


 قالب در و رسمی بصورت 1388 سال در صنعت پارت مهندسی و فنی شرکت

 موفق اجراي از پس . کرد آغاز را خود فعالیت آموزشی و پژوهشی هاي فعالیت

 با را خود همکاري صنعتی، اتوماسیون و برق تخصصی آموزشی هاي دوره

 اکنون هم . نمود آغاز ایران روباتیک پایگاه و خراسان اي حرفه و فنی سازمان

  و باشد می ایران روباتیک پایگاه و اي حرفه و فنی سازمان عضو شرکت این

 عراق و افغانستان کشورهاي و ایران شهرهاي در را موفقی آموزشی هاي دوره

.                                                 . است نموده برگزار

 توانا تولید خطوط اتوماسیون و برق هاي پروژه اجراي در همچنین شرکت این 

 هاي فعالیت موازات به را صنعتی هاي پروژه انجام خود، فعالیت مدت در و بوده

 مهندسین از گیري بهره با صنعت پارت شرکت . است برده پیش آموزشی

 در خوبی بسیار بازار است توانسته ، برق کاري هاي زمینه کلیه متخصص

                                                          .                                     .باشد داشته کشور صنعت

 ، ساختمان برق هاي پروژه اجراي ، تولید خطوط اتوماسیون هاي پروژه اجراي

 پروژه اجراي و رسانی برق هاي پروژه اجراي ، الکترونیک هاي پروژه اجراي

                                                                                                                             . باشد می شرکت این هاي فعالیت از بخشی تنها ، کارخانجات برق ممیزي هاي

 سازي پیاده و تولید خطوط رسانی روز به جهت در همواره صنعت پارت شرکت

 گام ، صنعتی و تولیدي مراکز و کارخانجات انرژي هوشمند مدیریت سیستم

  نماید می ارائه رایگان بصورت را خود اي مشاوره خدمات راستا این در و برداشته

                                            

 گام کشور تولید و صنعت تعالی سمت در همواره الهی الطاف سایه در است امید

.                           برداریم



        بهبه  اقداماقدام  کشورکشور  تولیدتولید  فرآیندفرآیند  رسانیرسانی  روزروز  بهبه  راستايراستاي  دردر  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  

  نمودهنموده  بچینگبچینگ  نامطلوبنامطلوب  وو  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  جايجاي  بهبه  مدرنمدرن  سیستمسیستم  جایگزینیجایگزینی  طرحطرح  اندازياندازي  راهراه

  همچنینهمچنین  وو  دستگاهدستگاه  ایناین  انرژيانرژي  وو  محصولمحصول  تلفاتتلفات  رويروي  جامعجامع  مطالعاتمطالعات  ازاز  پسپس  طرحطرح  ایناین  ..  استاست

      ..  استاست  درآمدهدرآمده  اجرااجرا  مرحلهمرحله  بهبه  وو  اندازياندازي  راهراه  ،،  مدرنمدرن  سیستمسیستم  اجراياجراي  منطقیمنطقی  وو  مالیمالی  توجیهتوجیه

    کندکند  میمی  دستگاهدستگاه  رسانیرسانی  روزروز  بهبه  هزینههزینه  رارا  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  یکماهیکماه  زیانزیان  معادلمعادل  کارفرماکارفرما  طرحطرح  ایناین  دردر  

    بهبه  ..  کندکند  میمی  فعالیتفعالیت  اتوماتاتومات  بصورتبصورت  وو  شدهشده  مدرنمدرن  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  ،،  صفرصفر  زیانزیان  درصددرصد  بابا  سپسسپس  وو

    کافیستکافیست  فقطفقط  ،،  نیستنیست  جدیدجدید  دستگاهدستگاه  بابا  قدیمقدیم  دستگاهدستگاه  تعویضتعویض  بهبه  نیازنیاز  طرحطرح  ایناین  دردر  ترتر  سادهساده  عبارتعبارت

..  شودشود  روزروز  بهبه  وو  مدرنمدرن  ،،  هزینههزینه  صرفصرف  بابا  قدیمیقدیمی  دستگاهدستگاه  همانهمان

    ازاز  پسپس  استاست  خواهشمندخواهشمند  ..  استاست  آمدهآمده  ادامهادامه  دردر  شدهشده  بنديبندي  طبقهطبقه  بصورتبصورت  طرحطرح  ایناین  مفادمفاد  تمامتمام

  جهتجهت  دردر  گامیگامی  همهم  کمککمک  بهبه  تاتا  نمودهنموده  موافقتموافقت  طرحطرح  ایناین  اجراياجراي  بابا  ،،  کاملکامل  بررسیبررسی  وو  مطالعهمطالعه

..  برداریمبرداریم  کشورکشور  صنعتصنعت  پیشرفتپیشرفت  وو  سازيسازي  استاندارداستاندارد

تشکرتشکر  بابا                                                                                                                                                                                      

مقدممقدم  کارگرکارگر  وحیدوحید                                                                                                                                                                        

مدیرعاملمدیرعامل                                                                                                                                                                                  



::  بچینگبچینگ  روزروز  بهبه    وو  مدرنمدرن  سیستمسیستم  معرفیمعرفی

  انجامانجام  قابلقابل  دستیدستی  وو  اتوماتاتومات  صورتصورت  دودو  بهبه  دستگاهدستگاه  کنترلیکنترلی  اعمالاعمال  تمامیتمامی  بچینگبچینگ  مدرنمدرن  سیستمسیستم  دردر

    توانتوان  میمی  وو  دارددارد  نیزنیز  رارا  ساالنهساالنه  وو  ماهانهماهانه  ،،  اياي  لحظهلحظه  آمارگیريآمارگیري  قابلیتقابلیت  سیستمسیستم  ایناین  همچنینهمچنین  ..  استاست

    ..  کردکرد  ارسالارسال  الکترونیکالکترونیک  پستپست  بهبه  یایا  وو  چاپچاپ  کاغذکاغذ  رويروي  رارا  دستگاهدستگاه  تولیدتولید  آمارآمار

  مصرفمصرف  کاهشکاهش  جهتجهت  اینورتراینورتر  ،،  لمسیلمسی  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  وو  PLCPLC  کنترلرکنترلر  گیريگیري  کارکار  بهبه  توسطتوسط  سیستمسیستم

