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  الكهربائية  التوليد المواصفات الفنية لمجموعات
  KVA 20استطاعة 

 
  المشروع: الغاية من 

توليد   مجموعات  تيار    ،/  7  /عدد    ك.ف.آ)  20( استطاعة    كهربائية  تقديم  بين  اآللية  التبديل  مع لوحات 
وتيار   العامة  وعلىالشبكة  تكون    المولدة،  بكبين  أن  الال  حماية،مزودة  التبديلية  القطع  لزوم    زمةمع 

  مشاريع الهيئة وفق الشروط الفنية وجدول الكميات المبينة ادناه: 
  

  عامة: شروط 
 يطلب من العارض اإلجابة على بنود المواصفة الفنية بنداً بنداً وحسب التسلسل الرقمي أدناه. .1
المرفقة  أيجب   .2 الشهادات  كافة  تكون  الفنية    –  ISO  –المنشأ    (بلد ن  صلية أ...)    - النشرات 

 المفعول.باسم الشركة الصانعة وسارية   رةوممهو
لجميع البنود الواردة أدناه في المواصفة   وفق القيم األفضل فنياً سيتم المقارنة بين العارضين   .3

  لمجموعات التوليد. 
  التالية:الشروط  حدأ لم يحقق  إذايعتبر العرض الفني مرفوضاً  .4

الف3-1 للعرض  االجمالية  الفنية  العالمة  كانت  حال  من  ن: في  اقل    لم يحصل  إذا  وأ  %)،80(ي 
 المنوبة). –المحرك  –التوليد  (مجموعةجزاء الرئيسية األ من عالمة %)80(العارض على 

    المواصفة.في  أقل من االستطاعة المطلوبة مجموعة التوليد في حال كانت استطاعة : 3-2
  المواصفة. ة في ب غير مطابق للقيم المطلو ردد جهد خرج المنوبة أو الت كان في حال: 3-3

 مستودعات الهيئة في الديماس.  مكان التسليم: .5
على العارض ذكر أي مزايا أخرى غير واردة في المواصفة الفنية أو في حال أي اختالف عن   .6

  بنود المواصفة وعليه أن يبينها بالتفصيل. 
  

  التوليد: مواصفات مجموعة  أوًال:
  المجال.المتخصصة في هذا الشركات  يجب أن تكون مجموعة التوليد من تجميع إحدى :1-1
 مبيعاتها. وانتشار  الشركة، منتجات : تبين يجب تقديم نشرة   :1-2

 .الصنعسنة ذكر مع  مجددة،أن تكون المجموعة جديدة وغير يجب   :1-3     
 . النظاممع ذكر  ،العالميةأن يكون التصنيع مطابقاُ ألحد النظم  :1-4
 وستاتيكياً.   متوازنة ديناميكياً و أساسيةوالمنوبة رك حيجب أن تكون الوصلة بين الم :1-5
  .مخمدات ى لوع قاعدة واحدة والمنوبة علىأن يكون المحرك يجب  :1-6
 : األصلية لمجموعات التوليد موضحاً عليها  النشرات الفنيةتقديم على العارض   :1-7

  الطراز.  :1- 1-7          
  االستطاعة.  :2- 1-7         
  المنشأ.بلد   :3- 1-7         
  الفنية.  جميع المواصفات  :4- 1-7         
العامة وتيار    :5- 1-7     الشبكة  تيار  بين  اآللي  التبديل  للوحة  تفصيلية  تقديم مخططات 

  المولدة.

المطلوبة    :1-8 االستطاعة  المجموعة  /  )prime power(أن تحقق  ارتفاع  / 1500على 
    البحر. سطح  عنمتر

  المجموعات.م األحمال الصناعية الالزمة لتجريب ي بتقد  التزام العارض  :1-9
  سابقاً. على العارض ذكر أية مزايا أخرى إضافية لم يرد ذكرها  :1-10
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  : المحركمواصفات  ثانياً:

  وأن يكون جديد وليس    عالمياً، يجب أن يكون المحرك من صنع إحدى الشركات المعروفة: 2-1
 مجدد.         

