
1

Escaltor
& Moving Walk



2

m.ghorbanali
Draft



3

m.ghorbanali
Draft



4

ــا پشــتوانه پرســنل  ــا ب ــزات دان شــرکت گســترش تجهی
ــه در نصــب و  ــا تجرب ــت ب ــرده و مدیری جــوان، تحصیلک
ــن  ــران و همچنی ــرو ته ــی مت ــای برق ــه  ه ــدازی پل راه ان
ــاده  ــر پی ــل عاب ــن پ ــدازی اولی طراحــی ، نصــب و راه ان
ــوان شــرکت  ــه عن ــزه در کشــور در ســال 1383 ب مکانی
تخصصــی در راســتای ارائــه خدمــات فنــی یکپارچــه در 
ــود  ــت خ ــرک فعالی ــاده رو متح ــی و پی ــه برق ــوزه پل ح
ــا  ــو ب ــه جل ــی رو ب ــا نگاه ــه ب ــود و در ادام ــاز نم را آغ
ــزه در حــوزه  ــن و مکانی ــزات نوی هــدف گســترش تجهی
خدمــات شــهری، پارکینــگ هــای مکانیــزه را بــه حــوزه 
فعالیــت هــای خــود افــزود . ایــن شــرکت پــس از نصــب 
اولیــن پارکینــگ مکانیــزه کشــور در ســال 1387 امــروز 
ــا  ــده و مجــری و تنه ــد کنن ــن تولی ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــغول  ــور مش ــزه در کش ــگ مکانی ــده پارکین ــادر کنن ص
فعالیــت مــی باشــد و مفتخــر اســت کــه در طــول 
فعالیــت خــود بــه عنــوان کارآفریــن برتــر توســط 
ــده  ــادر کنن ــوان ص ــه عن ــور و ب ــرم جمه ــت محت ریاس
نمونــه مــورد تقدیــر  قــرار گرفتــه و بــا تکیــه بــر دانــش 
فنــی متخصصیــن ایــن مــرز و بــوم مفتخــر بــه اســتقرار  
 ISO14001 و ISO9001 سیســتم کنتــرل کیفیــت
 CE و نیــز اخــذ مجــوز صــادرات OHSAS18001 و

ــده اســت. ــا گردی ــه اروپ ــه اتحادی ب

A B O U T
درباره گسترش تجهیزات دانا

اخــذ گواهــی مدیریــت کیفــت ISO9001 و 
ــز  ISO14001 و OHSAS18001 و نی

اخــذ مجــوز صــادرات CE بــه اتحادیــه اروپــا  



5

m.ghorbanali
Draft



6

محصــوالت ORETECHبــا تکیــه بــر چنــد دهــه تجربیــات فنــی و بهــره گیــری از تکنولــوژی روز دنیــا منطبــق بــا اســتاندارد EN115  و 
پلتفــرم SCHINDLER 9300 طراحــی گردیــده و بــا تکیــه بــر تــوان و دانــش فنــی بزرگتریــن تولیــد کننــدگان ایــن محصــول امــکان 
 COMMERCIAL  در مــدل هــای  INDOOR ,OUT DOOR, SEMI OUT DOOR ,ارائــه انــواع پلــه و پیــاده رو هــای برقــی

و  HEAVY DUTY  در گــروه هــای ارتفاعــی
 ـ زیر 6 متر

 ـ از 6 تا 12 متر
 ـ بلندتر از 12 متر

 را دارا مــی باشــد . ورود قدرتمنــد پلــه هــای برقــی ORETECH در پــروژه هــای فضــای بــاز ایــران در بــدو ورود بــه کشــور و پــس از آن 
حضــور در مجتمــع هــای تجــاری وجلــب رضایــت کارفرمایــان خــود در بیــش از یــک دهــه حضــور ، مؤیــد تکنولــوژی و کیفیــت بــاالی ایــن 
محصــول و تــوان مهندســی شــرکت در نصــب و راه انــدازی اســتاندارد و ارائــه خدمــات ســرویس و نگهــداری و پشــتیبانی مناســب آن مــی 
باشــد کــه در جهــت ارتقــاء ایــن خدمــات ایــن شــرکت اقــدام بــه راه انــدازی مجموعــه دانــا ســرویس جهــت پشــتیبانی نظــام منــد و ایجــاد 