  %%  3030  تاتا  دستگاهدستگاه  برقبرق  مصرفمصرف  ،،  مدرنمدرن  سیستمسیستم  دردر  ..  شودشود  میمی  رسانیرسانی  روزروز  بهبه  وو  مدرنمدرن  ،،  دستگاهدستگاه  برقبرق

    ..  رسدرسد  میمی    %%11  ازاز  کمترکمتر  بهبه  دستگاهدستگاه  گیريگیري  اندازهاندازه  خطايخطاي  اتوماتاتومات  سیکلسیکل  دردر  وو  کندکند  میمی  پیداپیدا  کاهشکاهش

  ..  شدشد  خواهدخواهد  ارائهارائه  پیشنهادپیشنهاد  ،،  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  جايجاي  بهبه  مدرنمدرن  سیستمسیستم  جایگزینیجایگزینی  طرحطرح  اجراياجراي  جهتجهت

  هزینههزینه  ازاز  اطالعاطالع  برايبراي  ..  گردیدگردید  خواهدخواهد  بیانبیان  مدرنمدرن  سیستمسیستم  مزایايمزایاي  وو  فعلیفعلی  سیستمسیستم  معایبمعایب  همچنینهمچنین

  برآوردبرآورد  همراههمراه  بهبه  دستگاهدستگاه  نامطلوبنامطلوب  وو  مطلوبمطلوب  تولیدتولید  آمارآمار  ،،  بچینگبچینگ  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  رفترفت  هدرهدر  هايهاي

  مربوطهمربوطه  هايهاي  هزینههزینه  وو  سیستمسیستم  تغییرتغییر  نیازنیاز  موردمورد  زمانزمان  مدتمدت  پایانپایان  دردر  وو  ..  استاست  گردیدهگردیده  ذکرذکر  آنآن  مالیمالی

..  گرددگردد  میمی  بیانبیان



::  بچینگبچینگ  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  معایبمعایب
  کاهشکاهش  باعثباعث  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  دردر  اینورتراینورتر  نبودنبود  ::  موتورهاموتورها  کارکردکارکرد  جهتجهت  اینورتراینورتر  ازاز  استفادهاستفاده  عدمعدم  --11

  سوختنسوختن  احتمالاحتمال  ،،  قدرتقدرت  مدارمدار  وو  رلهرله  وو  کنتاکتورکنتاکتور  بااليباالي  استهالكاستهالك  ،،  موتورهاموتورها  مفیدمفید  عمرعمر  وو  راندمانراندمان

  ..  شدشد  خواهدخواهد  ،،  موتورهاموتورها  دوردور  تغییرتغییر  قابلیتقابلیت  نداشتننداشتن  وو  فازفاز  قطعقطع  بعلتبعلت  موتورموتور

  وو  بودهبوده  بچینگبچینگ  امورامور  درگیردرگیر  نفرنفر  دودو  یایا  یکیک  حداقلحداقل  بایدباید  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  دردر  ::اپراتوراپراتور  کاريکاري  شرایطشرایط  --22

  قدرتقدرت  بابا  وو  بچینگبچینگ  کارکار  بهبه  ماهرماهر  بایدباید  افرادافراد  همچنینهمچنین  ..باشدباشد  کنترلکنترل  اتاقاتاق  قسمتقسمت  دردر  تماماًتماماً  یکنفریکنفر

  ..  باشندباشند  باالباال  کاريکاري  تجربهتجربه  وو  عملیاتیعملیاتی  گیريگیري  تصمیمتصمیم

  تابلوتابلو  استهالكاستهالك  ،،  قدرتقدرت  مدارمدار  استهالكاستهالك  ازاز  اطالعاطالع  عدمعدم  باعثباعث  کارکار  ایناین  ::  اياي  دورهدوره  بازررسیبازررسی  عدمعدم  --33

  وو  هاها  سیمسیم  استهالكاستهالك  ،،  دستگاهدستگاه  هايهاي  میکروسوییچمیکروسوییچ  وو  سنسورهاسنسورها  شدنشدن  معیوبمعیوب  ،،  آنآن  متعلقاتمتعلقات  وو  برقبرق

..  شدشد  خواهدخواهد  دستگاهدستگاه  هايهاي  کابلکابل

  شمارندهشمارنده  کنتورکنتور  استهالكاستهالك  ،،  هاها  لودسللودسل  استهالكاستهالك  باعثباعث  کارکار  ایناین  ::  صحیحصحیح  کالیبراسیونکالیبراسیون  عدمعدم  --44

    ..شدشد  خواهدخواهد  هاها  دریچهدریچه  جکجک  شدنشدن  معیوبمعیوب  ،،  آبآب  وو  وزنوزن  مربوطمربوط  نمایشگرهاينمایشگرهاي  شدنشدن  معیوبمعیوب  ،،  آبآب

  قطعاتقطعات  بودنبودن  مستهلکمستهلک  یایا  وو  اپراتوراپراتور  خطايخطاي  علتعلت  بهبه  معموالًمعموالً  خطاخطا  ایناین  ::  گیريگیري  اندازهاندازه  خطايخطاي  --55

..  استاست  مؤثرمؤثر  نهایینهایی  محصولمحصول  بنديبندي  دانهدانه  وو  کیفیتکیفیت  دردر  وو  افتدافتد  میمی  اتفاقاتفاق  لودسللودسل  مانندمانند  گیريگیري  اندازهاندازه

  دستگاهدستگاه  کارکردکارکرد  وو  افرادافراد  فنیفنی  دانشدانش  نداشتننداشتن  علتعلت  بهبه  سالمسالم  قطعهقطعه  بابا  معیوبمعیوب  قطعهقطعه  تعویضتعویض  عدمعدم  --66

مستهلکمستهلک  وو  معیوبمعیوب  قطعاتقطعات  بابا

  برقبرق  امکانامکان  ،،  قطعاتقطعات  وو  هاها  سیمسیم  استهالكاستهالك  اثراثر  بربر  دستگاهدستگاه  برقبرق  تابلوتابلو  ایمنیایمنی  رفتنرفتن  بینبین  ازاز  --77

فازهافازها  اتصالاتصال  علتعلت  بهبه  برقبرق  تابلوتابلو  داخلیداخلی  قطعاتقطعات  سوختگیسوختگی  یایا  وو    اپراتوراپراتور  گرفتگیگرفتگی

