رشکــت آسانســور و پلــه برقــی ارک
(اندیشه راه کامل)
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رشکــت طراحــی و مهندســی اندیشــه راه کــال (ارک) یــک رشکــت
ایرانــی اســت کــه بــا اعتقــاد بــه قابلیــت هــای فزاینــده هــا و
مونتــاژ پیرشفتــه و مــدرن  ،مشــاوره  ،فــروش  ،نصــب و راه انــدازی
و ارائــه خدمــات پــس از فــروش انــواع پلــه برقــی و آسانســورهای
مســافربر و آسانســورهای تجاری – اداری – مســکونی و همچنین

مجتمع های مسکونی نگین
 8برج 16 ،دستگاه آسانسور مسافر بر ظرفیت
 630کیلوگرم
کالس حفاظتی IP21
طول حرکت  40متر
 12توقف
مجتمع تجاری میالد نور – شهرک غرب
مجتمع اداری – تجاری صبا جهاد – خیابان آیت اله مدنی
مجتمع مسکونی رز – فردوس غرب
مجتمع تجاری چهارباغ – اصفهان
مجتمع فرهنگی مذهبی شاهچراغ – شیراز
مجتمع فرهنگی مذهبی مصالی قم
مجتمع مسکونی سنبل – فرمانیه – دیباجی جنوبی
مجتمع مسکونی کوهستان هشتم – فرمانیه – دیباجی جنوبی
مجتمع مسکونی ذوالفقار ( کوهستان )
سازمان پاالیش و پژوهش خون /سازمان انتقال خون
نیروگاه و سد آبی سیمره – طرحهای آب و انرژی (رشکت فراب)
پاالیشگاه نفت آبادان (رشكت فراب
سد سبالن
مجتمع فوالد سبا – رشکت فناور معادن و فلزات () MMTE

صنعتــی ،مقــاوم در رشایــط جــوی خــاص فعالیــت مــی منایــد.
رشکــت ارک از معــدود تأمیــن کننــدگان آسانســورهای صنعتــی
و  HEAVYDUTYبــا کالس حفاظتــی  IP66-IP54و EEX
(ضــد انفجــار) ب ـرای کارگاه ســیامن  ،پرتوشــیمی ،نیــروگاه هــا،
پاالیشــگاه هــا ،ســدها و بیامرســتان هــا مــی باشــد.

بیمارستان دامغان
ساخت و نصب  10دستگاه آسانسور مسافربر
تخت بر ،ظرفیت  1600و  630کیلوگرم
کالس حفاظتی IP21
طول حرکت  20متر
 6توقف

نیروگاه و سد آبی کارون 4
 2دستگاه آسانسور باربر ظرفیت 1200
کیلوگرم
کالس حفاظتی IP54
طول حرکت 105متر
 6توقف

هتل چغارت – یزد
رشکت سيامن تهران
رشکت ملی فوالد ایران (طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ آهن چغارت)
رشکت سیامن الر سبزوار
نیروگاه حرارتی توازن اصفهان) )HPE
رشکت سیامن قشم
رشکت سیامن هگمتان
رشکت سیامن فراز فیروزکوه
بیامرستان آموزشی خرم آباد ( طرح عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی )
بیامرستان بافت (طرح عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی)
رشکت فوالد مبارکه اصفهان
نیروگاه و سد آبی سنگ توده -کشور تاجیکستان ( رشكت فراب )
پاالیشگاه نفت اصفهان (رشکت ناموران ) ATEX – EEXضد انفجار
مجتمع استیل سیرجان ( رشکت فناور معادن و فلزات ) MMTE

نیمه پکیج ساخت آلمان

موتور و اینورتر ساخت کارخانه  ThyssenKruppآملان
و تابلو فرمان ساخت کارخانه  New Liftآملان

2 m/s 25 Stops 1000 kg , 630 kg

موتورهای گیرلس  DAFساخت  THYSSEN KRUPPآملان
مناسب برای ساختامنهای مرتفع مسکونی ،اداری  ،تجاری و
صنعتی با رسعتهای باال

HEAVY DUTY

حداکرث راندمان
حرکت نرم و بدون لرزش
حداقل مرصف انرژی الکرتیکی
مناسب برای محیطهای مرطوب و آلوده به ریز گردها با درجه
حفاظتی IP 54

