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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت
 (LEDچراغ راه دریایی )

 Marine LED Lantern 

 
 

 صنعت دریایی حوزه کاال/خدمت

 FS-521 شماره یا نام نسخه

 5931 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

           تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 سازمان بنادر و دریانوردی 

 ترمینال های مسافری 

  پایانه های نفتی 

 آبراه ها 

 سکوهای نفتی 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
کم و  دیها خطرناک مناطق با دخصوصاً در آبراه هایکشت یانوردیدر یراهکارها نیتریمیو قد نیتر یاز اصل یکیبه عنوان  ییایدر کیتراف یهاچراغ
 .گردندیاستفاده م هااچهیها و دررودخانه ،اهایآب در در ریاز تصادم شناورها با موانع مغروق ز یریجلوگ نیهمچن

 LED هیبر پا یهاچراغ تاًیو نها یمانیلیف یهابا المپ یهاها را از شعله درون چراغ تا چراغچراغ نیا یساختار رییتغ ندی، فرانو یهایتکنولوژ شیافزا

 دیتول ییایدر کیاف.  چراغ ترباشدیها مچراغ نیبه کار رفته در ا یتکنولوژ نیآخر Marine Lantern LEDتوسعه داده شده اند که در حال حاضر 

 یکشور در پ یو بندر ییایدر عیصنا یهایازمندین هیبر پا 5931در سال  LED یبا تکنولوژ ،یلمانیف یلنترن خود با المپها یچراغها دیپس از تول رافیس
.... و اضافه و کایآمر ،نیچ ،ای، استرالنروژ ،این، اسپا، فرانسهکشور از جمله: انگلستان 3.  در حال حاضر تنها دیگرد دیو تول یطراح یالملل نیب یهامیتحر

 .را در جهان بر عهده دارند یرانیکشت یهاآبراه یبرا تیبا اهم یاتیح اریبس زاتیتجه نیساخت ا یکشور تکنولوژ نیبعنوان دهم رانیشدن نام ا
 اریدستگاه بس یا، استانداردههااستاندارد لنترن یهاتیو فعال یرانیکشت یتهایآنها بر فعال یرگذاریتأث ی، وزن باالمد نظر اتی، عملمحل نصب تیبه اهم نظر

و  ایآب در یدر برابر خوردگ ت، مقاوم IP، تابش تمیکه در کاتالوگ محصول در حوزه ر دهیگرد نییمراجع مختلف تع یهایازمندیو بر اساس ن رانهیسختگ
ه مورد شد نییتع ی. محصول فوق تحت استانداردهاشرکت قرار گرفته است نیکننده محصول ا دییدستگاه تا تیبه وضوح مورد رضا یاتیعمل یرفتارها

 ( قرار گرفته است.رانیدر ا IMO یانوردیدر یسازمان جهان ندهی)نما رانیا یانوردیاز سازمان بنادر و در ابتیبه ن ICS ییایدر یموسسه رده بند دییتا
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

  VDC 52  ولتاژ ورودی: 

 LED   نوع:

 IP86  درجه حفاظت:

 UVپلی کربنات، با مقاومت در برابر   متریال لنز و پایه:

 آلومینیوم دریایی متریال بدنه باطری بانک: 

  سبز، قرمز، سفید، زرد    نور:رنگ 

 مایل دریایی 7-2  برد نمایش نور:

 درجه 983   زاویه نور:

 ,ICS Rules and Regulation  استانداردها:

    IALA Rec.E-522, E233-5, 5396, En83123   

 ساحلی، دریاها و اقیانوس هااستفاده در کانال های محدود، آبهای آرام، مناطق خطرناک در رودخانه ها، آبهای    کاربرد:

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 ICC50001TA44 سال 1 موسسه رده بندی ایرانیان 33/52/5933 گواهینامه تاییدیه نوع محصول

 - - ییایرد انیدانش بن عیو صنا یستاد توسعه فناور 5931 طرح برتر فناورانه دریایی
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