دستگاهدستگاه  کنترلکنترل  وو  برقبرق  سیستمسیستم  ازاز  فنیفنی  هايهاي  نقشهنقشه  وجودوجود  عدمعدم  --88

فروشفروش  ازاز  پسپس  خدماتخدمات  وو  گارانتیگارانتی  وجودوجود  عدمعدم  --99

  دستگاهدستگاه  کنترلیکنترلی  منطقمنطق  دردر  تغییرتغییر  امکانامکان  عدمعدم  --1010



  اپراتوراپراتور  حالتحالت  ایناین  دردر  ::  دستگاهدستگاه  کنترلیکنترلی  منطقمنطق  تغییرتغییر  لزوملزوم  هنگامهنگام  دردر  فنیفنی  مشاورمشاور  وجودوجود  عدمعدم  --1111

            نامعقولنامعقول  وو  نادرستنادرست  کهکه  نمودهنموده  اقداماقدام  برقبرق  تابلوتابلو  فیزیکیفیزیکی  تغییراتتغییرات  بهبه  خودکفاخودکفا  بصورتبصورت  دستگاهدستگاه

..  باشدباشد  میمی

بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  برايبراي  اتوماتاتومات  سیستمسیستم  ایجادایجاد  عدمعدم  --1212

چاپچاپ  قابلقابل  نسخهنسخه  وجودوجود  عدمعدم  وو  دستگاهدستگاه  عملکردعملکرد  اطالعاتیاطالعاتی  بانکبانک  ایجادایجاد  عدمعدم  --1313

::  بچینگبچینگ  مدرنمدرن  سیستمسیستم  مزایايمزایاي
  دوردور  بصورتبصورت  موتورهاموتورها  ازاز  هرکدامهرکدام  اینورتراینورتر  کمککمک  بهبه  ::  موتورهاموتورها  کارکردکارکرد  جهتجهت  اینورتراینورتر  ازاز  استفادهاستفاده  --11

  علتعلت  بهبه  موتورهاموتورها  باشند،باشند،  میمی  برداريبرداري  بهرهبهره  قابلقابل  راستگردراستگرد  وو  چپگردچپگرد  حرکتحرکت  حالتحالت  دودو  بهبه  وو  متغیرمتغیر

  شرایطشرایط  %%3030  تاتا  کاريکاري  پیکپیک  دردر  دستگاهدستگاه  مصرفیمصرفی  برقبرق  میزانمیزان  ،،  شوندشوند  نمینمی  سوختگیسوختگی  دچاردچار  فازفاز  قطعقطع

..  کندکند  میمی  پیداپیدا  کاهشکاهش  معمولمعمول

  کهکه  بطوريبطوري  بچینگبچینگ  کارکردکارکرد  دردر  اتوماسیوناتوماسیون  بستربستر  ایجادایجاد  ::  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  وو  PLCPLC  ازاز  استفادهاستفاده  --22

  آماريآماري  اطالعاتاطالعات  نمایشنمایش  بپردازد،بپردازد،  خودخود  فعالیتفعالیت  بهبه  اپراتوراپراتور  وجودوجود  بدونبدون  وو  اتوماتاتومات  بصورتبصورت  دستگاهدستگاه

    مختلفمختلف  پارامترهايپارامترهاي  کارکار  حینحین  وو  همزمانهمزمان  تغییراتتغییرات  ،،  شدهشده  تولیدتولید  محصولمحصول  میزانمیزان  مانندمانند  دستگاهدستگاه

  کاهشکاهش  وو  وزنوزن  وو  آبآب  نمایشگرهاينمایشگرهاي  مانندمانند  سنتیسنتی  رایجرایج  افزارهايافزارهاي  سختسخت  حذفحذف  ،،  پنلپنل  توسطتوسط  دستگاهدستگاه

    منطقمنطق  تغییرتغییر  امکانامکان  ،،  لمسیلمسی  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل    دردر  آنهاآنها  تمامتمام  جایگزینیجایگزینی  بابا  دستگاهدستگاه  اپراتوراپراتور  صفحهصفحه  حجمحجم

  مهممهم  پارامترهايپارامترهاي  تغییراتتغییرات  رمزگذاريرمزگذاري  قابلیتقابلیت  ،،  دلخواهدلخواه  زمانزمان  دردر  اپراتوراپراتور  توسطتوسط  دستگاهدستگاه  کنترلکنترل

  ترسیمترسیم  امکانامکان  ،،  چاپگرچاپگر  وو  الکترونیکالکترونیک  پستپست  بهبه  دستگاهدستگاه  آماريآماري  اطالعاتاطالعات  ارسالارسال  امکانامکان  ،،  دستگاهدستگاه

    امکانامکان  ،،  آنآن  رويروي  کاريکاري  مختلفمختلف  هايهاي  حالتحالت  نمایشنمایش  وو  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  دردر  دستگاهدستگاه  شکلشکل

نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  دردر  اپراتوراپراتور  توسطتوسط  اياي  لحظهلحظه  وو  اتوماتاتومات  کالیبراسیونکالیبراسیون



  دچاردچار  کارکار  حینحین  دردر  بچینگبچینگ  افزاريافزاري  سختسخت  قسمتقسمت  هرهر  اگراگر  اتوماتاتومات  سیستمسیستم  دردر  ::  آسانآسان  یابییابی  عیبعیب  --33

    ایجادایجاد  محلمحل  وو  خطاخطا  پیغامپیغام  وو  کردهکرده  متوقفمتوقف  رارا  بچینگبچینگ  فعالیتفعالیت  هوشمندهوشمند  بطوربطور  سیستمسیستم  ،،  شودشود  مشکلمشکل

  ،،  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  یکسالیکسال  گارانتیگارانتی  مدتمدت  دردر  همچنینهمچنین  ..  دهددهد  میمی  نمایشنمایش  پنلپنل  رويروي  رارا  عیبعیب

..کردکرد  خواهندخواهند  مراجعهمراجعه  پروژهپروژه  محلمحل  بهبه  یابییابی  عیبعیب  جهتجهت  شرکتشرکت  ایناین  کارشناسانکارشناسان

