مشخصات کلي

نوع آسانسور  :مسافربر

تعداد :یک دستگاه

ظرفیت  8 :نفره(  600کیلوگرم)

سیستم تعلیق1:1 :

نوع سیستم  :کششی گیربکس VVVF

توقف 6 :توقف (همگی درب ها در یک سمت می باشد )

سرعت  :سرعت 1متر بر ثانیه

تراول 16.5 :متر(کف تا کف طبقفات 3.3متففر محاسففبه
گردیده است)

ردیف

1

2

نوع قطعات

مشخصات فنی

نوع موتور
HOISTING
MACHINE

الکو  -SR5ساخت ایران8 -نفره -با سرعت نامي1m/sو قدرت  ، 7.3KWبا ترمز الکترو مغناطيسي به

تابلو فرمان
CONTOROL
PANEL

3

کابين
CABIN

4

درب کابين
CAR DOOR

5

6

درب طبقات
LANDING
DOORS
تراول کابل
TRAVELLING
CABLE

همراه فن خنک کننده  ،با کشش ترافيک  180استارت در ساعت.
از نوع ميکروپروسسوري با قابليت برنامه ريزي ساخت داتیس
به همراه درايو کنترل سرعت 3VF-( OPEN LOOP )-
با قابليت اضافه کردن نجات اضطراري ()UPS
فاقد کابین -کابین متعاقبا با سلیقه و درخواست مشتری پس از بازدید از کابین های موجود در
نمایشگاه شرکت افالک مهر انتخاب میگردد.
 1درب تمام اتوماتيک تلسکوپي ساخت یاران (به ابعاد  )200*80به صورت رنگ کوره اي.

 6درب نیمه اتوماتیک لوالیی (به ابعاد )200*80به صورت رنگ کوره اي همراه با قاب شيشه و دستگيره.

ازنوع تسمه اي تخت باروکش  PVCکامال انعطاف پذير 24رشته تحت ليسانس  DATWYLERسوييس

7

سيم بکسل
WIRE ROPES

8

ريل کابين
CAR GUIDE RAILS

9

10

11

12

ريل کادر وزنه
GUIDE C/WEIGHT
RAILS
تجهيزات ايمني
SAFETY
EQUIPMENTS
وزنه ها
COUNTER WEIGHT

پنل داخل کابين و طبقات
LANDING&CAR
OPERATING
PANELS

تحت ليسانس  GUSTAVWOLFآلمان 8رشته 19تار(  ) 8*19با مغزي کنف دارجاذب روغن با
ضريب اطمينان حداقل12برابر نسبت به ظرفيت کابين.
ريل جهت هدايت کابين  T9از جنس فوالد تحت ليسانس مونته فرو ايتاليا با برند MF

ريل جهت هدايت کادر وزنه  T5از جنس فوالد تحت ليسانس مونته فرو ايتاليا با برند MF

ضربه گير از نوع پلی اورتان مطابق با تاييديه استاندارد .

قاب فوالدي همراه با وزنه بتنی باروکش گالوانيزه مطابق با استاندارد ويرايش جديد .

فاقد شستی  -شستی متعاقبا با سلیقه و درخواست مشتری پس از بازدید از شستی های
موجود در نمایشگاه شرکت افالک مهر انتخاب میگردد.

جمع کل مبلغ پيشنهادي بابت فروش و نصب  1دستگاه آسانسور فوق 145.500.000تومان اعالم مي گردد .

ردیف

پیشنهاد تکمیلی که قیمت هر کدام در صورت نیاز به مبلغ پایه اضافه می گردد.

1

درب تمام اتوماتيک تلسکوپي ساخت یاران (به ابعاد )200*80

2

بهران -ساخت ایران6 -نفره -با سرعت نامي1m/sو قدرت 6.1KW

افزایش قیمت
(تومان)
22.000.0000
1.200.000

 MDFهايگالس 16mmو استيل ساخت شرکت افالک مهر اوج.
3

4

عرض پنلهاي  20 MDFتا 40سانتيمتر -گپ هاي استيل ميرور نقره اي زوار و قرنيز استيل ميرور نقره اي-
آيينه نيم قد يا تمام قد سفيد -دستگيره  38mmاتيسي استيل -سقف کاذب ليزر شده -سنگ کف يک تکه
پاتريس يا کرم -کفشک لغزشي به همراه پاراشوت تدريجي.
شستي طبقه مشابه مدل  G07و کابين مشابه مدل DORSAمديا

22.000.000

4.5000.000