امکانــات تجهیــز محصــوالت بــه سیســتم مانیتورینــگ از راه دور پلــه هــای برقــی و پیــاده رو هــای متحــرک خــود نمــوده اســت

درباره اورتک



ــالیان  ــول س ــه در ط ــی ک ــر خدمات از دیگ
ــا  ــزات دان ــرکت تجهی ــط ش ــته توس گذش
ــوه  ــن انب ــه تامی ــوان ب ــه ،میت ــام گرفت انج
ــد  ــواع برن ــرای ان ــی ب ــی اصل ــات یدک قطع
هــای پلــه برقــی اشــاره نمــود کــه بــر همین 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرکت ب ــن ش ــاس ای اس
بزرگتریــن تامیــن کننــدگان قطعــات یدکــی 
ــوده  پلــه برقــی هــای متــرو تهــران فعــال ب

اســت.

خدمات تامین قطعات
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اجزای پله برقی

Escalator Components
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پلــه برقــي هــاي مناســب جهــت نصــب  در مجتمــع هــاي تجــاري و فروشــگاه های زنجیــره ای قــادر بــه 
تحمــل جهــت صرفــه جویــي در هزینه هــا عمومــا از نــوع تجــاري مــي باشــند. پله هــای برقــي تجــاري 
ــرداری  ــان بهره ب ــوده و زم ــاعت در روز ب ــم س ــدت نی ــه م ــت ب ــر 50٪ ظرفی ــل حداکث ــه تحم ــادر ب ق
OUTDOOR,SEMI- مــدام آنهــا هــم بیــن 10 الــی 16 ســاعت در روز مــي باشــد و در مــدل هــای

OUTDOOR, INDOOR, HEAVY DUTY ارائــه مــی گردنــد

بــه پلــه برقــی هایــی کــه مناســب جهــت نصــب در اماکــن بســته نظیــر محیــط داخلــي فرودگاههــا و 
 INDOOR فضاهایــي کــه شــرایط محیطــي آنهــا شــامل دمــا، آلودگــي و . . . تحــت کنتــرل مي باشــد
گفتــه می شــود. تجهیــزات یــاد شــده در دمــاي کاري بیــن 5 الــي 40 درجــه کار کــرده و در برابــر نفــوذ 

گــرد و خــاک زیــاد و رطوبــت آســیب پذیــر مــي باشــد.

بــه پلــه برقــی هــای مناســب بــا امکانــی کــه پیــک مســافری در بــازه هــای زمانــی خــاص دارنــد نظیــر 
پایانــه هــای مســافری، متــرو، ایســتگاه راه آهــن، فــرودگاه و... گفتــه مــی شــود. پلــه هــاي پــرکار قــادر 
بــه تحمــل 100 درصــد بــار بــه مــدت نیــم ســاعت در روز بــوده و روزانــه هــم بیــن 20 الــي 24 ســاعت 

قــادر بــه بهــره بــرداري مــداوم مــي باشــد...

ــر برخــي از ایســتگاههاي  ــه بســته نظی ــن نیم ــت نصــب در اماک ــی مناســب جه ــه برق ــوع پل ــن ن ای
متــرو، راه آهــن و یــا ایســتگاههاي اتوبــوس کــه بصــورت غیــر مســتقیم تحــت تاثیــر شــرایط محیطــي 
از قبیــل تغییــرات دمایــي، تابــش مســتقیم و غیــر مســتقیم آفتــاب، نفــوذ گــرد و خــاک، نفــوذ مــواد 

خورنــده و . . . مــي باشــد.

ایــن نــوع پلــه برقــی مناســب فضــاي بــاز بــدون هیــچ گونــه پوشــش بــود و مقــاوم در برابــر شــرایط 
محیطــي از جملــه نــور خورشــید، بــاران و بــرف مــي باشــد.

