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

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

 در هم برقي پله نصب مکان اولين و شدساخته آمریکا متحده ایاالت در ميالدي 1881 سال در وبليورنو جس توسط برقي پله نخستين

 بار نخستين براي برقي پله نام. شدمي استفاده هاكشتي درون به فلزي هايميله و چوبي هايدیرک انتقال براي آن از و. ميباشد آمریکا

 ارتفاع بيشينه. بود شده گذاشته نمایش به پاریس شهر در نمایشگاهي در كه رفت كار به متحركي پلکان براي ميالدي 1۹۰۰ سال در

 .است متر 18 امروز برقي هايپله

 درباره شرکت:

 :پله برقیتاریخچه 
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 شرکت پایور آسانبر

  
 خدمات ما:

 

 مدیریت زمانبندی در اجرای پروژه

 سرویس و نگهداری پله برقی

 

 طراحی دقیق و کارا

 

 جلب رضایت مشتریان
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 :ایمنی در پله برقی

 

 نورپردازی قرنیز پله برقی )اختیاری(:

این نورپردازي نه تنها در زیبایي پله برقي تأثير 

بسزایي دارد، بلکه به افزایش دید پله برقي در 

مر ابعاد ساختمان نيز كمك مي كند، كه این ا

و  باعث افزایش راحتي مشتریان در رفت و آمد

 ي شود.همچنين امنيت آن ها م

 رعایت استاندارهای بین المللی

 محصوالت ایمن مي شود.رعایت استانداردهاي بين المللي منجر به ساخت 

اگر یك جسم خارجي به سر الستيکي و هندریل بچسبد، سوئيچ امنيتي داخل الستيك عمل  دستگاه محافظت داخلي هندریل:

 مي كند و پله برقي را متوقف مي كند.

داده، در نتيجه پلي دكمه توقف اضطراري پله برقي: در مواقع خرابي هاي ناگهاني، مي توانيد دكمه توقف اضطراري را فشار 

 برقي فوراً متوقف مي شود و از خرابي هاي بيشتر جلوگيري به عمل مي آید.
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 شرکت پایور آسانبر

 :پله برقی قطعات

 

  

 نمایشگر نشان دهنده جهت )انتخابي(

نمایشگر نشان دهنده جهت و یا نشان دهنده عدم حركت پله برقي بر روي قسمت ورودي 

برقي در حال حركت است یا غيرفعال است و هندریل نصب شده و نشان مي دهد كه آیا پله 

 اگر در حركت است جهت حركت آن را نشان مي دهد.

 

 دورگایدریل هندریل چرخشي و م

گایدریل هندریل چرخشي و مدورو مجموعه 

چرخ هاي گرداننده با یکدیگر كار مي كنند تا 

اصطکاک را كاهش دهند و طول عمر هندریل 

 را افزایش دهند.

 
 المپ مخصوص عالمت گذاري

نور سبز فلوئورسنت، در بخش زیرین باالي پدال هاي استپ قرار مي گيرد. وقتي كه دو استپ 

نيایند، نور سبز فلوئورسنت بين فاصله این دو استپ به نمایش در همزمان به حركت درمجاور 

خواهد آمد، كه به مشتریان كمك كند تا به راحتي بخش افقي استپ ها را تشخيص دهند و 

 از این طریق امنيت آنها حفظ گردد.

 

 برس پله برقي

مانع از گير كردن لباس مسافران در فضاي خالي بين صفحه كناري استپ مي شود، 

 نصب ریل برس پله برقي براي حفظ امنيت جان مسافران الزم است.
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 :پله برقی قطعات
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 شرکت پایور آسانبر

 

  

 طرفه( پله برقي هاي ادامه دار )یك

این پله برقي ها بيشتر براي فروشگاه هاي كوچك سه طبقه مناسب است و نسبت به پله برقي هاي 

 متقاطع نيازمند فضاي بيشتري است.

 

 :پله برقی چیدمان

 طرفه( )یك موازيپله برقي هاي  

در این نوع پله برقي ها، مسافران باید یك مسير انحرافي كوتاهي را تا پله برقي بعدي طي كنند، از 

استراتژیکي این مسير انحرافي مي تواند باعث انگيزه اي در مردم براي خرید بيشتر و درنهایت لحاظ 

 افزایش فروش گردد.

