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

 نام کاال/ خدمت
 پنل کنترل چراغ های ناوبری

Navigation Light Panel 

 
 

 صنعت دریایی حوزه کاال/خدمت

 FSN-222 شماره یا نام نسخه

 9312 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(

  خطوط کشتیرانی 

 کشتی سازی ها 

 مالکان کشتی ها 

  
  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
در شب بر اساس  هایکشت یهااساس چراغ نی. بر اباشدیمبوده و  یناوبر یهاچراغ ایدر هنگام شب در در هایتنها مشخصه عملکرد کشت ربازیاز د

ها چراغ داز صحت عملکر نانیو اطم یراستا آگاه نیآنها بوده و هست. در ا تیکننده وضع انیاطراف ب یهایکشت ریسا یبرا یالملل نیب یاستانداردها

 IMO یانوردیدر یاساس در سازمان جهان نی( بر ا COLREGs ) "ایتصادم در در" ونیبوده و کنوانس نیقوان گراننیتدو یهایهمواره جزو دلمشغول
 شکل گرفته است. 

 یناوبر یهادر رابطه با تابلو کنترل چراغ یمشخص یعملکرد یهااستاندارد ییایدر یموسسات رده بند نیو قوان IMO یالملل نیب یاستانداردها در
 نیف قوانخال یناوبر یهابدون تابلو کنترل چراغ یانوردیاز بنادر و انجام هرگونه در هایاست. الزم است به ذکر است خروج کشت دهیگرد نیتدو هایکشت

 .ردیگیمقرار  دیبنادر مورد بازد یاز الزامات از طرف بازرسان کنترل خروج یکیبوده و به عنوان 
 یالملل نیب یکشور و بر اساس استانداردها یانوردیدرو  ییایصنعت در یهایازمندیاعالم ن یدر پ رافیشرکت س دیتول یناوبر یهاتابلو کنترل چراغ 

ترس بودن )جهت در دس هایکشت یداشبورد پل فرمانده ینصب بر رو طیتابلو با توجه به شرا نی. ادیگرد دیو تول یطراح رانیبار در ا نیاول یبرا ییایدر
از  زین افریشده توسط شرکت س یطراح ستمیکه س گرددیم یناوبران( عموماً در دو قسمت نشان دهنده و کنترل و قسمت قدرت دستگاه طراح یآن برا

 نموده است. یرویپ هیرو نیا
شده که  ینیبشیچراغ پ 9۱ یعدد بیبا ضر هایکشت یناوبر یهاکنترل چراغ تیظرف شیافزا تیبر اساس قابل رافیشده در شرکت س یطراح ستمیس 

 .دینمایم سریبا هر تعداد چراغ را م هایشناورها و کشت هیکل یاستفاده برا تیعمالً قابل
برق  یقطع و ، سوختن المپتحت کنترل یخاموش یهاتیوضع یها به طور کامل مورد کنترل قرار گرفته و براعملکرد چراغ دیبا یطبق استاندارد عملکرد 

جرا ا یخارج شابهم یهادستگاه یمطابق استاندارد عملکرد رافیس یناوبر یهاتابلو چراغ یباشد، که در طراح یاطالع رسان ویسنار یدارا هاالمپ چراغ
 است. دهیگرد
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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
 

 v DC22به  v AC22۱مبدل  اضطرای و v DC 22 برق ورودی از  2  ولتاژ ورودی: 

 w22-0۱   :تواه هر چراغ

 های کشتی( چراغ )قابل ارتقا براساس نیازمندی 9۱ :تعداد چراغ قابل اتصال

 IP22  درجه حفاظت:

 هشدار صوتی و تصویری برای قطع شدن ارتباط یا سوختن المپ  :نوع هشدار

 فوالد با رنگ الکترواستاتیک  متریال بدنه: 

 ,ICS Rules and Regulation  استانداردها:
 بر روی کلیه شناورهااستفاده    کاربرد:

 

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

 ICC50001TA93 سال 2 موسسه رده بندی ایرانیان ۱1/92/9311 گواهینامه تاییدیه نوع محصول
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