پله برقی های نوع تجاری

پله برقی مناسب محیط بسته

پله برقی نوع پرکار

پله برقی مناسب پل های عابرمکانیزه

پله برقی مناسب فضای باز

COMMERCIAL

INDOOR

HEAVY DUTY

SEMI - OUTDOOR

OUTDOOR

%100
LOAD

%50
LOAD



In door Out door Item 
Painted Galvanized  Truss  

Normal rubber High quality rubber of EHC or sepri Handrail  
Hairline st/st sus430 Hairline st/st sus 304 

Option : st/st sus 316 
Handrail guide rail & decking & skirting 

Not sealed Sealed/waterproof Step rollers 
No cover With cover ( waterproof) Electric socket 

Ip21 Ip55  Motor  
Ip21 Ip54  Controller 

Normal waterproof Electric switches 
Normal waterproof Fastener 

No drain hole With drain hole Pit 
No need of heating Step track heating , handrail heating Options  

 
	

	

	

	

	

Heavy-duty  Commercial  Item 
1/100 of the distance between supports 1/750 of the distance between supports Max. deflection of the truss is less than 

3 or 4 2(H≤6 meters) – 3(H>6meters) Horizontal step 
30° 35° or 30° Angle 

80 mm or 100 mm 70 mm or 75 mm Step roller diameter 
Worm gear or helical gear Worm gear Type of gear  

Die-casting aluminum ore wide hairline st/st Slim handrail st/st Handrail profile 
Glass or st/st Glass Balustrade 

Usually 1*40 HQ+1*20GP or 2*40HQ Usually	1*40HQ	or	1*40HQ	+	1*20GP	Container loading 
	

	Door	Out و 	Indoor مقایسه پله برقی

 Duty	-	Heavy و 	Commercial مقایسه پله برقی
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Arrangements planning Guide

ایــن چیدمــان بــه ویــژه بــرای مــکان هایــی مناســب اســت 
کــه تــردد افــراد بیــن دو طبقــه مــی باشــد بصورتیکــه جریان 
تــردد افــراد یکطرفــه بــوده و مــی تــوان باعــث بهینــه شــدن 
تقاضــای افــراد گــردد . در ایــن چیدمــان حرکــت مــی توانــد 
ــاال  و در  ــه جهــت ب ــه دو ســوی باشــد ) مثــا در صبــح ب ب

عصــر بــه ســمت پاییــن حرکــت نمایــد (

عمدتــا ایــن چیدمــان بــرای فروشــگاههای کوچــک و 
مکانهایــی بــا ســه طبقــه اســتفاده میگــردد و فضــای 
بیشــتری را در مقایســه بــا چیدمــان مــوازی بــه خــود 

اختصــاص مــی دهــد .

چیدمــان مذکــور در فروشــگاه هــا و ســاختمانهای عمومــی 
کــه حجــم زیــادی از مســافر را دارا مــی باشــد اســتفاده مــی 
گــردد . مســیر حرکــت پلــه هــا بســتگی بــه جریــان تــردد 
افــراد دارد . ایــن چیدمــان ، مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد 

و حتمــا نیــاز بــه فضــای کافــی بــرای پاگــرد مــی باشــد .

عمدتــا در فروشــگاه هــای اصلــی ، ســاختمان هــای عمومی ، 
ســاختمان هــای حمــل و نقــل عمومــی ، کــه بدلیــل حرکــت 
ــت در  ــم جمعی ــاال از تراک ــن و ب ــمت پایی ــه س ــافرین ب مس

پاگــرد پلــه برقــی هــا جلوگیــری مــی نمایــد .  

ــی  ــه برق ــا پل ــه بیشــتری را ت ــراد فاصل ــان اف ــن چیدم در ای
بعــدی طــی مــی کننــد. از دیــدگاه راهبــردی ، چیدمــان پلــه 
هــا بگونــه ای اســت کــه در مجــاور مســیر تــردد و فروشــگاه 
ــد وسوســه و بالتبــع  ــرای خری ــراد را ب ــرار دارد کــه اف هــا ق

منجــر بــه افزایــش فــروش مــی گردنــد .

