
 

 

 

  

 پایور آسانبرفنی مهندسی شرکت 

 مبتکران صنعت 

Paivar Asanbar Mobtakeran Sanaat 

 

 

 و اندازي راه و نصب طراحي، مشاوره،

 آسانسور انواع فروش از پس خدمات ارائه 
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 و نصب طراحي، مشاوره، زمينه در را خود فعاليت 1385 سال در آسانبر پایور شركت

 پله و هيدروليك كششي، آسانسورهاي انواع فروش از پس خدمات ارائه و اندازي راه

 كرد. شروع اهواز شهر در فني، و تخصصي مجوزهاي و ها گواهينامه دریافت با برقي،

 درباره شرکت:

 در آسانسور فروش نمایندگي اولين و است شده كشور وارد پيش سال 5۰ حدود در امروزي صورت به آسانسور

 توسط ایران در كارخانه شد. اولين وارد ایراني شركت یك توسط كه باشد مي سوئيسي شركت یك به مربوط كشور

  گردید. بنا سوئيسي شركت یك ليسانس تحت قزوین البرز صنعتي شهر در 135۰ سال در سازي شهر و مسکن وزارت

 تاریخچه آسانسور:
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 شرکت پایور آسانبر

 

 :فروش از پیش خدمات

 اختيار در و پروژه از بازدید معماري، هاي نقشه بررسي 

 آناليز اوليه، قيمت ارزیابي اوليه، اطالعات گذاشتن

 سرعت، و ظرفيت ترین مناسب معرفي و ترافيك

 تجهيزات و قطعات انتخاب جهت مشاوره طراحي،

 سازي آماده و كشي آهن هاي نقشه ارائه متناسب،

 ... و چاهك

 

 :داد قرار عقد زمان در تعهدات

 یکسال مدت به گارانتي اي دوره خدمات ارائه

 و سرویس آسانسور خدمات ارائه ،(قطعات جهت)

 قطعات تامين پشتيباني، ارائه خدمات نگهداري

 :مهندسی و طراحی واحد

 متشکل شركت این مهندسي و طراحي دپارتمان 

 دهنده ارائه تجربه، با متخصصين و مهندسين از

 اجرائي نياز مورد هاي نقشه فني، هاي مشاوره

 بهينه برداري بهره جهت محاسبات و آسانسور

 انتها تا ابتدا از ساختمان موجود فضاي از كارفرما

 اخذ و كامل تحویل تا همراهي .بود خواهند شما با

 و فني دپارتمان هاي مسئوليت از استاندارد گواهي

 .باشد ميپایور آسانبر  شركت مهندسي -طراحي
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 شرکت پایور آسانبر

 :فروش از پس خدمات 

 براي محصول كيفيت از پس خرید هر در كه مواردي از یکي 

 ارائه و فروش از پس خدمات است، مهم و مطرح مشتري

 دغدغه بي و مناسب خرید بر تایيد خود كه واقعيست گارانتي

 جربهت ها سال بر تکيه باپایور آسانبر  مهندسي شركت. باشد مي

 مسئول و مشاور را خود قرارداد، انعقاد لحاظ از تعهد، و

 از پس خدمات نصب، مراحل در مشتري هاي نياز به رسيدگي

 مي خود تجربه با هاي تکنسين توسط سرویس ارائه و فروش

 .داند

 موقت تحویل ي لحظه از شركت، فروش از پس پشتيباني واحد

 به رسيدگي مسئوليت آسانسور، استاندارد گواهي اخذ تا

 .دارد بعهده را مشتري هاي درخواست

 

 :نگهداری و سرویس

 و كلي خرابي از پيشگيري ، سرویس ماهيانه، مرتب بازدید

 و تر طوالني منصوبه قطعات مفيد عمر كه نحوي به نگهداري

 و سرویس واحد وظایف از گردد كمتر آنها استهالک

 .است پایور آسانبر شركت نگهداري

 دقراردا طي منصوبه آسانسور نگهداري استاندارد، اخذ از پس

 واحد، این. گردد مي واگذار سرویس واحد به اي داگانهج

 كار از صورت در است موظف ماهيانه منظم بازدید بر عالوه

 قت،و اسرع در روز همان خرابي، اعالم از پس آسانسور، افتادن

 .نماید اعزام اشکال رفع براي را خود كارشناس نيروي

پایور  مهندسي شركت شده ارایه خدمات و محصوالت كليه

 يم اجناس نوع به بسته گارانتي سال پنج تا یك داراي آسانبر

 رضایتمندي بهبود جهت در محترم مشتریان با همواره و باشد

 .بود خواهيم همگام
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 شرکت پایور آسانبر