  مصرفیمصرفی  برقبرق  ازاز  %%3030  حدودحدود  تاتا  اینورتراینورتر  دارايداراي  سیستمسیستم  ::  شدهشده  تمامتمام  هزینههزینه  وو  برقبرق  مصرفمصرف  کاهشکاهش  --44

  دوضربدوضرب  حرکتحرکت  اصطالحاًاصطالحاً  موتورهاموتورها  استارتاستارت  جهتجهت  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  دردر  ..  دهددهد  میمی  کاهشکاهش  رارا  موتورهاموتورها

  بهبه  امااما  ..  کندکند  میمی  دریافتدریافت  شهرشهر  برقبرق  ازاز  زیاديزیادي  آمپرآمپر  موتورموتور  دومدوم  ضربضرب  هنگامهنگام  دردر  کهکه  افتدافتد  میمی  اتفاقاتفاق

    رارا  مداوممداوم  کارکار  حینحین  مصرفیمصرفی  برقبرق  %%3030  تاتا  اینورتراینورتر  وو  بودهبوده  ضربضرب  یکیک  موتورموتور  حرکتحرکت  اینورتراینورتر  کمککمک

  برسدبرسد  موتورموتور  بهبه  بایدباید  کابلکابل  دودو  موتورهاموتورها  حرکتحرکت  جهتجهت  قدیمیقدیمی  شرایطشرایط  دردر  همچنینهمچنین  ..  دهددهد  میمی  کاهشکاهش

..  کافیستکافیست  موتورهاموتورها  بنديبندي  سیمسیم  جهتجهت  کابلکابل  یکیک  فقطفقط  اینورتراینورتر  ازاز  استفادهاستفاده  دردر  امااما

  وو  شودشود  نمینمی  اعمالاعمال  موتورموتور  بهبه  گرماگرما  ایناین  کندکند  میمی  دمپینگدمپینگ  خودخود  دردر  رارا  گرماگرما  وو  انرژيانرژي  اینورتراینورتر  چونچون

  قدیمیقدیمی  وو  کهنهکهنه  بنديبندي  سیمسیم  تعویضتعویض  بعلتبعلت  ..باشدباشد  میمی  خنکخنک  ،،  کارکردکارکرد  طوالنیطوالنی  زمانزمان  دردر  حتیحتی  موتورموتور

..کندکند  میمی  پیداپیدا  کاهشکاهش  دستگاهدستگاه  برقبرق  تلفاتتلفات  ،،  جدیدجدید  وو  داردار  روکشروکش  هايهاي  سیمسیم  بابا  جایگزینیجایگزینی  وو  برقبرق  تابلوتابلو

  ایناین  دردر  وو  باشندباشند  میمی  پروژهپروژه  ازاز  بازرسیبازرسی  بهبه  ملزمملزم  ماههماهه  سهسه  بصورتبصورت  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  کارشناسانکارشناسان

  آنآن  هايهاي  فنفن  وو  موتورهاموتورها  وو  کردهکرده  روبیروبی  غبارغبار  رارا  دستگاهدستگاه  برقبرق  قطعاتقطعات  وو  برقبرق  تابلوتابلو  ،،  اياي  دورهدوره  بازرسیبازرسی

  قطعاتقطعات  وو  برقبرق  تابلوتابلو  تمیزيتمیزي  ..  کنندکنند  برطرفبرطرف  رارا  آنآن  ،،  عیبعیب  وجودوجود  صورتصورت  دردر  تاتا  کنندکنند  میمی  بررسیبررسی  رارا

  ..  شودشود  میمی  دستگاهدستگاه  برقبرق  مصرفمصرف  کاهشکاهش  وو  مفیدمفید  عمرعمر  رفتنرفتن  باالباال  باعثباعث  دستگاهدستگاه  برقبرق

  ازاز  رارا  اطالعاتاطالعات  تمامتمام  خودخود  فعالیتفعالیت  شروعشروع  ازاز  قبلقبل  اتوماتاتومات  بچینگبچینگ  ::  محصولمحصول  کیفیتکیفیت  افزایشافزایش  – – 55

  دردر  ..  شودشود  میمی  انجامانجام  پروسهپروسه  اتوماتاتومات  بصورتبصورت  ،،  دستگاهدستگاه  استارتاستارت  ازاز  پسپس  وو  کندکند  میمی  دریافتدریافت  اپراتوراپراتور

    تنظیمیتنظیمی  پارامترهايپارامترهاي  بهبه  توجهتوجه  بابا  دستگاهدستگاه  وو  نداردندارد  نقشنقش  اپراتوراپراتور  خطايخطاي  عنوانعنوان  هیچهیچ  بهبه  اتوماتاتومات  سیکلسیکل

  دردر  مشکلیمشکلی  پروسهپروسه  حینحین  دردر  اگراگر  طرفیطرفی  ازاز  ..  دهددهد  میمی  انجامانجام  رارا  بچینگبچینگ  فعالیتفعالیت  دقیقدقیق  بصورتبصورت  وو

  برطرفبرطرف  مذکورمذکور  عیبعیب  تاتا  وو  شدهشده  متوقفمتوقف  اتوماتاتومات  بصورتبصورت  دستگاهدستگاه  ،،  آیدآید  بوجودبوجود  دستگاهدستگاه  کاريکاري  سیکلسیکل

  ..  کندکند  نمینمی  فعالیتفعالیت  اتوماتاتومات  بصورتبصورت  دستگاهدستگاه  نشودنشود

  



  نفرنفر  دودو  یایا  یکیک  معموالمعموال  قدیمیقدیمی  بچینگبچینگ  سیستمسیستم  دردر  ::  آنآن  حذفحذف  یایا  وو  اپراتوراپراتور  کاريکاري  حجمحجم  کاهشکاهش    --  66

    قرارقرار  کنترلکنترل  قسمتقسمت  دردر  همیشههمیشه  بایدباید  اپراتوراپراتور  یکیک  وو  هستندهستند  بچینگبچینگ  کاريکاري  شرایطشرایط  درگیردرگیر  هموارههمواره

  باشدباشد  فرمافرما  حکمحکم  اتوماتاتومات  شرایطشرایط  وقتیوقتی  مدرنمدرن  سیستمسیستم  دردر  ..  کندکند  کنترلکنترل  رارا  بچینگبچینگ  امورامور  وو  باشدباشد  داشتهداشته