چیدمان به روش تکی چیدمان مستمر

چیدمان موازی در چند طبقه ) تردد دو طرفه (

چیدمان ضربدری

چیدمان موازی ) تردد یک طرفه (

Single unit arrangement Continuous arrangement ( one travel direction ) 

Multi-level parallel arrangement

Multi-level cross arrangement 

(interrupted traffic, tow travel directions)

(continuous traffic flow, tow travel directions)

Interrupted arrangement ( one travel direction ) 
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Start switch دکمه استارت
Emrgency stop bottonدکمه ایست اضطراري
under step lightingچراغ زیر پله

handrail entry safety switchمیکرو سوئیچ ایمنی ورودي هند ریل

broken drive chain switchمیکرو سوئیچ ایمنی زنجیر اصلی
step demarcationنوار زرد رنگ دور پله 

broken step chain switchمیکرو سوئیچ ایمنی زنجیر پله 

digital fault displyسیستم عیب یاب هوشمند و نمایشگر دیجیتال

auxiliaryترمز کمکی
over and under speed switchمیکرو سوئیچ ایمنی براي جلوگیري از حرکت پله با سرعت 

direction indicatorنمایشگر جهت حرکت پله برقی

تجهیزات ایمنی استاندارد

(Indoor ) تجهیزات ایمنی قابل ارائه فضاي بسته
Auto lubrication systemسیستم روغن کاري اتوماتیک

skirt brushبرس کناري

skirt gurd safety switchمیکرو سوئیچ ایمنی کناره پله برقی
buzzerزنگ اعالم خطر

protecti vedevice of staticدفع الکتریسیته ساکن ناشی از اصطکاك سیستم

anti-slip floor platesکف پوش هاي مخصوص براي جلوگیري از سر خوردگی
non reversal deviceدستگاه جلوگیري از حرکت معکوس پله

کلیه تجهیزات برقی و میکرو سوئیچ هاي ایمنی با سطح 
I.P54 محافظت

all electrical devices and switches 
are I.P54

monitoring systemسیستم مونیتورینگ
Auto start-stop by sensorچشم الکترونیکی با قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک

(Outdoor) تجهیزات ایمنی قابل ارائه فضاي باز
water proof motor caverکاور ضد آب براي موتور

all bearings totally water proofکلیه بلبرینگ ها صد در صد ضد آب

heating device installed in distanceگرم کننده در فواصل الزم (جهت جلوگیري از یخ زدگی)

cntral aotomatic lubrication systemسیستم روغن کاري اتوماتیک

auto-start -stop by sensor with postچشم الکترونیکی با قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک

monitoring systemسیستم مونیتورینگ

skrit brushبرس کناري در طرفین پله برقی (جهت جلوگیري از ورود 
digital fault displayنمایشگر دیجیتالی عیوب

oil and water collectorsفاضالب و سیستم هدایت آب و روغن

1
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Start switch دکمه استارت
Emrgency stop bottonدکمه ایست اضطراري
under step lightingچراغ زیر پله

handrail entry safety switchمیکرو سوئیچ ایمنی ورودي هند ریل

broken drive chain switchمیکرو سوئیچ ایمنی زنجیر اصلی
step demarcationنوار زرد رنگ دور پله 

broken step chain switchمیکرو سوئیچ ایمنی زنجیر پله 

digital fault displyسیستم عیب یاب هوشمند و نمایشگر دیجیتال

auxiliaryترمز کمکی
over and under speed switchمیکرو سوئیچ ایمنی براي جلوگیري از حرکت پله با سرعت 

direction indicatorنمایشگر جهت حرکت پله برقی

تجهیزات ایمنی استاندارد

(Indoor ) تجهیزات ایمنی قابل ارائه فضاي بسته
Auto lubrication systemسیستم روغن کاري اتوماتیک

skirt brushبرس کناري

skirt gurd safety switchمیکرو سوئیچ ایمنی کناره پله برقی
buzzerزنگ اعالم خطر

protecti vedevice of staticدفع الکتریسیته ساکن ناشی از اصطکاك سیستم

anti-slip floor platesکف پوش هاي مخصوص براي جلوگیري از سر خوردگی
non reversal deviceدستگاه جلوگیري از حرکت معکوس پله

