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ما به مشتریان خود اهمیت میدهیم. 
به همین دلیل است که اقدامات موثر و 
پیشگیرى از حوادث زیر بناى اساسى 
تالش هاى ما براى سالیان متمادى 

بوده است 

محصوالت و سیستم هاى نو آورانه 
ما با توجه به سابقه و تجربه ما 

اثبات شده است که این امکان را به 
شما میدهد بهروى بیشترى داشته 

باشید. 



بازرسى چاله   آسانسور 

چالش
سه پایه براى قرار دادن ابزار لیزر براى 

قرار دادن دقیق خطوط مرجع. 
تجهیزات براى محدوده سنج ها براى 

پشتیبانى از مکان هایى که دسترسى دستى 
بهآنها امکان پذیر نیست. 

تجهیزات جانبى 
نصب بدون استراکچر فوالدى به سرعت به 
استاندارد صنعت تبدیل مى شود. بنابراین ، 
دسترسى به چاله آسانسور براى آویزان کردن 
خطوط مرجع براى اندازه گیرى نیاز به 

نصب یک پلتفرم موقت دارد. 
دسترسى به دیواره پشتى شفت ، براى ثابت 
کردن و   اندازه گیرى فاصله ها ، دیگر امکان 

پذیر نیست. 

کنترلاز راه دور براى هدایت ابزار لیزر از 
راه دور. 

گیرنده هایى که مى توانند اشعه/نقطه 
مرجعلیزر را در صورت قابل مشاهده از 

چشم بگیرند. 

ابزارهاى لیزرى بررسى چاه را توسط یک نفر انجام 
میشود . اندازه گیرى طول را مى توان از محل ابزار 
بدون دسترسى به انتهاى خط بعد انجام داد. 
سیم شاقول از چاهک شروع مى شود. 

خطوط مرجع عمودى و افقى لیزر ، تقریباً 360 
درجه ، خود را در تمام سطوح نشان میدهند . 
فناورى هاى مختلف با نور لیزر قرمز یا سبز 
سطوح مختلفى از دقت را ارائه مى دهند. 

امکانات 

 مرحله اولیه قبل از نصب آسانسور بررسى انطباق ابعاد و 
محور ساختمان با نقشه چیدمان آسانسور میباشد . 

در نهایت ، امضاى پروتکل بازرسى آسانسور به عنوان سند 
پذیرشاینکه شفت آماده نصب آسانسور است. 

مستندسازى انحرافاتى که قبل از شروع نصب آسانسور باید 
توسط پیمانکار عمومى اصالح شود. قرار دادن عالئم براى 
استفاده نصاب آسانسور به عنوان مرجع نصب و راه اندازى. 





نرم افزار طراحى PROFIS Installation از 
طراحى دقیق مستندسازى سیستم پشتیبانى 
فوالدى پشتیبانى مى کند استفاده از ظرفیت 
بار و جابجایى ساختار پشتیبانى نرم افزار 
ارائه مى دهد یک براورد مواد و طراحى 

مونتاژ ساخت ارایه میدهد. 

ریل هاى راهنماى آسانسور در طول پنج متر قرار دارند و باید با استفاده از 8 
پیچ و یک پشت بند به هم متصل شوند. اتصال به براکت هاى دیوارى با پیچ 
و مهره انجام مى شود و براکت هاى دیوارى از دو قطعه متصل به پیچ براى 
تنظیم تشکیل شده است. به دالیل مختلف ، یک سازه پشتیبانى فوالدى ، 

براى بستن ریل ، باید در شفت نصب شود. 

نصب ريل 
سیستم نصب -        
سازه پیچ و مهره اى 

چالش  امکانات  تجهیزات جانبى 
ریلها باید با سیم شاقول ، در فاصله دقیق بین ریلها و 

دقیقاً رو به روى هم تراز شوند. 
لیزرهاى خود تنظیم شونده خطوط مرجع 

را از پایین ترسیم میکنند. 

یک سیستم مدوالر سبک از براکت و اتصاالت 
از نصب ایمن و پیچ و مهره اى فوالدى 

پشتیبانى مى کند و از جوشکارى در شافت 
جلوگیرى مى کند. 

اتصال قابل تنظیم براکت ها به تیرها با پیچ و 
مهره بدون سوراخکارى. 

هنگامى که بازرسى چاه با استفاده از ابزارهاى لیزرى 
انجام مى شود ، هیچ سیم شاقولى در شفت نصب 
نشده است. استفاده از سیم شاقول بدون نصب 

داربست امکان پذیر نیست. 
تیرهاى I  که براى سازه هاى نگهدارنده فوالدى 
استفاده مى شوند یا نیاز به سوراخکارى در محل 
براى نصب براکت هاى ریل دارند ، یا اینکه براکت 

ها به آن جوش داده مى شوند. 





ابزارهاى لیزرى خود تراز شونده خطوط 
مرجع افقى را ارائه مى دهند. 

از سیستم مدوالر مى توان براى ساختن 
سازه سبک وزن استفاده کرد که به دیوارهاى 
جانبى یا دال سقفى متصل مى شود. 
این ساختار از اتصال پیچ و مهره اى سر 
درب و تراز آسان در همان زمان امکانپذیر 

مى کند. 
راه حل سریع اتصال  براى اتصال پیچ و 
مهره به پایه هاى فوالدى موجود. 

پایه  گیرنده لیزر براى قرار دادن ابزارهاى 
لیزرى خود تراز در ارتفاع مناسب. 
آچارهاى ضربه اى  براى مونتاژ درب 
شفت و تکیه گاه هاى فوالدى. 

نصب درب 

آستانه درهاى آسانسور به دال سقفى متصل شده است. سر درب باید به دیوار 
جلویى متصل شود. پاخور درب باید به صورت افقى با سطح کف تمام شده و 

کل درب باید به صورت عمودى با کابین عبورى تراز شود. 

چالش 

سیستم نصب 

امکانات  تجهیزات جانبى 
پیمانکار ساختمان "  یک متر باالتر از  سطح 
کف تمام شده" را در دیوار جانبى هر فرود ارائه 
مى دهد. این عالمت گذارى باید به صورت 

افقى به نقاط مختلف منتقل شود. 
در اغلب موارد دیوار جلو براى لنگر زدن سر در 

مناسب نیست یا وجود ندارد. 
اتصال براکت ها براى بستن سر در به درپایه 

هاى فوالدى موجود. 
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