 
  موازيچندطبقه اي پله برقي هاي 

بيشتر براي فروشگاه ها و اماكن عمومي با رفت وآمد باال مناسب است. وقني كه سه یا بيشتر از سه 

معکوس كردن جهت پله برقي ها بستگي به ميزان استفاده و حجم جابجایي پله برقي دارد. امکان 

 مسافران وجود دارد.

 

 چند طبقه ضربدريپله برقي هاي 

این پله برقي ها، مناسب فروشگاه هاي بزرگ، اماكن عمومي و ساختمان ها با رفت و آمدهاي 

د، كه با جدا كردن فضاي مسافران خواهان حركت رو به باال و پایي، از عمومي مناسب مي باش

 ازدحام در قسمت ورودي پله برقي مي كاهد.
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 و برقي پله سطح بين ي زاویه ها برقي پله نوع این در

 را بيشتر امنيت احساس كه است درجه 3۰ افقي سطح

 پله ارائه با پایور شركت. كند مي فراهم افراد براي

 با محصول بهترین عرضه در سعي درجه 3۰ برقي

 .داراست باال كيفيت

 :درجه 30 پله برقی

 

 :درجه 35 پله برقی

 

 .گردد می طراحی درجه 35 و درجه 30 زاویه دو در اصوال ها برقی پله
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 رمپ و پیاده روی متحرک:   

 

شركت پایور آسانبر مجري حرفه اي پياده روهاي متحرک از برترین 

برند روز دنيا، ارائه دهنده سيستم هاي متحرک شيبدار و سطوح افقي 

 مي باشد. EN115تحت استاندارد اروپایي 

این شركت واردكننده انواع پياده روي متحرک با شيب صفر درجه، 

 .تر مي باشدسانتيم 1۰۰و  8۰ورودي درجه با عرض  12، 1۰

 و رمپ با مرتبط خدمات از اي مجموعه ي دهنده ئهاارپایور آسانبر 

 راه و نصب طراحي، ي مرحله از ابعاد تنظيم: شامل متحرک، روي پياده

 مي باشد. نگهداري و سرویس نظير پشتيباني خدمات تا گرفته اندازي

 

 را دستگاه این بکارگيري نياز باال صدایي بي و ثبات ، وري بهره و دوام ، ایمني داشتن

 ، وتجاري اداري هاي ساختمان ، خرید مراكز:  جمله از اماكن از بسياري در

 .دهد مي افزایش ها هتل و گذر رو هاي پل فرودگاهها،
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 :پله برقی فروشگاهی  

از پله برقي ها براي مراكز فروشگاهي مناسب است. پایور آسانبر به منظور اطمينان از مختصات محصول و محيط، به  این نوع

طور دقيق به آناليز محيط مي پردازد و بهينه ترین راهکار و طراحي را ارائه مي دهد و همچنين با در نظر گرفتن ميزان حجم 

به ميزان رفت و آمد در مركز خرید، مناسب ترین طراحي و آپشن هاي الزمه را ارائه انتقال مسافران و كاالهاي آن ها با توجه 

پله برقي خواهد داد تا در نهایت جلب رضایت كارفرما و مشتریان را به همراه خواهد داشت. براساس نوع پروژه در این نوع از 

 ویه بسته به فضاي مورد نظر دارد.درجه( استفاده مي كنيم كه انتخاب نوع زا 35، 3۰ها، از زوایاي مختلف )
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 برقی:پله سیستم های ایمنی 

 محافظ قطع یا نبود فاز و خطاي فاز: در صورت بروز این خطا پله برقي بطور خودكار از عمل باز مي ایستد. -1

افزایش داشته باشد، پله برقي بطور درصد از جریان اصلي  15محافظ جریان اضافي بر روي موتور: زمانيکه جریان به ميزان  -2

 خودكار از عمل باز مي ایستد.

محافظ الکتریکي دستگاه: این دستگاه مجهز به سيستم قطع اتوماتيك مدار الکتریکي است تا از مدارها و تجهيزات الکتریکي  -3

 اصلي پله برقي محافظت نماید.

ورودي دستگيره قرار بگيرد، پله برقي بطور حفاظت ورودي دستگيره ها: وقتي جسمي خارجي درون  -4

 خودكار از عمل باز مي ایستد.

