
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

 ه: آبفا ، پمپ و پمپاژطبقه عارض ایستگاه پمپاژ آبنام فارسی عارضه : 

 WP کد طبقه : 67010 کد عارضه : Water Pump Stationنام التین عارضه :     

 نوع فایل : آبفا عارضه: سطحینوع 

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

ق ناطمحدوده ای شامل تجهیزات الزم برای تامین فشار و راندن آب در مخازن و لوله ها به منظور ارسال آن به تاسیسات منابع مورد نظر که در متعریف عارضه : 

 ایجاد می گردد .پایین دست برای هدایت آب به منطق باالدست 

  Water Pump Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Char(30) نام شهرستان

  Town  Char(30) نام شهر

  Station_No  Numeric (Real) ایستگاه شماره / کد

  Name_Pumping_Station  Char(20) نام ایستگاه پمپاژ

  Bilding_Date  date تاریخ احداث

  Join_Operation  date تاریخ بهره برداری

 متر Code_Height_Pumping_Station  Numeric (Real) ایستگاه پمپاژ کد ارتفاعی محل

-سنگی-خاکی-شنی-آسفالت Type_Access_Road نوع جاده دسترسی

 غیره-کشاورزیزمین -ناهموار

Char(20)  

 متر Static_Height  Numeric (Real) ارتفاع استاتیکی

  Map_Number_Equipment  Numeric (Real) شماره نقشه تجهیزاتی

نام و مشخصات سازنده 

 تجهیزات

Name_Specification_Equipment
_Manufacturer 

 Char(30)  

 دستگاه Number_Tanks  Numeric (Real) تعداد مخازن ضربه گیر

 متر Head_Pumping  Numeric (Real) ارتفاع پمپاژ

  Char(20) برقی-دیزلی Type_Pumping نوع پمپاژ

 مترمکعب بر ثانیه Numeric (Real)   دبی پمپاژ

  Code_Pumps  Numeric (Real) کد پمپها

  Number_Active_Pumps  Numeric (Real) تعداد پمپهای فعال

 اتمسفر Maximum_Amount_Hammer  Numeric (Real) حداکثر میزان ضربه قوچ

 مترمکعب Suction_Tank_Volum  Numeric (Real) حجم حوضچه مکش

 مترمربع Arae_Pumping_Station  Numeric (Real) مساحت محدوده ایستگاه پمپاژ

  Char(20) غیره-نرده-سیم خاردار Type_Fence نحوه حصارکشی

  No_Title  Numeric (Real) شماره سند مالکیت)سند ثبتی(

  Additional_Land  Char(20) کاربری زمین اضافی

-نیمه اتوماتیک-دستی Type_Control نحوه کنترل

 اتوماتیک 

Char(20)  

  Char(20) غیره-اکچوایتور-دستی Type_Setup_Pumps نحوه راه اندازی پمپها

  Code_Check_Valves  Numeric (Real) کد شیرهای یک طرفه

  Valves_Gate_Model  Char(20) مدل شیرهای یک طرفه



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 پمپاژطبقه عارضه: آبفا ، پمپ و  ایستگاه پمپاژ آبنام فارسی عارضه : 

 WP کد طبقه : 67010 کد عارضه : Water Pump Stationنام التین عارضه :     

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: سطحی

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

ارسال آن به تاسیسات منابع مورد نظر که در مناطق تعریف عارضه : محدوده ای شامل تجهیزات الزم برای تامین فشار و راندن آب در مخازن و لوله ها به منظور 

 پایین دست برای هدایت آب به منطق باالدست ایجاد می گردد .

  Water Pump Stationنام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

 متر Diameter_Main_Collector  Numeric (Real) قطر کلکتور اصلی

 متر Drift_Tube_Diameter  Numeric (Real) قطر لوله رانش

  Code_Volumetric_Meters  Numeric (Real) کد کنتورهای حجمی

 اینچ-میلیمتر Diameter_Valves_Gate  Numeric (Real) قطر شیر های فلکه

  Gaudes_Code  Numeric (Real) کد مانومتر

  Model_Bumpers_Installed  Char(20) شدهمدل ضربه گیرهای نصب 

  Dte_Purchase_Power  date تاریخ خرید اشتراک برق

  No_Power_Sharing  Numeric (Real) شماره اشتراک برق

  Numeric (Real)   قدرت برق قراردادی

  Electricity_Tariffs  Char(20) عنوان تعرفه برق

  Factor_Meters  Numeric (Real) ضریب کنتور

 ولت Voltage_Delivered  Numeric (Real) ولتاژ تحویلی

  Char(20) دستی-اتوماتیک Type_Panels نوع تابلوی برق

  Electric_Model  Char(20) مدل الکتروموتورها

  Date_Purchase_Electric  date تاریخ خرید الکتروموتورها

  Disel_Model  Char(20) مدل دیزل ژنراتور

  Profile_Generator  Char(20) مشخصات موتور دیزل

  Disel_Engine_Speed  Numeric (Real) دور موتور دیزل

  Model_Generator  Char(20) مدل ژنراتور

  Power_Generator  Numeric (Real) قدرت ژنراتور

  Date_Purchase_Generator  date تاریخ خرید ژنراتور

 : توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 