کنرتل رسعت  MFC 21ساخت کارخانه
 THYSSENKRUPPآملان
قابلیت برنامه ریزی برای رسعتهای باال
قابلیت حرکت نرم و بدون لرزش آسانسور

بــرد میکــرو پروســری  FST2xTســاخت کارخانه NEW
Lift

آملــان

قابلیت کنرتل گروهی  8آسانسور
قابلیــت رسویــس دهــی بــه ســاختامنهای مرتفــع تــا 64
طبقــه
قابلیت برنامه ریزی ورودی و خروجی ها
مجهز به سیستم نجات اضطراری

معرفی محصوالت شرکت LIFTEQUIP

رشکــت  LIFTEQUIPجــزء گــروه  ThyssenKruppآملــان و تحــت نظــارت
ایــن کارخانــه ق ـرار دارد .مدی ـران رشکــت ارک از ســال  1365در زمینــه
تولیــد آسانســور فعــال بــوده و بیــش از  20ســال اســت بــا رشکــت
 LIFTEQUIPهمــکاری دارنــد کــه ایــن همکاری از ســال  1381در رشکت
ارک ادامــه یافتــه اســت .گســردگی و کیفیــت برتــر تجهیـزات همـراه بــا
طراحــی و مهندســی و نصــب توســط مهندســین و تکنســین هــای ایــن
رشکــت باعــث گردیــد حجــم فــروش محصــوالت رشکــت LIFTEQUIP

بــه میـزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه و رشکــت ارک بعنــوان یکــی از
بهرتیــن مناینــدگان فــروش  LIFTEQUIPدر ای ـران محســوب گــردد.
اینــک بــا گذشــت قریــب بــه  20ســال از تاریــخ ارائــه خدمــات و معرفــی
محصــوالت و تجهیــزات رشکــت  LIFTEQUIPآملــان ،توســط رشکــت
ارک ،توانســته ایــم جایــگاه ویــژه ای را درمیــان رشکــت هــای ســیامن،
پرتوشــیمی ،ســدهای نیروگاهــی در کنــار مجتمــع هــای مســکونی و
مراکــز تجــاری کســب منائیــــم.

Frequency Inverter MFC 20/21 / Data table

Inverter type

Irated / Imax [A]

Motor power [kw]

Dimens [W*H*D]

MFC 20/21-09

12 / 18

4.2

305 * 345 * 207

MFC 20/21-15

18 / 30

7.5

305 * 345 * 207

MFC 20/21-32

32 / 48

14

305 * 345 * 207

MFC 20/21-48

50 / 75

24.5

330 * 460 * 223

MFC 20/21-60

60 / 110

28.5

344 * 523 * 295

MFC 20/21-105

115 / 180

49

600 * 1950 * 466

TW 63

MODKIT MO61

PMC
DAF 210/270

TW 45

Data Table (1:1 or 2:1)
MODKIT MO61 S

Machine

Q [kg]

V [kg[

TW 45 B *

320 - 1.300

0.5 - 1.25

TW 63 *

600 - 2.000

0.4 - 2.0

TW 130 *

1.000 - 3.000

0.5 - 2.5

TW 160 *

1.800 - 3.500

0.63 - 2.0

TW 263 B

2.000 - 4.500

0.63 - 1.0

TW 332 B

2.800 - 6.000

0.4 - 1.6

MINI-Gearless

450 - 2.000

1.0 - 2.0

COPACT-Gearless

1.600 - 2.750

1.6 - 4.0

* Getriebe mit synthetischem ol and wazlagern
*Machines with synthetic oil and roller bearings

]