  پارامترهايپارامترهاي  براساسبراساس  رارا  خودخود  وظیفهوظیفه  سیستمسیستم  ..  نیستنیست  کنترلکنترل  قسمتقسمت  دردر  شخصشخص  حضورحضور  بهبه  نیازنیاز

      آالرمآالرم  وو  شدهشده  متوقفمتوقف  سیستمسیستم  شودشود  ایجادایجاد  مشکلیمشکلی  ،،  پروسهپروسه  حینحین  اگراگر  وو  دهددهد  میمی  انجامانجام  تنظیمیتنظیمی

        بچینگبچینگ  مدرنمدرن  سیستمسیستم  اجراياجراي  بابا  لذالذا  ..  بازگرددبازگردد  کنترلکنترل  کابینکابین  بهبه  اپراتوراپراتور  کافیستکافیست  زمانزمان  آنآن  وو  زندزند  میمی

    ..  دادداد  کاهشکاهش  رارا  بچینگبچینگ  بابا  درگیردرگیر  افرادافراد  وو  اپراتوراپراتور  تعدادتعداد  توانتوان  میمی

  اطالعاتاطالعات  تاتا  دهددهد  میمی  اپراتوراپراتور  بهبه  رارا  امکانامکان  ایناین  بچینگبچینگ  کنترلکنترل  مدرنمدرن  سیستمسیستم  ::  آمارگیريآمارگیري  قابلیتقابلیت  – – 77

  رارا  اطالعاتاطالعات  ایناین  کهکه  دارددارد  وجودوجود  امکانامکان  ایناین  همچنینهمچنین  ..کندکند  مالحظهمالحظه  رارا  تولیدتولید  آمارآمار  وو  دستگاهدستگاه  عملکردعملکرد

  آماريآماري  اطالعاتاطالعات  ایناین  ..  نمایدنماید  پرینتپرینت  وو  ارسالارسال  چاپگرچاپگر  رويروي  مستقیممستقیم  یایا  وو  دادهداده  قرارقرار  اینترنتاینترنت  رويروي

    ..  باشدباشد  میمی  فلشفلش  حافظهحافظه  دردر  سازيسازي  ذخیرهذخیره  قابلقابل

  دردر  تواندتواند  میمی  کنترلکنترل  مرکزمرکز  حتیحتی  وو  اپراتوراپراتور  سیستمسیستم  ایناین  دردر  ::  عملکردعملکرد  حینحین  هاها  وزنوزن  تغییرتغییر  قابلیتقابلیت  – – 88

  تغییراتتغییرات  اعمالاعمال  برايبراي  بارگیريبارگیري  قطعقطع  بهبه  نیازينیازي  وو  دهددهد  تغییرتغییر  رارا  اوزاناوزان  ،،  بارگیريبارگیري  فرآیندفرآیند  اجراياجراي  حینحین

    ..  نیستنیست

      

  



::  جایگزینیجایگزینی  انجامانجام  مراحلمراحل

    ،،  سیستمسیستم  جابجاییجابجایی  وو  تعویضتعویض  ایناین  برايبراي  ،،  دستگاهدستگاه  خوابخواب  اندكاندك  زمانزمان  علتعلت  بهبه  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت

  جایگزینیجایگزینی  ایناین  دردر  ..  دادداد  خواهدخواهد  قرارقرار  کارکار  اتماماتمام  تاتا  وو  مداوممداوم  بصورتبصورت  وو  پروژهپروژه  محلمحل  دردر  رارا  خودخود  پرسنلپرسنل

  مونتاژمونتاژ  ازاز  بعدبعد  وو  شودشود  میمی  مونتاژمونتاژ  شرکتشرکت  کارگاهکارگاه  محلمحل  دردر  پروژهپروژه  برقبرق  تابلوتابلو  ،،  قراردادقرارداد  عقدعقد  ازاز  پسپس  ابتداابتدا

  ازاز  پسپس  ..شودشود  میمی  نگهدارينگهداري  خاكخاك  وو  بارانباران  ازاز  دوردور  بهبه  محیطمحیط  دردر  وو  منتقلمنتقل  پروژهپروژه  محلمحل  بهبه  تابلوتابلو  ،،  کاملکامل

  ملحقاتملحقات  وو  تابلوتابلو  وو  کردهکرده  مراجعهمراجعه  پروژهپروژه  محلمحل  بهبه  شرکتشرکت  پرسنلپرسنل  کارفرما،کارفرما،  توسطتوسط  آمادگیآمادگی  اعالماعالم

    برنامهبرنامه  وو  نصبنصب  جدیدجدید  هايهاي  بنديبندي  سیمسیم  ..کنندکنند  میمی  جایگزینجایگزین  رارا  جدیدجدید  تابلوتابلو  وو  کردهکرده  جداجدا  رارا  قدیمیقدیمی

      ..  رسدرسد  میمی  اتماماتمام  بهبه  جایگزینیجایگزینی  پروسهپروسه  وو  کردهکرده  سازيسازي  پیادهپیاده  رارا  PLCPLC  وو  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل

  مدتمدت  وو  ساعتساعت  چهارچهار  بچینگبچینگ  محلمحل  دردر  پروژهپروژه  اجراياجراي  وو  تعویضتعویض  زمانزمان  مدتمدت  شودشود  میمی  بینیبینی  پیشپیش

  ..  باشدباشد  کاريکاري  روزروز  دهده  پروژهپروژه  اجراياجراي  کلیکلی  زمانزمان

  هنگامهنگام  دردر  شرکتشرکت  کارشناسکارشناس  ،،  مدرنمدرن  سیستمسیستم  استارتاستارت  وو  کاملکامل  جایگزینیجایگزینی  ازاز  پسپس  استاست  توجهتوجه  شایانشایان

  سریعاًسریعاً  عیبعیب  وجودوجود  صورتصورت  دردر  تاتا  بودبود  خواهدخواهد  دستگاهدستگاه  وو  اپراتوراپراتور  کنارکنار  روزروز  یکیک  مدتمدت  بهبه  دستگاهدستگاه  تستتست