دستگاه ایمني صفحه شانه ها: وقتي جسمي خارجي بين یا درون شانه هاي پله برقي قرار  -5

 .ایستد مي باز عمل از خودكار بطور برقي پله گيرد،

ه ها خميدگي دستگاه محافظ انحراف یا خميدگي پله ها: زماني كه یکي از پل -6

 كوچکي پيدا كند، پله برقي بطور خودكار از عمل باز مي ایستد.

 بيش محرک رشته وقتي: ها پله محرک زنجير قطع ایمني دستگاه -7

 بطور برقي پله شود، قطع یا كشيده حد از

 .ایستد مي  باز عمل از خودكار

له: وقتي كه این زنجير محافظ زنجير بریده پ  -8

شود، پله برقي كشيده یا بریده بيش از حد 

 بطور خودكار از عمل باز مي ایستد.

. 
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محافظ سرعت بيش از حد )كنترل سرعت(: وقتي كه سرعت بيش از حد به پله برقي وارد شود، پله برقي بطور خودكار از عمل  -۹

 .باز مي ایستد

جهت حركت: وقتي دستگاه اقدام به معکوس كردن جهت حركت بي دليل نماید، این محافظ پله برقي محافظ معکوس كننده  -1۰

 را بطور خودكار از عمل باز مي ایستاند.

رزیني در قسمت جلو و دو طرف قدمگاه پله برقي قرار دارد تا مسافران در بين لبه مجاور و مجموعه  خط ایمني: خط زرد رنگ -11

 ها پا نگذارند. خط ایمني در هر دو طرف پله بلندتر و بزرگتر از سطحي است كهباز شده اي از پله 

 پا گذاشته اید. 

شاسي توقف اضطراري: وقتي این شاسي فشار داده شود، پله برقي بطور خودكار از عمل باز  -12

 مي ایستد.

گيرد، ل و پله ها قرار محافظ لبه پانل: وقتي جسمي خارجي در بين یا درون لبه پان -13

 طور خودكار از عمل باز مي ایستد.پله برقي ب

ركه الکتریکي افت پيدا مي كند محافظ ترمز: زماني كه نيروي مح -14

 وارد عمل مي شوند،ایمني زمانيکه هر یك از دستگاه هاییا 

 به كمك فنر مرتجعي كه وسط  

 دستگاه قرار دارد، ترمز 

 شروع به عمل كردن 

 مي نماید.
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 .آورد مي عمل به جلوگيري وسرویس تعمير یا بازدید زمان در دستگاه مجدد حركت از كه است ایمني دستگاه: معاینه شاسي -15  

به صدا در مي آید تا مسافران را از مسائل ایمني آگاه شروع به حركت مي كند این زنگ دستگاه آالرم راه اندازي: وقتي كه پله  -16

 نماید.

 كنترل جهت بریدگي دستگيره: زماني كه دستگيره بریده شود، پله برقي بطور خودكار از عمل باز مي ایستد.دستگاه  -17

 شود، پله برقي بطور ها در مقابل سرعت پله ها كمتر از درصد اصليدستگيره: زماني كه سرعت دستگيره  نمایشگر سرعت -18

 خودكار از عمل باز مي ایستد

یك سيستم ایمني، انتخابي است. برسي كه بين لبه پانل و پله ها نصب شده است از تماس مسافران با لبه پانل برس لبه پانل: این  -1۹

 جلوگيري به عمل مي آورد. این عمل منحصر به سيستم پله برقي نمي شود.

دستگاه درب گردان ضد حریق: وقتي كه این سيستم وارد عمل شود، مي تواند از عمل پله برقي  -2۰

 ري نماید. این دستگاه نزدیك پله برقي نصب مي شود.جلوگي

به موتورخانه: وقتي كه ورود آب از حد استاندارد افزایش یابد، تا حدي كاهش ورود آب  -21

 كه مکش آب در اتاق پایين تر بياید، سيستم زهکش بطور خودكار وارد عمل مي شود.

پيش شدن پله ها ترمز اضطراري: این قسمت از لغزش پله ها یا پس و  -22

جلوگيري مي نماید و امنيت جاني افراد را در حالتي كه رشته متحرک 

  اب شده باشد را برقرار مي نماید.بریده شده باشد یا ترمز دستگاه خر
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 آدرس:

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

 ، بلوار كوثر، نبش خيابان امام مهدي2دفتر ماهشهر: فاز

 تلفن تماس:

۰61-33۹14546-7 

۰61-33۹14544 

 

 سایت شرکت:

www.payvarlift.com 

 


