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 لتوريــــد ةـــــات الفنيـــــالمواصف

 المحمولة باليـــد طـــرازتيترا الالسلكيـة  مدخــرات خاصة بتشغيل الطرفيات

PUMA T3 PLUS 

 

 أوالً : الغايـــــــــة من المشــــــــروع :

 PUMA T3المحمولة باليـــد طـــراز تيترا تقديم و توريد مدخــرات خاصة بتشغيل الطرفيات الالسلكيـة 

PLUS  / التاليةالفنية و المواصفات الشروط مدخرة وفق  /5000عدد : 

 : ةــــــــروط العامـــــالش –ثانياً 

يثبوووع تضاملووو   أن يكوووون الضوووارل موووي المتعممووويي بالضمووول فوووق مووو ا الم وووا  وأن يقووود  موووا -1

 . مع إحدى الشركات الضالمية المتعممة فق صناعة م ا النوع مي المدخرات

سووووتقد  ال يلووووة للضارجوووويي لموووووال عينووووق للموووودخرة المطلوبووووة   والوووو  لم وووواعدة الوووورا بيي  -2

بتقووووديم عروجوووو م علووووم افحاطووووة بالمضرفووووة الكاملووووة للمواصووووفات الميكاليكيووووة مووووي حيوووو  

 لوعيوووة موووادة الغوووال  العوووار ق و قياسوووات ا الدقيقوووة و و أبضووواد المووودخرة  الشوووكل العوووار ق و

مواجوووووع  طريقوووووة القفووووول الميكووووواليكق عنووووود تركيوووووم المووووودخرة علوووووم ال  ووووواز المحموووووو  و

 .  الدففت التق تبيي مواصفات المدخرة وعبارات تح ير افستعدا 

التوووق توجوووة مكالوووة الممووونع فيموووا يعوووت تضاملووو  موووع الشوووركات العاصوووة  تقوووديم البيالوووات -3

 )الكميات الممنضة  عدد الشركات  ....بتمنيع الطرفيات الالسلكية المحمولة باليد ) 

 :جمي وثائق  علم الضارل أن يقد   -4

a. إيزو...(  ح ي األداء التق تثبع كفاءة الممنع ش ادات ال ودة و(   

b.  الكميوووات المطلوبوووة لضرجووو  المحووودد والووو  كامووول ببيوووع موافقوووة موقضوووة موووي الممووونع

 . ال يلة الضامة لعدمات افتمافت الالسلكية –إلم وزارة افتمافت والتقال  

 علم الضارل أن يحدد بلد صنع المدخرات المقدمة فق عرج  الفنق . -5

أيوووووون  –آف  مووووودخرة قابلوووووة للشوووووحي لووووووع ليثيوووووو   خم وووووة /5000الكميوووووات المطلوبوووووة / -6

 3.7V .بولميير ال  د األسمق ل ا 

علوووم بنوووود المواصوووفة الفنيوووة بنووودا  بنووودا  و علوووم الضوووارل ان يقووود  ا ابوووة كاملوووة ومفمووولة  -7

 . ح م الت ل ل الرقمق أدلاه

ً سيييتا المرارنيية بييين العار ييين  -8 لجمييييل الدنييوا الييوارا  أانييا  فييي   وفيييل الريييا االفيييل فنيييا

 المواصفات الفنية للمدخرات .
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 ض:ـــــالرفاط ـــــنر – ثالثا  

 : يعتدر العرض الفن  مرفو اً إذا لا يحرل أحد الشروط التالية       

 . ( %80أقل مي )  للضرل الفنقفق حا  كالع الضالمة الفنية اف مالية  -1

 . /2800mAh/إاا كالع سضة البطارية المقدم  أقل مي  -2

 . Li-ion polymerإاا كالع لوعية المادة الداخلية المكولة للمدخرة لي ع مي لوع  -3

مووووي  /2الكليووووة النموووووال المقوووود  وفقووووا  للبنوووود / و ابضادمووووا لووووم تطووووابق الموووودخرة بقياسووووات ا ااإ -4

 . الضامة الواردة اعاله  الشروط

 

 ً  :رات ـــللمدخة ـــات الفنيـــالمواصف – رابعا

 علوووم الضوووارل أن يحووودد لووووع موووادة الغوووال  العوووار ق للمووودخرة بحيووو  تحقوووق شوووروط المتالوووة و -1

 تحقيوووق عامووول و وتغيووورات الضوامووول العار يوووة( (Heavy duty وووا للمووودمات لتحم الموووالبة و

 .  و أن تكون مضادة لالحتراق  تكون سوداء اللون أن و - -IP54  Protectionحماية

حمووول عووودد كبيووور تتأن  وعاليوووة و  وووودة أن تكوووون حركوووة القفووول الميكووواليكق للبطاريوووة اات متالوووة  -2

 مي عمليات الف  والتركيم .

