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 نیسان مدل مشخصات فنی خودروهاي پیشرو

  مخزن آب :
    NFPAساخت و نصب مخزن آب مطابق استاندارد  -1

 لیتر؛(ظرفیت مطابق با بارگذاري مجاز شاسی انجام می شود)  900 حدود ظرفیت مخزن آب -2

 ( در صورت سفارش مشتري مخزن استیل  میلی متر 3مخزن از جنس کربن استیل با ضخامت  -3

  ضد زنگ قرار داده خواهدشد.)
 که در هنگام سر ریزي آب بر  و به گونه اي نصب می گیرد2,5داراي لوله سرریز به قطر  -4

 نریزد روي شاسی
 سانتی متر می باشد 30مخزن مجهز به دریچه نفر رو به قطر  -5

 ي شده و داراي بازوي قفل شونده می باشدآب بنددرب دریچه نفر رو به گونه اي ساخته می شود که در مواقع عادي  -6

 داراي موج گیرهاي طولی و عرضی ,داخل مخزن با دریچه هاي متناوب و مناسب  -7

 جهت بازدید فنی و تعمیرات الزم و جوشکاري ها با الکترود مناسب و همگن با جنس مخزن  -8

 حفره ته نشینی و تخلیه امالح معلق و لجن درون مخزن با شیب مناسب می باشد -9

 اینچی و تک ضرب در محل مناسب و قابل دسترس باشد 2شیر تخلیه نهایی و شستشو حداقل  -10

 لینگ از نوع آلمانی می باشد (از هر طرف یک عدد )ه قطر  مجهز به شیر یک طرفه و کوپمخزن مجهز به دو ورودي از هیدرانت ب -11

 .انشعاب مناسب و مستقیم با شیر رابط پروانه اي به پمپ آب وصل میگردد -12
 .لوله پر کن مخزن از طریق خروجی تلمبه با قطر مناسب در نظر گرفته می شود -13
 .عدد قالب باشد4مخزن به راحتی قابل جدا شدن و برداشتن از روي شاسی توسط  -14
ر نیروهاي ترمز و نیرو گریز از مرکز سر پیچ ها به عدد استفاده می شود که از وارد شدن ضربه در اث نصب مخزن بر روي شاسی توسط پایه هاي لرزه گیر کله قندي و به تعداد مناسب -15

 مخزن جلو گیري می نماید

 در سقف مخزن جهت تردد ایمن نیروي آتش نشان و عدم لیز خوردن آنها نصب ورق آلومنیوم آجدار -16

 مخزن فوم :
  NFPAلیتر مطابق استاندارد   80ساخت و نصب مخزن فوم -1
 میلی متر می باشد 3اروپایی با ضخامت  316مخزن از جنس استنلس استیل   -2

 دریچه بازدید دوره اي مخزن و درپوش مناسب که به مطلوبی آب بندي شده باشد -3

 می باشدنبوده و قابل برداشتن  نمخزن فوم از مخزن آب مجزا  -4

 گیر اینچی تک ضرب جهت شست و شو زیر محفظه ي لجن  2نصب شیر تخلیه نهایی  -5

 سانتی متر باالتر از کف مخزن می باشد 2خروجی مخزن فوم داراي گردابگیر و  -6

 نشان دهنده سطح مخزن مطابق مخزن آب تعبیه می گردد -7

 داخل مخزن با دریچه هاي متناوب و مناسب جهت بازدید فنی و تعمیرات الزم و جوشکاري ها با الکترود مناسب و همگن با جنس مخزن  -8

 نصب حوضچه ته نشین (محفظه لجن گیر)با شیب مناسب براي تخلیه لجن ها با شیر تکضرب با قطر مناسب  -9

 پمپ آب همراه با لوله کشی و اتصاالت:
 داراي استاندارد ساخت ایران1500 پمپ آب طرح گودایوا -1

 نوع پمپ : گریز از مرکز تک فشاره -2

 بار 12الی  10فشار  -3
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 اتوماتیکنوع دستگاه خالء : پیستونی  -4

 چدن- نوع جنس بدنه : آلومنیوم -5

 پمپ آب داراي شیر تخلیه نهایی و سیستم خالء کننده می باشد -6

 داراي انشعابات خروجی مناسب با ظرفیت مانیتور و هوزریل می باشد -7

 داراي دو خروجی  اینچ مجهز به شیر فلکه اي در قسمت انتهاي پمپ -8

 ب می گرددجنس لوله ها متناسب با جنس مخزن طراحی و نص -9

 داراي یک عدد مکش با هیدرانت و درب مخصوص و توري استیل می باشد -10

 از فلنچ و لرزه گیر مناسب استفاده می شود  -11

 .در کنار پمپ گاز دستی پیش بینی می گردد -12
 

 هوزریل :
 می باشد خودرو داراي یک عدد قرقره هوزریل در محفظه اي که  دسترسی آن سریع و آسان بوده و مجهز به شیر تک ضرب -1
 نصب هوزریل با صفحه و پایه هاي آلومنیوم به منظور جلوگیري از خوردگی -2

 .متر با قطر یک اینچ می باشد 20طول شیلنگ  -3
 

 تابلوي عملیاتی : -هواي فشرده  -برق 
 میکروفن  از نوع مرغوب با کارائی مطلوب    -بلندگو  -نصب دستگاه  آمپلی فایر  -1

