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 معرفی گروه سیگما

شرکت سیگما شرکتي مهندسي بازرگاني در زمینه واردات قطعات اصلي صنعت آسانسور است که به عنووان  

هوای مختلوف    هشود. بیش از بیست سال فعالیت موثر و مفید در زمین شناخته مي Sigma Groupقله هرم 

هايي گرديد که هر کدام در يک زمینه مشخص فعالیت نموده  موجب تاسیس شرکت صنعت آسانسور تدريجا

ل هوای سویگما شوام    انود. گوروه شورکت    دههوای ديگور گرديو    افزايي و اثر سینرژيک روی شرکت و موجب هم

ت أتدريج موجب تاسیس آنهوا گرديوده و هوم اکنوون در هیو     ه ت که مديريت ارشد شرکت بهايي اس شرکت

 شامل: ها  نمايد. اين شرکت مديره آنها ايفای وظیفه مي
 

 مهندسي بازرگاني در واردات قطعات اصلي آسانسورهای هیدرولیک و کششي سیگما آسانبر

 آسانسور در ايرانترين تولید کننده تابلو فرمان  بزرگ آريان آسانسور

بوا   Joint Ventureبوه صوورت   تولیدکننده درهای اتوماتیک و کابین آسانسور  قطعات آسانبر پريسما

PRISMA ايتالیا 

 آسانسور( تولید قطعاتي در خارج )مشارکت

آسانسووورهای مكانیكووال قطعووات و لوووازم جووانبي   ه کارسوولینگ وتولیدکننوود برقي کاسپین سانبر پلهآ

 ششيو ک هیدرولیک

 دار و خاص برقي، آسانسورهای شیب کابین، پله های مكانیزه، تله پارکینگ کار پارک آرا

 واردات قطعات الكتريكي آسانسور پارت دنا فوز
 

تعودد در  هوای م  نماينودگي نظیر از تخصص و خدمات تراز اول را در ايران گردآورده است و با داشوتن   ای بي مجموعه

 های: از جمله نمايندگيگیرد،  های صنعت آسانسور را در برمي عمده قطعات و حوزههای گوناگون که  زمینه
 

 START ELEVATOR ايتالیا در جک و پاوريونیت آسانسورهای هیدرولیک؛ 

 ZIEHL-ABEGG ؛و درايو گیربكس، آلمان در موتورهای گیرلس 

 NUOVA MGT ايتالیا در موتورهای گیربكس؛ 

 PRISMA ايتالیا در تولید در اتوماتیک و کابین؛ 

 COBIANCHI های خاص؛ سوئیس در پاراشوت 

 VAULT های طبقاتي؛ آلمان در پارکینگ 

 LEITNER ايتالیا در تله کابین؛ 

 DAESUNG LDS کره جنوبي در پله برقي؛ 

 KOLLMORGEN ؛آلمان در تابلو فرمان 

 DANFOSS دانمارک در درايو 

 

ترين قطعات را در کنار ارائه خدمات فني و مهندسوي و پشوتیباني بوه هموراه      با کیفیتامكان ارائه بهترين و 

 ای مناسب از مستندات و اطالعات فني و مهندسي فراهم آورده است. مجموعه



 

 

 

 



 

3 

 

 هیدرولیک آسانسورهایآشنایی با  -1

ی مسكوني، کارخانجات، تجاری و... بسیار متوداول و جوزو ال ينفوک زنودگي شوهری      ها ساختمانامروزه استفاده از آسانسور در 

ی مسكوني کوتاه بسیار متوداول اسوت.   ها ساختمانگرديده است. در کشورهای پیشرفته استفاده از آسانسورهای هیدرولیک در 

های کاربردی اين نوع از آسانسورها همراه بوا اطالعوات فنوي موورد نیواز نصوب و راه انودازی و         کلي و زمینهدر ادامه در معرفي 

 سرويس ارائه شده است.

 

 مزایای آسانسورهای هیدرولیکی -1-1

 %71دهد که اين نوع آسانسور، در بوازار رواج يافتوه اسوت در حودود      های هیدرولیكي نشان مي بررسي آماری از نصب آسانسور

ی جديد کوتاه مرتبه در آمريكا، آسانسورهای هیدرولیكي بوده است. در حدود ها ساختمانکلیه آسانسورهای فروخته شده برای 

% 95 در حودود  ی جديد، چهار طبقه و يا کمتور بووده اسوت.   ها ساختمان% کل آسانسورهای هیدرولیكي فروخته شده برای 71

 اند.   ر آمريكا، از نوع اتصال مستقیم بودهکلیه آسانسورهای هیدرولیكي فروخته شده د

ی مسوكوني  ها ساختمانآسانسورهای هیدرولیكي مورد استقبال فراوان خريداران و عامل اصلي صعود در  دهد که آمار نشان مي

 باشند. طرفداران آن در صنعت بي شمار مي بوده و تعداد

 دهد: قرار مي هره بردارانآسانسورهای هیدرولیكي مزايای زير را در اختیار طراحان و ب

 برداری موثرتر از فضای ساختمان   بهره -1-1-1

. آسانسوورهای  کنود  موي  % فضای کمتوری را اشولال  12الف. آسانسورهای هیدرولیكي نسبت به آسانسورهای کششي در حدود 

 هیدرولیكي نیاز به موتورخانه در باال نداشته ولي به يک مقدار فضای باالسری نیاز دارد که بعلت رعايت مقررات مربوطه است. 

ای  کند، هزينه آهنكشي چاه به گونه آسانسورهای هیدرولیكي نیرو و بار عمودی به اسكلت ساختمان تحمیل نمي ب. از آنجا که

 يابد.   چشمگیر کاهش مي

تووان از ايون    دهنود، موي   ها تشوكیل موي   ها و شلنگ آسانسورهای هیدرولیكي را لوله و جک پاوريونیتاتصاالت مكانیكي بین  پ. از آنجا که

متوری جوک هیودرولیک نصوب      12و موتورخانه را در محل مناسبي در شعاع  پاوريونیتبخش  خصوصیت قابلیت انعطاف استفاده نموده و

   .آسانسورهای ضد جرقه میتوان موتورخانه را به محل امني انتقال داد که موجب کاهش هزينه خواهد شد از طرفي در نمود.

 برای باال بردن بارهای سنگین موثرترین وسیله   -2-1-1

 های کوتاه و ظرفیتي بیش از دو تن هستیم، اهمیت آسانسورهای هیودرولیكي  استفاده از آسانسوری با تراول هنگامیكه مايل به

هیدرولیكي، دارای توان و نیروی باال برنده قوی و راندمان مكانیكي خووب   یها سیستم، زيرا که به طور اصولي شود ميتر  آشكار

 هزينه کمتر هستند.   همراه با

تون عمول کننود کوه ايون       21هوای   توانند توا ظرفیوت   های باال نیست، آسانسورهای هیدرولیكي مي هنگامیكه نیازی به سرعت

های بزرگ بوده يا نیاز عملیواتي و کوار بوردی خواص صونعتي و يوا        های پر از بار و سنگین يا کامیون ها مربوط به واگن ظرفیت

 سازد. يي اجسام ثقیل را ممكن ميجا جابه

 پایین آمدن همراه با هزینه کمتر   -3-1-1

، لواا هنگوام فورود نیوازی بوه      شوود  ميآسانسورهای هیدرولیكي توسط نیروی جاذبه زمین تامین  از انجا که نیروی پايین آمدن

استفاده از نیروی برق نبوده و مصرف انرژی نزديک به صفر است. به خاطر همین خصیصه طراحي و نصب سیستم اضطراری در 

 آسانسورهای هیدرولیكي بسیار ساده و ارزان است.

 

 رهای هیدرولیکی آسانسو های محدودیت -2-1

های مناسب خود استفاده گردند. نتیجه  آسانسورهای هیدرولیكي مزايای فراواني دارند، اما همواره بايد دقت شود که در کاربری

های آسانسورهای هیدرولیكي برای همگوان   آگاهي و شناخت محدوديت تواند پر هزينه باشد. در نتیجه کار برد نا مناسب آن مي

 های آسانسورهای هیدرولیكي به شرح زير است: وديتضروری است. محد
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 سرعت -1-2-1

متور بور ثانیوه     1هوای زيور    های آسانسورهای هیدرولیكي سرعت باال است، لاا همواره برای سرعت ترين محدوديت يكي از مهم

 شوند. استفاده مي

 رافیکت -2-2-1

ی پرترافیوک توصویه   هوا  سواختمان به دلیل وابستگي دبي روغن به درجه حرارت آن، استفاده از آسانسورهای هیدرولیكي را در 

 .  شود مين

 حرارت -3-2-1

آسانسوور   زيورا هنگوام پوايین آمودن     ،کنند هستند که حرارت فراواني را ايجاد مي ييها آسانسورهای هیدرولیكي، دستگاه اصوال

که در نتیجه درجه حرارت روغن بواال   شود ميانرژی پتانسیل تبديل به انرژی جنبشي گرديده و بخشي از آن تبديل به حرارت 

 میرود.

 مدفون سیستم هیدرولیک -4-2-1

در معور    اسوت، آسانسوورهای هیودرولیكي    سیستم پر فشار هیدرولیک و تجهیزات مربوطه مدفون که الزمه نصوب برخوي از  

توانند موجب نشتي سیلندرهای هیدرولیک شوند. اقدامات فراوانوي   و الكترولیتي قرار داشته که مي ،، مكانیكيييحمالت شیمیا

در جهت جلوگیری و يا کاهش خوردگي صورت گرفته اسوت کوه اسوتفاده از بسویاری از آنهوا اموروزه متوداول شوده اسوت. از          

های مدفون را از سیاالت زير زمینوي و خواک    های مخصوصي است که بخش تفاده از روکشاس ،ترين اقدامات پیشگیرانه متداول

 دارد. مي شوند محفوظ نگه که موجب خوردگي مي

صرفه قطعوات مودفون   ه سهولت و مقرون به مشكل مهمي که هنوز الينحل باقي مانده، مربوط به ايجاد روشي است که بتوان ب

 ها را به باالی زمین انتقوال داد،  کل جک ست کها ترين راه اين ترين و واضح رار داد. منطقيدر زمین را مورد بررسي و بازرسي ق

 سهولت و در همه مواقع قطعات را بازبیني نمود. ه بتوان ب جايي که

 حساسیت بیشتر قطعات -5-2-1

ها است و به هموین   های هیدرولیكي يكي ديگر از مشكالت اين نوع آسانسور ها و بخش پكینگ جک صدمات وارده به کاسه نمد

 در نصب آنها دقت فراوان مباول داشت. بايددلیل 

 

 کاربردهای مناسب آسانسورهای هیدرولیکی  -3-1

نیواز بوه   خصوص مواقعي کوه  ه . بهستندی کم ارتفاع ها ساختمانآسانسورهای هیدرولیكي روشي عالي برای انتقال عمودی در 

هوای مناسوب و غیور مناسوب      ارائوه مثوال  نداشته باشود.   باال بردن اجسامي با وزن زياد داشته باشیم و سرعت آسانسور اهمیتي

 خواهد بود.مفید یكي های هیدرول برای استفاده از آسانسور زيرکاربردی 

 یهای مناسب کاربرد مثال -1-3-1

 ؛دفاتر اداری دو الي سه و چهار طبقه -

 ؛و پنج طبقه ،ی مسكوني دو، سه، چهارها ساختمان -

 ؛ی بهداشتي تا سه طبقهها ساختمانها،  کلینیک ،بیمارستانهای کوچک -

 ؛های سبک تا بسیار سنگین دارند کارخانجات کوتاه صنعتي که نیاز به انتقال بار و يا مواد خام از وزن- -

   ؛پارکینگهای طبقاتي کوچک و بزرگ -

 )تا سه طبقه(؛ها  اری در فروشگاهآسانسورهای مسافری / ب -

 ؛کنند آسانسورهای خانگي که با برق تک فاز کار مي -

 ؛ها و مراکز تجاری آسانسورهای پانوراما در هتل -

 ؛آسانسورهای ويژه صنعتي که قابلیت انتقال موتورخانه به منطقه امن و غیرقابل اشتعال اهمیت داشته باشد -
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از جمله سن تئاتر، دسترسوي بوه بازرسوي هواپیموا،      شود ميپلتفرم استفاده  آسانسورهای خاص که به جای کابین از -

 بارانداز.

 یهای نامناسب کاربرد مثال -2-3-1

 ؛ای با ترافیک باال های بزرگ چندين طبقه اغلب فروشگاه -

 ؛های بیش از چهار طبقه و پرترافیک بیمارستان -

  ثانیه هستند.متر بر  1های مسكوني که نیازمند آسانسورهای باالی  برج -

 

 از طراحی ساختمان ییاطالعات ابتدا -4-1

منظور طراحي دقیق، اطالعات دقیق مورد نیواز اسوت و چنان وه مهنودم معموار از ابتودای طراحوي اسوتفاده از آسانسوور          ه ب

اطالعوات  ايون  . يود آ ها پديد مي را در مد نظر داشته باشد مشكالت جنبي کمتری در حین طراحي و نصب آسانسور هیدرولیكي

 عبارتند از: 

 ؛کاربری آسانسور -

 ؛ابعاد چاه آسانسور -

 تعیین محل مناسب موتورخانه؛ -

 ؛ظرفیت -

 ؛سرعت کابین -

 ؛نوع درب طبقات -

 ؛نوع درب کابین -

 ؛برآورد ترافیک و تعداد استارت در ساعت آسانسور -

 ؛فاصله بین طبقات -

 ؛باالی کابین تا زير سقف فاصله -

 هک؛عمق چا -

 سوراخ جهت استقرار جک وجود دارد يا خیر؟محدوديتي برای حفر  -

 

 محل استقرار موتورخانه  -5-1

 بدارای وسوعت کوافي و در   بايد اين فضا .تواند در شعاع دوازده متری محل جک قرار داشته باشد مي پاوريونیتفضای استقرار 

آن داشته باشد. تهويه مناسب محل و خشک بودن فضا و زموین مربوطوه و تمیوزی     پاوريونیتمنظور انتقال ه ورودی مناسب ب

الزم به ذکر اسوت هرگواه بوه عللوي فاصوله جوک توا        کاهد.  دارای مزايای فراواني بوده و از مشكالت بعدی و جانبي مي کلي آن

 .فشار در نظر گرفت بار افت 1متر  11بايد به ازای هر  ،پاوريونیت مقدار بیشتری از مقدار ياد شده باشد
 

 اجزای تشکیل دهنده آسانسور هیدرولیک -6-1

 هیدرولیک تابلوی فرمان -1-6-1

 عهده دارد:  ه تابلوی فرمان در کنترل آسانسور سه وظیفه مهم ب

 ؛دريافت فرامین و اجرای منطق حرکتي آسانسور -

 ؛ايمني مسافر و پرسنل سرويس -

 .حفاظت از تجهیزات الكتريكي و هیدرولیكي -
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لاا جهت اختصار به وجوهي  ،بسیاری از موارد در تابلوی فرمان آسانسورهای کششي و هیدرولیک مشترک است اين کهه نظر ب

از هوا   ) در نوام گوااری ترمینوال    های هیودرولیک وجوود دارد.   در آسانسور ه صرفاک شود ميپرداخته از عملكرد سیستم کنترل 

 تابلوی آريان استفاده شده است. ( 

 مدار قدرت -1-1-6-1

کوه هنگوام اسوتارت     طوریه ب ،شود مياندازی موتور از مدار ستاره مثلث استفاده  معموال در آسانسورهای هیدرولیكي جهت راه

. علت اين امر کاهش جريان استارت است. اجرای آن در توابلوی  شود ميصورت مثلث تحريک ه مدار ستاره و پس از آن موتور ب

 پی ي موتور آزاد باشد. ر سیمس 6هر  بايدو  شود مي( انجام )مثلث DL( و )ستاره STورهای فرمان توسط کنتاکت

 شیرها -2-1-6-1

در جهت پوايین و شویر    16سه شیر وجود دارد که شیر  START ELEVATORکارخانه های  پاوريونیتبه عنوان مثال در 

در هور دو جهوت قطوع     22هنگوام دورانودازی شویر     کوه به طووری  در هر دو جهت فعال میشوند.  22در جهت باال و شیر  21

در طبقه اول و  ECAnو  ECA1های اجباری  است. دورانداز آمپر 1و جريان تحريک آنها  DCولت  95. ولتاژ شیرها شود مي

 .شوند ميخارج از اختیار تابلوی فرمان  22آخر باعث قطع شیر 

 های فشار چییسو -3-1-6-1

لاا از اولي در مدار سری ايمني در جهوت کنتورل فشوار     ،دارد که يكي تیله بسته و ديگری باز استچ فشار وجود يیدو نوع سو

گواه جوک    هویچ  به طووری کوه  ، شود ميو از دومي نیز در مدار سری ايمني و در جهت کنترل فشار حداقل استفاده  حداکثری

 بدون کابین پايین نیايد.