  تعطیلتعطیل  وو  غیرکاريغیرکاري  روزهايروزهاي  دردر  حتیحتی  توانندتوانند  میمی  شرکتشرکت  پرسنلپرسنل  همچنینهمچنین  ..  نمایدنماید  اقداماقدام  آنآن  رفعرفع  بهبه

..  باشندباشند  داشتهداشته  حضورحضور  پروژهپروژه  محلمحل  دردر



::  خدماتخدمات  گارانتیگارانتی

  مدتمدت  بهبه  گارانتیگارانتی  خودخود  خدماتخدمات  جهتجهت  ،،  کارفرماکارفرما  حقوقحقوق  بهبه  احتراماحترام  راستايراستاي  دردر  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت

::  شدشد  خواهدخواهد  ارائهارائه  زیرزیر  خدماتخدمات  مدتمدت  ایناین  دردر  ..  دادداد  خواهدخواهد  ارائهارائه  یکسالیکسال

  ،،  اینورتراینورتر  راهنمايراهنماي  دفترچهدفترچه  ،،  دستگاهدستگاه  برقبرق  کلیکلی  نقشهنقشه  ،،  برقبرق  تابلوتابلو  بنديبندي  سیمسیم  کاملکامل  نقشهنقشه  ارائهارائه--

کنترلرکنترلر  برنامهبرنامه  حاويحاوي  ديدي  سیسی  ،،  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  بابا  کارکار  راهنمايراهنماي  دفترچهدفترچه

    محیطمحیط  کردنکردن  تمیزتمیز  ،،  تابلوتابلو  ازاز  غبارروبیغبارروبی  وو  برقبرق  تابلوتابلو  وو  دستگاهدستگاه  ازاز  ماههماهه  سهسه  اياي  دورهدوره  بازرسیبازرسی  انجامانجام--

دستگاهدستگاه  برقبرق  قطعاتقطعات  وو  برقبرق  تابلوتابلو

سالمسالم  بابا  معیوبمعیوب  قطعهقطعه  تعویضتعویض  لزوملزوم  صورتصورت  دردر  وو  دستگاهدستگاه  کنترلکنترل  وو  برقبرق  معیوبمعیوب  شرایطشرایط  بررسیبررسی--

دستگاهدستگاه  عملکردعملکرد  وو  کنترلکنترل  منطقمنطق  تغییرتغییر  جهتجهت  مشاورهمشاوره--

  اقداماقدام  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  اطالعاطالع  بدونبدون  حقوقیحقوقی  یایا  حقیقیحقیقی  شخصشخص  ،،  گارانتیگارانتی  زمانزمان  مدتمدت  دردر  اگراگر  

..  شودشود  میمی  فروشفروش  ازاز  پسپس  خدماتخدمات  واردوارد  پروسهپروسه  وو  بودهبوده  ملغیملغی  گارانتیگارانتی  ،،  نمایدنماید  تابلوتابلو  دردر  تغییراتتغییرات  بهبه



    نامطلوبنامطلوب  تولیدتولید  آمارآمار  وو  اطالعاتاطالعات

::  مستهلکمستهلک  وو  قدیمیقدیمی  هايهاي  بچینگبچینگ  دهیدهی  زیانزیان  میزانمیزان  وو
    همچنینهمچنین  وو  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  کاريکاري  پارامترهايپارامترهاي  رويروي  بربر  گرفتهگرفته  صورتصورت  هايهاي  بررسیبررسی  ازاز  پسپس

::  آمدآمد  بدستبدست  زیرزیر  آماريآماري  اطالعاتاطالعات  ،،  دستگاهدستگاه  ایناین  واردکنندگانواردکنندگان  وو  سازندگانسازندگان  بابا  مشورتمشورت

  بربر  ادعاییادعایی  هیچگونههیچگونه  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  وو  بودهبوده  قولقول  نقلنقل  فقطفقط  اطالعاتاطالعات  ایناین  استاست  ذکرذکر  شایانشایان  ((

))  نداردندارد  آنآن  صحتصحت

  دردر  مترمکعبمترمکعب  5555  حدودحدود  مطلوبمطلوب  شرایطشرایط  داشتنداشتن  صورتصورت  دردر  میانگینمیانگین  بطوربطور  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  یکیک  --

..  کندکند  میمی  آمادهآماده  بتنبتن  ساعتساعت  هرهر

    کنترلکنترل  کابینکابین  داخلداخل  بایدباید  نفرنفر  یکیک  کهکه  هستندهستند  درگیردرگیر  نفرنفر  دودو  ،،  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  کارکار  هنگامهنگام  دردر  --

..باشندباشند  داشتهداشته  مهارتمهارت  بچینگبچینگ  کارکار  دردر  بایدباید  نفرنفر  دودو  هرهر  همچنینهمچنین  ..باشدباشد

  وو  معیوبمعیوب  زودترزودتر  موتورهاموتورها  وو  هاها  میکروسوییچمیکروسوییچ  مثلمثل  هستندهستند  بازباز  فضايفضاي  دردر  کهکه  دستگاهدستگاه  برقبرق  قطعاتقطعات  --

..شوندشوند  میمی  مستهلکمستهلک

..شودشود  میمی  محاسبهمحاسبه  صنعتیصنعتی  برقبرق  تعرفهتعرفه  بابا  وو  باشدباشد  میمی  فازفاز  سهسه  دستگاهدستگاه  مصرفیمصرفی  برقبرق  --

              دریافتدریافت  رارا  مزایامزایا  سایرسایر  همراههمراه  بهبه  کارکار  قانونقانون  حقوقحقوق  پایهپایه  حداقلحداقل  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  اپراتورهاياپراتورهاي  --

..  کنندکنند  میمی

  زمانزمان  هرهر  وو  نداردندارد  وجودوجود  اياي  دورهدوره  بازرسیبازرسی  وو  فروشفروش  ازاز  پسپس  خدماتخدمات  ،،  گارانتیگارانتی  خدماتخدمات  هیچگونههیچگونه  --

  بهبه  تعمیرتعمیر  برايبراي  متخصصمتخصص  غیرغیر  شخصشخص  یایا  وو  دستگاهدستگاه  اپراتوراپراتور  شود،شود،  میمی  معیوبمعیوب  دستگاهدستگاه  ازاز  قسمتیقسمتی