 لي: ي ما ذكر على العارض :  2-2
  األصلية. مرفق بالنشرات الفنية  المحرك، طراز :1- 2-2                 
  المنشأ.بلد   :2- 2-2                
  الصنع. سنة  :3- 2-2                

 . الكاملعند الحمل  دورة في الدقيقة /  1500 / عدد دورات المحرك :  2-3
  د المحرك بالماء يجب أن يكون يوفي حالة تبر ،الهواءتبريد المحرك بواسطة الماء أو : 2-4

  المواصفات. من النوع العالي  الراديتر         
    ،عالمياً  المتخصصة والمشهورة من صنع إحدى الشركات  (المارش)المقلع يجب أن يكون : 2-5

 والتركيب.وأن يكون سهل الفك        
  هنية. لماالمتحركة لتحقيق السالمة كافة األجزاء لحماية وضع واقي أن يتم : 2-6
  مع بيان الطريقة   المستخدمة،: ان يكون نظام حقن الوقود ونظام التبريد من أحدث التقنيات 2-7

  بالتفصيل.         
  ديزل. : أن يكون المحرك رباعي األشواط 2-8
  ماء. : وجود سخان 2-9
  (األشطمان).  : عزل صوتي وحراري للعادم2-10

  
  المنوبة: مواصفات  ثالثاً:

  –بدون فحمات   –ثية الطور مع حيادي  ال ثأن تكون : 3-1
  ومصنعة   مجددة،وأن تكون جديدة وغير  عالميا، من الماركات المشهورةأن تكون : 3-2

 . األصليةمع توثيق ذلك بالنشرات الفنية  المستخدم،ع ذكر المعيار وفق المعايير الدولية م       
  ذاتي. تهييج أن تكون ذات : 3-3
   % إلى  0(  عند تغيير الحمل من %) 2(±فولت  )380/   220رج (خذات أن تكون : 3-4

        100 .(% 
 %). 2(± هرتز   )50(التردد أن يكون : 3-5
    ،الكرت  مع ذكر طراز للمنوبة.كرت التهييج والتنظيم من صنع نفس الشركة المصنعة : 3-6

  . وتوثيق ذلك بالنشرات الفنية        
  .)العازلية ذكر درجة (يجب  وكتامة عالية عازليه درجةذات  ة : يجب أن تكون المنوب 3-7
 ما يلي:  ذكر على العارض :  3-8

  المنوبة. طراز  : 3-8-1                         
  المنشأ.بلد  : 3-8-2                           
  الصنع. سنة  : 3-8-3                           

  .نوبة ألصلية للمالنشرات الفنية ا تقديمعلى العارض :  3-9
  

   الحماية: كبينالمواصفات الفنية ل رابعاً:
  .مجموعة المطلوبة وتمديدات العادممع أبعاد ال أبعاد الكبين تناسب ت: أن  4-1
  المختلفة.حماية من العوامل الجوية وسقف الكبين   لكبينا يؤمن: يجب أن 4-2
  من   م50عن   د تزي اللى مسافة  ع  )dB(مع ذكر درجة الضجيج  ،للضجيجكتامة  يؤمن : يجب أن4-3

  التوليد. مجموعة         
  التبريد.لدخول الهواء لزوم  ات مناسبةبفتح  الكبين : يجب أن يزود 4-4
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  الكبين. دون الحاجة لفتح  كبين: يجب أن يزود بفتحة زجاجية لرؤية اللوحة الكهربائية ضمن ال-4-5
  وقفل. ومزود بأبواب  اللحام، عملية : تجميع الكبين دون4-6
  . ن الكبينمع ذكر نوع معد  الحراري البخبطريقة  الكبين مطلي بدهان مقاوم لعوامل الجو المحيط :4-7
الكهربائية  4-8 التبديل  لوحة  تكون  أن  يجب   :)ATS التوصيالت وكافة  الحماية،  كبين  مع  مدمجة   (

  التحكم مؤمنة.  ت وكابال ةالكهربائي 
  

  اآللية:  مواصفات لوحة التشغيل والمراقبة :خامساً 
 وسهولة.بسرعة   واستبدالهاحيث يمكن إجراء الصيانة  ب ة مناسب بأبعاد أن تكون : 5-1
 التالية: في الحاالت  يير)عللت (قابلبعد تأخير زمني  آلياً المجموعة  تؤمن اقالعيجب أن : 5-2

 . العام عند انقطاع التيار الكهربائي: 5-2-1
 األطوار. عند انقطاع أحد :  2- 5-2   
  . العامةللشبكة  ع األطوارير تتابعند تغي:  3- 5-2   
للتعيير ضمن   قابلة  %) 15–% حتى  10(+عند تغيير جهد الشبكة العامة بحدود  :  4- 5-2   

 الحدود.هذه 
أن  :  5-3 بهدف  تؤمن  يجب  المجموعة  تشغيل  معين    التجريبإمكانية   الحاالت في  لوقت 

  التالية:
   اإلقالع. : 5-3-1                         

   التحميل. : 5-3-2                          
    الحمل.فصل  : 5-3-3                         

   التبريد. : 5-3-4                          
  التوقف. : 5-3-5                          

 ، يب التجروعلى أن تأخذ المجموعة الحمل في حال انقطاع التيار أثناء أي مرحلة من مراحل          
  .االستالمذلك اثناء ختبار ويتم ا