 ترموستات روغن -4-1-6-1

. ايون  شوود  موي درجه سانتیگراد افزايش يابد کنتاکت آن قطوع   71ای است برای کنترل درجه حرارت روغن که هرگاه از  وسیله

 .شود ميمرتبط  FTOبه مدار  T2و  T1های  کنتاکت از طريق ترمینال

 سنسور حرارتی موتور -5-1-6-1

متصول   100و  FTOو به ترمینال  کند مي که داخل سیم پی ي موتور بوده و افزايش حرارت موتور را کنترل PTC يک سری

 .شود مي

 گرمکن روغن -6-1-6-1

و اين وسیله هموواره درجوه حورارت روغون را      شود ميبه آن متصل  ولت 221يک برق  SORو  MORهای  از طريق ترمینال

و  (Levelingتورازی )  هوم های اولیه از نظر  آسانسور در استارت شود ميدارد. اين امر موجب  مي درجه سانتیگراد نگه 15باالی 

 .نرمي حرکت دچار مشكل نباشد

 شیر اضطراری برقی -7-1-6-1

ايون شویر    شوود  موي دستي توسط سرويس کوار فعوال    به صورتقرارداشته و  پاوريونیتعالوه بر شیر اضطراری که در روی 

تواند از هنگام قطع برق با يک باتری قابل شارژ توسط فردی که داخل کابین محبوم گرديده، فعال شود و آسانسور سر  مي

و مودار اضوطراری توابلو متصول      LMAطبقه پايین هدايت گردد. اين شیر از طريق يک شاسي داخل کوابین بوه ترمینوال    

 .شود مي

 جک -2-6-1

 ساختمان کلی یک جک ساده -1-2-6-1

 سیلندرالف. 

در برابر فشارهای وارده و هم نین خوردگي ناشوي از رطوبوت محویط     بايدای است که بخش خارجي جک را تشكیل و  استوانه

 بسیار مقاوم باشد.  
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 پیستونب. 

 جوا  جابهو براثر فشار روغن  شود ميگرفته و قسمت انتهايي آن به کابین متصل  که داخل سیلندر قرارتو خالي ای است  استوانه

بسیار صویقلي بووده ودر برابور فشوارهای ناشوي از بارهوای        بايد. سطح بیروني پیستون شود ميگرديده و موجب حرکت کابین 

هوا بوا کورم آبكواری      استاتیكي و دينامیكي مقاومت کافي داشته باشد در برخي موارد از جمله مناطق مرطووب سوطح پیسوتون   

 .شود مير برابر خش و زنگ زدگي پیستون د بیشتر که موجب مقاومت شوند مي

 (RUPTURE VALVE) شیرترکیدگیپ. 

حسام ترين و مهم ترين بخش يک جک است که روی سیلندرجک مونتاژ گرديده و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک است 

 .شود مي وارد و يا خارج و روغن از اين طريق به جک

شویر ايمنوي در پوايین يوا      ،زمین مدفون و يا بیرون کار گااشته شوود که جک داخل  اين يک وسیله ايمني بوده و بسته به اين

اين ترتیب است که حجم عبوری روغن را کنترل و در صوورتي کوه کوابین در جهوت     ه . عملكرد آن بشود ميباالی جک مونتاژ 

و توقوف کوابین   شلنگ هیدرولیک پاره شده باشود باعوث قطوع عبوور روغون       اين کهپايین سرعت بیش از حد داشته باشد و يا 

 .  شود مي

شویر ايمنوي در کارخانوه تسوت و      .شوود  موي فعال شدن شیر ايمني در جک ها، موجب توقف تدريجي و بدون شوک آسانسوور  

متر بور   3/1عالوه ه که اين تنظیم بر اسام سرعت نامي ب شود ميتنظیم نهايي توسط نصاب انجام  ، با اين وجودشود ميتنظیم 

  است. ثانیه

 (PLATES)صفحات نگهداره ت. 

باشند که بسته به نوع جک در زير يا باالی جک قرار گرفته و کاربرد آن اسوتقرار و اتصوال جوک و     صفحاتي ضخیم و مقاوم مي

 .باشد استاتیكي و دينامیكي به سازه ساختمان مي انتقال فشارهای وارده از بارهای
 

 
 شمای داخلي جک :1شكل 
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 های آسانسور   انواع جک -2-2-6-1

ايون  علت ه ب .شوند تولید مي (TELESCOPIC)ای  مرحله و چند (SINGLE STAGE)ای  در دو نوع يک مرحله ها جک

حداکثر فشار  اين که. ضمن هستندهای تلسكوپي  از جکتر  همواره ارزان ،تری دارند ای ساختمان ساده های يک مرحله جک که

 باشد. بار مي 41های تلسكوپي  بار و جک 45ای  های يكمرحله استاتیكي مجاز برای جک

 های تلسکوپی جک

لاا در مواردی که محدوديت در حفور سووراخ در کوف چاهوک داشوته       ،تر است هنگام بسته شدن )جمع شدن( طول آن کوتاه

 .ها برويم منطقي است به سراغ اين نوع جک ،باشیم

 

 
 : شماتیک جک تلسكوپي2شكل 

 

 تکه های دو جک

علوت  ه بو  ،شوود  موي ها که دارای طول مسیر حرکتي طوالني و طول جک بلند  در برخي پروژه اما ؛های ساده هستند همان جک

 هدو تكو  بوه صوورت  ای  هوای يوک مرحلوه    های ناشي از حمل و نقل و جايگوااری جوک در چاهوک آسانسوور، جوک      محدوديت

(2 PIECES )شوند ميم متصل ه و در محل پروژه به تولید. 

 انواع روش اتصال جک به کابین -3-2-6-1

 و غیور مسوتقیم  ( DIRECT)تنوع در نحوه استقرار و انتقال نیرو بوه کوابین: انتقوال نیورو بوه کوابین بوه دو روش مسوتقیم         

(INDIRECT)  گیرد ميصورت . 

 مستقیمالف. 

متصل گرديده و سرعت و مقدار حرکت جک همواره با حرکت کابین برابور اسوت.   در روش مستقیم پیستون مستقیما به کابین 

ی کوتاه معموال از ها ساختمانترين روش استقرار جک بوده و در آسانسورهای باری با ظرفیت باال و  ترين و ايمن اين روش ساده

جكي بوه انودازه کوورم     بايدی با کورم حرکت بلند است که ها ساختماندر  محدوديت کاربرد آن، .شود مياين روش استفاده 

 که از روش غیر مستقیم استفاده شود. شود ميحرکت ساخته و در چاه آسانسور مستقر نمود. همین محدوديت موجب 

 اتصال جک به کابین در روش مستقیم به دو صورت امكان پاير است:

 (DIRECT CENTRAL)يوا مسوتقیم از زيور    که به آن مستقیم مرکوزی   شود ميجک مستقیما به زير کابین متصل  .الف

جوک هیودرولیكي در    بايد. لیكن شود ميدر اين حالت از فضای چاه آسانسور، حداکثر استفاده برای کابین میسر  .شود ميگفته 

 زمین مدفون گردد.

. در شوود  موي گفته ( DIRECT SIDE) کناراز که به آن مستقیم  شود ميجک مستقیما به زير يوک باالی کابین متصل  .ب

ماند لیكن نیوازی   اين حالت مقداری از فضای چاهک آسانسور صرف استقرار جک گرديده و فضای کمتری برای کابین باقي مي

ای بووده و خووردگي و    هوای دوره  جک کامال در معور  ديود جهوت بازرسوي     اين کهبه کندن زمین و دفن جک نبوده، ضمن 

 .شود ميفعل و انفعاالت شیمیايي موجود در خاک منتفي  پوسیدگي سیلندر به لحاظ مجاورت با رطوبت و
 
 



 

9 

 

 غیر مستقیمب. 

که يوک سور   ل )بكس سیمگرديده که اين پولي از طريق چند رشته  (PULLEYفلكه )در اين روش پیستون باعث حرکت يک 

سرعت و حرکت کوابین   اين که. ضمن شود مي( باعث حرکت کابین دهآنها به کابین و سر ديگر به کف چاله آسانسور مهار گردي

 .معروف گرديده است 2:1سیستم رو اين روش به  از اين .برابر خواهد شد نیز دو

آيد که اين امر موجب صرفه جويي اقتصوادی   پديد مي با استقرار غیر مستقیم جک، امكان استفاده از جكي با نصف طول تراول

از طرفي به لحاظ حفظ استانداردهای ايمني ضروری است عالوه بر شیر ايمني جهت مراقبوت از   .شود ميها  در بسیاری از پروژه

 ها از سیستم پاراشوت نیز استفاده گردد. بكسل سیمشل شدن و پارگي 

 يابد. پشت کابین استقرار مي در روش غیر مستقیم همواره جک کنار يا -

ی مسوتقیم و چوه غیور مسوتقیم از دو     ها سیستمها با ظرفیت باال و کابین بزرگ ضروری است چه در  در برخي پروژه -

 .شود ميگفته  (DOUBLE) که به آن روش زوجي جک برای اتصال و انتقال کابین استفاده گردد

 

  1جدول 
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 (CARSLING) کار اسلینگ -3-6-1

يكي از وسايلي است که عمدتا در آسانسورهای هیودرولیک و در مووارد بسویار معودود در آسانسوورهای کششوي کواربرد دارد.        

هوا   کفشک به طوری کهبعهده دارد.  غیرمستقیمو  کنارکاراسلینگ نقش فريم کابین را در آسانسورهای هیدرولیكي مستقیم از 

( بوا  يوک فلكوه )پوولي    غیرمسوتقیم ی هوا  سیسوتم اراشوت روی آن مونتاژ شده و لاا کوابین فاقود يووک اسوت. در     و رولرها و پ

 مسوتقیم  در آسانسوورهای  .شوود  موي  متصول  کار اسولینگ به  بكسل سیمهای مربوطه و قاب روی جک مونتاژ و توسط  کفشک

 کاراسلینگ فاقد پولي و پاراشوت است.
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 مستقیم از زير   مستقیم از کنار  دوبل مستقیم از کنار

 

 
 غیرمستقیم     دوبل غیر مستقیم

 کار اسلینگ مربوطهلف مونتاژ جک هیدرولیک همراه با روش های مخت: 3شكل 

 

ها هوم   فقط از يک جفت ريل استفاده کرد که اين ريل توان د ميشو استفاده مي کار اسلینگدر آسانسورهای هیدرولیكي که از 

ها تا ابتدای  ها و جک . فضای مورد نیاز برای اجرای ريلگیرنود  ميعهده ه را ب کار اسلینگهدايت جک و پولي متصل به آن، و هم 

 از تمام شده آهنكشي است. متریانتس 35 کابین معموال

 آمده است. کار اسلینگاز  نمونه از طراحي متداول با استفاده يردر شكل ز
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 کار اسلینگطراحي متداول با استفاده از : 4شكل 

 

 (POWER UNIT) پاوریونیت -4-6-1

کوه در   میکنند  دريافوت   پاوريونیوت نام ه حرکت درآوردن کابین را از بخش نسبتا کوچكي به ب ييآسانسورهای هیدرولیكي توانا 

 واقع جعبه فلزی محكمي است که متعلقات بسیاری در داخل و هم نین روی آن وجود دارد.

 که عبارتند از: گیرد ميدر چند بخش زيرين مورد بررسي قرار  پاوريونیت

 روغن (محفظه )تانک -

 گروه شیرها  -

 موتور و پمپ هیدرولیک -

 لوازم و تجهیزات داخلي و جانبي -

 (TANK) محفظه روغن -1-4-6-1

 تاابعاد محفظه بر حسب ظرفیت و سرعت آسانسور متفاوت است و هر يک از سازندگان آسانسورهای هیدرولیكي در حدود پنج 

نامیوده   پاوريونیوت ايون دلیول محفظوه    ه اين بخش بو  .را طراحي و در دسترم دارند پاوريونیتشش نوع ابعاد مختلف محفظه 

ای سوار بوده تا از رطوبوت   در روی پايه پاوريونیتدهد. که کلیه روغن مورد نیاز سیستم هیدرولیک را در خود جای مي شود مي

محكموي بورای    در ،روغون هیودرولیک دارد  با توجه باهمیتي که تمیوزی   گردد.سهولت میسر ه زمین دور بوده و تخلیه روغن ب

ه مانع نفوذ گرد و غبار باشد و معموال دارای نشان دهنده مقدار روغن اسوت. بو  بايد که در صورت بسته بودن  داردريختن روغن 

سوهولت انجوام گیورد. در    ه نصب شده تا حمل و نقل آن ب پاوريونیتدو قالب در طرفین  پاوريونیتعلت حجم زياد و سنگیني 

دارد توا ضومن    خاص طراحي شده، قرار به صورتهای داخلي که ابعاد و شكل آنها  ، تعدادی پرهپاوريونیتداخل محفظه روغن 

تبادل حرارتي خوب، از ارتعاش و ايجاد سر و صدای بیش از حد و هم نین کف کردن روغن برگشتي جلوگیری نمايود. عوالوه   

   .گیرد که موجب کاهش ارتعاش و لرزش شده قرار ميگیرهای الستیكي  بر روی ضربه اوريونیتپبر تمهیدات ياد شده، 
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 (VALVES GROUP)گروه شیرها  -2-4-6-1

ارتبواط   .اسوت  .. .و فشارشوكن شامل تعدادی شیرها با تحريک هیدرولیک و تعدادی شویر بوا تحريوک الكتريكوي و شویرهای       

VALVE GROUP که وظیفه آن کنتورل حرکوت جوک و     با تابلوی فرمان از طريق اين شیرهای برقي امكان پاير میباشد

آسانسور با سرعت تعیین شده در جهت باال و پايین حرکت کرده و ضمن حرکت دارای شیب ماليم  آسانسور است به نحوی که

ا کنتورل سوطح فشوار حوداکثر و     ديگر گوروه شویره   بوده که در نتیجه آسانسور هنگام استارت وايست فاقد شوک باشد وظیفه

 کلیه موارد استاندارد آسانسور هیدرولیكي را پوشش دهد.   اين کهاست ضمن  حداقل

 (MOTOR – PUMP)موتور و پمپ هیدرولیکی  -3-4-6-1

طوور کلوي   ه حرکت درآوردن پمپ روغن هیدرولیک اسوت و انتخواب پموپ و موتوور الكتريكوي و بو      ه وظیفه موتور الكتريكي ب

 :آمده است در ادامهه که برخي از آنها به عوامل متعددی بستگي داشت پاوريونیت

  ؛ظرفیت آسانسور .1

 ؛آسانسور کورم حرکت .2

 ؛سرعت مورد نظر .3

  ؛هیدرولیک جکتعداد و قطر  .4

 .جک به کابیننحوه انتقال نیروی  .5

ه بو  هسوتند، ور  غوطه به حالتدر آسانسورهای هیدرولیكي معموال، موتورالكتريكي و پمپ هیدرولیک در داخل محفظه روغن و 

های حاصله موتور و پموپ توسوط    اين ترتیب حرارت حاصله از عملكرد موتور و پمپ به روغن منتقل شده که تا حدی از لرزش

 تر موتور در باالی محفظه قراردارد. هیدرولیكي کوچکی ها سیستم. در برخي از شود ميروغن مستهلک 

 3توا   کیلوگرم( 225نفره ) 3برحسب ظرفیت و ساير عوامل، تک فاز و يا سه فاز است در آسانسورهای  پاوريونیتبرق مورد نیاز 

ور هستند  در بیشتر موارد موتورها داخل روغن غوطه .شود ميهای باالتر از سه فاز استفاده  توقف از موتورهای تک فاز و ظرفیت

که در نتیجه آن کاهش سر و صدا و اتصال بهتر به پمپ است و عیب آن انتقال حرارت موتور بوه روغون و گورم شودن بیشوتر      

ی سوورها آسانو نیز در  لیكن در آسانسورهای صنعتي که سر و صدا اهمیتي ندارد و قدرت موتور معموال زياد است، ،روغن است

 کنند. موتور را بیرون از روغن و روی تانک مونتاژ مي ،که حجم محفظه تانک بسیار کوچک است (HOME LIFTخانگي )

که با کوپل شدن به موتور روغن را از تانک و فیلتر مربوطوه  است مارپی ي ی متداول در آسانسورهای هیدرولیک از نوع ها پمپ

 .شود ميافزايش فشار دلخواه در تانک  به سمت گروه شیرها هدايت کرده و باعث

که سر راه پمپ به گوروه شویرها قورار     SILENCERيک گوی فلزی است به نام قراردارد  پاوريونیتبخش ديگری که داخل 

توجه داشت که جهوت گوردش موتوور الكتريكوي و پموپ در       بايدداشته و موجب کاهش سر وصدا و لرزش در تانک مي شود.  

