IP55دور سطح حفاظت  970

سازنده  VIنوع نصب  Fکالس عایقی

SHANG TENG MOTOR  تایپ

7160M-6 
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 411 : شماره تقاضا

5 
 43 الکترو گیر موتور سه فاز 

آمپر  1.11ت ول 415کیلووات 

 هرتز 50

 عدد 1

دور، ضریب عملکرد  1410

0.69COS PHI سطح حفاظت 

IP54  کالس عایقیF  پاره کاری

S1  نوع نصبB5  سازندهBROOK 

  WU-DA71SK-Dتایپ 

6 
کیلووات  12الکتروموتور سه فاز 

 Fدور سطح کالس عایق 1350
 عدد 1

تایپ  ICME سازنده B5نوع نصب

T63A4 

7 
 1.7کیلووات  1.25الکتروموتور 

 دور در دقیقه 10200اسب بخار 
 عدد 1

هرتز  60/50ولت  220آمپر  11

سازنده  Rسطح حفاظت 

SHANDONG SHANBO   تایپ

DC8245-259 

8 
 الکتروفن تهویه سه فاز

 ولت  230/200وات  110/160
 عدد 12

 2950/2650هرتز  50آمپر  22/26

دور همراه با قاب نگهدارنده سازنده 

EMPAST  تایپW2D250-

CA02-02 

9 
 تکیلووا 55الکترو موتور سه فاز 

 ولت  240-380 /220-240
 عدد 2

 27.6-1390هرز  50آمپر   26/15

سطح  COS0.72ضریب عملکرد 

پاره  Fکالس عایقی IP55 حفاظت

 H01-Aنوع نصب  51کاری 

 تایپ FLENDERسازنده 

FZAD38B-M72MB41-

P5/4NH 
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 411شماره تقاضا :           

 مالحظات:

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

 نمیباشد.مورد قبول پتروکاال  یمتقهرگونه تغییر در  ود 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 باشدپیشنهاد های وصولی در خارج از زمان اعالم شده فاقد اعتبار  -4

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

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

 با تشکر                                                                                                                                                                                             

 شرکت بین المللی پتروکاال           

10 

کیلووات  25/0الکتروفن سه فاز 

آمپر  B 7/1.5ولت  230/400

 65هرتز  ضریب عملکرد ./ 50

COS65/0 

 عدد 2

 IP55 دور سطح حفاظت 1360

نوع نصب  Fکالس عایقی 

IM3001  سازندهELECTRO 

ADDA   تایپFC71FFE-4 

11 
 1/3الکترو گیر موتور سه فاز 

 ولت  400کیلووات 
 عدد 1

هرتز  50آمپر 2/7. و 5/8

دور ضریب عملکرد  1400/415

8/0-  65/0 COS  سطح حفاظت

IP55 کالس عایقی F  پاره کاری

S1 سازندهDONATI ایپ 

112K5RH1/3 

12 
 0/0.8فاز،الکترو گیر موتور سه 

آمپر  1.2/1.3ولت  400کیلووات 

 دور  2830/690هرتز  50

 عدد 1

 55/0COSو7/0ضریب عملکرد

کالس عایقی  IP55سطح حفاظت 

F  پاره کاریS1  سازندهDONATI 

  71C2ST1تایپ 

 


