TEKLİF İSTEME FORMU
Transport Tekniği ve Hidrodinamik Enerji Sistemleri San. ve Tic.Ltd.Şti.

Tarih :

Mevlana Mah.Evren Cad. No: 13 / B D.2 Ataşehir 34779 İSTANBUL
Tel:0216 362 52 19 Fax:0216 362 52 23 info@optimumasansor.com
Firma Adı:

REFERANS

Yetkili Adı&Sayadı:
Tel&Fax:
Adres:
Mail:
GENEL ÖZELLİKLER
Sipariş adedi

:

Kat sayısı

:

Grup Durumu

:

Simpleks

Dubleks

TAHRİK SİSTEMİ
ELEKTRİKLİ …………….
Tek hızlı ………………………………………………………………..

HİDROLİK ……………..
Yol verme şekli:

Direkt

Çift hızlı ………………………………………………………………..

Yıldız/Üçgen

Kademesiz Hızlı ( VVVF ) ……………………………………..
Asenkron ……………..

11 Kw ya kadar

Soft Starter

Senkron …………..

Ünite markası:

Encoder kanal sayısı: ……..… Encoder Pals sayısı: ……..…

Motor gücü: ……………..Kw

Nominal Hız: ………………………..m/s

Kazanda kart:

Motor akımı………………..Amp

Motor gücü: …………..Kw
Motor max. akımı: ………...Amp
Fren Voltajı: ………….VDC Fren Akımı: …………..Amp

Valfler :………….Adet ……….……....VDC………….…..VAC
A3 Uyumlu UCM Valf voltajı : ………..…VDC / ….……….VAC……….Adet

Yok ……………………..

Var …………………….

KUMANDA ÖZELLİKLERİ
Kabinde kapı sayısı

Tek kapı …………………

Çift kapı ……….……….

Ön kapı tipi

Tam otomatik ………..

Yarı otomatik ….……

Markası:

Arka kapı tipi

Tam otomatik ………..

Yarı otomatik ….……

Markası:

Limitli .....

Limitsiz..…

Kata seviyeleme / Erken kapı açma

Var …..

Yok…..

A3/UCM kontrolü

Var ……

Yok…..

Kapı açma(DOL) ve Kapı kapama (DCL) limitleri

Hız Reğülatörü bobin voltajı

24VDC…

48VDC …

110VDC …

190VDC …

Hız reğülatörü test bobini voltajı

24VDC…

48VDC …

110VDC …

190VDC …

Var …

Yok ...

Var ...

UPS ile kurtarma sistemi

Yok ……

Hidrolik ve MRL sistemler için DZ ( Door Zone ) ışık sistemi (harici beslemeli )
SHIHLIN (Tayvan)…

Kumanda panosunda kullanılacak şalt malzeme markası

Pano yükseltme sahbası (Panonun zemin üzerine yükseltilmiş olarak montajını sağlar )

SCHNEIDER D Serisi(beyaz seri) …
Var …

Yok ...

Tek …

Çift …

BUTONYERLER
Durak sayısı ………………… Adet
Durak isimlerini yazınız

Kabin butonyer sayısı ( çift girişli kabinlerde )

(

)

Kabin butonyer tipi

Yarım boy ……….…

Kumanda toplama tipi

Tek buton aşağı …

Tam boy …….…....…
Tek buton yukarı ..

Tek buton karışık

Tek kaset …...…...…

Çift kaset ………….

Satine ……………..…

Nokta desen …....…

Dekoratif ………..

Süper ayna …..

Luxury …

Chiklet …
Fan kiti

Evet…

Hayır…

Rezervasyon anahtarı

Evet…

Hayır…

Access Control

Evet…

Hayır…

Dublek kumanda için her durakta bulunacak kat kaseti sayısı …
Paslanmaz kapak cinsi
Kat rumuz modeli

Kabin butonyeri ilave donanımları

Çift buton……

Not: Yukarıda yer alan özellikler teklif fiyatının belirlenmesi için yeterlidir. Kesin siparişin alınmasına müteakip ölçülerin ve diğer detayların yer
aldığı çizimleri içeren butonyer onay formu tarafınıza iletilecek ve onayınıza müteakip imal edilecektir. Tüm ürünlerimizde göstergeler Dotmatriks
olup butonlarımız yuvarlak ve çevresel led aydınlatmalıdır.
DİĞER BİLEŞENLER
Fleksibıl uzunluğu ………………..

mt

Katdan kata standart mesafe ………………mt
Kat mıknatıslarını ray üzerine dizmek istiyorum ……..

(özel durum varsa belirtiniz:
VEYA

)
Montaj kiti kullanacağım …

Montaj kiti ( Hızlı ve kolay montaj için ): Kabin süspansiyonu yan dikmelerine iki cıvata ile monte edilebilen, üzerinde; Limit şalteri,Kuyu okuma
cihazını(ULS,ML1,ML2,DLS),817 ve 818 şalterlerini,Fleksibil askısını barındıran parça ile 817/818 için iki adet rampa(lir) ve her kat mıknatısı için
raya tırnaklar ile monte edilebilen mıknatıs lamalarını içermektedir.