اندازی اولیوه موتوور و پموپ الكتريكوي بوه جهوت        مین دلیل است که در ابتدای راهه عملكرد اين سیستم بسیار موثر بوده و به

ر داخول  علوت اصوطكاک د  ه اندازی موتور برقي از نوع ستاره يا ستاره مثلوث اسوت و بو    راه .شود ميگردش آنها توجه مخصوص 

سوعي   بايود  . در واقوع شوود  موي کشي الزامي  لوله ييهای لوله، رعايت برخي از اصول ابتدا های هیدرولیک و هم نین خمش لوله

در  منظور جلوگیری از ايجاد ارتعاش و سر و صدا استفاده از بسوت ه حداقل رسانده و به های هیدرولیكي را ب گردد که طول لوله

 سعي کنیم بايد باشد،هايي به شكل نیم دايره  مجبوربه استفاده از لوله صورتي کهدر  .صي دارديک متری اهمیت خا های فاصله

 اندازه کافي بزرگ باشد تا اصطكاک و ارتعاشات داخل آن در حداقل باقي بماند.ه به قطر لوله ب نسبتشعاع گردش لوله 

 تجهیزات و لوازم جانبی -4-4-6-1

 (OIL RESISTOR) المنت گرم کننده روغنالف. 

، پايین بودن دموای روغون نیوز اثور منفوي در      شود ميهمان طور که افزايش دمای روغن باعث اختالل در حرکت نرم آسانسور 

طور اتوماتیوک هموواره   ه گرمكن روغن ب .افتد اين امر معموال هنگام صبح و در مناطق سردسیر اتفاق مي .حرکت آسانسور دارد

 .کند مي دارد و دمای حداقل روغن را کنترل نگه ميدرجه  15دمای روغن را باالی 
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 (COOLING SYSTEM) کننده خنکسیستم ب. 

ی پر ترافیک چنان ه استارت بر ساعت آسانسور بیش از حد معیني افزايش يابد باعوث گورم شودن روغون و در     ها ساختماندر 

. در چنین مواقعي استفاده از اين سیستم ضوروری اسوت.   شود مينتیجه کاهش غلظت آن و عملكرد نامطلوب حرکت آسانسور 

باعث کاهش درجه حورارت روغون   شده تبادل سريع حرارتي انجام  .آب و يا هوا ؛دو نوع عملكرد دارند کننده خنکی ها سیستم

 (.4در بخش )توضیح گونه موارد بسیاری ضروری است. تهويه و پايین نگه داشتن درجه حرارت موتورخانه نیز در اين میشوند.

 (EMERGENCY SOLENOID VALVE) دی اضطراریییشیر سلونوپ. 

طبقوه   سور توا  دی است که در صورت قطع برق، با يک برق ذخیره )باطری( فعال و باعث پوايین آمودن آسانسوور    يیشیر سلونو

 نیز بتوان کابین را پايین آورد. پاوريونیتدستي از روی  به صورت. عالوه بر اين شیر مكانیزمي وجود دارد که شود مي

 (HAND PUMP) دستی پمپت. 

دلیلي از جمله هنگام نصب، سرويس يا قطع برق، آسانسور بین طبقات متوقف گردد و الزم باشد که به طبقوه بواال    ره هرگاه به

 برده شود استفاده از پمپ دستي الزم است.

 

 
 محفظه روغن .1

 پايه تانک .2

 موتور الكتريكي .3

 یلترف .4

  پمپ هیدرولیک .5

 

 گیر نوسان .6

 روغن  یجگ .7

 دستگیره تانک .8

 روغن يختنمحل ر .9

 جک يرز يشاس .11

 

 فرمان به موتور های یمس .11

  یرهاگروه ش .12

 سنجفشار .13

  يپمپ دست .14

 قطع روغن يشیر دست .15

 

 سیلندر هیدرولیک .16

 ترکیدگيشیر  .17

 لوله های ارتباطي .18

 جان پناه .19

 پیستون .21

 اجزا تشكیل دهنده آسانسورهای هیدرولیک :5 شكل

 

 روغن هیدرولیک -5-4-6-1

 است. يژهبا مشخصات و ييها مستلزم استفاده از روغن یدرولیكيآسانسورهای ه یحعملكرد صح
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 مطلوبیت مقادیر ویسکوزیتهالف. 

 صوحیح  نه تنها سبب عملكورد  یدرولیکقابل توجه است که روغن ه .آن است یحها غلظت صح روغن ينا یاتخصوص ينمهمتر

قودری  ه بو  بايود روغون   غلظت .نمايد يکاری م روغن یزو جک را نها  ي هها و دریرش ،های مختلف پمپ بلكه بخش ،يدهگرد جک

اگر چنان ه غلظت آن بواال باشود ممكون    نشود. موجب سر و صدا  ياددر سرمای ز يسهولت جاری شده و حته باشد که ب نيیپا

 ها گردد. ي هو درها  یرحرکت شاست که موجب کندی 

 شاخص غلظت مناسبب. 

 حوین  صعود و هوم در  ینهم در ح ،در عملكرد آسانسور تواند يدر غلظت روغن که حاصل درجه حرارت باشد م یعوس تلییرات

 وجود آورد.ه ب يفراوان يكنواختيفرود نوسانات و عدم 

 روغنکاری مناسبپ. 

اصطكاک را  کاری شده و روغن يستهبنحو شا یستماشد تا قطعات متحرک سروغنكاری داشته ب ييتوانا بايدمورد استفاده  روغن

 .حداقل برسانده ب

 (آنتی اکسیدان) شدن یدهدر برابر اکس مقاومتت. 

 شوده  قطعات در تمام با روغن يو لجن نموده که سبب خوردگ يمواد الک ،یدیمواد اس يجادا ،شود یدهروغن اکس که هنگامي

 روغون  در ينوده شدن با باالرفتن درجه حرارت و جمع شدن موواد آال  یدهد. عمل اکسشو يموجب عملكرد نا مناسب آسانسور م

 .شود يم يدتشد

 ضد سایش بودن )ضد خوردگی(ث. 

ذرات  دارای و مجواورت بوا هووا کوه     يدر اثر نوسانات حرارت .يدحفاظت نما ،ياز قطعات د ر قبال خوردگ بايد یدرولیکه روغن

بوه   خوردگيموواد ضودزنگ و ضود    یصوه نق يون و برای رفع ا کند مي خود جابه رطوبت را ب يجروغن به تدر ،باشد يمعلق آب م

 یدهاکسو  دضو  ضد زنوگ و  يدارای مواد افزودن یدرولیکشده برای آسانسورهای ه یههای توص روغن یهکل .کنند يروغن اضافه م

 .هستندشدن 

  کردنضد کف ج. 

 ايون . شوود  يمشكل برطرف م ينبا افزودن مواد ضدکف تا حدی ا .يدنما يکف م يجادهوا با روغن مخلوط شده و ا ،اثر تمام در

که  آن ه که ذرات هوا از روغن جدا شده و به هوا بروند. با توجه به دهد يرا در روغن کاهش داده و اجازه م يمواد کشش سطح

بووده   یاربس اهمیت بخار آب حائز ،نگهداشتن روغن و حفاظت از آن در قبال ذرات گرد و غبار یزکه تم ابیمي يدرم ،يداشاره گرد

 دارند. یمو در عملكرد آسانسور اثر مستق

کشود توا مقودار کوف جموع شوده در روی سوطح تجزيوه شوود           بر اسام مدت زماني که طول مي مشخصات کف کردن روغن

 . شود تعريف مي DIN 51.566گیری و بر اسام استاندارد  اندازه

 پمپ و روغن ینمناسب ب سازگاریچ. 

 يوا اسوتهالک و   ضد دهها که دارای مواد افزو از روغن يبرخ .ه پمپ سازگاری داشته باشدبا مواد متشكل بايداستفاده شده  روغن

 ،نمدها و رنگ قطعوات  کاسه برنج یاژهایمس و آل ،ینیوملومآ ،یومکادم ،منگنز ،ممكن است که به فلز روی ،باشند يضد آتش م

 رسانده و آنها را مورد حمله قرار دهند. یبآس

 تراکم ناپذیر بودنح. 

  .بدين معنا است که حجم روغن در برابر افزايش فشار تلییر نكند

 

استاندارد  يرجدول مقادهر روغن ذکر شده است. در زير  مشخصاتها،   روغن مشخصات فیزيكي و شیمیاييبا مراجعه به جداول 

 درج شده است. آل يدها یدرولیکروغن ه
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 آل يدها یدرولیکاستاندارد روغن ه يرجدول مقاد: 2جدول 

~0.86 kg/dm
3 Specific weight 1 

~ 46cst Viscosity to 40 o C 2 

>140 Viscosity index 3 

VAe VB…190 oc Flash point 4 

~ - 35oc Sliding point 5 

< 6min Air release @50 oc 
DIN 51.381 6 

 

 پردازيم.   حال به بررسي هر يک از مقادير جدول فوق مي

 کیلوگرم در لیتر باشد.   86/1بايد حدود  :وزن مخصوص. 1

 سانتي استوک باشد.   46بايد حدود گراد  درجه سانتي 41ای در دم :ویسکوزیته. 2

هر چقودر شواخص ويسوكوزيته بواال      .که نسبت عكس با تلییرات ويسكوزيته در برابر تلییر دما دارد شاخص ویسکوزیته:. 3

تر باشد تلییورات ويسوكوزيته در برابور     نيیتلییرات ويسكوزيته در برابر تلییر دما کمتر و هر چقدر شاخص ويسكوزيته پا ،باشد

بوه   131-211از  تور  های بزرگ شاخص .دارند 91-115ي بین شاخص های هیدرولیک معموال هد بود روغنتلییر دما بیشتر خوا

 منزله حسام نبودن روغن نسبت به تلییر دما هستند.  

ای است که در آن روغن مشتعل خواهد شد و باال بوودن ايون نقطوه     آيد نقطه همان طور که از اسم آن برمينقطه اشتعال: . 4

باالی نقطوه  گراد  درجه سانتي 21 ني نقطه اشتعال همیشه بايد حداقلايمنشان از مرغوبیت روغن خواهد بود. بر اسام مسائل 

 کاری سیستم باشد.  

. نقطوه ريوزش نشوانگر    شود ميترين دمايي است که در آن مايع تحت شرايط تعیین شده روان و جاری  نيیپانقطه ریزش: . 5

طور کلي نقطه ريزش باال در نفت خوام بوا میوزان    ه ترين دمايي است که در آن روغن به سهولت قابل پمپ کردن باشد. ب نيیپا

 ريزش باشد.   نقطهباالی گراد  درجه سانتي 15نقطه کاری بايد حداقل  .باالی پارافین موجود در آن مرتبط است

هوايي موجود در سیال به سطح آزاد تخلیه شووند. زموان   های  کشد تا حباب زماني است که طول مي :سازی هوازمان آزاد. 6

 آزمايش خرش دارد. امستقیمي ب ارتباطزمان آزاد سازی  .شود ميگیری  اندازه DIN 51.381سازی، بر اسام استاندارد آزاد

 

 
 : آزادسازی هوا از سیال6شكل 
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هوای   هوای موجوود در بوازار ايوران بورای جوک       با توجه به مطالبي که در باره روغن تشريح گرديد و مراجعه بوه جوداول روغون   

 :شوند ميهیدرولیكي توصیه 

 SHELL TELLUS T46 
  بهران هیدرولیکT68 

  68پارم هیدرولیک اتوماتیک 

  46پارم بابک ويژه 

 پایان عمر کاری روغن

 برای تشخیص پايان عمر کاری سیال بايد قبال حتما نمونه کار نكرده روغن را ديده باشیم.  

تری نسبت به روغن نوو دارد و يوا بوه عبوارتي روغون خاصویت        نيیويسكوزيته پاروغني که عمر کاری آن به پايان رسیده باشد 

 تر خواهد شد.   دهد و شل چسبندگي خود را از دست مي

زيرا باعث گرفتگي فیلترهوای سیسوتم، سوايش،     ،های محیطي نیز کثیف شده باشد بايد تعويض گردد روغني که در اثر آلودگي

 .  شود ميخوردگي و اصطكاک خواهد شد و نتیجتا خرابي سیستم را شامل 

هم نین روغني که بیش از ساعت کارکرد خود استفاده شده باشد از لحاظ بو، نیز تلییر کرده و بووی اولیوه خوود را از دسوت     

 .که بدانید روغن مصرفي از چه نوع روغني بوده است دهد البته تشخیص از اين راه مستلزم اين است مي

 

 تاندارد آسانسورهای هیدرولیکاس -7-1

يكسان  EN81-1های آن با استاندارد آسانسورهای کششي  بسیاری از آيتم است که EN81-2استاندارد آسانسورهای هیدرولیكي 

 ای از مواردی که خاص آسانسورهای هیدرولیكي است ارائه گردد.  است در اينجا سعي گرديده گزيده

پردازد و عبارت است از يک جک که در آن عمل  ميمتر بر ثانیه  1 سورهای هیدرولیكي با حداکثر سرعتاين استاندارد به آسان

 .گیرد ميزمین صورت ه اعمال نیروی جاذب يي از يک طرف با فشار مايع و از سمت ديگر باجا جابه

 های قابل انعطاف( شلنگ رابط )لوله -1-7-1

برابر فشار بار کامول اسوت.)به    8بايد از نوعي انتخاب شوند که ضريب ايمني آن حداقل برابر فشار ترکیدگي باشد که اين فشار 

بوار   351بوا فشوار ترکیودگي    هوای   از شولنگ  ،باشود  بار مي 45ها  از آنجا که حد اکثر فشار مجاز روی جک .کتاب رجوع شود(

   .استفاده میشود

 های تلسکوپی  جک -2-7-1

 ؛ها از سیلندرهای مربوطه جلوگیری شود متوالي مانعي وجود داشته باشد تا از خارج شدن پیستون های stageبايد بین  -

هوای هودايت    بوین قواب   آزاد هفاصول  ،جک زير کابین يک آسانسور با عملكرد مستقیم قرارگرفته اسوت  صورتي کهدر  -

ترين قسمت کابین وقتي که کابین بر روی ضربه گیرهای  و پايین (Guide) بین باالترين قاب راهنما متوالي و هکنند

 ؛باشد متر سانتي 31گرفته  فشرده قرار کامال

 بوه طووری کوه   هیودرولیكي و يوا مكوانیكي باشوند.     (Syncronized)سواز   زموان  ها بايد مجهز به وسايل هم اين جک -

 ؛زمان باز و بسته شوند ها با هم و هم پیستون

 برابر 2بايد حداقل  ،خارجي آن هبدون در نظر گرفتن هدايت کنند ،طول بخش تكیه گاه هر قسمت از جک تلسكوپي -

 قطر پیستون مربوطه باشد.