 :  يلي ما التشغيليجب أن تشمل وضعيات : 5-4
    لي.اآلالتشغيل  : 5-4-1                         

    يدوي.الالتشغيل  : 5-4-2                         
    تجريب.الالتشغيل بهدف  : 5-4-3                          

   توقف.ال : 5-4-4                         
  طوارئ. كباسة  : 5-4-5                         

 وضعية.لمبات داللة على كل  : 5-4-6                          
 : األقلعلى   التالية األعطال أو اإلنذارات على   دالالت على يجب أن تحتوي اللوحة : 5-5

 المسموحة. زيادة جهد المنوبة عن الحدود : 5-5-1
 المسموحة. رارة عن الحدود رجة الحزيادة د : 5-5-2
 الزيت.انخفاض ضغط : 5-5-3
  المحرك.زيادة سرعة : 5-5-4
 الحمل. زيادة : 5-5-5
  إقالع. محاوالت  ثالث فشل مجموعة التوليد بعد : 5-5-6
 المروحة.انقطاع قشاط : 5-5-7
 معين. انخفاض مستوى الوقود عن حد : 5-5-8
  طوارئ. الإيقاف : 5-5-9

شة رقمية تظهر كافة حاالت العمل  ومزودة بشا  األنواع،وحة اإلظهار من أحدث  ن تكون ل يجب أ:  5-6   
  اعات عمل  سعداد  تردد،ال ،طورتيارات االحمال لكل  ،والمولدةالشبكة  (جهود اإلنذار والقياسات و

  )..... ،Kw  مقياس   استطاعة،مقياس عامل  ،المجموعة          
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  مع تقديم كاتالوك كامل لها   وبرمجتها،ح طريقة عملها حة مع شراللو : يجب تقديم مخططات 5-7   
  .مزاياهايبين كافة            

  األقل: على  التاليةاالنذارات  لنقل ،)Dry Contact(بمخارج : يجب أن تزود اللوحة 5-8   
  . الشاشةالتنبيه بوجود انذار على : 5-8-1            

  . )LOW FUEL LEVEL(لوقود اتوى انخفاض مس: 5-8-2            
  استراحة لتبريد   (فترة بآلية مؤقت زمني لتشغيل واطفاء المجموعة الياً يجب أن تزود اللوحة  :5-9  

  تشغيل المجموعة فترات زمنية طويلة   وذلك لمعالجة حاالت  البرمجة،قابلة للعيار أو المحرك)           
  يسي.الرئائي لكهربانقطاعات التيار ا ومستمرة عند          

  الصنع. أن تكون لوحة التشغيل والمراقبة من أحدث اصدارات الشركة الصانعة مع ذكر سنة  ب : يج5-10
  

  : واألحمال )ATS( بين الشبكة العامة والمجموعة لوحة التبديل االلي سادساً:
وايا  مة بزملم على األقل ومدع1.5مصنعة من صاج بسماكة    مدمجة مع كبين الحمايةأن تكون    :6-1

بباب   نية،معد  عن    ومزودة  الداللة  لمبات  عليه  يركب  العمل  معدني    -مجموعة    –  (شبكة حاالت 
 . ايقاف)

  واجراء الصيانة واستبدال القطع  ت الكابالبحيث يمكن توصيل   مناسبة، بأبعاد أن تكون اللوحة   :6-2
 بسهولة.ضمنها          

  باالستطاعة   )الشبكةكونتاكتور  بل(قاطيسي ي مغنيجب أن تحتوي اللوحة على قاطع آلي حرار  :6-3
   للمجموعة. المناسبة         

  باستطاعة مناسبة      والمجموعة)العامة  الشبكة(ين كونتاكتورأن تحتوي اللوحة على  :6-4     
الكونتاكتورين                  بواسطة  فولت    12أو  فولت    24لحمل المجموعة، على أن يكون تغذية بوبين 

أن تكون مجال مدخل تغذيتها ذات مجال   شريطةالتوليد  ها من تيار المدينة او مجموعة  هد تغذيتولي جمح
كهربائياً وميكانيكياً بين الكونتاكتورين لمنع   الربطويتم  تغذية الدخل  دخل الفي حال انخفاض جهد  واسع  

  . معاً عملهما 
  عن طريق قواطع   ر،دية الطووأحا يجب أن تزود اللوحة أيضاً بمخارج أحمال ثالثية الطور :6-5

    مختلفة.ثالثية وأحادية باستطاعات          
  : تقديم كافة المخططات الكهربائية التي تم تنفيذ اللوحة بموجبها. 6-6

  
  : المتممة: األجزاء سابعاً 
  / ساعات على الحمل 8يكون بسعة كافية لعمل المجموعة لمدة /  يجب أن  اليومي:وقود الخزان : 7-1
فتحة    الكامل،        مع  الوقود  منسوب  مستوى  لمعرفة  بمؤشر  بشكل    تنظيف،ومزود  يركب  وأن 

