فرم سفارش تابلو فرمان کلمورگن

سفارش دهنده

نام شرکت :

آدرس شرکت:

تاریخ سفارش :

نام سفارش دهنده :

آدرس پروژه :

ایمیل :

نام پروژه :

تلفن :

فکس :

بازسازی :

نصب اولیه :

توضیحات :
نوع کاربری

ظرفیت (: )kg

نوع شستی

نوع گروه

فاصله کف تا کف طبقات

محل موتورخانه

مشخصات آسانسور

مسافربر

سرعت (: )m/s

ساده

کلکتیو سلکتیو

با موتورخانه  /باال

فاصله طبقات یکسان

باربر

تعداد طبقات :

دوبلکس

کلکتیو دان

با موتورخانه  /پایین

فاصله طبقات غیر یکسان

سایر :

تراول (: )m

گروهی

خاص :

MRL

در صورت  MRLبودن مشخصات گاورنر را ذکر کنید .

برند :

حداقل فاصله (: )m

ولتاژ :

توضیحات :
نوع موتور :

گیربکس دار

مشخصات فنی موتور

Xinda

برند موتور :
مشخصات پالک موتور :

بدون گیربکس ()gearless

Alberto Sassi

آسانسور هیدرولیک

Wittur

Ziehl Abegg

سایر :

توان موتور (: )KW

جریان موتور (: )A

ولتاژ موتور (: )V

دور موتور (: )rpm

نوع انکودر :

مدل موتور :

جریان ترمز (: )A

ولتاژ ترمز (: )V

تعداد قطب موتور :

ولتاژ فن موتور (: )V

توضیحات :
درب اول

مشخصات درب کابین

درب دوم

نیمه اتوماتیک
تمام اتوماتیک
نیمه اتوماتیک
تمام اتوماتیک

AC
مدل درب :

ولتاژ درب :

مدل درب :

ولتاژ درب :

DC
AC
DC

 Camمغناطیسی درب :

 Camمغناطیسی درب :

شاخص توقفهای درب اول
شاخص توقفهای درب دوم

توضیحات :
نمایشگر کابین و طبقات

نامگذاری طبقات :

مشخصات نمایشگرها

hig h a c tive
bine ry

نحوه اعالم طبقات ( اعالم گویا) :

s e ve n s e g m e nt

خاص :

پیام های خاص :

توضیحات :
option

سیستم نجات اضطراری

Direct to Floor

)ADO ( Advance Door Opening

سایر :

توضیحات فروشنده :
خروجی تابلو جهت نمایشگرهای کابین وطبقات باینری و کاتد( 24ولت) میباشد و سیم کشی های شستی ها نیز با  24ولت فعال میشوند.

صحت کلیه اطالعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد.
مهر و امضای سفارش دهنده