 وسایل ایمنی و حفاظتی در مدارات هیدرولیکی -3-7-1

 (CUT-OUT COCK) شیر دستی 1-3-7-1

 تواند موجب برقراری جريان روغن و يا قطع آن گردد. عبارت است از يک شیر دو راهه با عملكرد دستي که از هر دو طرف مي
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باشود، نصوب شوود و     ارتباط بین سیلندر به شیر يک طرفه و به شیر جهت پايین، مي هشیردستي بايد در مداری که برقرارکنند

 الزاما بايد در موتور خانه قرار گرفته باشد.

 (NON-RETURN VALVE)شیر یکطر فه  -2-3-7-1

منبع به پوايین  باشد، و وقتي فشار  و شیر دستي مي ارتباط بین پمپ هکه برقرار کنندنصب شود شیر يک طرفه بايد در مداری 

 باشد. آسانسور با بار اسمي در هر نقطه شیر يک طرفه بايد قادر به نگهداشتن ،تراز فشار مینیمم عملكرد رسید

 (PRESSURE RELIEF VALVE) فشارشکنشیر  -3-3-7-1

دهود فشوار    نموي  و اجوازه  شود ميو با افزايش فشار باز  کند مي شیری است که فشار را تا يک میزان از پیش تعیین شده تحمل

و شیر  ارتباط بین پمپ هبايد به مداری که برقرار کنند فشارشكنشیر  سیستم از يک حدی باالتر رفته و موجب خسارت گردد.

عنوان مثال  به محدود کند.% فشار بار کامل 141ای تنظیم شود که فشار را به اندازه  به گونه باشد، متصل گردد و يک طرفه مي

 تنظیم شود.   بار 56روی  فشارشكنشیر  بايدباشد  بار 41کامل سیستماگر فشار با بار 

 (NON-RETURN RESTRICTOR VAVLE) طرفهیک  هشیر محدود کنند - -4-3-7-1

در صوورت   .گیورد  موي طور محدود صورت ه دهد و در سمت ديگر عبور جريان ب جريان آزاد از يک سمت را مي هشیری که اجاز

افزايش سرعت کابین گردد. اين شویر   سیستم هیدرولیک، شیر محدود کننده بايد موجب جلوگیری ازبروز يک نشتي عمده در 

اين شیر به منظوور  . فعال گردد Vd + 0.3 m/sدر سرعتي معادل  بايد، کند مي وقتي کابین با بار نامي به سمت پايین حرکت

 سیلندر يكپارچه باشد. بازرسي بايد قابل دسترسي بوده و با

 (RESTRICTORE)شیر محدود کننده  -5-3-7-1

 شوند.   شیری است که ورودی و خروجي آن از طريق يک مجرای عبور محدود شده، به يكديگر متصل مي

 شیرهای جهت دار -6-3-7-1

 (DOWN DIRECTION VALVE) جهت پایینالف. 

بايد بر اثر فشوار هیودرولیكي ناشوي از جوک و     طور الكتريكي باز نگهداشته شوند. بسته شدن آنها ه شیرهای جهت پايین بايد ب

به ازای هر شیر، صورت گیرد بعبارت ديگر هر گاه برق قطع گردد مسیر عبور روغون قطوع    حداقل يک فنر فشاری هدايت شده

 گردد.

 (UP DIRECTION VALVE) جهت باالب. 

فشار هیدرولیكي جک ويوا حوداقل يوک فنور فشواری      طور الكتريكي بسته شوند و باز شدن آنها بايد در اثر ه اين شیرها بايد ب 

 هدايت شده به ازای هر شیر صورت گیرد.

 (RUPTURE VALVEی )شیر ترکیدگ -7-3-7-1

سیال  شود. اين عمل با افزايش جريان موجب بسته شدن خودکار آن افت فشار طراحي آن به صورتي است که شیری است که

به عبارت ديگر اين شیر کنترل کننده دبي عبووری   .شود مياز يک مقدار مشخص در جهتي که از قبل تنظیم شده است، انجام 

 .مي باشد

شیر ترکیدگي بايد قابلیت متوقف نمودن کابین در حرکت به سمت پايین و ثابت نگهداشتن آن، را داشته باشد. شیر ترکیودگي  

سومي رو بوه   اشد و يا چسبیده به سیلندر باشد. شیر ترکیدگي بايد حداکثر در سرعتي معادل سرعت اسیلندر يكپارچه ب با بايد

 فعال شود.متر بر ثانیه  3/1( به اضافه Vd) پايین

 سرعت مجاز -8-3-7-1

 باشد. متر بر ثانیه بیشتر 1نبايد از ( Vd)ا به سمت پايین ي (Vm)سرعت اسمي به سمت باال 

بیشوتر   (Vm)سومت بواال   از سرعت اسمي بوه سومت   % 8به میزان بیش از  آسانسور با کابین خالي نبايدسرعت به سمت باالی 

 شود.

( Vd)پوايین  سرعت اسومي بوه سومت    از % 8بیش از سرعت به سمت پايین آسانسور با کابین دارای بار اسمي نبايد، به میزان  

 ايع هیدرولیكي انجام شود.ها بايد در دمای عادی م بیشتر شود. در هر حالت اندازه گیری
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 عملکرد اضطراری -9-3-7-1

 شیر اضطراری - حرکت کابین به سمت پایینالف. 

. اين شویر  گیرد مي که در موتور خانه قرارباشد آسانسور بايد دارای يک شیر اضطراری پايین آورنده با عملكرد دستي  -

جايي که مسافران  ،آسانسور را به يک تراز طبقه سازد که حتي در صورت قطع برق، اضطراری اين امكان را فراهم مي

 بتوانند کابین را ترک کنند، پايین آورد.

 بیشتر شود.متر بر ثانیه  3/1 سرعت کابین نبايد از -

هرگاه فشوار دسوت برداشوته شوود      به طوری کهای باشد.  عملكرد اين شیر بايد منوط به اعمال نیروی دستي پیوسته -

 حرکت کابین متوقف گردد.

 ن شیر بايد در مقابل عملكرد ناخواسته محافظت شود.اي -

پايین رفوتن پیسوتون بوه میزانوي     در مورد آسانسورهای با عملكرد غیر مستقیم عملكرد دستي اين شیر نبايد موجب  -

 به عبارت ديگر جک نبايد بدون کابین پايین بیايد. يا زنجیر گردد. بكسل سیمکه باعث شل شدن  شود

 پمپ دستی - سمت باالحرکت کابین به ب. 

(، نصوب  INDIRECT ای است )آسانسورهای ترمز گیره برای هر آسانسوری که کابین آن دارای يک ترمز ايمني يا -

يک پمپ دستي دائمي که موجب حرکت کابین به سمت باال گردد، الزامي اسوت. وجوود پموپ دسوتي از ايون نظور       

 پاراشوت خارج کرد. ضرورت دارد تا بتوان به آساني آسانسور را از وضعیت

 ( جهت پايین و شیر دستي متصل شود.مدار بین شیر يک طرفه يا شیر)هایاين پمپ دستي بايد به  -

اين پمپ دستي بايد به يک شیر فشارشكن مجهز گردد تا قادر باشد فشوار را در محودوده دو سووم فشوار بوار کامول        -

بوار تنظویم    26 حداکثر روی بايد فشارشكنبار باشد اين شیر  41عنوان مثال هر گاه فشار بار کامل ه ب کنترل نمايد.

 گردد.

 آسانسورهای با عملکرد غیر مستقیمبرای  بکسل سیمایمنی خطرشل شدن  -11-3-7-1

ايون وسویله در    .ايمنوي ضوروری اسوت    هوجود داشته باشد، وجود يک وسیل بكسل سیمدر صورتي که احتمال خطر شل شدن 

 را در حالت توقف نگهدارد. صورت بروز شل شدگي، بايد موجب توقف آسانسور شود و آن

 حفاظت در مقابل گرم شدن بیش از حد مایع هیدرولیکی: -11-3-7-1

وش درجوه سوانتیگراد، يوک ترموسوتات موتوور را خوام       71ای جهت کنترل دما بايد فراهم باشد تا زمان باال رفتن دما از  وسیله

 ( FTO) اتصال به  در حالت توقف نگهدارد.آن را  و آسانسور را متوقف کرده و نموده

 (RELEVELING) سیستم ضد خزش الکتریکی -12-3-7-1

از تراز طبقه (بدون در نظر گرفتن بواز و بسوته بوودن    متر  ±12/1ها )بايد در محدوده باز شدن در ريكيضد خزش الكت سیستم

 بديهي است اين امر توسط تابلوی فرمان قابل انجام است. طبقه منتقل نمايد.درها، کابین را به سر 

 ( STOPوسایل توقف ) کلیدهای  -13-3-7-1

هوای   بايد در محول  ،برای متوقف نمودن آسانسور و حفظ حالت توقف آن در آسانسورهای مجهز به درهای اتوماتیک هيک وسیل

 زير وجود داشته باشد:

 ؛در چاه آسانسور .لفا

 ؛موتورخانه .ب

 ؛روی سقف کابین.پ

 ؛جعبه رويزيونت. در 

يوک   STOPکه فاقد در بوده و جهت حمل بار مورد استفاده قرار مي گیرد، فاصله پانل شاستي يا های  در آسانسور .ث

 متر از ورودی مي باشد؛
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 یدمطالعه مور -1-الفپیوست 

 90E، مدل Start elevatorپاوریونیت  - دیاگرام مدار هیدرولیک گروه شیرها

 

 مانومتر ) فشار سنج روغن(. 1

 یجبوه گو   یورود يوان قطوع جر  یرشو »  يخروسك یچپ. 2

 «روغن

 فشار های  يیچسو. 3

 سرعت دور کند   یمتنظ یرش. 4

 سرعت )+( يشساعت، افزاهای  در جهت عكس عقربه •

 (-ساعت، کاهش سرعت )های  در جهت عقربه •

  یستمس يفشارشكن کل یچپ .5

کواهش فشوار قابول    ساعت،  یها جهت عكس عقربه در •

 ( -تحمل سیستم ) 

افزايش فشار قابول تحمول   ساعت،  یها در جهت عقربه •

 سیستم ) + (  

کوه   يزموان » زمان استارت در جهت بواال   یمتنظ یرش .7

غلبوه   یسوتم س یكيتا فشار بر فشار اسوتات  کشد يطول م

 «کند

 (-ساعت، کاهش زمان )های  در جهت عقربه •

 زمان )+( يشساعت، افزاهای  در جهت عكس عقربه •

 مدارهای  ینالترم. 8

شیر يا گارگاه جريان شارژ انباره در اسوتارت رو بوه    .11

 باال

-)شارژساعت، کاهش زمان های  در جهت عكس عقربه •

) 

 )+( شارژ زمان يشساعت، افزاهای  در جهت عقربه •

شوک استارت در جهت باال را کاهش و  «یرش» یچپ این

 . دهد یمیش افزا یا

 «مربوط به دراپ تست» يسرشلنگ. 14

)رگوالتور يینحداکثر سرعت در جهت پا یمتنظ یچپ .15

  سرعت(

 سرعت )+( يشساعت، افزا یها در جهت عقربه •

 (-ساعت، کاهش سرعت ) یها در جهت عكس عقربه •

  يینجهت پا يبرق یرش .16

هوم بوه    یرشو  يون ا يوک تحر. یفرود اضوطرار  یرش .17 

امكوان پواير موي     يبرقو  يوق و هم از طر يصورت دست

   باشد.

 یلترف. 18

 به جک  یورود يانقطع و وصل جر یردستيش. 19

 (Soft stop)استپ نرم  جهت باال و يبرق یرش .21

 (Soft Stop Time) استپ نرم زمان یمتنظ یرش .21

 )+( يشساعت افزا یها در جهت عقربه •

 (-ساعت کاهش ) یها در جهت عكس عقربه •

 دور تند  يبرق یرش. 22

  یزمان دور انداز یمتنظ یرش. 23

 (-زمان ) يشساعت افزا یها در جهت عقربه •

 )+( کاهش زمان ساعت یها در جهت عكس عقربه •

حوداقل فشوار مجواز     توامین کننوده   طرفه يک یرش .25

  یفرود اضطرار یرعمل کردن ش یبرا

   يپمپ دست .26

  يفشارشكن پمپ دست یرش .27

 فشار )+( يشافزا ساعت یها در جهت عقربه •

 (-کاهش فشار ) ساعت یها در جهت عكس عقربه •

 يپمپ دست طرفه يک یرش .28

 ها   گلوگاه 96,  97,  98,  99 

A سرعت: رگوالتور  

Bیستمس يطرفه کل يک یر: ش  

Dسرعت  ییرتل یر: ش 

Eکننده   يعطرفه توز يک یر: ش 

Fدر حرکت به باال   يمنيشروع به حرکت و ا یر: ش 

M موتور : 

Pي: پمپ حلزون   

Sيلنسر: سا  

Tيرپا انعطاف ی: شلنگ فشار قو 
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 یدمطالعه مور -1-بپیوست 

 90M، مدل Start elevatorپاوریونیت  - دیاگرام مدار هیدرولیک گروه شیرها

 

  مانومتر ) فشار سنج روغن ( .1

 یجبوه گو   یورود يوان قطوع جر  یرشو »  يخروسك یچپ .2

 «روغن

 فشار های  يیچسو .3

 سرعت دور کند   یمتنظ یرش .4

 سرعت )+( يشساعت، افزاهای  در جهت عكس عقربه •

 (-ساعت، کاهش سرعت )های  در جهت عقربه •

  یستمس يفشارشكن کل یچپ .5

کواهش فشوار قابول    ساعت،  یها عقربهدر جهت عكس  •

 ( -تحمل سیستم ) 

افزايش فشار قابول تحمول   ساعت،  یها در جهت عقربه •

 سیستم ) + (  

 . گیر موتور تبديل سرعت تند به کند و بلعكس6

که طوول   يزمان» زمان استارت در جهت باال  یمتنظ یر. ش7

 «غلبه کند یستمس یكيتا فشار بر فشار استات کشد يم

 (-ساعت، کاهش زمان )های  جهت عقربهدر  •

 زمان )+( يشساعت، افزاهای  در جهت عكس عقربه •

 مدار یها ینالترم .8

 قطع گیر موتورهای  . میكروسوئیچ12. و 9

شیر يا گارگاه جريان شارژ انباره در اسوتارت رو بوه    .11

 باال

-)شارژساعت، کاهش زمان های  در جهت عكس عقربه •

) 

