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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 ژنراتور و توربين واحد 

 کنترل سيستم 

 توان انتقال خط 

 رودخانه از انشعاب خط 

 حوضچه به انتقال کانال 

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

 یپرور یآبز مزارع یها دمنده و برق ديتول جيپک نام کاال/ خدمت

 

 حوزه کاال/خدمت
 و مونتاژ زات،يتجه دیخر نهيزم در مشاوره و یطراح

 یرورپ یآبز مزارع یها دمنده و برق ديتول بسته ديتول

  یا نام نسخهشماره 

تاریخ انتشار/ ورود 

 به بازار
4931 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقيق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غير انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعاليت -

 1مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

 آبزی پروران خارج از شبکه برق 

  گلخانه داران خارج از شبکه 

 اماکن تفریحی کوهستانی مجاور رودخانه  

 معادن کوچک 

 کمپ های کارگاهی 

  معرفی کاال/خدمت

 هستند برق ديتول پتانسيل دارای و اند پراکنده کشور یاستانها از یاريبس در داشته قرار جنگلی یا کوهستانی نواحی در غالباً که آبی سرد ماهی پرورش مزارع
 اب توان یم محل نيهم در و دینما زشیر استخر یانتها در متر سه تا دو یارتفاع هد با انتها در و شود وارد استخرها باالدست از آب دارد ضرورت چراکه
 گزارش را آبی سرد ماهی پرورش یمزرعه 0555تعداد کشور شيالت سازمان رسمی غير آمار. نمود ديتول برق لوواتيک 05 حداقل در نيتورب کی نصب
 یاهم پرورش مزرعه در برق یانرژ وجود صورت در آنکه حال. باشندمی برق انرژی هرگونه فاقد برق شبکه از یدورافتادگ ليدل به هاآن درصد 95 که نموده

 احداث) شده ختهیر یها هیسرما افزوده ارزش و ابدی یم شیافزا درصد 00 یماه ديتول زانيم( یماه پرورش یاستخرها به یهواده اتيعمل انجام ليدل به)
 یادیز حد تا آب ییايميکوشیزيف یپارمترها ریسا و دما کنترل و یماه پرورش اتيعمل نیا بر عالوه. ابدی یم شیافزا برابر دو حدود به( یماه پرورش مزرعه

 .ابدی یم کاهش زين یکارگر یها نهیهز و داد خواهد کاهش را انيماه ريم و مرگ از یناش خسارات شدت به و شده ليتسه
 115 تا را ریپذ دیجدت یها روگاهين یديتول برق دیخر تعرفه است شده مکلف روين وزارت( کشور توسعه پنجم قانون) یقانون فيتکال لیدال به گرید یسو از

 هر یبرا تومان 05 حدود در یبيترک کليس ای یگاز یها روگاهين از برق دیخر تعرفه که است یدرحال نیا دهد شیافزا ساعت لوواتيک هر یبرا تومان
 با با دارد ظرن در پژواک شرکت. باشد یاقتصاد و سودده اريبس تواند یم ریپذ دیتجد یها روگاهين قیطر از برق ديتول نرویا از. باشد یم ساعت لوواتيک

 یموثر شنق کوچک، عیصنا صاحبان یبرا افزوده ارزش جادیا ضمن برق شبکه خارج در کوچک یها روگاهين و معکوس پمپ قیطر از برق ديتول بر تمرکز
 .دینما فایا کشور در ریدپذیتجد یها یانرژ ديتول در
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 ورودی یحوضچه 

 دسترسی لوله 

 نيروگاه ميکرو پناه سر 

 نيروگاه ميکرو خروجی 

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

 استان استاندارد اداره در حال ارزیابی یرورپ یآبز مزارع یها دمنده و برق ديتول بسته
 تهران

  

 


