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مشخصات کاﻻ

واحد

مقدار

پكيج كامل آسانسور جهت نصب در ساختمان ستاد
آسانسور گيرلس  12نفره  14توقف با سرعت حداقل 2m/s-2.5
موتور آسانسور گيرلس مغناطيس دائم با حداقل  240استارت بر ساعت
فلكه اصلي داراي شيار  Vسخت كاري شده فلكه استاندارد حداقل 320mm
كابين تمام استيل فابريك كارخانه بصورت پيچ و مهره اي
پالت شدهLD plusيا  Mcs1يا مشابه با مشخصات حداقلي
ديواره هاي كابين ورق آهني  RALو استيل ضد زنگ Scotch briteسخت
سقف كاذب طاق دار و ارتفاع مفيد حداقل  2200mmونور پردازي
شستي كابين تمام استيل scatch briteو سنگ كف يك تكه توكار گرانيت
يوك ها ورق پيچ و مهره اي با رنگ الكترو استاتيك مدل  Ecsيا مشابه
ترمز ايمني)پاراشوت( دوجهته استاندار همخوان با سرعت آسانسور
داراي گواهينامه هاي روز مورد تائيد اداره استاندارد ايران و استانداردهاي روز اروپا
گاورنر)كنترل كننده سرعت( دوجهته
داراي حداقل گواهينامه UCMو EN81+A3
تابلو فرمان آسانسور داراي پروسسور فوق پيشرفته داراي حد اقل گواهي EMC EN61800-3
به همراه درايو استاندارد فابريك
سيم هاي بكسل با استحكام فوق العاده باﻻ و حداقل خستگي
با هسته مركزي فوﻻد ي داراي تائيديه استاندارد ايران و اروپا
چشمي پرده اي  2متري حداقل  32ديود نوري با برد يكپارچه وهمخوان با برد سر درب كابين
داراي شفت انكودر براي شناسايي موقعيت دقيق كابين آسانسور در طبقات داراي كﻼس حفاظتي
ip67
رولرهاي كابين بدون نياز به روغن كاري داراي حركت فوق العاده نرم و بدون صدا
بافر هيدروليك متناسب با ظرفيت
آسانسور و كليه قطعات ميبايست داراي حداقل  5سال گارانتي
آسانسور و كليه قطعات ميبايست داراي حداقل 15سال خدمات پس از فروش باشد
نصب و راه اندازي و تائيديه اداره استاندارد به عهده پيمانكار ميباشد.
پيمانكار مجاز به بازديد از چاله هاي آسانسور قبل از اعﻼم نرخ ميباشد
كل اجناس آسانسور بصورت پك شده و پالت شده تحويل داده مي شود.
تمامي فايل محاسباتي و آناليز حركتي و نقشه ها مي بايستي به كارفرما ارائه گردد..
نصب كامل آسانسور به همراه كليه كارهاي ساختماني اعم از داربست
و جرثقيل سيمانكاري و سنگ اطراف درب ها
ثبت نام استاندارد و اخذ گواهي آسانسور و بيمه يكساله آسانسور
و ساير هزينه هاي قيد نشده بعهده پيمانكار ميباشد.
آسانسورها ميبايست به صورت  Duplexكار كنند.
مدارك و مستندات و فايلهاي ضميمه پكيج ها ميبايست تحويل كارفرما گردد.
پكيج هاي ارائه شده ميبايست داراي گواهينامه  certficateسازنده  OEMباشند
پروانه طراحي و منتاژ آسانسور و پروانه كسب اتحاديه آسانسوربايستي به كارفرما ارائه گردد
ترجيحا پكيج پالت شده ي  Witturمدل  W Lineيا W line EQ
يا پكيج هايي با كيفيت و استاندارهاي مشابه
1

ضمنا جمع آوري آسانسورهاي موجود در تعهد پيمانكار مي باشد
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بهاء واحد به عدد ))﷼((

قيمت کل کاﻻ
))﷼((

توضيحات

بهاء واحد به حروف ))﷼((

به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی به عدد
به حروف
))﷼((

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه  -ساختمان شرکت ملی نفت ايران  -شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )تدارکات کاﻻ( -
واحد  - 506روح ﷲ پسنديده تلفن ) (07132138436فاکس ) (07132314447ايميل )(

هزينه حمل
))﷼((

به عدد
به حروف

جمع کل
))﷼((

به عدد
به حروف

نام و امضاء و مهر فروشنده:

قيمت کاﻻ ))﷼((