 )+( شارژ زمان يشساعت، افزاهای  در جهت عقربه •

شوک استارت در جهت باال را کاهش و  «یرش» یچپ این

 . دهد یمیش افزا یا

 «مربوط به دراپ تست» يسرشلنگ .14

 يینحووداکثر سوورعت در جهووت پووا   یمتنظوو یچپوو .15

 ) رگوالتور سرعت (

 سرعت )+( يشساعت، افزا یها در جهت عقربه •

 (-ساعت، کاهش سرعت ) یها در جهت عكس عقربه •

  يینجهت پا يبرق یرش .16 

هوم بوه    یرشو  يون ا يوک تحر. یفرود اضوطرار  یرش .17

   امكان پاير میباشد. يبرق يقو هم از طر يصورت دست

 یلترف .18

 به جک  یورود يانقطع و وصل جر دستي یرش .19

 (Soft Stop)استپ نرم  جهت باال و يبرق یرش .21

 (Soft Stop Time) نرم استپ زمان یمتنظ یرش .21

 )+( يشساعت افزاهای  در جهت عقربه •

 (-ساعت کاهش ) یها در جهت عكس عقربه •

 زمان)+( يشساعت افزا یها در جهت عقربه •

 (-ساعت کاهش زمان ) یها در جهت عكس عقربه •

حوداقل فشوار مجواز    توامین کننوده    طرفه يک یرش .25

 16 یفرود اضطرار یرعمل کردن ش یبرا

   يپمپ دست .26

  يفشارشكن پمپ دست یرش .27

 فشار )+( يشافزا ساعت یها در جهت عقربه •

 (-کاهش فشار ) ساعت یها در جهت عكس عقربه •
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Eکننده   يعطرفه توز يک یر: ش 
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 یدرولیکیه آسانسورهاینصب  -2

پاير بووده و لواا دريافوت     مباالتي بسیار آسیب دقتي و بي آالت ظريف ديگر، در مقابل بي قطعات هیدرولیک همانند ساير ماشین

های  ای بر خوردار است. اين قطعات در مقابل تابش شديد آفتاب و گرد و غبار که معموال در محیط هژقطعات سالم از اهمیت وي

موین دلیول و   ه با دقت انجام شود و به بايد حمل از انبار و رساندن به پای کار ساختماني وجود دارند حسام بوده و در نتیجه،

 تعبیه گرديده است.  ييها دستگیره هاآنعلت سنگیني تجهیزات برای ه ب

 

 گکار اسلیننصب  -1-2

 طبقه اول نصب نشده باشد هیدرولیک در داخل چاه زمانی که در کار اسلینگنصب  -1-1-2

کالیبره بوده و با ارائه اين روش نصوب نیوازی بوه    سیگما های ارائه شده توسط شرکت  کار اسلینگکلیه  اين کهدر ابتدا توضیح 

ترين محل به چاه آسانسور مراحل جهت نصوب صوحیح    به نزديک کار اسلینگتنظیمات در محل نصب نمي باشد. بعد از حمل 

 .است زيربه شرح 

 

 
 : کاراسلینگ مونتاژ شده9شكل 

 

بتوان در هموان   ای که مجددا سمت چپ يا راست به روی براکت و باز کردن ريل مربوط به گونهگااری اولین ريل از  عالمت. 1

 قبلي متصل نمود. قسمت

 را به درون چاه انتقال داده و به داخل ريل دوم هدايت نمايید.   کار اسلینگتوسط تیفور يا جرثقیل دستي . 2

 مجددا ريل اول را در محل استقرار خود اتصال دهید.. 3

کامال داخل ريلها بوده و هی گونه نیازی به عملیات دمونتاژی نمي باشد آماده مراحل بعودی   اين کهبا توجه به  کار اسلینگ. 4

 باشد. مي نصب

 

 یدرولیک در داخل چاه زمانی که درهای طبقه نصب شده باشنده کار اسلینگمراحل نصب  -2-1-2

 .(11)شكل  آزاد نمايیدابتدا محور پاراشوت را از قسمت کوپلینگ . 1
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 11شكل 

 

 (.11)شكل  سپس باد بند را باز نمايید. 2

 

 
 11شكل 

 

 .(12)شكل  شكل در آيد Lبه صورت دو قطعه  کار اسلینگر مرحله بعد قیدهای باال و پايین را باز کرده تا د .3

 

 
 12شكل 
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ايود، مونتواژ نمووده و     را دمونتاژ نموده کار اسلینگدر چاه، به همان صورتي که  کار اسلینگدر اين مرحله بعد از قرار دادن . 4

 دقت نمايید.   داخل ريل قرار دهید. الزم به ذکر است در هنگام مونتاژ مجدد، پاراشوت و عملكرد صحیح آن

 

 (PIECES 2) مونتاژ جک دوتکه -2-2

 پیستون از دو قسمت تشكیل شده است: 

 ؛(2د )داخل آن رانده شده باشه ر باالتر بکه المنت پالنج( B)ني يیسیلندر پا -

 (.1) داخل آن رانده شده باشده ني بيیکه المنت پالنجر پا (A) المنت سیلندر بااليي -

 

 
 : جک دو تكه13شكل 

 

 ترتیب مراحل مونتاژ -1-2-2

   ؛اش تكیه دهید پايهآويزان نموده با استفاده از ( 3) از طريق آويز مخصوص( B) قسمت پايیني پیستون را -

 ؛را کنار گااريد و آن( 4) پیچ بسته شده است را باز نمايید درپوش محافظتي که به صورت -

   ؛باال بكشید سانتیمتر 15الي  11 طريق قالب آن آويزان کرده و آن را در حدود را از( 2)ني پیستون يیقسمت پا -

بداخل سیلندر بورود و   آمده است اجازه نداده که مجددان به قسمتي از پیستون که بیرو( 6)با بستن گیره مخصوص  -

 ؛ديیرا پی انده و جدا نما( 7)سپس درپوش حفاظ سیلندر 

را کامال تنظویم کورده و سوپس     سیلندر را بلند کرده و آن(، A) به قسمت بااليي سیلندر( 3) با نصب آويز مخصوص -

   ؛ديیرا باز نما( 9)و ( 8)درپوش الستیكي 
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وصل کرده و سپس قسمت بااليي و پايیني پیستون را به طوور  ( 1) به قسمت بااليي سیلندر( 10)گیره مخصوص را  -

کامل داخل يكديگر ب رخانید تا روی هم سوار شوند. سپس لبه ايجاد شده توسوط دو قسومت پیسوتون را بوا برگوه      

 ؛زير دستانتان احسام نشود ای ل دهید به طوری که هیچ زبریقسمباده کامال صی

کوه  ( 12)و ( 11)شویار   ن آورده، بايد دقوت شوود دو  يیها باز کرده و سپس سیلندر را پا خصوص را از پیستونم گیره -

   ؛روی يكديگر قرار بگیرند هها هستند دقیقا روب پیچ نمايشگر شروع دنده

توجوه گوردد کوه در     .های مخصوص دو قسمت باال و پايین سیلندر را نیوز روی يكوديگر ببنديود    در آخر توسط گیره -

ها را با اسوتفاده از   های روی دنده آخر را پاک کنید و محل رزوه گريس آخرين دنده از رزوهای سیلندر در طي بستن

   .کامال ببنديدآن را  الکتیک مخصوص پر کنید و در آخر چسب
 

 در حین مونتاژنکات مهم  -2-2-2

 اتصال پیستون   -1-2-2-2

صورت نوری و موادگي را کوامال     اتصال کامال تمیز و گريس کاری شده باشد، در غیر ايندر ابتدا چک کنید که محل  -

 ؛تمیز و گريس کاری کنید

  ؛تواند باعث بسته نشدن پیچ شود ها مي وجود هر شي خارجي روی رزوه -

اال و پیوسته بسته شود و بايد دقت شود که در طوول بسوتن پیسوتون بو     به صورتپیچ پیستون بايد بدون فشار زياد،  -

 ؛ن کامال هم راستا و شاقول باشنديیپا

يک سانتیمتر قبل از بسته شدن کامل گريس باقي مانده را کامال تمیز کنید و محل مورد نظر را با استفاده از چسوب   -

در آخر محول اتصوال را بوا دسوت      .الکتیک پر کنید به بستن پیچ ادامه دهید و در صورت نیاز از اهرم استفاده کنید

ای نداشته باشد و در صورت وجود لبه با استفاده از سنباده لبه را برطرف کنید و در آخر  چک کنید که هیچ گونه لبه

 با استفاده از دستمال محل را کامال تمیز کنید.  

 اتصال سیلندر -2-2-2-2

توانود   ها مي شده باشد وجود هر شي خارجي روی رزوهدر ابتدا چک کنید که محل اتصال کامال تمیز و گريس کاری  -

 ؛باعث بسته نشدن پیچ شود

   ؛درست سر جای خود قرار گرفته باشد O-RINGچک کنید که  -

باشند پس  ی يكديگر قرار گرفتهرو روبه نيیبرای قسمت باال و پا «رزوه سر»چک کنید که محل عالمت گااری شده  -

حاصل شد به بستن پیچ ادامه دهید و بايد دقت شود که کامال شواقول   از محل قرارگیری عالمتها اطمینان اين کهاز 

ها را کامال تمیز کنید و محل مورد نظر را با چسب الکتیوک پور    متر قبل از بسته شدن کامل گريس يک سانتي .باشد

 ؛کنید و سپس کامال پیچ را سفت کنید

ساعت صبر کنید تا چسب کوامال آب بنودی و خشوک     24وغن به داخل سیلندر حتما توجه شود که قبل از تزريق ر -

 شود.
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 تكه 2: مونتاژ جک 14شكل 

 

 ول نمودن جک(قنکاتی در مورد نصب جک )شا -3-2

 ؛های صفحه جک به شاسي زير آن پیستون را به اندازه نصف کورم جک بیرون آوريد قبل از محكم نمودن پیچ -

 ؛پیستون دقیقا وسط دو ريل قرار گرفته باشددقت کنید که سر  -

سر پیستون آزاد است و تا حدی حرکت دارد.دقت گردد پیستون از دو طرف به يک اندازه بازی داشته باشد، مثال اگر  -

   ؛سانتي متر بازی دارد به سمت ريل راست نیز به همان اندازه جای بازی داشته باشد 3به سمت چپ 

های اتصوال را   ها متقارن نموده سپس پیچ ای جک را کامال شاغول و نسبت به ريل ای صفحهحال با استفاده از واشره -

 .  محكم نمايید

 

 
 : نصب جک15شكل 

 

 ی غیر مستقیمها سیستمبکسل در  تنظیم و نصب سیم -4-2

کوه جوک کوامال بواز اسوت       طبقه اول قرار دهید و جک را کامال ببنديد )زمانيتراز تر از  سانتیمتر پايین 21ابتدا کف کابین را 

پايوه جوک متصول     بكسول  سویم را در محل استقرار  بكسل سیمسانتیمتر باشد(. سپس  25تا  21فلكه با سقف بايد بین  فاصله

نمايیم. الزم به ذکر است فنری کوه در   متصل مي کار اسلینگدر  بكسل سیمنموده و از روی فلكه عبور داده و به محل استقرار 
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 5بوین   بكسل سیمقرار دارد بايد کامال جمع شده و فاصله میان پدال پاراشوت و میله  کار اسلینگ بكسل یمسزير محل استقرار 

 میلیمتر باشد. 8تا 

 

 نصب اهرم تست پاراشوت -5-2

از چپ به راسوت از فلكوه عبوور     بكسل سیم 2نمايیم ) وصل مي کار اسلینگرا از پايه جک به  بكسل سیم 3به ترتیب ذکر شده 

چهارم که اهرم تست پاراشووت را بوه    بكسل سیم .به صورت برعكس و از راست به چپ از فلكه بگارد( بكسل سیم 2نمايد و  مي

 نمايد: متصل مینمايد به ترتیب زير عمل مي کار اسلینگ

 ؛پايه جک متصل نمايید بكسل سیمابتدا اهرم را در زير محل استقرار  -1

 ؛ز قرار دهیداهرم تست پاراشوت را در حالت با -2

 ؛وصل نمايید کار اسلینگ بكسل سیمرا از روی فلكه گارانده و به محل استقرار  بكسل سیمسر ديگر  -3

را  بكسول  سیممیلیمتری بین پدال و میله  8تا  5را در حالت جمع شده قرار داده و فاصله  بكسل سیمفنر زير محل استقرار  -4

 رعايت نمايید.

لاا بعد از خارج نمودن پین پشوتي اهورم، اهورم را در     ،برای استفاده از اهرم تست پاراشوت مهیا استدر اين مرحله همه چیز 

 حالت بسته قرار دهید.

آورد و در نتیجه  رها شده و به روی پدال پاراشوت فشار مي کار اسلینگ بكسل سیمنمايید که فنر زير محل استقرار  مشاهده مي

 نمايد. پاراشوت عمل مي

 

 های فشار  چییکروسومی -6-2

های فشار بخشي از سری ايمني تابلوفرمان هستند که به سیستم اجازه نمي دهد فشار از حد استاندارد بیشتر و يا فشار  چيیسو

 از حد استاندارد کمتر شود. 

 

 
 : میكروسويیچ فشار16شكل 

 

 شرح زير است: ه فشار که در سیستم آسانسور هیدرولیک موجود است، ب چيیسومیكرو دو نمونه از

 NORMALLY OPENچ فشار ییسومیکرو -1-6-2

چ تلییور  يیبیشتر شود ايون سوو   بار( 11جا  )در اينفشار تنظیمي  چ در حالت عادی همیشه باز است ولي زماني که ازيیاين سو

 .  شود ميو سری ايمني تابلوفرمان برقرار  شود ميوضعیت داده و بسته 

به هر دلیل از جوک جودا شوده و وزن     است که کابین آسانسور در حین حرکت به سمت پايینچ زماني يیکاربرد اين میكروسو

 .شود ميچ باز شده و به دنبال آن سری ايمني قطع يیدر اين لحظه سو .شود ميکابین از روی جک برداشته 

 NORMALLY CLOSEفشار چ ییسومیکرو -2-6-2

بیشوتر شوود، در ايون     بوار(  51جوا   )در اين که فشار از فشار تنظیمي چ در حالت عادی همیشه بسته است ولي زمانييیاين سو

 .  شود ميو به دنبال آن سری ايمني تابلو قطع  شود ميتلییر وضعیت داده و باز  چيیحالت میكرو سو

بواال  چ زماني است که کابین در حین حرکت به سمت باال گیر کرده باشد، در اين حالت فشوار سیسوتم   يیاين میكرو سو کاربرد

 چ برای جلوگیری از فشار مضاعف وارده به موتور است.يیرفته و نتیجتا به موتور فشار خواهد آمد اين میكرو سو
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ايسوتد و   و موتور از کوارکرد موي   شود ميسری ايمني آسانسور قطع  بار( 51)فشار بیش از چ يیپس از باز شدن تیله میكرو سو

 تر بیايد و سری ايمني برقرار گردد.  نيیپابار  51برای شروع به کار مجدد بايد فشار از فشار 

تووان آن را بورای    است يعنوي موي  ( OVERLOAD)از آن به عنوان سنسوراضافه بار چ، استفاده يیکاربرد دوم اين میكروسو

 نفر تنظیم نمود.  3به عنوان مثال فشار با ظرفیت بار،  51از فشار مجاز تر  نيیفشاری پا

 ها چییسونظیم میکروت -3-6-2

بنديم شیر فرود اضطراری را فشار داده تا فشار  ها را شناسايي نمود، برای اين کار، ابتدا شیر دستي را مي چيیابتدا بايد میكروسو

 به فشار صفر برسد.