..  کندکند  میمی    مراجعهمراجعه  محلمحل



    اهمالاهمال  وو  انگاريانگاري  سهلسهل  ،،  اپراتوراپراتور  مناسبمناسب  عملعمل  سرعتسرعت  وو  کافیکافی  تخصصتخصص  داشتنداشتن  عدمعدم  علتعلت  بهبه--

                خطايخطاي  %%33    معموالمعموال  ،،  بودنبودن  مستهلکمستهلک  علتعلت  بهبه  دستگاهدستگاه  عملکردعملکرد  خطايخطاي  حتیحتی  یایا  ،،  کاريکاري

..  آیدآید  میمی  بوجودبوجود  گیريگیري  اندازهاندازه

..  باشدباشد  میمی  ریالریال  000000..700700  متوسطمتوسط  بطوربطور  مختلفمختلف  مقاومتیمقاومتی  هايهاي  ردهرده  دردر  بتنبتن  مترمکعبمترمکعب  هرهر  قیمتقیمت--

غیرهغیره  وو--

::  کنیمکنیم  بیانبیان  رارا  بچینگبچینگ  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم  خسارتخسارت  میزانمیزان  تنهاتنها  خواهیمخواهیم  میمی  باالباال  مطالبمطالب  بهبه  توجهتوجه  بابا

    کند،کند،  کارکار  روزروز  دردر  ساعتساعت  55  دستگاهدستگاه  وو  باشدباشد  مترمکعبمترمکعب  5555  ساعتساعت  هرهر  دردر  بتنبتن  تولیدتولید  میزانمیزان  اگراگر

  خطايخطاي  مانندمانند  مطلوبمطلوب  غیرغیر  عواملعوامل  کنیمکنیم  فرضفرض  اگراگر  ..  کندکند  میمی  تولیدتولید  مترمکعبمترمکعب  275275  روزروز  دردر  دستگاهدستگاه

    محصولمحصول  دردر  مترمکعبمترمکعب  99  حدودحدود  ،،  بگذاردبگذارد  اثراثر  تولیدتولید  کارکار  دردر  %%33  فقطفقط  دستگاهدستگاه  استهالكاستهالك  یایا  اپراتوراپراتور

    مصرفمصرف  سیمانسیمان  وو  ماسهماسه  وو  شنشن  مانندمانند  اولیهاولیه  موادمواد  کهکه  صورتیصورتی  دردر  میفتدمیفتد  اتفاقاتفاق  حجمحجم  کاهشکاهش  نهایینهایی

..  استاست  شدهشده

  میزانمیزان  بهبه  دستگاهدستگاه  روزروز  یکیک  دردر  ،،  باشدباشد  ریالریال  000000..700700  بتنبتن  مترمکعبمترمکعب  هرهر  قیمتقیمت  اگراگر  حالحال

    مبلغمبلغ  بهبه  کندکند  کارکار  روزروز  2020  ماهماه  دردر  دستگاهدستگاه  ایناین  اگراگر  ..  استاست  زیاندهزیانده  ریالریال  000000..300300..66

  وو  اپراتوراپراتور  خطايخطاي  بهبه  تماماًتماماً  خسارتخسارت  میزانمیزان  ایناین  مسلمامسلما  ..  بودبود  خواهدخواهد  زیاندهزیانده  ریالریال000000..000000..126126

    ..  شودشود  میمی  مرتبطمرتبط  دستگاهدستگاه  گیريگیري  اندازهاندازه  وو  برقبرق  قطعاتقطعات

    علتعلت  بهبه  آبآب  رفترفت  هدرهدر  ،،  مستهلکمستهلک  قطعاتقطعات  مصرفیمصرفی  برقبرق  تلفاتتلفات  هزینههزینه  کهکه  شودشود  توجهتوجه  البتهالبته

  دانیمدانیم  میمی  طرفیطرفی  ازاز  ..    استاست  نشدهنشده  لحاظلحاظ  دستگاهدستگاه  مالیمالی  خسارتخسارت  میزانمیزان  دردر  ،،  کنتورکنتور  بودنبودن  مستهلکمستهلک

..  بتنبتن  بنديبندي  دانهدانه  وو  اختالطاختالط  طرحطرح  دردر  خطاخطا  بابا  مساويمساوي  وزنوزن  دردر  خطاخطا



  شودشود  کنترلکنترل  اپراتوراپراتور  یکیک  بابا  دستگاهدستگاه  کهکه  دارددارد  وجودوجود  امکانامکان  ایناین  بچینگبچینگ  مدرنمدرن  سیستمسیستم  دردر  همچنینهمچنین

  مالیمالی  خسارتخسارت  بهبه  ويوي  ماهانهماهانه  دریافتیدریافتی  حقوقحقوق  میزانمیزان  ،،  سیستمسیستم  دردر  اضافهاضافه  اپراتوراپراتور  یکیک  وجودوجود  بابا  لذالذا

..  شودشود  میمی  اضافهاضافه  بچینگبچینگ  قدیمیقدیمی  سیستمسیستم

    حدودحدود  ،،  قدیمیقدیمی  کنترلکنترل  سیستمسیستم  بابا  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  مالیمالی  زیانزیان  ،،  شدهشده  بنديبندي  جمعجمع  بصورتبصورت

..  بودبود  خواهدخواهد  ماهماه  دردر  ریالریال  000000..000000..130130

  سازيسازي  مدرنمدرن  صرفصرف  رارا  دستگاهدستگاه  زیانزیان  ماهماه  یکیک  معادلمعادل  هزینههزینه  کارفرماکارفرما  کافیستکافیست  جایگزینیجایگزینی  طرحطرح  دردر

  شرکتشرکت  خدماتخدمات  وو  گارانتیگارانتی  تحتتحت  رارا  خودخود  دستگاهدستگاه  یکسالیکسال  تاتا  هزینههزینه  ایناین  بابا  همچنینهمچنین  ..  نمایدنماید  بچینگبچینگ

..  دهددهد  میمی  قرارقرار  صنعتصنعت  پارتپارت

  پیشنهادپیشنهاد  نمونهنمونه  یکیک  ،،  گیريگیري  تصمیمتصمیم  امرامر  دردر  سهولتسهولت  جهتجهت  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  کارشناسانکارشناسان

