GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet
Budapest
Tel./Fax: 242 5161, 367 5961
Szugló utca 54
Fax:
430 0914
1145
E-mail: info@geocoop.hu
Web: www.geocoop.hu

GEOLIFT ADATKÖZLİ LAP (2006/1)
Felvonóvezérlés rendeléséhez
Kérjük az Adatközlı lapot gondosan, és olvashatóan kitölteni, a választandó kérdés v. adat egyértelmő
kijelölésével ( √ ) válaszolni.

A hiányos vagy pontatlan adatközlésbıl adódó következményekért a

GEOCOOP felelısséget nem vállal. A szükséges módosítások

költsége

a

Megrendelıt

terheli.

Együttmőködését köszönjük.

Megrendelı: ____________________________________________________________________
Cím: ____________________________________________________________________
Ügyintézı: __________________________________

Telefon: ____________________

Telepítés helye: ____________________________________________________________________
Kért száll. határidı: ______________________

Fizetési mód: ______________________________

1. Alapadatok:
A felvonó:

Mindenki által vezethetı

Kabinvilágítás:

Kijelölt személyek által vezethetı
Menetsebesség:

állandó
kapcsolt (padló, program)

___________ m/sec
egyenletes _____________ m

Emelet magasság:

eltolt (rövid) ____________________________________________
egyparancsos

Vezérlés típusa:

hajtómőves

Felvonó fajtája:

LE győjtıs

hidraulikus

LE-FEL győjtıs
küldı-hívó
duplex

Csoportos:

A biztonsági kör feszültsége:

triplex

quadruplex

___________________VDC (VAC)

külsı kézi - belsı kézi

Ajtó típusa:

Gépi esetén:
Ajtóhajtás:

külsı kézi - belsı gépi

külsı gépi - belsı gépi

menet közben szorít (Schindler)

nem szorít

szabályozott: __________________________________________tipus
nem szabályozott: Pn = ______kW U = ______/______VAC fázisszám: ____

Ajtóval kapcsolatos egyéb igény: _______________________________________________________
átjárós

átellenes fülke

ajtónyitás rendje: ____________________________________________

2. Hajtómotor adatok:
A következı részt csak hajtómőves felvonó esetén kell kitölteni!
egysebességes

Hajtás fajtája:
Motor teljesítmény:

kétsebességes (pólusváltós)

frekvenciaváltós

Gyors: Pn = ________kW

cosΦ =________

In = _______A

Lassú: Pn = ________kW

cosΦ = _______

In = _______A

Figyelem! A motor kontaktorok, a motor védı kapcsolók, valamint a kismegszakítók (hıkioldók) beépitése a
fenti adatok alapján történik. A hiányos vagy helytelen adatokból adódó következményekért a GEOCOOP
nem vállal felelısséget!!!
kell

Frekvenciaváltóhoz hálózati szőrı:

nem kell

Fékfeszültség:

DC

U = __________V

AC

U =___________V

Zárnyitó mágnes:

DC

U = __________V

AC

U =___________V

nincs

Hőtımotor:

van

P =________kW

U =_____/_____V
kell

Motor hımérséklet-figyelés, beavatkozás:

fázisszám: _____

nem kell

A következı részt csak hidraulikus felvonó esetén kell kitölteni!

Pn = ________kW

Motor teljesítmény:

X/D átkapcsolással

Motor indítás:

cosΦ =________

In = _______A

[Umot = 380 / 660 VAC (400 /690 VAC) !!!]