 ي کوه وصول بوود    يی، میكورو سوو  کنویم  موي هوای سنسوورها را چوک     در اين حالوت بوا اسوتفاده از چوک بووق اهمتور، پايوه       

NORMALLY CLOSE  و ديگری که قطع بودNORMALLY OPEN .خواهد بود 

 

 
 ها : شناسايي میكروسويیچ17شكل 

 

 NORMALLY OPENچ ییمیکروسوتنظیم  -1-3-6-2

   ؛بنديم را مي ( 19)شیر شماره  شیر دستي -

   ؛رسانیم ميبار  11با استفاده از پمپ دستي، فشار را به  -

و استفاده از چک بوق، با باز و بسته کوردن ايون پویچ    ( سو 2برنجي رنگ پیچ )چ يیبا استفاده از پیچ تنظیم میكروسو -

بوار   11چ بواز و بوا بواالرفتن از    يیمیكروسوو بوار   11ن رفتن فشار از يیکه با پا کنیم ميچ را طوری تنظیم يیمیكروسو

 .  کنیم ميچ را چک يیچ بسته شود و در آخر يكبار طبق همین روش قطع و وصل کردن سويیمیكروسو

 

 NORMALLY CLOSE چییسوتنظیم میکرو -2-3-6-2

 ؛بنديم را مي ( 19)شیر شماره شیر دستي  -

 ؛رسانیم ميبار  51با استفاده از پمپ دستي، فشار را به  -

که با بواالرفتن فشوار از    کنیم ميچ را طوری تنظیم يیچ و چک بوق اين میكروسويیبا استفاده از پیچ تنظیم میكروسو -

چ بسته شود و در آخر تنظیم بوودن آن را طبوق   يیمیكروسوبار  51از تر  نيیشود و با فشار پاچ باز يیمیكروسوبار  51

 ؛کنیم ميهمین روش چک 

 .کنیم ميتابلو وصل  OVLو  OVLHهای  ها را با هم سريكرده و به ترمینال چيیو در آخر اين میكروسو -

بايد بر اسام فشار دلخواه تنظویم شوود    ،استفاده کنیمار اضافه ب در صورتي که بخواهیم از اين میكرو سويیچ به عنوان سنسور

 (.نفر 3مثال برای فشار با ظرفیت به عنوان )
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 (DROP TESTشیر ترکیدگی و آزمایش سقوط ) -7-2

و عملكورد آن   شود مين جک سوار يیدر باال يا پا (مستقیم يا غیر مستقیم بودن آسانسور) شیر ترکیدگي که بر حسب نوع جک

شویر عمول کورده و از    ، . متر بور ثانیوه  1/ 3 عالوهه به اين صورت است که با باال رفتن سرعت در جهت پايین از سرعت نرمال ب

مكانیزم عملكرد آن به اين صورت است که با افزايش دبي روغن خروجي فشوار در يوک    .کند مي خروج روغن از جک جلوگیری

بر نیروی روغن غلبه کرده و باعث بسته شودن   شود ميف مقابل شیر که توسط يک فنر ايجاد نیروی طر طرف شیر افت کرده و

 .شود ميشیر 

اين شیر زماني عملكرد صحیح خوود را دارد کوه    .اين شیر بسیار شبیه به عملكرد گاورنر در آسانسورهای کششي است عملكرد

در جهوت   زيواد ي گردد، در اين صورت آسانسوور بوا سورعت    و جک به دلیل عوامل متعدد دچار ترکیدگ پاوريونیتشلنگ رابط 

در ايون حوین شویر     .شوود  موي لحظه به لحظه بر سرعت آن افوزوده  ( g)به دلیل شتاب زمین  و کند مي ن شروع به حرکتيیپا

 .کند مي ترکیدگي عمل

 

 
 : دياگرام شیر ترکیدگي18شكل 

 

 
 : شیر ترکیدگي19شكل 

 

 سقوطآزمایش  -1-7-2

ن را از مودار خوارج   يیشیر کنترل سرعت در جهت پا( START ELEVATORدر محصوالت  15)شیر شماره با اين تست 

در اين تست شیر ترکیدگي بايد عمول کورده و خوروج روغون از      .شود مييعني لحظه به لحظه بر سرعت آسانسور افزوده  ،کرده

 جک را متوقف کند.  
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 بار انجام گردد.   ر يک سال يکای بايد ه اين تست در بازديدهای دوره

 مراحل کار

   ؛کنیم ميجدا  14را از سرشلنگي شماره  T شلنگ شفاف -

را بواز کورده و در داخول     (V-1مشكي رنگ مخصوص را از موقعیت نشوان داده شوده در شوكل )موقعیوت      M5چ پی -

 ؛بنديم مي (V-2)موقعیت 14سرشلنگي مخصوص شماره 

 ) با بار کامل ( ؛دهیم ترين طبقه را به تابلو مي نيیو فرمان پا آسانسور را به باالترين طبقه برده -

 ؛آسانسور بايد پس از طي مسافت کوتاهي بايستد شیر ترکیدگيدر صورت تنظیم بودن صحیح  -

 عمل نكرد فورا تابلو فرمان را خاموش نمايید. شیر ترکیدگيدقت شود در صورتي که پس از طي مسافت کوتاهي  -

 آسانسور حتما بايد برای بار اول در جهت باال حرکت کند.   شیر ترکیدگيتوجه شود جهت حرکت مجدد بعد از عمل کردن 

 

 
 : تست سقوط21شكل 

 

 شیر ترکیدگیتنظیم  -2-7-2

 :کنیم ميبرای اين کار مراحل زير را دنبال 

 ؛کنیم ميرا کامال باز  1ابتدا درپوش شماره  -

 ؛کنیم ميرا شل  2مهره شماره  -

را کم کنیم و يا به عبارتي نیاز داشته باشیم دبي خروجي روغن از جک  شیر ترکیدگيصورتي که بخواهیم حساسیت  -

گوردانیم و   را مي 3ملزی شماره « درجه 181» های ساعت در جهت عكس عقربه را افزايش دهیم، نیم دور به صورت

اين کوار را در   ،یم و يا به عبارتي دبي خروجي را کم کنیمرا زياد کن شیر ترکیدگيدر صورتي که بخواهیم حساسیت 

   .دهیم های ساعت انجام مي جهت عقربه

 .کنیم ميبه حساسیت مطلوب تكرار  انجام شود و اين کار را تا رسیدنسقوط پس از تنظیم دبي حتما بايد تست  -

 .کنیم ميخود محكم  را درجای اولیه 1و درپوش شماره  2شماره  در آخر مهره -
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 : تنظیم شیر ترکیدگي21شكل 

 

 اتصاالت الکتریکی   -8-2

 د.يی( را وصل نماگونه اقدامي سیم اتصال زمین )ارتقبل از انجام هر

 

 
 : اتصاالت الكتريكي22شكل 

 

 دهد که عالئم اختصاری آن عبارتند از:  شكل باال اتصاالت الكتريكي سیستم را نشان مي

 H  واتي   511 مقاوت گرم کن 

 S  اتصال به  ولت( 2,5 ژاکثر ولتا )حدترمیستور حفاظت از موتورFTO 

 T   اتصال به  شود ميدرجه سانتیگراد قطع  71ترموستات روغن که در (FTO) 

   .دهد مثلث را نشان مي -نحوه اتصاالت ستاره، مثلث، و ستاره به ترتیب از راست به چپ شكل زير

 

 
 مثلث -مثلث، و ستاره اتصاالت ستاره،: 23شكل 

1 2 3 
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 بدون آن موتور راه اندازی شود. نبايدکه نقش اصلي ترمیستور، حفاظت از موتور الكتريكي بوده و  شود ميياد آوری 

احتمال دارد که موتور در جهت مخالف بگردد و الزم است کوه   ،چنان ه در اولین استارت موتور، صدای غیر عادی بگوش رسید

 گردد. جا جابهاتصال دو فاز 

 

 در روغن غرقجریان مصرفی موتورهای القایی -1-8-2

 

 : جريان موتورهای القايي3جدول 

 
 

 با موتور هواگیرینحوه  -9-2

که در باالی پیسوتون قورار دارد را در جهوت مخوالف عقربوه       پیچ تخلیه هوا ،بعد از اطمینان از عملكرد صحیح موتور -

ای موتور را روشون کورده توا خوروج      ثانیه 11های  مدته طور تناوبي و به اندازه دو دور ب رخانید و سپس به ساعت ب

 ؛ديیروغن از محل پیچ تخلیه هوا را مشاهده نما

 ؛ديیپیچ تخلیه هوای پیستون را بسته و روغن موجود در تانک را تكمیل نما -

   ؛باالی باالترين بخش موتور باشدسانتیمتر  5 حداقل ،د که سطح روغنيیپیستون را کامال به باال رانده و بررسي نما -

قرار دارد را کمي در جهت مخوالف   SILENCERدر هنگام باال رفتن سیلندر، پیچ تخلیه هوای موتور که در باالی  -

   ؛عقربه ساعت گردانده و قبل از توقف کامل جک آن را ببنديد
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کلیه هوای داخل سیسوتم تخلیوه شوده    د تا مطمئن گرديد که يیتخلیه هوای سیلندر و پمپ را چندين بار تكرار نما -

  ؛است

و حود اکثور فشوار در هنگوام      ،بار 45د که حد اکثر فشار استاتیک در هنگام کار يیبعد از تخلیه کامل هوا بررسي نما -

 باشد.بار  61کمتر از  فشارشكنعملكرد شیر 

 

 ( 5) شیر شماره  فشارشکنشیر تنظیم  -11-2

د يیو را بواز نما  سونج بسته و شیر خروسكي مربووط بوه فشار  شیر اصلي و بزرگ هیدرولیک را  ،برای بررسي مقدار فشار اين شیر

دکمه فرود اضوطراری را بورای مودت کوتواهي فشوار دهیود توا فشوار         ( روشن و ثانیه 6تا  5)سپس موتوررا برای مدت کوتاهي 

نرفته باشد )در حودود  تر  شار استاتیكي باال% ف 141 د که نشان دهنده فشار ازيی. در اين حالت بررسي نماسیستم متعادل گردد

 (  بار را نشان دهد 61

دکمه فرود اضطراری را برای تخلیه فشار موجود فشار داده و سپس شیر اصلي و بزرگ هیدرولیک را بواز   ،خاتمه بررسي بعد از

 و شیرخروسكي فشار سنج را به بنديد.

 

 پمپ دستی برای باال بردن آسانسور   -11-2

اختیواری   هوا  سیسوتم بورای سواير    اما ،اجباری استغیرمستقیم  وجود پمپ دستي در آسانسورهای EN81-2طبق استاندارد 

پموپ   فشارشوكن منظور بررسي مقدار فشار در شیر ه ب توان آسانسور را به آهستگي باال برد. است. با استفاده از پمپ دستي مي

مقدار فشوار بوا    م،يیو شیر بزرگ اصلي را بسته و شروع به تلمبه زدن نما نمودهشیر خروسكي فشار سنج را باز  که ، بايددستي

 برابر فشار استاتیكي سیستم باشد.   3/2پمپ دستي نبايستي بیش از 

 کرد.توان از پمپ دستي استفاده  مي برای خالص کردن سیستم پاراشوت نیز

 

 شیر ترکیدگیبه  پاوریونیت تانواع اتصاال -12-2

 

 

 
 



 

35 
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 : اتصاالت جک به پاوريونیت24شكل 
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 A1اتصال 

   پاوريونیتيک جک و يک  مناسب برای -

 لیتر بر دقیقه 55-381دبي  -

 میلیمتر يا  42و  35با قطر  A( از نوع 1اتصال شماره ) لولهيک عدد  -
 

 
 و  

 

 
 اينچ 

 A2اتصال 

 پاوريونیت  يک جک و يک  مناسب برای -

 با يک لوله اتصال بلند و يا فشار استاتیكي کم   لیتر بر دقیقه 381دبي  -

 میلیمتر يا  42با قطر  A( از نوع 1لوله اتصال شماره )دو عدد  -
 

 
 اينچ 

  دو عدد لوله -
 

 
 اينچ 2يا  

 A3اتصال 

 يک جک و يک پاوريونیت   مناسب برای -

 لیتر بر دقیقه 441-661دبي  -

 میلیمتر يا  42با قطر  A( از نوع 1لوله اتصال شماره )دو عدد  -
 

 
 اينچ 

 Bاتصاالت نوع 

 جک و يک پاوريونیت   دو عدد مناسب برای -

 لیتر بر دقیقه 55-381دبي  -

 میلیمتر يا  42با قطر  A( از نوع 1لوله اتصال شماره )دو عدد  -
 

 
 اينچ 

 B1اتصال 

 میلیمتر يا  42و  35با قطر  A( از نوع 1اتصال شماره ) لولهسه عدد  -
 

 
 و  

 

 
 اينچ 

( با قطر Tعدد شلنگ )يک  -
 

 
 اينچ 

 B2اتصال 

 میلیمتر يا  42و  35با قطر  A( از نوع 1اتصال شماره ) لولهيک عدد  -
 

 
 و  

 

 
 اينچ 

 میلیمتر يا  42و  35با قطر  B( از نوع 2اتصال شماره ) لولهدو عدد  -
 

 
 و  

 

 
 اينچ 

 

 Cاتصاالت نوع 

 جک و يک پاوريونیت   دو عدد مناسب برای -

 لیتر بر دقیقه 441-661دبي  -

 میلیمتر يا  42با قطر  A( از نوع 1لوله اتصال شماره )دو عدد  -
 

 
 اينچ 

 C1اتصال 

  میلیمتر يا 42با قطر  A( از نوع 1اتصال شماره ) لولهدو عدد  -
 

 
 اينچ 

( با قطر Tيک عدد شلنگ ) -
 

 
 اينچ 

 C2اتصال 

  میلیمتر يا 42با قطر  A( از نوع 1اتصال شماره ) لولهدو عدد  -
 

 
 اينچ 

  میلیمتر يا 42با قطر  B( از نوع 2اتصال شماره ) لولهدو عدد  -
 

 
 اينچ 
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 توضیحات 

     توانند صلب يا انعطاف پاير باشند. مي Aهای عالمت گااری شده نوع  لوله -

ها انودازه گیوری و    فقط بايد از نوع صلب باشند و بايد ابتدا بر اسام فاصله جک Bهای عالمت گااری شده نوع  لوله -

 ها جوش داده شود.  به فلنج کامال شاقول به صورتبريده شود و سپس 

 (فشارقوی)هم معموال شلنگي انعالف پاير با قطر کم است  Tشلنگ نوع  -

که موجب آشفتگي در حرکت سیال مي شود خوودداری  ها  درجه در لوله 91حتي المقدور سعي شود از ايجاد زاويه  -

  .به جای آن از يک خم خفیف استفاده شودنموده و 

 
 نصب شلنگ -1-12-2

هوا   ها طول مناسب آنهاست به نحوی که در صورت متحرک بودن قطعات شلنگ مهمترين موضوع در رابطه با نصب شلنگ

هوای مناسوب    های زير تعدادی از روش اندازه کافي بزرگ باشد. شكلکشیده نشوند. هم نین شعاع کمانش نیز بايستي به 

 .دهند ها را نشان مي نصب شلنگ

 

 
 نصب صحیح شلنگ :25شكل 

 

 فرود اضطراری و بررسی حد اقل فشار مربوطه   -13-2

که هم از طريق برق و هم از طريق فشار دادن دکمه  شود ميديده  ( 17)شیر شماره  در روی گروه شیرها، شیر فرود اضطراری

   .آورد حرکت در ميه مربوطه عمل کرده و آسانسور را در جهت پايین ب

دکموه فورود    بايود  موقوع  در اين ،انجام گیرد در زماني است که آسانسور پاراشوت کرده است بايد های مهمي که يكي از بررسي

اقل فشوار در سیسوتم فورود    حود  .وجه در جهت پايین حرکت نكند یچه که پیستون بهد يیاضطراری را فشار داده و بررسي نما

 نیست.قابل تلییر  و شود ميوسیله فنری با نیروی معیني نگهداشته شده تامین ه اضطراری توسط يک گلوله که ب

 

 عملکرد اضطراری   -14-2

انجام گیرد و وجود برخي از تجهیزات خواص   بايد که هايي است از نقطه نظر ايمني عملكرد اضطراری آسانسور از جمله بازرسي

