AR

حـركـة دافـعـها الـكـمـال

الفئة األولى في تكنولوجيا التهوية وتكنولوجيا التحكم وتكنولوجيا الدفع

ZAtop
مـاكــنـة الـمصـعد عديـمـة الـمسـننات

مزايا فريدة من نوعها –
أداء يمتاز باإلقناع
مجموعات اإلدارة عديمة ال ُمسننات من ZIEHL-ABEGG





 80000ماكينة تعمل في جميع أنحاء العالم
خبرة هائلة في تقنيات التزامن – تمتد منذ عام 1993
مناسبة للعمل مع تو ّفر غرف الماكينات وبدونها
نطاق ضخم من الماكينات من أجل مختلف األحمال

 تركيب سهل وبسيط
 تصميم آمن مع برنامج  ZAliftمن ZIEHL-ABEGG
 إتاحية قصيرة المدى للماكينات

صندوق أطراف (تب ًعا للنوع)

المغناطيسات









نظام ال ُمش ّفر

مُحدد مُسب ًقا من قبل المورّ د
مُخصص لـ ZIEHL-ABEGG
نيوديميوم ( )Nd-Fe-Bتمتاز بأعلى شدة مجال مغناطيسي
فئة مغناطيسات متقدمة  /مقاومة للحرارة
أصغر أبعاد بنائية للماكينات
التركيب يتم في ظروف النطاقات النظيفة
إحكام ضد التسرب متميز وعالي الجودة
تقنية اللصق المغناطيسي المُطوّ رة لدينا – منذ عام 1993

 قابل للنقل
 وصلة المحرك من كل الجوانب
 كابل المحرك مُركب مسب ًقا






متوفر من شركات منتجة رائدة
 ،SSI ،ENDATالجيب/جيب التمام
راحة قيادة مُثلي
تحديد مثالي للمواضع

قرص التدوير

مع االحتفاظ بحق إدخال تعديالت فنية © ZIEHL-ABEGG SE - 00702875 - MA - 03/2015 -

 بيانات النظام مُتوافقة مع هندسة الحزوز
 للكابالت الصلبة والمُغطاة بالبالستيك
صالدة الحزوز تصل إلى 50HRC
(مستوى  Cمن اختبار روكويل للصالدة)
 أقطار مختلفة
محمل
 مُص ّنع داخليًا في شركتنا
 متوفر من شركات منتجة رائدة
 شحم مُخصص لـ ZIEHL-ABEGG
 ال يحتاج لتشحيم الحق
 سلس التشغيل  /منخفض االهتزازات
 طويل العمر

عمود اإلدارة

 خضع الختبارات فحص النوع
 تصميم مخروطي الشكل
 سهولة تغيير قرص التدوير

اللفيفة

 حماية اللفيفة بواسطة مستشعرات من النوع  PTCأو KTY
 تفريغ هوائي مع لفيفة المحرك مُقصّرة الدائرة
 عزل من الفئة F

المبيت








إمكانية التشغيل بدون تهوية خارجية المصدر (طول مدة التشغيل األساسية)
سحب الكابالت في جميع االتجاهات
مبيت عالي الصالبة
تم الحساب باستخدام أداة تحليل نمط وآثار اإلخفاق ()FMEA
أصغر أبعاد بنائية
إمكانية مواءمة األلوان

الفرامل









ziehl-abegg.c om

info@ ziehl-abegg.com

+49 79 40 16 - 0

74653 Künzelsau

متوفرة من شركات منتجة رائدة
خضعت الختبارات فحص النوع
منخفضة الضجيج
طويلة العمر
اختيارية مع التحرير اليدوي
تعيق حركة عربة المصعد غير المُتحكم بها
وغير المقصودة
مزوّ دة بحماية من الغبار

Heinz-Ziehl- Straße

ZIEHL- ABEGG SE