 

 

  

 :موتور گیربکس

 :موتور گیرلس

 

از كمپاني هاي معتبر اروپایي و آسياي شرقي از جمله مونتاناري، آلبرتوساسي، الکمپ در این شركت، موتور گيربکس هاي مورداستفاده 

ایتاليا، زیالبگ آلمان و ناوتك كره جنوبي كه درصد باالیي از بازار جهاني را به خود اختصاص داده اند و همچنين در حمایت از كاالهاي 

زار است، تهيه و نصب مي گردد. موتورهاي مورداستفاده با داشتن استاندارهاي ملي، موتور بهران كه یکي از بهترین برندهاي موجود در با

نرم و بدون صدا را فراهم ضریب اطمينان استفاده كنندگان از آسانسور را باال برده و حركتي  En81و  ISO9001-2000جهاني مانند 

 ه به باال طراحي و ساخته شده اند.مي سازد. این موتورها جهت آسانسور با سرعت هاي مختلف از یك متر بر ثاني

( راه حل مناسبي براي مشکل ارتفاع و یا نبود فضاي موتورخانه مي باشد. این موتورها به دليل GEARLESS) گيرلساستفاده از موتورهاي 

كمتر و حركت بسيار كم حجم بودن مي تواند در داخل چاهك آسانسور نصب شود. همچنين این موتورها داراي صداي كم، مصرف برق 

( ناميده مي شود، كه به جاي سيم پيچ داراي مگنت دائم بوده SERVO MOTORنرم و آرام مي باشد. نسل جدید این موتورها سروموتور )

چنين  متر بر ثانيه و هم 1۰این موتورها افزایش سرعت تا ميلي متر مي رسد. از دیگر مزایاي  %1این نوع موتورها به  STOPو  STARTو دقت 

 حذف روغن كاري گيربکس و یاتاقان مي باشد.
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 شرکت پایور آسانبر

 

 :شستی های احضار کابین و طبقات

این شركت جهت بهبود كيفيت و سهولت در نصب از بهترین شستي هاي داخل یا برندهاي اروپایي استفاده مي نماید. در تصویر 

انواع شستي و پنل هاي استفاده شده توسط شركت پایور آسانبر را مالحضه مي فرمایيد. پنل داخل كابين داراي تنوع، زیبایي و  زیر

 متري ساخته مي شوند. 2متري و  1كيفيت باالیي مي باشد و به دو صورت 

                                                   

 :تابلو فرمان

متر بر ثانيه حركت  5/2امروزه تابلوفرمان ساخت داخل، تقریبا درصد باالیي از بازار كشور را به خود اختصاص داده و تا سرعت 

تابلوها از نوع ميکروپروسسوري مجهز به سيستم عيب یاب مي باشد كه بنا به حجم ترافيکي، عمودي آسانسور را پوشش مي دهند. این 

 تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 شرکت پایور آسانبر

  

 قطعات مصرفی:

 سیم بکسل: -1

مرغوب ترین سيم بکسل ها از شركت گستاوولف آلمان تهيه مي گردد كه این طناب هاي فوالدي 

 مخصوص آسانسورهاي كششي مي باشد و به دو نوع مغزي كنفي و فوالدي تقسيم مي شود.

 تراول کابل: -2

 تهيه مي گردد. PVCتراول كابل مورد استفاده از كارخانه دتوایلر سوئيس با روكش 

 گاورنر: -3

 این قطعه كه به نحوي تنظيم كننده مکانيکي سرعت مي باشد، طبق استاندارد ایران تهيه مي گردد.

 پاراشوت: -4

افزایش نامي سرعت به هر دليلي ترمز ایمني آسانسور روي یوک كابين نصب مي شود كه در صورت 

گيرد حركت كابين را متوقف مي نماید و در دونوع تدریجي و  و باتوجه به فرماني كه از گاورنر مي

 لحظه اي مي باشد.