   .شود ميبار ديگر به آنها اشاره  ،ها است و با توجه به اهمیت اين تجهیزات نیز بخشي از اين بازرسي

 حرکت کابین به سمت پایین   -1-13-2

 اين شیر .ضروری است کند مي عملقبل از انجام اين آزمايش و برابر مقررات وجود يک شیر پايین آورنده که با عملكرد دستي 

آسانسور با جک غیرمستقیم عمل  صورتي کهدر .با فشار دست عمل کرده و در صورت رها کردن آن، آسانسور متوقف شود بايد

های بكسول گوردد و    ای گردد که موجب شل شدن سیم اندازهه موجب پايین رفتن پیستون ب نبايدادامه فشار اين شیر  ند،ک مي

 .آسانسور متوقف گردد ترين طبقه، تي بعد از عبور کابین از پايینيا به عبار
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 متر بر ثانیه باشد   3/1سرعت فرود آسانسور با استفاده از شیر دستي نبايستي بیش از 

 حرکت کابین به سمت باال   -2-14-2

وجوود يوک    هسوتند،  ای يا گیوره ای يک ترمز ايمني و که کابین آن دار ييانجام اين آزمايش و باالخص برای آسانسورها قبل از

 هیودرولیک  محل فیزيكي پموپ دسوتي در مودار    .پمپ دستي دائمي که بتواند آسانسور را بسمت باال حرکت دهد الزامي است

مجهوز بوه شویر     بايود  يا شیر جهت پايین و شیر دستي اصولي باشود. پموپ دسوتي    نحوی باشد که بین شیر يک طرفه ه ب بايد

 بوده که فشار پمپ دستي به بیش از دو سوم فشار سیستم نرسد. فشارشكن

 متر بر ثانیه باشد. 3/1بیش از  نبايدسرعت فرود آسانسور با استفاده از شیر دستي 

 

 ای های دوره بازرسی -15-2

دارد سیسوتم  های هیدرولیكي و تحويل، الزم است به مشتری ياد آوری گوردد کوه ضورورت     پس از نصب و راه اندازی آسانسور

ای قورار بگیرنود بورای مثوال کارخانوه سوازنده        هوای دوره  ور همانند ساير تجهیزات فني، در فواصل معین موورد بازرسوي  سآسان

 است: کردهرا توصیه  ، موارد زيرSTRAT ELEVATORهای هیدرولیكي  جک

 

 موعد مقرر نوع بازرسی

 هر يک الي دو ماه ها   کاسه نمد گروه شیر

 يک الي دو ماههر  سطح روغن

 بعد از هر يک الي دو ماه و هر سال شرايط روغن

 هر سال راندمان عملكرد سیستم حفاظت موتور 

 بعد از يک الي دو ماه و هر سال صافي ها

 هر سال تنظیم فشار ايمني

 هر سال آزمايش دراپ تست

 اقل فشار فرود اضطراری آزمايش حد

 در سیستم غیرمستقیم( بكسل سیم بدون شل کردن)
 هر سال

 هر سال های ايمني های اطالعاتي و هشدار دهنده شرايط نشان دهنده

 

 یبرفع ع ها و خرابی -16-2

برخوورد   ذکور شوده  به اشكاالت  START ELEVATORهای  پاوريونیتای يا راه اندازی  های دوره حین بازرسي چنان ه در

 .ديینموديد به ترتیب زيرين عمل نما

 

 ها حل و راه علل ممکن مشکالت در جهت باال

موتووور در حووین روشوون کووردن 

 .صدای ناهنجار دارد

 .  کنیم مي جا جابه U2-V2و  U1-V1گردد بعنوان مثال جای  جا جابهجای دو فاز موتور 

 کنیم مي جا جابهرا  Tو  Sکنیم، به عنوان مثال  جا جابهيا جای فاز دو فاز ورودی را 

 .)ساعتگرد( بنديم را اندکي مي 11شماره « لزیپیچ م»گلوگاه  .شوک داردموقع استارت 
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سیستم فاقد شتاب منفي بوده و 

موتووور )ايسووتد  در طبقوات نمووي 

 .(کند دوراندازی نمي

 90 های در تیپM چ دقت شوود کوه موقعیوت دور    يیبه حرکت بادامک بین دو میكروسو

آمده است در صورتي که اين باداموک   90Mتند و کند اين بادامک که در نقشه دياگرام 

را که از تابلو به  12و  3و 1های ورودی  حرکتي نداشت، برای تست اين موتور، ابتدا سیم

هوای   سپس دو رشته سیم از ترمینوال  کنیم ميتايي روی بلوک آمده را جدا  12ترمینال 

پول   1ل ، يوک بوار بوه ترمینوا    81و يک رشته سویم را از ترمینوال    12به ترمینال  111

ی يكوي از  رو روبوه بايود يوک نویم دور ب رخود و     « باداموک »دهیم با اين کار موتوور   مي

بوه   81اين کار را بار ديگر با پول دادن سویم ورودی از ترمینوال     .بايستد ها چيیمیكروسو

بوا واحود پشوتیباني     ،و در صورتي کوه درسوت کوارکرد    کنیم ميبلوک تكرار  3ترمینال 

در صورتي که درست کار نكرد، ابتدا از سالم بودن و عملكورد   .يدسازنده تابلو تمام بگیر

 ACولوت   111ها مطمئن شوويد و سوپس از سوالم بوودن موتوور       چيیصحیح میكروسو

 مطمئن شويد.

 90 یها در تیپE مطمئن شويد و يوا گلوگواه    (22)دیيیسلونو کردن شیر عمل از ابتدا

 چک شود.   23شماره 

دی بايد از ابتدای مسیر توا  يیمطمئن شويد، اين شیر سلونو 20ابتدا از عملكرد صحیح شیر  .موقع ايست شوک دارد

سوپس   .فعوال باشود   (1CFاز ديدن سنسوور   بعد)ثانیه قبل از توقف کامل  1تا  5/1حدود 

 U/D کمک گرفت. برای اين کوار پوارامتر   21توان برای کاهش شوک ايست از گلوگاه  مي

release delay  ثانیه تنظیم شود. 5/1تا  1تابلو فرمان بايد روی 

زمان استارت حرکوت در جهوت   

 .باال زياد است
  کنیم ميرا اندکي باز  10گلوگاه شماره. 

  بنديم ميرا اندکي  7گلوگاه شماره. 

اموا در   دزنو  موي  موتور اسوتارت 

 .جهت باال حرکت ندارد
  پمپ بیشتر از فشار استاتیكي باشدبرای اين که آسانسور حرکت کند بايد فشار تامیني. 

برای چک کردن اين مساله ابتدا کابین را به باالترين سطح بورده و فشوار را بوا حوداکثر     

بنوديم و شویر فورود اضوطراری      را مي (19)سپس شیر دستي  .خوانیم مي ظرفیت کابین

 5-6و موتور را در جهت باال برای مدت کوتواه   دهیم تا فشار صفر شود را فشار مي (17)

خووانیم و در صوورتي کوه     و فشار را موي  (تند حالت نرمال يا دور) کنیم ميثانیه استارت 

های ساعت  را چند دور در جهت عقربه 5شیر شماره  ،فشار کمتر از فشار استاتیكي باشد

 چرخانیم.   مي

 کنترل گردد.   20ملكرد شیر ع 

 کوم اسوتارت  آسانسور با سرعت 

و پس از ديودن دورانوداز    دزن مي

بووا دورتنوود بووه حرکووت ادامووه   

 .(90Mفقط در تیپ ) دهد مي

 .  کنیم مي جا جابهرا  3و  1های  های ورودی از تابلو به ترمینال جای سیم

در حین راه اندازی پس از عمل 

فیوز  DLکردن کنتاکتور مثلث 

قطع شود و از موتور صدای غیر 

   .شود ميعادی شنیده 

، سوپس  کنویم  ميهای تابلو را جدا  ترمینال U1 ،V1 ،W1های  برای اين کار بايد ابتدا سیم

های موتور را به صوورت مثلوث    سر سیم پاوريونیتهای جعبه تقسیم خود  با استفاده از تیله

 .کنویم  موي را وصول   U2 ،V2 ،W2تنود يعنوي    های ورودی از توابلوی دور  بنديم و سیم مي

، در صورت بروز مشكل با واحد پشتیباني شورکت  کنیم ميآسانسور را در جهت باال استارت 

صورت با واحد پشتیباني شرکت تابلوساز جهت رفع عیوب   و در غیر اين فروشنده پاوريونیت

 مثلث تمام حاصل نمايید.   -مدار ستاره
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 ها حل و راه علل ممکن پایینمشکالت در جهت 

ن حرکت يیسیستم در جهت پا

   .کند نمي

 

 

 کنترل گردد.   شیر ترکیدگي 

 چک شود:  16دی شماره يیشیر سلونو 

خاصویت  )کوردن بووبین    کوار  16با قرار دادن يک قطعوه آهنوي روی بووبین شویر      -

 چک شود، (آهنربايي بوبین

بايد با ولتاژ نوشته شده روی بوبین يكسان باشد )معمووال   .ولتاژ سر بوبین چک شود -

 ولت( 111

برای ايون کوار بوه ترتیوب زيور عمول        .چک شود که کامال تمیز باشد 16فیلتر شیر  -

 کنید:

را فشار دهیود توا    (17)را ببنديد، سپس شیر فرود اضطراری  (19)ابتدا شیر دستي  -

زيورين   را در آورده و در آخور مهوره   16فشار صفر شود، بعد از اين کار بوبین شویر  

و فیلتور   های ساعت ب رخانید تا شیر کامال بواز شوود   را خالف جهت عقربه 16شیر 

زيرين آن را در صورت کثیف بودن کامال تمیز کنید و مجددا شیر را سر جای خوود  

 ببنديد و آن را محكم کنید.  

 
  چک شود.  98گلوگاه 

  رگوالتور فشارA  .چک شود 

 کوم حرکوت   آسانسور با سرعت

   .کند مي
  از عملكرد صحیح رگوالتور فشارA .مطمئن شويد 

 را چک کنید.   16دی شماره يیمجددا مطابق روش فوق شیر سلونو 

ايسوتد   بعد از مدتي سیستم مي

   .کند مي و فشار به صفر میل
  از عملكرد صحیح رگوالتور فشارA به اين ترتیب که شولنگ شوفاف را از    .مطمئن شويد

ن يیجدا کنید، در حالت نرمال پس از اندکي حرکت در جهوت پوا   14سر شلنگي شماره 

خارج شود، سپس برای اطمینان ملزی داخلي شویر   14بايد روغن از سر شلنگي شماره 

های ساعت ب رخانیود توا سورعت حرکوت رو بوه       چند دور خالف جهت عقربه 15شماره 

 شود. تر  ن کميیپا

  از محكم بودن  (فلكه هرزگرد روی جکآسانسورهای با )است  2:1در صورتي که سیستم

در  .چرا که ممكن اسوت پاراشووت عمول کورده باشود      ؛ها اطمینان پیدا کنید بكسل سیم

چ يیصورت عمل کردن حتما بايد برای راه اندازی مجدد روبه باال حرکت کند و میكروسو

 مربوط به آن را به حالت نرمال درآوريد.

  يد و در صوورت بوروز مشوكل طبوق روش     عملكرد صحیح شیر ترکیدگي مطمئن شوو از

 توضیح داده شده برای شیرهای ترکیدگي آن را تنظیم و حساسیت آن را کم کنید.  

سیستم فاقد شتاب منفي اسوت  

 .(دوراندازی نمي کند)

 اين قسمت با دوراندازی در جهت باال يكسان است.  
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بوودون دخالووت موودار، سیسووتم 

 .  کند مي ن رفتنيیشروع به پا
  در حالتي که آسانسور خاموش است يا  .چک شود( 16)ن يیدی در جهت پايیسلونوشیر

 اين شیر نبايد عمل کند. STANDBYدر حالت 

 ايون شویر در حالوت     .چک شوود  (17)دی اضطراری يیشیر سلونوSTANDBY   نبايود

 عمل کند.

  .شیر يک طرفه پمپ دستي چک شود 

  واشر شیرB  چورا کوه در شورايط     ؛يض گوردد چک شود و جهت اطمینان اين واشر تعوو

بورای تعوويض ايون واشور بوا واحود       )ت نیسوت  يخاصي خرابي اين واشر با چشم قابل رو

 (تمام حاصل کنیدشرکت فروشنده پشتیباني 

 اطمینان حاصل کنید. (19دستي )ز محكم بودن مهره اتصال شیر ا 

   ريوزی زيوادی نداشوته باشود      کاسه نمد سر جک چک شود و مشاهده نمايید کوه روغون

راه حول   (.مقدار کمي روغن ريزی برای مرطوب و چرب نموودن پیسوتون نرموال اسوت    )

را ببنديود. آسانسوور را حوداقل بوا نصوف       (19)ديگر اين کار اين است که شویر دسوتي   

ای داشوت، پكینوگ ضود     اگور نشسوت قابول مالحظوه     ،ظرفیت کامل کابین چوک کنیود  

تموام حاصول   شورکت فروشونده   با واحد پشتیباني )ردد ريزی جک بايد تعويض گ روغن

 (.کنید

  بدين ترتیب که توابلو را در حالوت نرموال     .تابلو مطمئن شويد ترازی مجدد هماز داشتن

 .ن بیايود يیسانتیمتر کابین پوا  2تا حداقل  و شیر فرود اضطراری را فشار دهیدقرار دهید 

روشن کند و کابین را سور طبقوه نگوه     تابلو بايد به صورت خودکار عمل کرده و موتور را

ن تورين طبقوه را بوه    يیفرمان بايد دارای سیستم پوارک باشود و پوا    هم چنین تابلو دارد.

 عنوان طبقه پارک انتخاب کنید.

