
  
 
 
 

 شرکت بین المللی بازرسی رهاورد صنعت البرز 

International Inspection Company 
of Rahavard Sanat Alborz 

RSA 

  

  برقی آسانسورهاي فنی مشخصات فرم

 ................:پرونده  شماه

 ................ :تاریخ 

 2 از 1 :صفحه 

  

 

 LTF-PR1-F-02    ٠٧: شماره بازنگری 

  :مشخصات عمومی آسانسور- 1

  ........................ m:نفر            طول حرکت .......... کیلوگرم .........:.......ظرفیت            مسافربر-باربر           مسافربر : کاربري 

  :..................................................................شناسه ملی:............... تعداد توقف........... m/s): تند(سرعت نامی .............. m/s:سرعت کند

  ........................................................................................................:............................................................................................آدرس محل نصب 

  ..............................................:............................................................................................................................پالك ثبتی

  :درب طبقات-2

  ......................cm:ارتفاع مفید درب .............                  cm:خودکار                         پهناي درب □دستی     □ :نوع درب

  :..................................عالمت تجاري :..................             نده نام تولید کن:............                                        نوع قفل درب

  ..........:........الیه ها/نوع و ضخامت شیشه .......................:.......... شیشه کننده تولید نام)کشویی هاي درب بودن ایی شیشه صورت در(

    ............................................................................................................................ :درب مکانیکی هاي قفل سریال هاي شماره

  : گاورنرسرعت- 3

  ...................  m/s:سرعت عملکرد مکانیکی :............................... شماره سریال :...................... عالمت تجاري :....................نام تولید کننده 

  دو طرفه    یک طرفه: نوع درگیري

  ):پاراشوت(ترمز ایمنی - 4

  .................................. :P+Q(  kg(ظرفیت           :.................پاراشوت نوع :..................       تجاري عالمت        :.................کننده تولید نام

  پایین  باال    :کابین در نصب موقعیت     ....................  :سریال شماره..............      m/sدرگیري سرعت

  ....................:mmراهنما ریل تیغه ضخامت

  :ضربه گیرهاي ته چاه -5

  ..................... : kg :ظرفیت       ........:تعداد ............... : نوع :...................................       تجاري عالمت/کننده تولید نام :گیرکابین ضربه

  ...................................................... :سریال هاي شماره

  ....:..................kg :ظرفیت .......     : تعداد ............... : نوع :.....................           تجاري عالمت/کننده تولید نام :گیروزنه تعادل  ضربه

  ...................................................... :سریال هاي شماره

  : محرکه سیستم - 6

  آسنکرونسنکرون :نوع............................      :سریال شماره .......................  :تجاري عالمت :..........................موتور تولیدکننده

  ..................... A:جریان نامی ............                   V:ولتاژنامی kw ................      :نامی توان         ..............:  درساعت استارت

  :..............................نوع ترمز                          :rpm ............... سرعت دورکند موتور   :rpm ..............           دورتندموتور سرعت

  ................:گیربکس تبدیل نسبت                 :...........................سازنده گیربکس:..................... دارد      نوع گیربکس ندارد        :گیربکس

  ) :اتاقک (کابین - 7

  .kg ................... :تقریبی وزن cm ....................            :ارتفاع :.cm .................              عمق cm  .............         عرض :ابعاد

  ..............  :ها الیه/وضخامت شیشه نوع ....................................... ):وجود صورت در ( کابین دیواره شیشه کننده تولید نام

  cm .......... :کابین درب مفید ارتفاعcm ..............: :کابین درب مفید پهناي  تاشو   سانترال    تلسکوپی :کابین درب نوع

  :........الیه ها/ نوع شیشه و ضخامت ): .........................      در صورت وجود( نام تولید کننده شیشه درب کابین

  :فوالدي طنابهاي-8

  ......................gr/m :وزن   .......... : بافت و نوع    .......... mm:قطر         رشته............. : تعداد        .....................  :کننده تولید نام
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  برقی آسانسورهاي فنی مشخصات فرم

 ................:پرونده  شماه

 ................ :تاریخ 

 2 از 2 :صفحه 

  

 

 LTF-PR1-F-02    ٠٧: شماره بازنگری 

  :فلکه ها-9

  :کششی –الف 

  

  زاویه زیر برش  زاویه شیار  سختکاري شیار  زیر برش  نوع شیار  تعداد شیار  cmقطر  جنس
زاویه پیچش طناب 

  فوالدي

      VU دارد ندارد  دارد ندارد  γ=  β=  α=  

  :هرزگرد -ب

  شماره سریال  کنندهنام تولید   تعداد شیار  تعداد فلکه ها  cmقطر  جنس  محل

              چاه/موتورخانه

              کابین

              تعادل وزنه

  :وزنه تعادل- 10

  ............ :وزنه ابعاد............. :وزنه جنس ............ :وزنه تعداد...................:ناودانی اندازه ):cm ..................طول ×ارتفاع(وزنه قاب ابعاد

  .................. : kg ) ها وزنه و وزنه قاب( کل وزن :kg................           : قاب وزن : kg............         هرعدد وزن

  :راهنما هاي ریل-11

  ندارد نیاز دستی خودکار :روغنکاري نوع        کاري ماشین     سرد نورد :ساخت روش :.................. کننده تولید نام

  .....................   mm تیغه ضخامت mm× ................. mm .....................     ابعاد..........................   :  کابین  راهنماي ریل نوع

  .....................   mm تیغه ضخامت mm× ................. mm .....................     ابعاد ........................ :تعادل وزنه راهنماي ریل نوع

  cm ....... :کابین هاي کفشک بین عمودي فاصله ..........cm :وزنه تعادل ..........cm:کابین)براکت( ریل هاي گاه تکیه بین فاصله حداکثر

  :کفشکهاي راهنما-12

cm  ................:لنت  طول ..................:لنت جنس ..........:کفشک جنس ...............:سازنده غلطکی     لغزشی       :نوع :       کابین

  ................. cm:لنت  طول ..................:لنت جنس ..........:کفشک جنس ...............:سازنده غلطکی           لغزشی :نوع :تعادل وزنه

  :تابلوفرمان -13

  ....................: سریال شماره    VVVF            دوسرعته :نوع   :..................مدل نام ..........................:تابلو تولیدکننده نام

  کلکتیوسلکتیو)                          فول /داون/آپ(کلکتیو باتن                  پوش :سیستم نوع

  میکروپروسسوردیجیتالی                             الکترونیک رله اي      : فرمان تابلو نوع

  ........سایر UPS  باتري   :نوع  .............................. ) :وجود صورت در(خودکار اضطراري نجات سیستم تولیدکننده

  :کابل تراولینگ-14

  .........kg/m: وزن   .:.........................ها رشته واندازه تعداد         .........................  :نوع ...............................: کننده تولید نام

  )وجود صورت در(باال سمت به کابین سرعت اضافه از جلوگیري براي حفاظتی وسایل -15

  ..... m/s:پایش قسمت )درگیري (عملکرد سرعت :................. سریال شماره ................. :سرعت پایشگر کننده تولید نام و نوع

  ...................سریال شماره .......................... :کننده عمل قسمت کننده تولید نام

  کششی فلکه محور روي یا موتور کششی فلکه   جبران یا اصلی هاي طناب  تعادل وزنه  کابین  :برروي قطعه عمل کننده 

  مهر و امضاء مجاز                                                                                                          

  سانسورشرکت عرضه کننده آ                                                                                                               