 ریل های راهنما: -5

از حساس ترین قسمت هاي ثابت یك آسانسور ریل هاي راهنما مي باشد كه از بهترین نوع ریل مي 

 ایتاليا و یا سوپر ساوراي اسپانيا اشاره كرد. توان به مونته فرو

ریل ها در حالت عادي كار آسانسور، نيروي زیادي را متحمل نمي شوند ولي در مواقعي كه ترمز 

فشار زیادي وارد مي شود كه در صورت درست انتخاب  ااضطراري )پاراشوت( فعال مي شود به ریل ه

 ست در آن ها جهت افقي انحنا و پيچش ایجاد شود.نکردن نوع ریل و یا فواصل براكت ها ممکن ا

 

 از اعم قطعات مصرفي به كار رفته در آسانسور مي توان به :
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 شرکت پایور آسانبر

 

 :کابین  

كابين هاي آسانسور پایور آسانبر متناسب با كاربردي پروژه و همگام با 

استانداردهاي جدید بين المللي و با رعایت كليه اصول ایمني ساخته مي شود. در 

مختلف رعایت مي گردد. این كابين ها تمام نکات ایمني كف، سقف و قسمت هاي 

دیواره داخلي كابين بنا به سليقه  جداره كابين از ورق گالوانيزه ساخته مي شود.

، استيل )طرح دار یا خش دار( و شيشه باشد. PVCمشتري مي تواند از فرميکا، 

تمامي كابين ها بنا به سليقه مشتري داراي زنگ خطر، تهویه مناسب، نورپردازي 

)ترمزایمني(، سيستم كنترل وزن، پرده نوري و ... مي باشد.  غيرمستقيم، پاراشوت

 كابين ها بسته به سفارش مشتري مي تواند ساخت ایران و یا تركيه اي باشد.



 

8 
 

 شرکت پایور آسانبر

  

 درب:

جهت كاركرد منظم و صحيح آسانسور نقش مهمي ایفا 

مي كند. یك آسانسور خوب باید درب هاي مناسب و 

داشته باشد. درب آسانسورها به دو با كيفيت باالي را 

صورت نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك وجود دارد. 

در سيستم نيمه اتوماتيك درب طبقات به صورت 

لوالیي و در تمام اتوماتيك به صورت كشویي مي 

باشد. درب كابين بسته به فضاي چاهك آسانسور مي 

 تواند اتوماتيك یا به شکل اتوبوسي باشد. نوع درب از

نظر این كه تمام اتوماتيك، نيمه اتوماتيك، ایراني، 

خارجي و ... باشد، از دغدغه هاي اصلي كارفرمایان 

محترم است كه با یك مشاوره خوب و مناسب از طرف 

مجري آسانسور مي تواند رفع گردد. البته جهت زیبایي 

و دكوراتيو بودن مي توان درب هاي كشویي را استيل 

 انتخاب نمود.

 كتمام اتوماتيدرب 

 كنيمه اتوماتيدرب 

 درب طبقه
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 شرکت پایور آسانبر

  

 آسانسور هیدرولیک:

این شركت نه تنها در نصب آسانسورهاي كششي موفق مي باشد بلکه 

با تجهيز خود به عنوان یکي از بهترین مجریان آسانسورهاي 

هيدروليك، خود را به صنعت آسانسور و پله برقي نموده است. كليه 

قطعات مصرفي این شركت مطابق با استانداردهاي اروپایي به 

سوئيس و  BUCHERم تجاري مشتریان محترم عرضه مي گردد. نا

WITTUR  ایتاليا در عرصه آسانسورهاي هيدروليك جهان نامي

 .ساله آن ها را ارائه دهيم 8۰معتبر مي باشد كه ما مفتخریم تجربه 

 نيروي كم / قدرت زیاد 

 عدم نياز به سقف چاه مستحکم 

 آسانسور عدم نياز به فضاي موتورخانه در باالي چاه 

 در هنگام وقوع زلزله ایمني بيشتر مخصوصا 

 نرمي حركت و دقت در توقف  

 توانایي باالبردن بارهاي سنگين 

 

 مزایای سیستم هیدرولیک:
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 شرکت پایور آسانبر

 