    ،،  اعتبارسنجیاعتبارسنجی  وو  هاها  هزینههزینه  صورتصورت  مالحظهمالحظه  بابا  تاتا  دهنددهند  میمی  ارائهارائه  محترممحترم  کارفرمايکارفرماي  شماشما  بهبه  خدماتخدمات

..  نماییدنمایید  گیريگیري  تصمیمتصمیم  سیستمسیستم  اجراياجراي  جهتجهت  دردر  ترتر  راحتراحت  بتوانیدبتوانید



..  استاست  نشدهنشده  محاسبهمحاسبه  اینورتراینورتر  بهايبهاي  ،،  قیمتقیمت  پیشنهادپیشنهاد  ایناین  دردر

)ریال ( قیمت کل تعدادشرح
اینچ 7پنل نمایشگر رنگی 

و خاك ضد گرد
19.500.000

PLC تمام  به همراه
متعلقات  

122.000.000

18.500.000برق پیانویی فریم تابلو
کنتاکتور و رله و فیوزهاي  

ملزوم 
-15.000.000

لوازم   سیم ، کابل ، سایر
مصروف در مونتاژ تابلو

-8.500.000

310.000.000کاناله4جانکشن باکس 
110.000.000ماژول تله متریک

، برنامه نویسی  اجرت مونتاژ
، نصب ، گارانتی یک ساله

-15.000.000

98.500.000-جمع کل



::شرایط پیمانکاري دستگاه توسط شرکت پارت صنعت شرایط پیمانکاري دستگاه توسط شرکت پارت صنعت 

  خدماتخدمات  وو  گارانتیگارانتی  شرایطشرایط  بهبه  امااما  نداردندارد  دستگاهدستگاه  سازيسازي  مدرنمدرن  وو  تغییرتغییر  بهبه  نیازنیاز  کارفرماکارفرما  کهکه  صورتیصورتی  دردر
  برقبرق  پیمانکاريپیمانکاري  جهتجهت  خودخود  آمادگیآمادگی  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  ،،  دارددارد  نیازنیاز  دستگاهدستگاه  جهتجهت  فروشفروش  ازاز  پسپس

::  دارددارد  میمی  اعالماعالم  رارا  زیرزیر  شرایطشرایط  تحتتحت  بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه
  وو  دخلدخل  حقحق  حقوقیحقوقی  یایا  حقیقیحقیقی  شخصشخص  عنوانعنوان  هیچهیچ  تحتتحت  ،،  پیمانکاريپیمانکاري  قراردادقرارداد  عقدعقد  ازاز  پسپس  --11

    ..  داشتداشت  نخواهدنخواهد  رارا  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  خدماتخدمات  دردر  تصرفتصرف
  کارفرماکارفرما  صالحدیدصالحدید  ازاز  پسپس  قطعهقطعه  آنآن  ،،  معیوبمعیوب  قطعهقطعه  تعمیرتعمیر  یایا  تعویضتعویض  بهبه  نیازنیاز  صورتصورت  دردر  --22

  قطعاتقطعات  تعمیرتعمیر  یایا  تعویضتعویض  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  ..  گرددگردد  میمی  دریافتدریافت  آنآن  هزینههزینه  وو  شدشد  خواهدخواهد  تعویضتعویض
..  داندداند  نمینمی  مجازمجاز  خودخود  برايبراي  کارفرماکارفرما  اطالعاطالع  بدونبدون  رارا  معیوبمعیوب

  تمدیدتمدید  قابلقابل  طرفینطرفین  رضایترضایت  صورتصورت  دردر  وو  باشدباشد  میمی  یکسالهیکساله  قراردادقرارداد  بصورتبصورت  پیمانکاريپیمانکاري  شرایطشرایط  --33
..  بودبود  خواهدخواهد

      مشخصمشخص  پروژهپروژه  شرایطشرایط  وو  دستگاهدستگاه  بازدیدبازدید  ازاز  پسپس  وو  یکسالهیکساله  بصورتبصورت  گارانتیگارانتی  خدماتخدمات  هزینههزینه  ––44
..  بودبود  خواهدخواهد  متغیرمتغیر  سالسال  دردر  ریالریال  ملیونملیون  سیسی  تاتا  دهده  بینبین  معموالمعموال  کهکه  شودشود  میمی

    قراردادقرارداد  سالسال  اواسطاواسط  دردر  دیگردیگر  نیمینیمی  وو  قراردادقرارداد  سالسال  ابتدايابتداي  دردر  توافقتوافق  نهایینهایی  مبلغمبلغ  ازاز  نیمینیمی  --55
  ..  شدشد  خواهدخواهد  دریافتدریافت  پیمانکاريپیمانکاري

  دردر  پیمانکاريپیمانکاري  نهایینهایی  هزینههزینه  تمامتمام  ،،  پیاپیپیاپی  سالسال  پنجپنج  ازاز  پسپس  پیمانکاريپیمانکاري  قراردادقرارداد  عقدعقد  صورتصورت  دردر  --66
..  شدشد  خواهدخواهد  دریافتدریافت  قراردادقرارداد  سالسال  پایانپایان

  صورتصورت  دردر  امااما  دارد،دارد،  کارفرماکارفرما  بابا  داخلیداخلی  وو  غیررسمیغیررسمی  قراردادقرارداد  عقدعقد  بهبه  تمایلتمایل  صنعتصنعت  پارتپارت  شرکتشرکت  – – 77
    ..  شدشد  خواهدخواهد  اضافهاضافه  قراردادقرارداد  نهایینهایی  مبلغمبلغ  بربر  نیزنیز  مالیاتمالیات  هزینههزینه  ،،  رسمیرسمی  قراردادقرارداد  عقدعقد



بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  قدیمیقدیمی  برقبرق  تابلوتابلو  داخلداخل  ازاز  نمایینمایی                              



                                                

بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  سلولیسلولی  برقبرق  تابلوتابلو  داخلداخل  ازاز  نمایینمایی                                              



                                                

                                        

بچینگبچینگ  دستگاهدستگاه  اینچاینچ  1515  رنگیرنگی  نمایشگرنمایشگر  پنلپنل  ازاز  نمایینمایی                    



                                                

                                        

    بچینگبچینگ  پیانوییپیانویی  برقبرق  تابلوتابلو  ازاز  نمایینمایی                                      






