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 المواصفة الفنية لتقديم

 (  12V-200AH سعة )  Deep Cycleمدخرات كهربائية 

 

 أوالً : الغاية من المشروع :

أمبير 200فولت*12) ستطاعة ابلزوم مشاريع الهيئة  Deep Cycleتقديم مدخرات كهربائية 

  .  ( ساعي

 المرفقة .الكميات الفنية , وجدول  ةوفق المواصف

 ثانياً : شروط عامة :

رقام أن يكون من ذوي الخبرة في هذا المجال وأن يقدم المشاريع المنفذة من قبله وأ العارضعلى  .1

 أربع مشاريع على االقل ( .العقود وتاريخها ومكان التنفيذ ) 

 وحسب التسلسل الرقمي أدناه . بنداً بنداً بنداً بنداً يطلب من العارض اإلجابة على بنود المواصفة الفنية  .2

 –نية النشرات الف – ISO –شهادات االختبار  –دات المرفقة ) بلد المنشأ اهيجب أن تكون كافة الش .3

 . جداول الشحن والتفريغ  ...( أصلية وممهورة باسم الشركة الصانعة

  %80 ل من قأالفني  للعرض  االجمالية  الفنية  العالمة  في حال كانت : يعتبر العرض الفني مرفوضاً  .4

 ً  :ات رخ: المواصفة الفنية للمدثالثا

 .: يجب أن يكون عمر استخدام المدخرة ال يقل عن عشر سنوات وبحالة التعويم الكامل  3-1

 : يجب أن تكون البطاريات من النوع المغلق والمهوى ) ال تحتاج لصيانة ( .3-2

 دورة . 1500 قل عني ال% 50عند  DODأن يكون الـ : 3-3

 .  Cycle Life Curveيجب على العارض ارفاق منحني         

 ة . أشهر من تاريخ تسليمها الى مستودعات الهيئ/6لمدخرات , يجب أن اليتجاوز /ا: تاريخ صنع 3-4

 : أن تكون مضادة لالنفجار وأن تزود الحاوية بفلتر . 3-5

 حديد تلك تأن تكون معدة للعمل عند درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية , يطلب من العارض :  3-6

 .الوكات الفنيةالدرجات و معدل الرطوبة المالئمة لظروف عمل المدخرات مثبتاً ذلك بالوثائق والكت         

 : أقطاب التوصيل والبارات وجميع الموصالت للبطاريات يجب أن تكون  معزولة . 3-7

  بالتك أو بين مدخرتيين توصيل ال) بارات : على العارض تقديم جميع مواد واكسسوارات التركيب  3-8

 . صوليات  (مزودة ب بمقاطع تتناسب مع استطاعة المدخرة توصيل         

 . اسم المصنع : على العارض ذكر طراز البطاريات المقدمة و 3-9
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 , وسيتم التأكد منها  ساعاتساعات  1100    وو  ساعاتساعات  55الشحن و التفريغ لمدة الشحن و التفريغ لمدة   جداولجداول: على العارض تقديم  3-10

 ولي .  الفني األخالل تجارب االستالم            

    تخزين وطشر -: معدل التفريغ الذاتي للمدخرة على االقل  تقديم التفصيالت التاليةعلى العارض :  3-11

 ..... Ah Efficiency – Wh Efficiency – لبطارياتا          

 ً  : متطلبات عامة :رابعا

 ولي .فترة الضمان سنة من تاريخ صدور محضر االستالم الفني األ .1

 مر المباشرة .أشهر من تاريخ أ أربعةدة التنفيذ م .2

 شهرين .مدة ارتباط العارض بعرضه  .3

 .الديماس  –مكان التسليم : مستودعات الهيئة في دمشق  .4

هيئة  ( ) في مستودعات الجراء كافة تجارب الشحن والتفريغ الفني للمدخرات إعلى العارض التعهد ب .5

الزمة حمال الصناعية ال, مع تقديم األوع من المدخرات وفق جداول الشحن والتفريغ الخاصة لكل ن

 . لذلك 

  و في حال أي اختالف عن بنودا أخرى غير واردة في المواصفة , أعلى العارض ذكر أية مزاي .6

 . ن يبينها بالتفصيلأعلى العارض يجب المواصفة      

 ً  :ٍ جدول الكميات: خامسا

 دةـــــــالواح ةـــــــالكمي ادةــــــــم المـــــــــاس سلتسل

 مدخرة 80 أمبير ساعي (200فولت*12مدخرة كهربائية استطاعة )  1

 

 أعضاء اللجنة
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 مصدق
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