کلیه تجهیزات برقی و میکرو سوئیچ هاي ایمنی با سطح 
I.P54 محافظت

all electrical devices and switches 
are I.P54

monitoring systemسیستم مونیتورینگ
Auto start-stop by sensorچشم الکترونیکی با قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک

(Outdoor) تجهیزات ایمنی قابل ارائه فضاي باز
water proof motor caverکاور ضد آب براي موتور

all bearings totally water proofکلیه بلبرینگ ها صد در صد ضد آب

heating device installed in distanceگرم کننده در فواصل الزم (جهت جلوگیري از یخ زدگی)

cntral aotomatic lubrication systemسیستم روغن کاري اتوماتیک

auto-start -stop by sensor with postچشم الکترونیکی با قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک

monitoring systemسیستم مونیتورینگ

skrit brushبرس کناري در طرفین پله برقی (جهت جلوگیري از ورود 
digital fault displayنمایشگر دیجیتالی عیوب

oil and water collectorsفاضالب و سیستم هدایت آب و روغن سیستم فاضالب و هدایت آب و روغن

سیستم برس کناری در طرفین پله

54 54



Optional functions
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30° Escalator

پله برقی های 30 درجه
حفــظ فضــا و محیــط ، ایجــاد چشــم انــداز روان 

و مســتمر

ــای راه  ــا ، ایســتگاه ه ــرودگاه ه بصــورت گســترده در ف
آهــن و هتلهــای  ممتــاز ، مراکــز تجــاری ، مراکــز خریــد 

بــزرگ و تأسیســات عمومــی اســتفاده مــی کننــد 

It saves space , builds up a 
smooth and flowing urban 
sightline

It is widely applicable for air port, 
railway station, high grade hotel, 
CBD, large scale shopping center, 
public facilities etc.
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نقشه پله برقی ۳۰ درجه

General Information

• در صورتــی کــه از اســتپ 60 ســانتیمتر اســتفاده شــود مقــدار 417 میلیمتــر 
بــه طــول خرپــا افــزوده مــی گــردد.

ــوده کــه در همکــف نصــب  ــاز ب ــی مــورد نی ــه برقی های ــرای پل ــه تنهــا ب • چال
ــیمنگاه در  ــا نش ــاع تنه ــده در ارتف ــب ش ــای نص ــه برقی ه ــرای پل ــده و ب گردی

ایســتگاه پاییــن کفایــت مــی نمایــد.
ــرای  ــوده و ب ــرای راه  انــدازی پلــه برقــی 380 ولــت ب • جریــان بــرق ســه فاز ب

ــد. ــت می باش ــنایی ها 220 ول روش
• ســیم های تامیــن شــده بــرق ســه فــاز راه انــدازی و بــرق روشــنایی بایســتی 
ــم  ــر از 4 اه ــا کمت ــب ب ــن ارت مناس ــول تامی ــز ن ــوده، بج ــک ب ــا منف کام

ــز الزامــی اســت. ــول نی ــه ن مقاومــت نســبت ب
• تامیــن ارتفــاع ســرگیز بــه میــزان حداقــل 2300 میلیمتــر از ابتــدای قــوس 

هندریــل تــا انتهــای قــوس هندریــل الزامــی اســت.
• تامیــن حریــم پلــه برقــی الزامــی اســت. حریــم پلــه برقــی فضایــی بــه عمــق 
2500 میلیمتــر از انتهــای قــوس هندریــل و عرضــی معــادل پشــت تــا پشــت 

هندریــل بــه اضافــه 160 میلیمتــر.

