گروه فنی مهندسی خلیج
فرم استعالم

نام شرکت :

نام پروژه:

نام درخواست کننده :

نام شهر:

موبایل:

www.GulfGrp.ir
تلفن 021 -66139767 :

09..................
....................................

تلفن دفتر:

تلفکس 021 – 66130583 :
@BalabarKhalij 09905417794

1399 / ........ / ........

تاریخ:

)(Telegram - WhatsApp
Gulfgrp.com@gmail.com

الف( کادر اطالعات اصلی و پایه ای :
 )1کف تا کف ( طول مسیر حرکت) ......... :متر

سه فاز

 )2نوع برق  :تکفاز

 )3تعداد ایستگاه (توقف) ......... :

حتما دقت فرمایید که طول مسیر حرکت (کورس حرکت) از کف ایستگاه اول تا کف ایستگاه آخر بوده و ارتفاع طبقه آخر تا زیر سقف و ارتفاع چاله به آن اضافه نشود.

ب( کادر اطالعات کفی/کابین و درب ها :

باالبر /هوم لیفت
کابین دارد :

کفی( با تزیینات دیواره و کف):

 3و  4نفره
ظرفیت

وزن مفید350kg :

750kg

500kg

درب طبقه  :ندارد

با کفی(  4تُن)

جنس و نوع کابین :

مجاور L
حتما دقت داشته باشید که حداکثر سرعت برای

نوع درب کابین :

سیستم های باالبری و هوم لیفتی  0.2متر بر ثانیه می باشد.

متراژ شلنگ درخواستی 3 :متر

750 kg

خودرو بر :

تونلی

4متر

1000 kg

1250 kg

................. kg

:::::

تک درب
دارد

 5و  6نفره

 7و  8نفره

باالی  10نفره

وزن کابین :

...........................
نیمه اتوماتیک

نوع برق :

.....................

تمام اتوماتیک

سرعت حرکت کابین  0.4 :متر بر ثانیه

تابلو فرماننن

5متر

خودرو بر با کابین (  5تُن)

 0.5متر بر ثانیه
(سه فاز)

(تکفاز با اینورتر)

کاراسلینگ پاراشوت دار با فلکه و سرجک و گلدونی کامل

ج) کادر شرایط چاهک و محل نصب و تاییدیه نهایی
موقعیت نصب جک:
جک از بغل غیر مستقیم
جک از زیر (جک مرکز)
جک از بغل مستقیم

نوع ریل:

T5

T9

T16

DBG
دهانه ریل (نوک به نوک ریل)
G
فضای پشت تیغه ریل تا آهنکشی(  ............ : ) Aسانتی متر

 ............ :سانتی متر

ارتفاع چاله ( : ) Pit

 ........... :سانتی متر

ارتفاع اورهد (کف طبقه آخر تا زیر سقف )  ........... :سانتی متر

سیستم دارای ترافیک باال
توضیحات:

محل مهر و امضاء

cm

cm Y :

X:

cm

cm C :

B:

