مشخصات فني اقالم مورد استفاده در ساخت تابلو:
 -1نوع پلکسي :پلكسي از نوع استار كره
 -2نوع استيکر :استيكر روي تابلو از نوع هلندي به نام تجاري  AVERYيا مولتي فيكس مي باشد .استفاده از هر نوع استيكر به غير
از استيكرهاي ذكر شده قبل از استفاده يا اجرا بايستي به تائيد شركت برسد.
 -3روش ساخت تابلو :به صورت چاپ استيكر و چسباندن روي پلكس مي باشد و چاپ مستقيم بر روي پلكس مورد قبول نمي باشد
تضمين ثبات رنگ حداقل ده سال باشد .در صورت تاييد گروه صنعتي بارز و نبودن استيكر در بازار چاپ به صورت دوبل با ضمانت
پنج سال نيز مورد تاييد خواهد بود.
 -4نوع ترانس :ترانس ضد جرقه (بدون سيم استارت) از مارك هاي شناخته شده و با تضمين حداقل دو ساله
 -5مهتابي :مهتابي مصرفي  36وات پارس شهاب .در تابلوهاي جايگاه هاي سوخت از پروژكتور داراي المپ هاي  LEDاستفاده شود .
 LED -6و پروژكتور مورد استفاده از نوع ميتراي آمريكايي باشد.
 -7نوع سيم :سيم مورد مصرف از كارخانجات داخلي داراي مهر استاندارد در اندازه  75خشك مي باشد.
 -8كليد مينياتوري  :از نوع مرغوب ايراني يا فرانسوي موجود در بازار باشد.
 -9ساير وسايل برقي مصرفي در جايگاه هاي عرضه سوخت از نوع ضد جرقه باشد.
 -10نوع ورق :ورق مصرفي گالوانيزه با ضخامت  0.6ميلي متر باشد.
 -11نوع پروفيل :ابعاد پروفيل  25×25سانتي متر باشد.
 -12تابلو به صورت كشويي روي سيني ساخته مي شود تا به صورت عمودي قابل جا به جايي يا سرويس باشد.
 -13ورق هاي دور و سيني ها كالً گالوانيزه با ضخامت  0.6ميلي متر خواهد بود.
 -14آرايش سيني ها و مهتابي ها :فاصله پشت تابلو با ديوار حداقل  30سانتي متر و حداكثر  50سانتي متر باشد تا امكان تميز كردن
فلكس باشد.
 -15عرض سيني هاي متحرك پشت تابلو حدود  120سانتي متر باشد.

 -16باز شدن سيني ها به صورت كشويي و به سمت پايين باشد.
 -17چگونگي تامين رو شنايي :براي تامين رو شنائي تابلوي سردرب در حدود  25سانتي متر طول تابلو يك عدد مهتابي به صورت
عمودي استفاده مي شود .تامين روشنائي براي جايگاه هاي سوخت به ازاي هر  1.5متر يك پروژكتور نصب مي شود.
 -18نوع آهن :نوع آهن براي آهن كشي پروفيل  40×40با ضخامت  2ميلي متر مي باشد .آهن كشي مي بايست رنگ شود.
 -19نوع رنگ آهن كشي :نوع رنگ آنها سفيد يا طوسي روشن روغني ساخت داخل و داراي مهر استاندارد باشد.
 -20طرح آب چکان :از ورق  0.7گالوانيزه و با خم 20سانتي متر استفاده شود.
 -21هزينه داربست و جرثقيل در صورت نياز به عهده شركت خواهد بود.
 -22براي روشن و خاموش شدن تابلو الزم است از يك فتوسل در فروشگاه و دو فتوسل در جايگاه سوخت استفاده شود.
 -23در تابلوهاي پمپ بنزين بايستي استانداردهاي شركت نفت از لحاظ ايمني و عدم هرگونه آتش سوزي در نظر گرفته شود.
 -24ساير موارد ذكر نشده به صورت تلفني  02188500203اعالم خواهد شد.