نکات مهم:

m.ghorbanali
Draft
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نقشه پله برقی ۳۰ درجه

m.ghorbanali
Draft
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نقشه پله برقی۳۰ درجه

General Information

• در صورتــی کــه از اســتپ 60 ســانتیمتر اســتفاده شــود مقــدار 417 میلیمتــر 
بــه طــول خرپــا افــزوده مــی گــردد.

ــوده کــه در همکــف نصــب  ــاز ب ــی مــورد نی ــه برقی های ــرای پل ــه تنهــا ب • چال
ــیمنگاه در  ــا نش ــاع تنه ــده در ارتف ــب ش ــای نص ــه برقی ه ــرای پل ــده و ب گردی

ایســتگاه پاییــن کفایــت مــی نمایــد.
ــرای  ــوده و ب ــرای راه  انــدازی پلــه برقــی 380 ولــت ب • جریــان بــرق ســه فاز ب

ــد. ــت می باش ــنایی ها 220 ول روش
• ســیم های تامیــن شــده بــرق ســه فــاز راه انــدازی و بــرق روشــنایی بایســتی 
ــم  ــر از 4 اه ــا کمت ــب ب ــن ارت مناس ــول تامی ــز ن ــوده، بج ــک ب ــا منف کام

ــز الزامــی اســت. ــول نی ــه ن مقاومــت نســبت ب
• تامیــن ارتفــاع ســرگیز بــه میــزان حداقــل 2300 میلیمتــر از ابتــدای قــوس 

هندریــل تــا انتهــای قــوس هندریــل الزامــی اســت.
• تامیــن حریــم پلــه برقــی الزامــی اســت. حریــم پلــه برقــی فضایــی بــه عمــق 
2500 میلیمتــر از انتهــای قــوس هندریــل و عرضــی معــادل پشــت تــا پشــت 

هندریــل بــه اضافــه 160 میلیمتــر.

نکات مهم:

دارای ۳ استپ افقی

m.ghorbanali
Draft
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دارای ۳ استپ افقینقشه پله برقی۳۰ درجه

m.ghorbanali
Draft



• در صورتــی کــه از اســتپ 60 ســانتیمتر اســتفاده شــود مقــدار 417 میلیمتــر بــه طــول خرپــا افــزوده 
ــردد. می گ

ــه  ــرای پل ــده و ب ــوده کــه در همکــف نصــب گردی ــاز ب ــورد نی ــی م ــه برقی های ــرای پل ــا ب ــه تنه • چال
ــد. ــی نمای ــت م ــن کفای ــا نشــیمنگاه در ایســتگاه پایی ــاع تنه ــای نصــب شــده در ارتف برقی ه

• جریــان بــرق ســه فاز بــرای راه  انــدازی پلــه برقــی 380 ولــت بــوده و بــرای روشــنایی ها 220 ولــت 
می باشــد.

• ســیم های تامیــن شــده بــرق ســه فــاز راه انــدازی و بــرق روشــنایی بایســتی کامــا منفــک بــوده، 
بجــز نــول تامیــن ارت مناســب بــا کمتــر از 4 اهــم مقاومــت نســبت بــه نــول نیــز الزامــی اســت.

ــا انتهــای  ــل ت ــه میــزان حداقــل 2300 میلیمتــر از ابتــدای قــوس هندری • تامیــن ارتفــاع ســرگیز ب
قــوس هندریــل الزامــی اســت.

ــر از  ــه عمــق 2500 میلیمت ــی ب ــی فضای ــه برق ــم پل ــی اســت. حری ــی الزام ــه برق ــم پل ــن حری • تامی
ــر. ــه 160 میلیمت ــه اضاف ــل ب ــا پشــت هندری ــادل پشــت ت ــل و عرضــی مع ــوس هندری ــای ق انته

نقشه پله برقی۳۰ درجه

نکات مهم:

General Information

دارای 2 استپ افقی

m.ghorbanali
Draft



23

دارای 2 استپ افقینقشه پله برقی۳۰ درجه

m.ghorbanali
Draft
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3 5 ° E s c a l a t o r