 خودرو (کابین پمپ)جهت انجام عملیات نصب تابلوي عملیاتی در پشت   -2

 نصب چراغ گردان سرتاسري ال اي دي  با آینه هاي انعکاس نوري روي سقف کابین راننده با پایه   -3

 کابین پمپ-کابین تجهیزات -نصب چراغ هاي رو شنایی در محل تعبیه هوزریل  -4
 نصب چراغهاي روشنایی و عالئم ترافیکی مطابق استاندارد -5

 اغ گردان تکی در عقب خودرونصب یک عدد چر -6
 حالته خطر با صداي زیر و بم 4نصب آژیر   -7
 .نصب تابلوي عملیاتی راه اندازي در انتهاي خودرو که داراي گیج هاي خالء و فشار می باشد -8
 .تابلو داراي هشدار دهنده پایین آمدن سطح مخزن آب و فوم می باشد  -9

 .کشی ها و تقسیم ها در داخل داکت انجام می شود به منظور جلو گیري از هرگونه اتصالی ,کلیه سیم -10

 کابین سازي :
 کلیه پروفیل هاي مورد استفاده در اسکلت اصلی و جانبی از پروفیل کربن استیل استفاده می گردد -1
 عدد درب کرکره اي با دستگیره و قفل براي کابینهاي تجهیزات و پمپ جهت دسترسی آسان به قسمت هاي مختلف 5نصب -2

 راکچر متناسب با کابین خودرو طراحی و اجرا  می گرددساخت است -3
 فضاي الزم جهت نصب لوله ساکشن و نردبان آتش نشانی روي سقف خودرو پیش بینی می گردد -4
 نصب نردبان در انتهاي کابین  جهت صعود به سقف خودرو  -5

 ن و نصب مجدد براي کارهاي تعمیراتی را دارا می باشد پوشش محافظ فوقانی سقف و کف کابینها از ورق آلومنیوم آجدار بوده و امکان برداشت -6

 طراحی گلگیرها و رکاب ها متناسب با استراکچر صورت میگیرد -7

 شل گیر الستیکی زیر گل گیر نصب می گیرد -8

 نصب حفاظ با پایه هاي  آلومنیومی در اطراف سقف خودرو جهت جلوگیري از لغزش و احتمال سقوط اشیاء   -9

 فضاي داخلی کابین جهت استقرار  تجهیزات امدادو نجات و آتش نشانیجانمایی مناسب در  -10

 حلقه در کابین پمپ 2از هر کدام به تعداد  5/2و5/1جانمایی جهت شلنگ هاي  -11

 ورق بدنه کابین ها از جنس آلومنیوم استفاده می گردد -12
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 نصب  رکاب و دستگیره در محل هاي مناسب -13
 

 سیستم انتقال نیرو 
 و استاندارد با ارائه تست فرم و باالنسگاردون کشی مناسب   -1

 ر زیاد کن متناسب با گشتاور پمپنصب  دو  -2

 

 رنگ آمیزي:
 در ابتدا کلیه سازه ها چربی زدایی می گردد -1
 سپس رنگ آمیزي الیه زیرین انجام می گردد   -2
 قسمتهاي که با گل و الي تماس دارند کامال موم پاشی یا قیر پاشی می گردد  -3
 کلیه لوله کشی ها و اتصاالت رنگ آمیزي می گردد  -4

 رنگ آمیزي اسکلت فلزي کابینها قبل از نصب ورق هاي آلومنیومی انجام  می گردد  -5
 رنگ آمیزي بدنه مخزن و کابینها متناسب با رنگ فابریک خودرو انجام می گردد -6
 رنگ آمیزي شاسی خودرو بعد از موم پاشی  یا قیر پاشی   -7
 گ کاري طبق نظریه کارشناسان ویا کارفرما انجام می گردد .خط کشی و شبرن -8
 

 رمانیتو مشخصه
  باشد می ربا 10 رفشا با قیقهد بر لیتر2000لیا 1000  رمانیتو ظرفیت -1
   ملومنیوآ ژلیاآ جنس از زلسرنا و لوله - پایه -رمانیتو نصب -2

  باشد می  ديعمو جهدر+ 80تا -15 و فقیا جهدر360 نیدورا دشگر قابلیت   -3
 باشد می تنظیم قابل  متر 55لیا45 کثراحد بپرتا رتقد  -4

 دد.گر می لکنتر ستید رتصو به و باشد می کف و آب ايبر مناسب   -5

 اههمر به
 نمانسما ي لوله-(دعد1) پمپ روي شگو4 فلنچ-(دعد2) 2/5 به 3 تبدیل-(دعد2) ینچ ا 3تبدیل فلنچ -(دعد12) سانت6, 12 پیچ -(دعد1) عتشاار گیر ضربه -(دعد1)اي نهواپر ابمیر شیر  

 )کشی لوله متر سه و(دعد 2) 45 نوزا(  متر 2/5)
 

 شرح گارانتی  :
 سال گارانتی می باشد  10داراي  استیل مخزن آب -1
 سال گارانتی می باشد 2کابین تجهیزات و کابین پمپ داراي   -2
 سال گارانتی می باشد 2پمپ داراي   -3
 باشدسال گارانتی می  2انتقال نیرو داراي  -4
 سال گارانتی می باشد 2مانیتور داراي -5

 .)  در صورت استفاده صحیح  شامل گارانتی می باشد 5تــا   1ذکر شده فوق(   کلیه موارد  -6
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