  
 :خانه موتور بدون آسانسورهای

 بدون هاي آسانسورپایور آسانبر،  شركت محصوالت از دیگر نوعي

 پایين باال، در فضایي به نياز دیگر كه باشد مي (MRL) خانه موتور

 كليه و ندارد شود، مي ناميده خانه موتور كه چاهك كنار یا و

 این كه، گردد مي آسانسورتعبيه چاهك همان در آسانسور ملحقات

 انعطاف از  طراحي در بتوانند ساختمان طراحان كه شود مي باعث امر

 از مندي بهره اپایور آسانبر ب شركت .باشند برخوردار باالتري پذیري

 كيفيت با وتجهيزات فني دانش گيري بکار و خالق متخصص نيروي

 را هموطنانمان است توانسته  جهان برندهاي بزرگترین و بهترین از

 .نماید نياز بي محصول این ارائه در

 

 مزایا:

 باال بسيار ایمني -1

 ثانيه بر متر 2 تا سرعت -2

 گرم كيلو 5۰۰۰ تا كابين ظرفيت -3

 درصد 7۰ تا برق مصرف در جویي صرفه  -4

 مسير طول در نرم بسيار حركت -5

 پایين بسيار نویز و صدا سطح -6

 دیوار یك روي بر اندازي راه نصب امکان -7

( در دو دهه گذشته، موتورهاي كوچك با بازده باال و مصرف pmو موتورهاي مغناطيس دائم ) ACVVVFدر سایه دانش فني كنترل 

محيطي بسيار كمتر در مقایسه با موتور گيربکس ها، به فن آوري انرژي بسيار پایين، بي صدا و بي لرزش، با مشکالت تکنيکي و زیست 

 روز در صنعت دنيا تبدیل شده اند. شما هم از تجهيزات روز براي آسانسور خود بهره گيرید، این یك سرمایه گذاري پرسود است.

 

 :فناوری پیشرفته الکترونیک قدرت در خدمت ساختمان های سبز
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 شرکت پایور آسانبر

 

 

 

 

  

  

 :نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی

 

 .با دارا بودن كليه تيم هاي اجرایي تمامي مراحل از صفر تا صد را انجام خواهد دادبر پایور آسانشركت 

 تهيه نقشه هاي ساختمان در صورتي كه ساختمان حتي نقشه نداشته باشد. 

  پروژهتهيه نقشه مورد تایيد سازمان نظام مهندسي جهت اجراي 

 تخریب هاي مورد نياز جهت جانمایي مکان آسانسور 

 جابه جایي تاسيسات لوله ها و كنتورها در صورت نياز 

 ایجاد سازه و اهنکشي 

 نصب كامل آسانسور و راه اندازي ان 

 پوشش دور آسانسور به زیباترین شکل ممکن 

 بازسازي مکان نصب همانند روز اول 

طحيا نصب آسانسور در انصب آسانسور در فضاي بين راه پله ه   
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 :باری ثابت یدرولیکهباالبر

 : خانگیهیدرولیک  باالبر

 .دارد باالیي بسيار امنيت هيدروليکي خانگي باالبر 

 درصد متحرک قطعات از كم استفاده و بودن ساده دليل به

 .آید مي پایين تعميرات هزینه آن نتيجه در و خرابي

 هاي مکان و فروشگاه براي منازل بر عالوه باالبر نوع این از

 .كرد استفاده توان مي نيز صنعت و اداري

باالبر هاي باري در شركت ها و گاركاه ها و مراكز صنعتي 

 .استفاده مي شوند

یي مواد اوليه بهره مندي از باالبر باري جهت حمل و جابه جا

، قطعات ابزارآالت، ، مواد غذایيفروشگاه هاي پوشاک

ي جهت سهولت جا به جایي و بهينه شدن ، قطعات صنعتخودرو

از تمام لحاظ بوده كليه تجهيزات طراحي شده به صورت پيچ 

 .و مهره اي مطابق با استاندارد هاي آسانسور مي باشد
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 شرکت پایور آسانبر

  

 

 

 

www.paivarlift.com 

 تلفن تماس:

۰61-33914546-7 

۰61-33914544 

 

 :شرکت سایت

 آدرس:

 5شرقي، مجتمع آسمانه طبقه دوم واحد 8دفتر مركزي: اهواز، كيانپارس، خيابان 

 ، بلوار كوثر، نبش خيابان امام مهدي2دفتر ماهشهر: فاز


