
پارس آسان تک نواندیش

آسانسور هاى هیدورلیک

درحال حاضر بسیارى از معماران در طراحى ساختمان هاى کمتر از 5 طبقه 
و لوکس مانند پاساژها،هتل ها،ساختمان هاى مسکونى و تجارى ،ویالهاى 

دوبلکس و تریبلکس و...از آسانسور هاى هیدرولیک از نوع شیشه اى
 و پانورما استفاده مى نمایند که عالوه بر نقش کاربردى آسانسور در 

ساختمان از نظر زیبایى نیز در معمارى نقش خوبى را ایفا مى نماید.

1-حرکت یکنواخت و بدون صدا

2-توقف مالیم و هم تراز شدن بهتر کابین در طبقات

3-حرکت رو به پایین با نیروى وزن  وموتور خاموش

4-افزایش ایمنى سیستم و کاهش خطر سقوط کابین به دلیل

 استفاده از جک 

5-افزایش فضاى کابین به دلیل حذف وزنه تعادل

6-اعمال بار مربوط به آسانسور به کف چاه و عدم تحمیل

 بار اضافى به ساختمان
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 Home li� آسانسور خانگى

با اشــغال حداقل فضاى ممکن براى جابه جایى افراد
 بارعایت کلیه  نکات ایمنى الزم طراحى و تولید شــده اســت.
این نوع سیســتم ها معموالبراى ســاختمان هاى 2 الى 4 طبقه

،آپارتمان هاى دوبلکسرســتوران هاى شیک،فروشگاه هاى
 شــیک و ســاختمانهایى که از قبل پیش بینى وتعبیه نشده 
اســت وبه همین دلیل برحسب شرایط ساختمان وامکانات

 بالقوه در داخل یا خارج –ســاختمان نصب مى شود.

.حرکت نرم وبى صدا
.عدم نیاز به کندن زمین وبنایى

.نصب آسان وسریع
.ایمنى باال

70w صرفه جویى در مصرف برق
داراى سیستم اضطرارى هنگام قطع برق

عدم وجود موتورخانه در باالى ساختمان،کاهش بار
 روى ساختمان و آرامش ساکنین

قابلیت اجرا بابرق تک فاز وسه فاز
هزینه هاى سرویس ونگهدارى پایین

طول عمر باال وکیفیت خوب قطعات
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.بـاالبـرهـاى هیـدرولیـکى 
از نـوع آسانـسورهـیدرولیک مى باشد طورى طراحى شده

 اسـت که به طور مداوم در ساخـتمان استـفاده شود.

فواید باالبر هاى هیدرولیک:

نیاز به حداقل فضا،عمق چاله(پیت) و اورهد
قابلیت اجرا ونصب با برق تک فاز و سه فاز

حداقل میزان تخریب ،بنایى وغیره در ساختمان
نصب وراه اندازى در کمترین زمان ممکن

داراى حرکت نرم وبى صدا
استهالك بسیار پایین

ایمنى باال

 

.پاوریونیت
 آسـانسورهاى هیدرولیکى شامل الکتـروموتور،پمپ

 و شـیربرقى مى باشـد.
شیربرقى ،پمپ والکترو موتورها از بهترین کیفیت ها

 ومعروفترین تولیدکننده هاى اروپایى تدارك دیده مى شوند.