átkapcsolás nélkül
Hidraulika típusa:
Szelepek:

_________________________________________________________________

száma = ___________ db
mőködtetése:

Vészleeresztés:

szabályozott

nem szabályozott

DC

U = _________V

I = ___________A

AC

U = _________V

I = ___________A

ajtózárás biztosításával

csak zárt biztonsági kör esetén

Szintbeállás jelzése a gépházban áramkimaradás esetén:

kell

nem kell

Nyomás (hımérséklet) figyelés és beavatkozás:

kell

nem kell

Egyéb igény:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. oldal

Összesen: 5

3. Kezelıtablók:
Kabintabló:

megállók száma: _________

hívógomb típusa:

megnevezése: _______________________________

mechanikus

anyaga:

ALU

infra szenzoros

CELOX

Sr + lakk

élvilágítós
NSr+Ni

Korr

Szalagkábel hossz: ____________cm
Stop-gomb:

kell

nem kell

Telefon elıkészítés:

kell

nem kell

Egyéb igény: __________________________________________________________________________

Emeleti hívótablók:

alapállomáson:

LET___-________________

közbensı állomáson:

LET___-________________

A típusszám felépítése: LET1-23456, ahol a számok helyére kerülı betők az alábbi táblázatban találhatók:

1

2

3

4

5

6

Kijelzések

Csoport

Üzemmód

Anyag

Méret

Gomb típusa

A 0,5" kijelzı

S szimplex

L LE győjt.

A AL elox

A 150x85

I infra szenz.

B 1" kijelzı

D duplex

F LE-FEL gy

C AL Celox

B 210x100

M mechanikus

C 2" kijelzı

E egypar.

S Sr+lakk

C 300x85

E élvilágítós

I csak irányjelz

K küldı-hívó

N Sr+Ni

D 210x155

K kor. ment

E 270x155

- nincs kijelz.

F 210x85
G 85x85

Figyelem: Méretütközés miatt a fenti számokból összeállított tetszıleges kombináció nem rendelhetı! A
rendeléshez segítséget nyújt a mellékelt rajz, mely az elérhetı tablócsoportokat ábrázolja.
Csatlakozó kialakítása:

sorkapocs

dugaszolható

Dugaszolhatónál a kábelhossz a szintek között: ________cm , a gépház és a felsı szint között: _______cm
Tablósor száma:

egy

kettı

Egyéb igény: __________________________________________________________________________

4. Különleges szolgáltatások:
Kísérı üzem

normál kulcsos

infra kulcsos

kulcsszám: _______ db

Expressz üzem

normál kulcsos

infra kulcsos

kulcsszám: _______ db

3. oldal

Összesen: 5

Kulcsos hívás

normál kulcsos

infra kulcsos

kulcsszám: _______ db

Kísérı hangjelzés
Érkezés jelzés (hang)
Kommunikáció diszpécser központtal
Szünetmentes tápegység vészvilágításhoz, ill. vészcsengıhöz
Hibatárolás és kijelzés
Bemondó készülék

standard szöveg

egyéni szöveg

Vészvilágítás
Vészhívó (GSM) telefon

állapotjel (hiba) átvitel

Huzalozott telefon (fülke és max. 100 m)

Egyéb igény: __________________________________________________________________________

5. Érzékelı és kezelı elemek:
Szintérzékelı (RKK közelítés kapcsoló)
RKK tartóbilincs
KÖBOFLEX gumi mágnes
Biztonsági végkapcsoló

6. Szerelési igény:
Szerelés
Mővezetés
Üzembe helyezés

Egyéb megjegyzés: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kelt: _____________________________ hely _______év __________________hó _______nap

____________________________________________
Megrendelı
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4. oldal

Összesen: 5

Melléklet az adatközlı laphoz

(Duplex)

155x210

100x210

85x300

85x210

85x150

85x85

Elılap

140x160

70x190

LET-SFAAE

85x170

LET-SFAAE

70x280

70x190

70x125

70x75

Kivágás

LETB-DFADE

LETA-SFABE

LETC-SFACE

LETB-SFAFE

LET-SFAAE

LET-SEAGE

LETB-DLADE

LETA-SLABE

LETC-SLACE

LETB-SLAFE

LET-SLAAE

LETB-SLAFM

LET-SLAAI

LETA-SFABM

LETA-SLABM

Tablók mélysége: 40mm

LETB-SFAFM

LET-SFAAI

LET-SLAGM

LETI-SLABM

LETI-SLAFM

LETI-DFABM

LETI-DLABM

Tabló méretválaszték
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LETI-SFABM

LETI-SFAFM

70

Mélység

125x605

Kivágás

140x630

Elılap