 پله برقی های 35 درجه
لــذت حرکــت راحــت ، فراتــر از هنــر و تکنولوژی 

ــت . ــش رفته اس پی
ــراه  ــی بهم ــات ارگونوم ــی تحقیق ــج قبل  اســتفاده از نتای
ــی  ــد ، ایمن ــرفته تولی ــوژی پیش ــرداری از تکنول ــره ب به
کامــل تــر و حرکــت روان لــذت بخــش بــرای پلــه برقــی 

ــان آورده اســت  ــه ارمغ oretech  ب

Comfortable travel enjoyment 
is beyond art and high – tech
Prior use of ergonomics research 
fruit and advanced manufacture 
technology bring about the more 
perfect safety and comfortable travel 
of Oretech escalators
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نقشه پله برقی ۳۵ درجه

General Information

• در صورتــی کــه از اســتپ 60 ســانتیمتر اســتفاده شــود مقــدار 417 میلیمتــر بــه طــول 
خرپــا افــزوده مــی گــردد.

ــده و  ــوده کــه در همکــف نصــب گردی ــاز ب ــی مــورد نی ــه برقی های ــرای پل ــه تنهــا ب • چال
بــرای پلــه برقی هــای نصــب شــده در ارتفــاع تنهــا نشــیمنگاه در ایســتگاه پاییــن کفایــت 

مــی نمایــد.
• جریــان بــرق ســه فاز بــرای راه  انــدازی پلــه برقــی 380 ولــت بــوده و بــرای روشــنایی ها 

ــد. ــت می باش 220 ول
ــا  ــتی کام ــنایی بایس ــرق روش ــدازی و ب ــاز راه ان ــه ف ــرق س ــده ب ــن ش ــیم های تامی • س
ــه  ــت نســبت ب ــر از 4 اهــم مقاوم ــا کمت ــن ارت مناســب ب ــول تامی ــوده، بجــز ن منفــک ب

ــز الزامــی اســت. ــول نی ن
• تامیــن ارتفــاع ســرگیز بــه میــزان حداقــل 2300 میلیمتــر از ابتــدای قــوس هندریــل تــا 

انتهــای قــوس هندریــل الزامــی اســت.
ــه عمــق 2500  ــی ب ــی فضای ــه برق ــم پل ــی اســت. حری ــی الزام ــه برق ــم پل ــن حری • تامی
میلیمتــر از انتهــای قــوس هندریــل و عرضــی معــادل پشــت تــا پشــت هندریــل بــه اضافــه 

ــر. 160 میلیمت

نکات مهم:

m.ghorbanali
Draft
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نقشه پله برقی ۳۵ درجه

m.ghorbanali
Draft
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ــتاده و  ــورت ایس ــه ص ــی ب ــافت طوالن ــی مس ط
ــت راح

ــان  ــال جری ــل و انتق ــر در نق ــیار موث ــتم بس ــن سیس ای
ــا  ــی ،ب ــای طوالن ــافت ه ــد . در مس ــی باش ــافر م مس
ــی  ــار ، صندل چمــدان، کالســکه بچــه ، چــرخ دســتی ب

ــرد دارد . ــوان و .... کارب ــم ت ــراد ک ــرخ دار اف چ

Comfortable travel enjoyment 
is beyond art and high – tech
It is extremely strong in passenger 
flow conveyance. It satisfies the 
requirements of long-distance walk, 
delivering luggage, baby›s cart, 
wheelchair for the disabled and so 
on. 

Moving walk

پیاده رو متحرک
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نقشه پیادروی متحرک
10 ,11 ,12
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نقشه پیادروی متحرک
10 ,11 ,12

General Information

m.ghorbanali
Draft



32

فرم درخواست پله برقی/ پیاده رو متحرک

صفحات نرده ) بالستریت(

جنس شانه:

m.ghorbanali
Draft
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فرم درخواست پله برقی/ پیاده رو متحرک

صفحات نرده ) بالستریت(

جنس شانه:

m.ghorbanali
Draft
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فرم درخواست پله برقی/ پیاده رو متحرک

صفحات نرده ) بالستریت(

جنس شانه:

m.ghorbanali
Draft
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