تتضوووومي بيالووووات المواصووووفات الفنيووووة  ( لموووواقة تزويوووود أحوووود أو وووو  الموووودخرة بموجووووع دفلووووة ) -3

سووترفك كوول موودخرة لووم يوودون علي ووا توواري   و. األساسووية للموودخرة مضووافا  إلي ووا توواري  الموونع 

وصووول ا الووم م ووتودعات  مووي توواري  أشوو ر خم ووةأقموواما علووم صوونض ا موودة  مضوومالموونع و 

 .ال يلة 

 التاليووووووووووووووووة : الضالميووووووووووووووووة ي ووووووووووووووووم أن تتوافووووووووووووووووق الموووووووووووووووودخرة مووووووووووووووووع النورمووووووووووووووووات -4

 CEI EN 61960  -    

- EIA STD.RS-3168-point 5.6 

- IATA (International Air Transport Association) 

- ICAO (International Civil Aviation Organization) 
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 : ول أانا  المواصفات الفنية الكهربائية للمدخر  المطلوبةديدين الج -5

( Rechargeable 3.7v Li-ion Polymer battery ) 

 اار  الحماية الداخلية :  -6

ممممة بحي   /Protection Circuit Module / (PCM)ي م أن تتضمي المدخرة دارة حماية 

و تؤمي الحماية افلكترولية  تكون متوافقة مي حي  المواصفات الفنية مع سضة البطارية المقدمة و

 يبيي الضارل القيم التالية :

Protection Circuit Module (PCM) 

- Over-charge protection voltage 

- Over-discharge protection voltage 

- Over-discharge current protection 

- Maximal continuous Discharging current 

- Maximal Current consumption 

- Short circuit protection 

- Protection  circuitry  resistance 

- Minimum Voltage during Discharg 

-LOW CUT-OFF VOLTAGE during Discharg 

 

Remark Rated Performence Description NO. 

 mAh Pack rated capacity 1 ( 3700 – 2800 ) بند مفاجلة فق أسس التقييم

 3.7v Nominal Voltage 2 

- 4.2±0.03v Charging voltage 3 

LOW CUT-OFF 

VOLTAGE 
2.75V 

Voltage at end of 

Discharge 
4 

- 1C mA 
Maximum continous 

charge current 
5 

- 1C mA 
Maximum continous 

discharge current 
6 

- 0 ~ 45Cº 
Operation tempreture 

range charge 
7 

- -20 ~ 60 Cº 
Operation tempreture 

range discharge 
8 

- 
Should be submetted in your 

offer  

Charge and discharge 

Schemes 
9 

 بند مفاجلة فق أسس التقييم
Carry out 500 cycle charging 

/discharging  at  0.5C5A 
Cycle life 10 

 Fresh Battery conditions 11 ــ
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 . المضالج المقاو  لألك دةممنوعة مي النحاس  مدخرةللالثالثة علم أن تكون التماسات الك ربائية 

 :هذ  التماساتوتمثل 

 . الرطب الموجب للمدخر  -

 .  الرطب السالب للمدخر  -

 .NTC( Negative Temperature Coefficient  ) قطب الرياس -

 علم الضارل تقديم المعطط افلكترولق لدارة الحماية   مبينا  الضناصر افلكترولية الم تعدمة . -7

  ج  الفنق :مع عر علم الضارل تقديم لموال مي الحافظة الداخلية للمدخرة -8

 Li-ion Polymer Internal Backage battery   ( بدون الغال  البالستيكق العار ق و بدون

 الدارة افلكترولية ( .

ي  ل ترتيم  مضلبة بغال  كرتولق مقوى يؤمي الضز  مي الغبار وتقديم المدخرة بشكل ا الن ائق  -9

 . التوزيع المدخرات فق عبوات كرتولية خال  مرحلة التعزيي و

 خامساً : متطلدـــــــــات عامــــــــــة :

 ولق .ري  صدور محضر افستال  الفنق األ: سنة مي تا الضمانفترة :  1-5

 مر المباشرة .أربضة اش ر مي تاري  أ:  مدة التنفي :  2-5

 : مدة ارتباط الضارل بضرج  ش ريي . 3-5

 الديماس . –: م تودعات ال يلة فق دمشق  مكان الت ليم:  4-5

    : علم الضارل التض د با راء كافة ت ارب الشحي والتفريغ الفنق للمدخرات ) فق م تودعات  ال يلة  (  5-5

 . المبينة فق  دو  المواصفات الفنية للمدخرات اعاله التفريغ  الشحي و خمائتوفق    

 : علم الضارل اكر أية مزايا أخرى  ير واردة فق المواصفة الفنية ال ابقة ال كر   او فق حا  أي       6-5

 . المواصفة علم الضارل ان يبين ا بالتفميل اختال  عي بنود         

 أعياء اللجنة

 م. أحمد رواس                     عدي العيسىم.م. فراس طه                         م. 

 

                 

 مصدق             

 المدير العام 

 ت الالسلكيةللهيئة العامة لخدمات االتصاال

 جالل خيرالمهندس 
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 ( قائمة الكميات واالحتياجات غيرمسعر 2جدول )
 

 الكمية اسا الماا  مسلسل

السعر 

 االفرااي

 لير  سورية

 السعر االجمال 

 لير  سورية
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