هس
هب انم مهندس تی
با تقدیم ادب و احترام،
شرکت مهندسی به راز طراح و تولید کننده انواع خودرو بر قیچی و پارکینگ هوشمند بوده و مشخصات سیستم قیچی این
شرکت (بر اساس طرح  TOTAL REXشرکت  OMER LIFT S.p.Aایتالیا) به شرح زیر اعالم می گردد:
 .1سیستم تماماً مدل سازی شده و پس از بررسی و کنترل طرح نهائی ،به مرحله تولید می رسد .عکس سمت چپ
سیستم طراحی شده در کامپیوتر و عکس سمت راست سیستم تولید و نصب شده را مشاهده نمائید:

 .2سیستم نیاز به هیچ گونه ریل گذاری نداشته و کورس جابجایی آن حداکثر تا  4متر می باشد .همچنین پیت مورد نیاز
این سیستم  60سانتیمتر است.
 .3شیر کنترل آسانسوری ،مارک  BLAIN HYDRAULICS GmbHآلمان و از نوع  KV1Sبوده که به دلیل فشار کاری پائین
سیستم ،استفاده از این نوع شیر کنترل تنها در قیچی های این شرکت میسر می باشد .تنظیمات آسان این نوع شیر
کنترل و حرکت نرم سیستم (بر اساس نمودار حرکتی) از مزایای آن بوده و لینک محصول مورد نظر قابل استعالم از
سایت شرکت تولید کننده می باشد.

https://www.blain.de/elevator-valves/lift-valve/mechanische-ventile/kv-1s/?lang=en

 .4استفاده از موتور های غوطه ور در روغن آسانسوری از برند های  ELMOیا  SBایتالیا از دیگر محاسن این سیستم
است که در فصل سرما باعث گرم شدن روغن ،و در فصل گرما روغن باعث خنک شدن آن می گردد .لینک محصول
مورد نظر قابل استعالم از سایت شرکت تولید کننده می باشد.

http://www.elmoitaly.com/elmo/2/Submersible_Motor_CE/84/Threephase_2_poles/50/30_Hz_Duty_S/1

 .5پمپ های کوپل شده به موتور این سیستم از نوع آسانسوری ( Screwدنده مارپیچ) و برند  SEIMیا  SETTIMAایتالیا
می باشد .این پمپ ها در مقایسه با انواع دنده ای ،کارتریجی و  ...صدای بسیار کمتری تولید می کنند .لینک محصول
مورد نظر قابل استعالم از سایت شرکت تولید کننده است.

http://www.seim.it/en/pompe_a_viti_immerse.html
http://www.settima.it/products/sm.asp

 .6شفت جک های این سیستم از برند  ASO Cromsteelرومانی می باشد.

 .7پکینگ جک ها از برند  Simrit/CFWآلمان بوده که جهت ایمنی باالتر به صورت دو پکینگ طراحی و تولید می
گردند .همچنین هر یک از جک ها به سیستم ایمنی  Rupture Valveمجهز بوده تا در صورت پارگی شیلنگ به
سرعت باعث توقف آن گردد.
 .8سیلندر این سیستم از لوله های مخصوص ایتالیایی تولید می شود.
 .9تابلو فرمان برند  110و از نوع آسانسوری است.

 .10جهت سهولت نصب ،این سیستم به صورت پیچ و مهره ای طراحی و ساخته شده که پس از تولید و تست در
کارخانه ،با باز کردن پیچ ها به صورت ( Prefabricatedیکپارچه یا دو تکه) به محل پروژه ارسال و نصب می گردد.

با تشکر

شرکت مهندسی به راز

