




فرم دریافت اطالعات پایه
سالنهاي صنعتی

تأسیس 0631

شماره سند

FM-93/10

تاریخ تهیه



لطفاً جهت تهيه طرح پيشنهادی و صدور پيش فاکتور  ،فرم ذیل را ( برای هر سالن جداگانه ) تکميل نموده و به نمابر  33825788ارسال نمائيد .در
صورت نياز به اطالعات تکميلی با شماره  33252288تماس بگيرید و یا از سایت WWW.GARMATAAB.COMبازدید فرمایيد .
کد اقتصادی  /کد ملی :

نام شرکت :

مدیر عامل :
هماهنگ کننده  :

آدرس  ،تلفن  /فاکس ( دفتر مرکزی ) :
آدرس  ،تلفن  /فاکس ( محل نصب ) :
 -1وضعيت فيزیکی سالن:

درحال بهره برداری

 -5نوع کاربری سالن :

درحال ساخت

 -8سوخت مصرفی:

درحال مشاوره و طراحی

گاز شهری

گازوئيل

گاز مایع

در صورت وجود انشعاب گاز ،ظرفيت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائيد ............... .متر مکعب با فشار  .............پوند بر اینچ مربع
 -4تعداد فن های سالن (جهت تهویه ):
 -8آیا درب سالن همواره باز است ؟

 -2تعداد حدودی پرسنل شاغل در سالن :
بلی

 خير

 -8 آیا جرثقيل سقفی در سالن نصب می باشد؟

در صورت وجود جرثقيل در سالن نوع آن را مشخص نمایيد.

کابين دار

بلی

خير

بدون کابين  -3 ارتفاع جرثقيل از کف سالن 

-2لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به نوع تيپ سالن در جدول ذیل مشخص نمایيد.


طول سالن L

عرض هر دهانه W,W1

تعداد دهانه عرضی

ارتفاع دیوار h1

ارتفاع تاج

h5

ارتفاع سالن جانبی h8

1
2
 -17در صورت نياز به تأمين گرمایش در مناطقی از سطح سالن ،لطفاً مساحت تقریبی مناطق مورد نظر را در پالن زیر مشخص فرمایند.

توضيحات :

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم :

امضاء و تاریخ :

تلفن مستقيم یا همراه تکميل کننده فرم :
--------------------------------------------------------------------------------------------------این قسمت توسط کارشناسان فروش شرکت ایران مشعل تکميل می گردد.
آیا اطالعات ارسالی توسط خریدار جهت تهيه نقشه و صدور پيش فاکتور کامل می باشد؟

بلی

خير

( پيشنهاد و اقدام کارشناس فروش ) :

