
 

ASI-QS-F469/1    کد :

پیاده رو متحرک ،بازرسی پلکان برقیفرم درخواست  تاریخ:  

 
 

  :مشخصات درخواستی  

: نام شرکت سازنده نام کارفرما :  

 نام شرکت نصاب : عرض دستگاه :

 سرعت حرکت : مدل دستگاه :

 ارتفاع (Raise):   تعداد دستگاه :

 پرکار                         نوع تجهیز:          تجاری  زاویه نصب :

حهآدرس محل نصب همراه با رسم کروکی در پشت صف  محصور         فضای نیمه محصور        محل نصب    فضای باز  
 

N/A مدارک پیوستی بلی خیر 
 است؟ گردیدهآیا محاسبات آنالیز تنش خرپا و یا گواهی های مشابه توسط محاسب ارائه    

 است؟ هگردید شانه(ارائه آیا ویژگی ضدسرخوردگی سطوح کف)پله ها،صفحات حمل کننده،صفحه شانه ای و کف بدون دنده   

 آیا محاسبات اثبات میزان مقاومت شکست دنده ها ارائه گردیده است؟   

 آیا محاسبات اثبات میزان مقاومت شکست زنجیر اصلی ارائه گردیده است؟   

 آیا محاسبات اثبات میزان مقاومت شکست زنجیر استپ ارائه گردیده است؟   

 است؟ گردیدهارائه  ه های توقف و مقادیر شتاب منفیگواهینامه اثبات فاصل آیا   

 است؟ گردیدهارائه  گواهینامه آزمون پله ها یا صفحات حمل کننده آیا   

 است؟ گردیدههندریل ارائه  گواهینامه اثبات مقاومت گسیختگی تسمه آیا   

 است؟ گردیدهارائه  گواهینامه اثبات ضرایب سرخوردگی پاخور هاآیا    

 است؟ گردیدهو مقاومت عایقی ارائه  گواهینامه اثبات سازگاری الکترومغناطیسی آیا   

 است؟ گردیدهارائه  شرح تجهیزات و نقشه سیم کشی  آیا   

 است؟ گردیدهارائه  نقشه جانمایی تجهیزات آیا    

 برآورده شده است؟ 13836-01آیا الزامات پیوست خ استاندارد ملی ایران به شماره    

 آیا شرایط خاص بهره برداری، بین فروشنده و کارفرما انجام پذیرفته است؟   

 :شرح هماهنگی های مورد نیاز با نماینده فروشنده جهت انجام بازرسی

 آماده بهره برداری بودن پلکان برقی/پیاده رو متحرک -1

 ات مربوطهیرادرفع ا ، آزمون ها وحضور نماینده شرکت فروشنده/سرویس کار)مسلط به نحوه کار -2

 ازمورد نیالت آابزار  ، نقشه های برق و دستورالعمل ها وبه همراه داشتن کلید درب ایستگاه، پنل رویزیون، موانع جلوگیری از سقوط -3

 با توجه به ترافیک و کاربری نصب هماهنگی زمان مناسب برای بازرسی -4

 محرک و بازگشتتامین روشنایی در ایستگاه های  -5

در زمینه بازرسی اقدام فرمائید.های استاندارد ساس دستور العمل تقاضا دارم بر ا  

 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و     مضاءا


