
 

 

  

 فرم مشخصات فنی

 آسانسور های برقی 

 FOW22/03-03 :مدرک کد

 03 :بازنگری شماره

 97/07/05 :بازنگری تاریخ

  شماره پرونده:                                                                             :مشخصات عمومی آسانسور-1
 ............ m:حرکت طول                   نفر .........ظرفیت:.................کیلوگرم     .......        مسافربر      -باربر مسافربر      کاربری : 

 .................. عداد توقف:ت                             ..........             m/s:  سرعت تند) نامی (.........                                m/s: سرعت کند
 .......................................... پالک ثبتی: .........................آدرس محل نصب: ........................................................................................

 درب طبقات:-2

 .....................cm رتفاع مفید درب:ا      ............                       cm پهنای درب:                  خودکار دستی         نوع درب:  
 ..............المت تجاری:.....................ع                       نام تولید کننده:....................               ..........                  نوع قفل درب:...........

 ...................:...الیه هایشه/نوع و ضخامت ش  نام تولید کننده شیشه: ......................      )در صورت شیشه ای بودن درب های کشویی( 
 .......................................................................شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:..................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

                                      ...................................... المت تجاری:ع     .......    .................................. :تولید کنندهنام                               :گاورنرسرعت-3
 دوطرفه یکطرفه      وع درگیری: ن          ..............      m/s: سرعت عملکرد مکانیکی    .................................... شماره سریال:

 ترمز ایمنی )پاراشوت(:-4

 ..................kg :(P+Q) تیظرف     ...  ............... :نوع پاراشوت   .........................   عالمت تجاری:  .......................   :نام تولید کننده

 پائین ال  با درکابین:   نصبموقعیت   شماره سریال:    .........................    ........... .. m/s :سرعت درگیری

 .............mm :ضخامت تیغه ریل راهنما
 ضربه گیرهای ته چاه:-5

 .............. kg :یتفظر   .....   تعداد:..     ............   نوع: ....................نام تولید کننده/عالمت تجاری:...................  ضربه گیرکابین:

 .......................................... شماره های سریال:

 ... ............kg :تیفظر    ...... تعداد:..     نوع: .................. ..................... ........نام تولید کننده / عالمت تجاری:...  ضربه گیر وزنه:
 ........................................ شماره های سریال:

 :سیستم محرکه-6

 سنکرونآ   سنکرون   :نوع  ......  ..................... شماره سریال:........... عالمت تجاری: ...................... ................ تولیدکننده موتور:

 ............. A: ریان نامیج                    . ...........V:  ولتاژنامی     .................  kw:توان نامی    ..............        :استارت درساعت

 ................................. :وع ترمزن       .......................     rpm:سرعت دورکندموتور......................         rpm:سرعت دورتندموتور

 ...         ................ :سبت تبدیل  گیربکسن   ...............   :سازنده گیربکس   : .......................  نوع گیربکس  دارد □ ندارد  □گیربکس: 
 کابین )اتاقک(:-7

 ............... .. kg:ن تقریبیوز     .    .................... cm:ارتفاع          ..................     cm:عمق      ..............         cm: ابعاد: عرض
 ..................................:............نوع شیشه و ضخامت الیه ها     نام تولید کننده شیشه دیواره کابین)در صورت وجود(: ...................     

 .......... cm:اع مفید درب کابینارتف      ........... cm :پهنای مفید درب کابین         تاشو سانترال     تلسکوپی   نوع درب کابین: 
 ...................................... یه ها:النوع شیشه و ضخامت       .....      ........نام تولید کننده شیشه درب کابین)در صورت وجود(: ..............

 طنابهای فوالدی:-8

 ................... gr/m:وزن................    :وع و بافتن  ........     mm:قطر       رشته .......... تعداد:    .........  ....: ......................تولید کننده

 



 

 

  

 فرم مشخصات فنی

 آسانسور های برقی 

 FOW22/03-03 :مدرک کد

 03 :بازنگری شماره

 97/07/05 :بازنگری تاریخ

    شماره پرونده:                                                                                کششی: -الف فلکه ها:  -9

 زاویه پیچش طناب فوالدی زاویه زیر برش زاویه شیار   سختکاری شیار زیر برش شیارنوع  تعداد شیار cmقطر جنس

   V U   دارد ندارد  دارد  ندارد  =γ          =β                  =α 

 هرزگرد:-ب
 شماره سریال نام تولید کننده تعداد شیار تعداد فلکه ها cmقطر جنس محل

       موتورخانه/چاه
       کابین

       وزنه تعادل
 وزنه تعادل:-10

   ......جنس وزنه: .....            ........ تعداد وزنه:            .... ........... اندازه ناودانی:             ......................... cm(:طول ×ابعاد قاب وزنه)ارتفاع
 ............... kg:(زن کل )قاب وزنه و وزنه هاو           ....... kg:وزن قاب وزنه       .....     ...... kg:وزن هرعدد       .................... ابعاد وزنه:

 ریلهای راهنما:-11
 نیاز ندارد دستی   خودکار     نوع روغنکاری:      ماشین کاری  نورد سرد   روش ساخت:   نام تولید کننده :..........................  

 .................... mmضخامت تیغه..................              ×mm   ...............mm ابعاد             .............................. ریل راهنمای کابیننوع 
 ..................... mmضخامت تیغه..................              ×mm   ...............mm ابعاد             ...................... نوع ریل راهنمای وزنه تعادل

 .......cmکفشک های کابین: فاصله عمودی بین   ... .....cm وزنه تعادل:  . .......cmحداکثر فاصله بین تکیه گاههای ریل )براکت (کابین :

 :کفشکهای راهنما-12
 .......... cmول لنت:ط    .................... :جنس لنت   ...............  :جنس کفشک  ....................  سازنده:   غلتکی  لغزشی      کابین : نوع :
 .......... cmلنت: طول    ................... نت:جنس ل    ...............  :جنس کفشک    .................... سازنده: غلتکی    لغزشی      وزنه :  نوع :

 :تابلوفرمان -13
 ...................................... ماره سریال:ش          VVVFدوسرعته   نوع:   نام مدل: .......................  نام تولید کننده تابلو: ................... 

 وسلکتیوکلکتی                       ول( کلکتیو)آپ/داون/ف                 :               پوش باتن نوع سیستم
 یکروپروسسورم                            الکترونیک دیجیتالی                      نوع تابلو فرمان:          رله ای 

 .........سایر.... UPS        ی   باتر نوع:      تولید کننده سیستم نجات اضطراری خودکار)در صورت وجود(: ................... ............  

 تراولینگ کابل:-14
 ................ kg/m زن:و      ...... ............... رشته ها: عداد واندازه.............             ت............... :نوع    ................................   :ام تولید کنندهن

 اال)در صورت وجود(بجلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت  وسایل حفاظتی برای-15
 ......... m/sسمت پایش: ملکرد)درگیری( قعسرعت      شماره سریال: ..................     .....  ......نوع و نام تولید کننده پایشگر سرعت: .........

 ................شماره سریال: ............................     عمل کننده: .........قسمت نام تولید کننده 
 وی محور فلکه کششیفلکه کششی موتور یا ر    طناب های اصلی یا جبران    وزنه تعادل      کابین  بر روی قطعه عمل کننده:  

 

 مهر و امضا مجاز

 آسانسور عرضه کنندهشرکت 