  المجموعة.مستقل أو مع قاعدة 
    يمقياس مع وجود  ويدوي،آلي  ي)تعويضشحن  (عادي،بوضعيتين   اإلقالع:شاحن مدخرات : 7-2      

 لتشغيل. اوحة من شاشة المراقبة في ل أخذ القراءةأو  ،وتيارجهد              
  تحديد بلد المنشأ  (يطلب يجب أن تكون من النوعيات الجيدة   اإلقالع:مدخرات : 7-3

  وأن تكون   االقل،عمليات اقالع متتابعة على   /5قادرة على اجراء / ،الصنع)والطراز وسنة         
  كهربائياً. قاعدة معزولة  علىمركبة         

  مانعات االرتجاج يجب أن تكون  ،الكهربائيةت  التوصيال عادم،الأنابيب  الساخن،مجرى الهواء : 7-4
  الجيدة.جميعها من النوعيات        
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  عامة: متطلبات  :ثامناً 
تقديم    :التبديليةالقطع  :  8-1 العارض  من  مفصلة  يطلب    وأعدادها   التبديلية  للقطعومسعرة  قائمة 

  (جدولوفق الجدول المرفق ، ليد عات التولمجمومن القيمة الكلية %/  7تتجاوز قيمتها / أالعلى        
واالحتياجات)،   من  الكميات  المقترحة  التبديلية  القطع  اعداد  تغيير  لإلدارة  مع ويحق    العارض 

  المعروضة. المحافظة على القيمة المالية االجمالية للقطع التبديلية 
  لمجموعات، اعلى  مة  الالزمع اجراء كافة التجارب الفنية    المجموعات،تتضمن األعمال تقديم  :  8-2

 الهيئة. إما في الشركة او في مستودع  االنذارات،تجارب التحميل الكهربائي واختبار  من
  او في حال أي اختالف عن بنود   المواصفة،ايا أخرى غير واردة في على العارض ذكر أية مز:  8-3

 بالتفصيل. المواصفة على العارض ان يبينها         
  األقل.حدة على نة وا: فترة الضمان س8-4
  للمجموعة. والبرامج الخاصة   التعهد بتقديم مخططات التشغيل والصيانة للوحة اإلقالع ب يج :8-5
: يجب على العارض وضع لصاقه تحتوي على رموز جميع اإلنذارات التي يمكن أن تظهر على  8-6

  شاشة لوحة التشغيل المراقبة اآللية مترجمة إلى اللغة العربية. 
  ثة أشهر.نفيذ ثالة الت: مد 8-7
  

  الكميات واالحتياجات  جدول

  الواحدة   الكمية   ادة ــــــــــــــــم المــــــــــــــــــاس  

  عدد   7  آ ف. ك. 20مجموعة توليد استطاعة    1

  
  تاسعاً: القطع التبديلية:

 ة وفقللمجموعات المطلوببشكل افرادي على العارض تقديم قائمة مفصلة ومسعرة للقطع التبديلية 
  التالي:  الجدول

  الواحدة   الكمية   ك ف أ  20القطع التبديلية للمجموعة   
  عدد   مقطوع   فلتر زيت   1
  عدد   مقطوع   فلتر مازوت   2
  عدد   مقطوع   قشاط مروحة   3
  عدد   مقطوع   كرت منظم سرعة   4
  عدد   مقطوع  AVRكرت   5
  عدد   مقطوع   لوحة التشغيل والمراقبة اآللية  6

  
  أعضاء اللجنة 

  
  م. فراس سكيكر                م. حسن برهوم                      م  براهيدانيال إ

      
  
  

  مصدق 
  المدير العام 

  للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية 
  المهندس جالل خضر 
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  ك ف أ لزوم مشاريع الهيئة   20مسعرة لتقديم مجموعات التوليد غير  جدول الكميات 

  

  الواحدة   الكمية   ة ادــــــــــــــــم المــــــــــــــــــاس  
  القيمة 

  االفرادية 
  سل. 

  القيمة 
  االجمالية 

  سل. 

      عدد   7  آ ف. ك. 20مجموعة توليد استطاعة    1

  
  

  القطع التبديلية
  

  القيمة   الواحدة   الكمية   ك ف أ  20القطع التبديلية للمجموعة   
  االفرادية 

  سل. 

  القيمة 
  االجمالية 

  سل. 
      عدد   مقطوع   فلتر زيت   1
  عدد   قطوع م  فلتر مازوت   2
  عدد   مقطوع   قشاط مروحة   3
  عدد   مقطوع   كرت منظم سرعة   4
  عدد   مقطوع  AVRكرت   5
  عدد   مقطوع   لوحة التشغيل والمراقبة اآللية  6
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