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قيمت کاال ((لایر)) بهاء واحد به عدد ((لایر)) مقدار واحد مشخصات کاال شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((لایر))رديف قلم

1 ST

DESCRIPTION : 3D NDT IMAGING SYSTEM Measurment laser scan
(DIRECT ASSESMENT)

 
 بعدي3دستگاه ليزر اسكن اندازه گيري 

 
applicable anomalies to measure :

Corrosion,metal loss , Dent , Deformation
nessacery Standard used for assessment :

Asme  B 31.G (level II )  / 31.8  and  rstreng
Asme FFS- LEVEL II ACC TO API 579

portable
measure the 3D shape

analyze the 3D shape to identify features of interest
resolution ( depth) = 0.05 mm

                with all belangings . Such as A /C and D/C power adapter & cable
                system cable.system controler  a/c power adopter /battery pack

system controller (laptop at least core i7 - 1 TB memory & 16 GB ram  with
analysis and FFS and 3D show image software) - DC Battery pack -back pack

                / transport case.
                EXPORT feature data for proccessing in pipeline FFS 

                show details surface with 3D image & NDT software & Assessment  
                 corrosion analysis / depth analysis / meshlab / avt Gige viewer/  

                 chargable & hand-held
                resolution minimum / ( lateral) =  0.4 mm  

               corrosion analysis / depth analysis / meshlab / avt Gige viewer/                      
.داشتن نمايندگي فعال در ايران الزامي است-1

آموزش كامل كار با دستگاه و نرم افزاهاي مربوطه در ايران به صورت كارگاه آموزشي برگزار-2
.گردد

3- . سال خدمات پس از فروش الزامي است10 ماه گارنتي و 18ارائه 
1
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به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