آسانسور پکیج LEA

 Lea Familyآسانســورهای پکیــج بــا کاربــری و ظرفیــت هــای
متفــاوت  ،محصولــی جدیــد از رشکــت  LIFTEQUIPکــه در
مــدت زمــان کوتاهــی توانســته جایــگاه ویــژه ای در بازارهــای
جهانــی بــه دســت آورد.
ایــن آسانســورها بــا سیســتم بــدون موتورخانــه ( )MRLهمـراه
بــا پیرشفتــه تریــن تکنولــوژی در زمینــه درایــو و موتورهــای
بــدون گیربکــس (گیرلــس) و نــوع نصــب منحــر بــه فــرد،
انتخــاب مناســبی ب ـرای ســاختامنها بــا محدودیــت ابعــاد چــاه
مــی باشــد .همچنیــن  LEA FAMILYبــا گســردگی مــدل و
نــوع جنــس کابیــن و درهــا ( متــام شیشــه ای  ،نیمــه شیشــه
ای  ،اســتیل –شیشــه ای ،اســتیل ) ســقف  ،تزئینــات داخلــی
کابیــن  ،روشــنایی و ...یکــی از گزینــه هــای مطلــوب جهــت
ســاختامنهای اداری و برجهــا و اماکــن مســکونی در کنــار مراکز
صنعتــی و کارخانــه جــات بــا کاربــری صنعتــی مــی باشــد.
 LEA FAMILYبــر اســاس نــوع کاربــری و ظرفیــت بــه دســته
هــای زیــر تقســیم مــی شــود کــه هــر یــک دارای ویژگــی خــاص
متناســب بــا نــوع کاربــری اســت.

Type of LEA
MRL , 450-1000 kg , 1 m/s , Standard dimension
MRL , 450-1000 kg , 1 m/s , Adaptable dimension
MRL , 450-5000 kg , 0.5 – 2 m/s
MR , 6000 kg , up to 1 m/s , door width up to 3000 mm

Lea Standard
Lea Flexible
Lea comfort
Lea Cargo

]

رشکــت  NEWLIFTکــه مرکــز آن واقــع در شــهر مونیــخ آملــان می باشــد،
یکــی از معروفرتیــن ســازندگان تابلــو فرمــان و قطعــات الکرتونیکــی
آسانســور اســت  .و بــا بهــره گیــری از جدیدتریــن و پیرشفتــه تریــن
تکنولــوژی روز دنیــا موفــق گردیــده کــه نســل جدیــدی از بردهــای تابلــو
فرمــان  FST-X2Tرا بــه بــازار آسانســور ارائــه دهــد  .نصــب و کاربــری
آســان  ،راهــری و بهــره بــرداری ســاده از مختصــات ایــن تابلــو مــی
باشــد.
رشکــت ارک در طــی ســالیان طوالنــی همــکاری و داشــن منایندگــی
رشکــت  NEWLIFTتوانســته بــا ترکیــب تجهیـزات مکانیــک LIFTEQUIP
و تجهیـزات الکرتونیکــی  NEWLIFTنیــم پکیــج آسانســور بــا کیفیت برتر
را بــه مشــریان خــود ارائــه دهــد .

قابلیتهای تابلو فرمان NEWLIFT

1.1طراحی برای آسانسورهای کششی (گیرلس وموتور گیربکس ) و هیدرولیک و خودروبر
2.2قابل استفاده برای سفارش های خاص
3.3صفحه منایش TFT
4.4ارتباط رسیال به صورت  LON BUSو CAN BUS
5.5سه مدل متفاوت مانیتورینگ
6.6قابلیت گروه کردن تا  8آسانسور
7.7قابلیت اتصال به مودم
8.8قابلیت کنرتل از راه دور
9.9قابلیت ارتباط با  35درایو مختلف
1010رصفه جویی در انرژی () ++A
1111مناسب برای آسانسورهای با سطح شیب دار
1212قابلیت برنامه ریزی  80ورودی و خروجی
1313قابلیت آتش نشانی با توجه به استانداردهای آسیا ،اروپا و آمریکا
1414کنرتل کامل بر عملکرد سیستم نجات اضطراری
1515قابل رمزگذاری بر روی برد اصلی
1616قابلیت زمانبندی پارک در تاریخ های مختلف با تنظیم دقیق ( هفته ،روز ،ساعت )
1717مناسب برای بیامرستان ها و اورژانس ها
1818قابل استفاده تا  64طبقه بصورت Collective Selective
1919کنرتل کردن حداکرث ســـه درب
2020مناســب بــرای آسانســورهای بــدون موتورخانــه  ( MRLقابلیــت نصــب درایــو داخــل چــاه
آسانسور ) و نصب تابلو در محل ستون درب
2121سازگار با محیط زیست
2222سیستم  Relevellingبسیار دقیق در حد میلی مرت
 Direct To Floor2323واقعی
2424بدون نیاز به نصب دور اندازهای اجـباری
2525بــدون نیــاز بــه نصــب سنســورهای آهرنبایــی  LEVELطبقــات در محیــط هــای آلــوده بــه
گازهای قابل انفجار ()EEX
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