شول   بكسول  سویم در حالي کوه  

ن هودايت  يیاست آسانسور به پا

 .شود مي

بوده و يوا فنور آن دچوار فرسوودگي شوده       (25)سیستم فاقد شیر يک طرفه فرود اضطراری 

 است. 
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 90Eراهنمای نصب و تنظیم شیرهای برقی  -2-الفپیوست 

 

 

 90Eگروه شیرهای مدل  :26شكل 

 

جهوت اتصوال بوه     یتوسوط بواطر   يوک ولوت قابول تحر   12 ینبوا بووب   يینجهوت پوا   یاضطرار یرش : 17شماره  يبرق یرش - 1

 تابلو. Black outهای  ینالترم

 تابلو. يینجهت پا ینالجهت اتصال به ترم Vdc 95 ینبا بوب يینجهت پا ياصل یرش :16شماره  يبرق یرش - 2

 تابلو. یجهت باال ینالجهت اتصال به ترم Vdc 95 ینبا بوب Soft stopيا  جهت باال ياصل یرش :21شماره  يبرق یرش - 3

هوای   ( در جهوت عقربوه  5آلون )  یباشد که با چرخانودن ملوز   يم ینکاب يینسرعت رو به پا یمجهت تنظ :15شماره  یرش - 4

 شود. يم یشترسرعت ب ،ساعت

 .(وجود داردیدگيترک یراز حد سرعت امكان عملكرد رپ رولو)ش یشب يشدر صورت افزا :توجه

 ( در جهوت 17با آچوار شوماره)   یباشد که با چرخاندن ملز يم ینسرعت دور کند کاب یمجهت تنظ یرش ينا:4شماره  یرش - 5

 شود. يساعت سرعت کمتر مهای  حرکت عقربه

 نخواهد داشت. يدر دو جهت حرکت ینکاب یرش يندر صورت بستن کامل ا :توجه

 د داشت.از حد,امكان رد کردن لول طبقه وجود خواه یشب یردر صورت باز کردن ش :توجه

 یوازی شده و ن یمفر  تنظ یشجهت باال بصورت پ يستهنگام ا 21 ياصل یرعملكرد ش یمجهت تنظ یرش :21شماره  یرش - 6

 .ردندا یماتبه تنظ

بووده کوه بوا     ینکاب یرفع شوک هنگام حرکت به سمت باال ( جهت4توسط آلن شماره ) یمقابل تنظ یرش :11شماره  یرش - 7

 .شود يساعت شوک کمتر مهای  آلن خور در جهت حرکت عقربه ی( و چرخاندن ملز13شل کردن مهره توسط آچار شماره)

 به سمت باال حرکت نخواهد داشت. ینخور کاب لنآ یاز حد ملز یشدر صورت بسته شدن ب: توجه
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جهت اتصال به ترمینال دور تند تابلو که در دو جهوت بواال و    Vdc 95شیر اصلي دور تند با بوبین  :22شیر برقي شماره  – 8

 غیر فعال مي گردد. CF3سنسور  پايین فعال مي گرددو با ديدن

 ي( مو 17بوا آچوار )   یمقابول تنظو   يونیتپاور یازمورد ن یكيفشار استات يممماکز ینفشارشكن جهت تام یرش :5شماره  شیر – 9

 باشد

بوار ( و   45شوده )معمووال    یمفشار بوه حود تنظو    یدنجهت قطع فرمان در صورت رس Cفشار  يیچسو :فشارهای  سويیچ – 11

 باشد يبار ( م 12شده معموال )  یمآمدن فشار از حد تنظ يینپا صورتجهت قطع فرمان در  Aفشار  يیچسو

  .رل میشودمثلث وارد تابلو کنت -سر کالف موتور جهت راه اندازی ستاره  6هر  :فاز موتور 3ترمینال  - 11

  .ترمیستور حفاظتي الكتروموتور که وارد تابلو کنترل میشود :موتور FTOترمینال  - 12

  .جهت حفاظت از روغن و سیستم هنگام باالرفتن بیش از حد دمای روغن :ترموستات روغن پاوريونیت - 13

 .میگرددترمینال هیتر روغن پاوريونیت که مستقیما از طريق تابلو کنترل تلايه  - 14
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 90E، مدل Start elevator یونیتپاور یکیالکتر : نقشه اتصاالتیمطالعه مورد -2-ب پیوست
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 90Mراهنمای نصب و تنظیم شیرهای برقی  -2-پیوست ج

 

 
 90Mگروه شیرهای مدل  :27شكل 

 

جهوت اتصوال بوه     یتوسوط بواطر   يوک ولوت قابول تحر   12 ینبوا بووب   يینجهوت پوا   یاضطرار یرش : 17شماره  يبرق یرش - 1

 تابلو. Black outهای  ینالترم

 تابلو. يینجهت پا ینالجهت اتصال به ترم Vdc 95 ینبا بوب يینجهت پا ياصل یرش :16شماره  يبرق یرش - 2

 تابلو. یجهت باال ینالجهت اتصال به ترم Vdc 95 ینبا بوب Soft stopيا  جهت باال ياصل یرش :21شماره  يبرق یرش - 3

هوای   ( در جهوت عقربوه  5آلون )  یباشد که با چرخانودن ملوز   يم ینکاب يینسرعت رو به پا یمجهت تنظ :15شماره  یرش - 4

 شود. يم یشترسرعت ب ،ساعت

 .(وجود داردیدگيترک یراز حد سرعت امكان عملكرد رپ رولو)ش یشب يشدر صورت افزا :توجه

( در جهوت  17با آچوار شوماره)   یباشد که با چرخاندن ملز يم ینسرعت دور کند کاب یمجهت تنظ یرش ينا:4شماره  یرش - 5

 شود. يساعت سرعت کمتر مهای  حرکت عقربه

 نخواهد داشت. يدر دو جهت حرکت ینکاب یرش يندر صورت بستن کامل ا :توجه

 د داشت.از حد,امكان رد کردن لول طبقه وجود خواه یشب یردر صورت باز کردن ش :توجه

 یوازی شده و ن یمفر  تنظ یشجهت باال بصورت پ يستهنگام ا 21 ياصل یرعملكرد ش یمجهت تنظ یرش :21شماره  یرش - 6

 .ردندا یماتبه تنظ

بووده کوه بوا     ینکاب یرفع شوک هنگام حرکت به سمت باال ( جهت4توسط آلن شماره ) یمقابل تنظ یرش :11شماره  یرش - 7

 .شود يساعت شوک کمتر مهای  آلن خور در جهت حرکت عقربه ی( و چرخاندن ملز13شل کردن مهره توسط آچار شماره)

 به سمت باال حرکت نخواهد داشت. ینخور کاب لنآ یاز حد ملز یشدر صورت بسته شدن ب: توجه

در ابتدا بوا نویم دور    يینتابلو که در دو جهت باال و پا کنددور تند و  ینالجهت اتصال به ترم Vac 111 ولتاژ با موتور گیر – 8

 گیرد. يو چرخش نیم دور در همان جهت در وضعیت کند قرار م CF3سنسور  يدنچرخش در وضعیت تند قرار گرفته و با د



 

47 

 

 ي( مو 17بوا آچوار )   یمقابول تنظو   يونیتپاور یازمورد ن یكيفشار استات يممماکز ینفشارشكن جهت تام یرش :5شماره  شیر – 9

 باشد

بوار ( و   45شوده )معمووال    یمفشوار بوه حود تنظو     یدنجهت قطع فرمان در صورت رس cفشار  يیچسو :فشارهای  سويیچ – 11

 باشد يبار ( م 12شده معموال )  یمآمدن فشار از حد تنظ يینپا صورتجهت قطع فرمان در  Aفشار  يیچسو

  .مثلث وارد تابلو کنترل میشود -سر کالف موتور جهت راه اندازی ستاره  6هر  :فاز موتور 3ترمینال  - 11

  .ترمیستور حفاظتي الكتروموتور که وارد تابلو کنترل میشود :موتور FTOترمینال  - 12

  .جهت حفاظت از روغن و سیستم هنگام باالرفتن بیش از حد دمای روغن :ترموستات روغن پاوريونیت - 13

 .گردد ال هیتر روغن پاوريونیت که مستقیما از طريق تابلو کنترل تلايه ميترمین - 14
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 90M، مدل Start elevator یونیتپاور یکی: نقشه اتصاالت الکتریمطالعه مورد -2-د یوستپ
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 روغن  کننده خنکسیستم  -3
آسانسوور   کنند، زيرا هنگوام پوايین آمودن    حرارت فراواني را ايجاد ميهايي هستند که  آسانسورهای هیدرولیكي، دستگاه اصوال 

که در نتیجه درجه حرارت روغن بواال   شود ميانرژی پتانسیل تبديل به انرژی جنبشي گرديده و بخشي از آن تبديل به حرارت 

ی پرترافیوک  هوا  سواختمان  به دلیل وابستگي دبي روغن به درجه حرارت آن، اسوتفاده از آسانسوورهای هیودرولیكي در    میرود.

جايي اجسام و بارهای  هدر مصارف پر ترافیک و در مواقعي که به سبب نوع معماری ساختمان يا نیاز به جاب اما .شود ميتوصیه ن

با توجه به باال رفتن درجوه حورارت روغون و تلییور دبوي روغون        ،سنگین مجبور به استفاده از آسانسورهای هیدرولیک هستیم

 .نیازمند سیستم تعديل درجه حرارت روغن خواهیم بود

روغن با مكانیزم فن و رادياتور نقش اساسي در مرتفع کردن اين مشكل ايفا نموده که در ايون   کننده خنکی ها سیستمامروزه  

 .ازيمپرد بخش به بررسي و نحوه نصب اين دستگاه مي

 

 اجزای اصلی کولینگ سیستم  -1-3

 محل خروج روغن خنک شده  - 1

 فن و رادياتور  -2

 باکس کنترل  -3

 پمپ مكنده پی شي کوپل شده با موتور -4

 محل ورود روغن گرم   -5

 ترموستات قابل تنظیم  -6

 
 کننده خنکاجزای يک دستگاه  :28شكل 

 

 موتور خانهمحل استقرار کولینگ سیستم در محل  -2-3

در فضای موتور خانه نصب گردد که حداکثر تبادل حرارتي را با بیورون  ای  روغن بايد به گونه کننده خنکسیستم به طور کلي  

در صوورت عودم وجوود دري وه تهويوه هووا        .فضای موتور خانه داشته باشد تا موجب گرم شدن فضای داخلي موتورخانه نشود

 بگردد که در اين صوورت بايود از ورق پوانچ در سواخت در     موتور خانه مستقر مي بروغن کنار در کننده خنکمعموال سیستم 

  .شده است ارائهه صورت شماتیک ب کننده خنکاز محل استقرار سیستم های  در زير نمونه .موتورخانه استفاده نمود

 

 
 کننده خنکهای مختلف نصب يک سیستم  حالت :29شكل 
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 روغن کننده خنکنصب الکتریکال سیستم  -3-3

به طور کلي دارای يک تابلوی برق کنترل جهت گزارش گیری از ترموستات روغن داخل تانوک   روغن کننده خنکی ها سیستم 

سیسوتم  توابلو فرموان    ،رسود  هنگامي که درجه حرارت روغن به حد تنظویم شوده ترموسوتات موي     .استپاوريونیت هیدرولیک 

 گردد.   دستور به استارت فن و پمپ مكنده داده و باعث چرخش روغن گرم در رادياتور مي کننده خنک

  .در زير شمای کلي نصب الكتريكال اين سیستم نمايش داده شده است

 

 
 کننده خنکشمای کلي نصب الكتريكال سیستم  :31شكل 
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 START ELEVATORی هیدرولیک ساخت شرکت ها سیستممزایای  -4

 

تحقیوق و  هوای   امروزه مطالعات بسیاری در واحد امامشابه يكديگر میباشد ی هیدرولیک ها سیستمبه طور کلي عملكرد تمامي 

مختلف جهت بهبود عملكرد و نمودار حرکتي آسانسورهای هیدرولیک بوه سوبب نووع اسوتفاده آنهوا انجوام       های  توسعه سازنده

باال بردن کیفیت حرکتي و ارتقاع ايمني سیستم در مواقوع   ها، سیستمبه طور کلي هدف از اين مطالعات و ارتقاع اين  .میپايرد

. بي شک در اين خصوص افزايش هزينه اولیه ذهن تمامي خريداران را درگیر خود استهم نین کاهش مصرف انرژی ضروری 

جديود اهمیوت نموودار    هوای   به همین سوبب در طراحوي   .خواهد کردنموده و بازار فروش اين آسانسورها را وارد رقابتي سخت 

  .سازنده قرار گرفته استهای  حرکتي مطلوب با هزينه کمتر مورد توجه تمامي کمپاني

 

ی ها سیستمتولید کننده های  ترين شرکت به عنوان يكي از اولین و بزرگ 1967از سال  ايتالیا START ELEVATORشرکت  

 و بوا و اسوتانداردها  هوا   روز ترين آيین نامه طبق به هیدرولیک یها سیستمهیدرولیكي با تكیه بر دانش روز اروپا اقدام به تولید 

 زير اشاره داشت.توان به موارد  بارز اين کمپاني ميهای  از ويژگي .است نمودهکیفیت با  مواد اولیه از استفاده

 

 اروپاروز های  و گواهینامهها  با استاندارد مطابقکیفیت باال  -1-4

و هوا   تولیود کننوده ملوزم بوه کسوب گوواهي ناموه       هوای   با توجه به حساسیت باالی سیستم آسانسورهای هیدرولیكي شورکت  

دارای  START ELEVATORشورکت   .اسوت استانداردهای بین المللوي در خصووص تولیود تموامي قطعوات اصولي و جوانبي        

کوه در   استها و شیرهای ترکیدگي  تمامي محصوالت خود از جمله جک ارائههای استاندارد جهت  و تست ريپورتها  گواهینامه

  .شده است ارائهاز آنها های  پیوست اين بخش نمونه

 

  Electronic Drives & Invertersی ها سیستمواحد تحقیق و توسعه با فعالیت روزانه در جهت تولید  -2-4

شیرهای هیدرولیک همواره يكي از پیشگامان ايون   کنترلهای  همگام با تكنولوژی الكترونیک روز دنیا در تولید برد اين شرکت

تحوول بزرگوي را در بهبوود نموودار حرکتوي آسانسوورهای        11M Group valvesاز قبیول   يهواي  مدل ارائهصنعت بوده و با 

 . هیدرولیک ايجاد نموده است

 

 
 11Mپاوريونیت  :31شكل 
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 ها  ی مکانیکی در جهت کاهش هزینهها سیستمی با نمودار حرکتی بهبود یافته با استفاده از ها سیستم ارائه -3-4

توانسوته   90Mمودل پرفوروش    ارائوه ی کنترل الكترونیكي شیرهای برقي اين شرکت با ها سیستمبا توجه به گران قیمت بودن 

اينوورتر دار  هوای   نمونه مكانیكي کنترل دور آسانسور را توسط يک گیربكس کوچک تولید و با قیموت قابول مقايسوه بوا نمونوه     

  مطرح ديگر اجرا نشده است.های  برنداين روش در هیچ يک از  .دهد ارائهتر  تولید کننده ديگر و با حرکتي نرمهای  شرکت

 

 
 90Mموتور پاوريونیت مدل  :32شكل 

 

  با گروه شیرهای داخلیها  ساخت پاوریونیت -4-4

افوراد  است که با اين ايده توانسته دسترسوي  ای  هايي با شیرهای کنترل داخلي تنها تولید کننده اين شرکت با تولید پاور يونیت

عودم نفووذ اجسوام خوارجي و     هوا   ديگر ايون پاوريونیوت  های  از مزيت .غیر متخصص به شیرهای حسام کنترلي را محدود کند

 . محیطي به محفظه تانک روغن و به سبب آن عمر طوالني روغن خواهد بودهای  آلودگي

 

 
 شیرهای داخلي :33شكل 

Change speed Gear motor 
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  EN81-2افزار انتخاب سیستم با تکیه بر استاندارد  نرم ارائه -5-4

انتخاب آن لحاظ نمووده و امكوان   توانسته تمامي موارد استاندارد هیدرولیک را طي  SEHافزار پیشرفته  نرم ارائهاين شرکت با 

 اشتباه توسط محاسبات نموداری توسط کاربران را به صفر برساند. 
 

 
 SEHنرم افزار  :34شكل 

 

  محاسبات استاندارد هیدرولیک ارائه -6-4

ايون موضووع هموواره دغدغوه      ،محاسبات هیدرولیكي سیستم منصوبه در سواختمان بوه بخوش اسوتاندارد     ارائهبا توجه به الزام 

فروشنده آسانسور بوده که با تالش گروه سیگما و همكاری کمپواني سوازنده ايون محاسوبات بور حسوب اسوتاندارد        های  شرکت

EN81-2 گردد مي ارائه. 
 

 بین المللیهای  آموزش فنی و شرکت در نمایشگاههای  زاری دورهبرگ  -7-4

با همكاری شرکت سیگما به عنوان نماينده انحصاری محصووالت خوود، سواالنه اقودام بوه       START ELEVATORشرکت 

هوای   تموامي نمايشوگاه  و بوا حضوور در   ی هیودرولیک نمووده   هوا  سیسوتم آموزشي جهت نصب و راه انودازی  های  برگزاری دوره

مدارک فني محصوالت جديد در ارتقای علموي   ارائهالمللي صنعت آسانسور و اعزام کارشناسان فني و فروش خود همواره با  بین

 .کند نمايندگان خود نقش مهمي ايفا مي
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 1394نمايشگاه بین المللي صنعت آسانسور و پله برقي سال 
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   و گزارش عملکردها  گواهینامه -4-پیوست الف
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 يادداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


