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Movement by Perfection

Havalandırma, otomatik kontrol ve asansör motor ürünleri ile Kral Ligindeyiz.

ZAtop
Dişlisiz asansör makinesi

Benzersiz Faydalar Güvenilir Performans
ZIEHL-ABEGG dişlisiz makineler
 Dünya çapında çalışan 100.000 makine
 Senkron teknolojisinde uzun süreli tecrübe - 1993' den günümüze
 H em makine daireli hem de makine dairesiz ortamlarda montaja uygunluk

Enkoder





Önde gelen tedarikçilerden
ENDAT, SSI, sin/cos
Yüksek seyir konforu
Hassas kat duruşu

 Farklı yüklerde geniş seçim aralığı
 Kolay montaj
 ZIEHL-ABEGG "ZAlift" Seçim programıyla güvenli hesaplama
 Kısa sürede teslim imkanı

Terminal Kutusu
( Harici tip )

Mıknatıslar









 Döndürülebilir
 Kolay motor bağlantısı
 Etiketlenmiş terminal uçları

Tedarikçisinden özel seçilen mıknatıs
ZIEHL-ABEGG' e özel üretim
Nd-Fe-B en yüksek manyetik alan yoğunluklu
Yüksek mıknatıs sınıfı / ısı kararlılığı
En küçük makine ölçüleri
Temiz oda koşullarında montaj
Yüksek kalite standartlarında korozyon koruması
Z A tarafından geliştirilen manyetik sızdırmazlık
teknolojisi

Tahrik Kasnağı

H
 esaplanan değerlere uyumlu kanal geometrisi
 Ç elik ve plastik kaplı halatlara göre uygun
tahrik kasnağı
Ö
 zel talep halinde indüksiyon ile sertleştirilmiş
( 50HRC ) kanallar
 F arklı çap seçenekleri
 K endi tesislerimizde üretim

Tahrik mili
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Yataklama

Önde gelen tedarikçilerden
ZIEHL-ABEGG özel gres yağı
Tekrar yağlama ihtiyacı yoktur
Hassas titreşim
Uzun ömürlü

 Test onay sertifikalı
 Konik mil çıkışı
 Tahrik kasnağının kolay değişimi

Bobin

 PTC veya KTY sensörleriyle sıcaklık koruması
 Kurtarma konumunda motor uçları kısa devresi ile duruş
 F sınıfı yalıtım

Gövde

Fren

 E kstra soğutma gerekmeksizin çalışma
( yüksek duruş-kalkış standardına uygunluk )
 F arklı askı türüne göre kolay montaj imkanı
 Y üksek mekanik gövde direnci
 F MEA kalite ( Hata Modu ve Etkileri Analizi ) standartlarına göre üretim
 K üçük gövde tasarımı
 R enk değişimi esnekliği

Önde gelen tedarikçilerden
Test onaylı
Sessiz Çalışma
Uzun ömürlü
Opsiyonel manuel kol sistemi
K ontrol edilemeyen istemsiz kabin
hareketlerine karşı sertifika onayı
 Toza karşı korumalı








ZIEHL- ABEGG SE

Heinz-Ziehl- Straße

74653 Künzelsau

+49 79 40 16 - 0

info@ ziehl-abegg.com

ziehl-abegg.c om

