Ace, asansÃ¶r, asansÃ¶r imalatÄ±, izmir

Makina Tahrikli Asans&#246;rler

S1n1f I
0nsan ta_1mak amac1yla tasar1mlanm1_ asansÃ¶rler.Ã–zellikle 0nsan ta_1mak iÃ§in
tasarlanm_ S1n1f I asansÃ¶rlerinde;a- 300 ve 450 Kg beyan yüklü küÃ§ük kabinler, yanl1z
insan ta_1mak iÃ§in kullan1labilirb- 630 Kg beyan yüklü kabinler, insan ta_1maya ek olarak
tekerlekli sandalye kullanan ki_ileri ve /veya Ã§ocuk arabalar1n1 da ta_1mak iÃ§in de
kullan1labilirc- 1000 Kg beyan yüklü kabinler, a ve b _1klar1nda belirtilenlerin yan1
s1ra, tutamaklar1 sÃ¶külebilen sedyelerin, tabutlar1n ve mobilyalar1nd ta_1nmas1 iÃ§inde
kullan1labilirler
S1n1f II
Esas olarak insan ta_1mak iÃ§in tasar1mlanan, ancak gerektiinde yük de ta_1nabilen
asansÃ¶rler.S1n1f II asansÃ¶rlerinin boyutlar1 S1n1f I veya S1n1f IV asansÃ¶rlerine ait
boyutlar aras1ndan seÃ§ilmelidir. Ã–zellikle konutlarda kullan1lan 1000 kg beyan yüklü
asansÃ¶rlerin boyutlr1 ve/veya S1n1f III asansÃ¶rlerinin bu amaÃ§ iÃ§in kullan1lmal1d1r.
Not - Bu asansÃ¶rler, S1n1f I, S1n1f III ve S1n1f VI asansÃ¶rlerinden esas olarak kabin
iÃ§ donan1m1 bak1m1ndan
farkl1d1r.
S1n1f III
Hastaneler ve bak1m evleri dÃ¢hil, sal1k, bak1m amaÃ§lar1 iÃ§in tasar1mlanm1_
asansÃ¶rler.Â·Â Â Â Â Â Â Â Â 1600 Kg ve 2000 Kg beyan yükü asansÃ¶rlerin kabinleri, Ã§ou
dispanser ve hastalar1n ihtiyac1n1 kar_1larÂ·Â Â Â Â Â Â Â Â 2500 Kg beyan yüklü asansÃ¶rlerin
kabinleri, Ã¶zellikle hastane yataklar1ndaki hastalar1n t1bbi yard1m cihazlar1yla
birlikte ta_1nmas1 iÃ§in uygundur.
S1n1f IV
Esas olarak yüklerin, genellikle _ah1slar refakatinde ta_1nmas1 iÃ§in tasar1mlanm1_
asansÃ¶rler.Yük asansÃ¶rü genellikle insan refakatinde yük ta_1nmas1 iÃ§in Ã¶ngÃ¶rülen
asansÃ¶rlerdir. Konfor amac1ndan Ã§ok ihtiyaÃ§lara cevap vermesi ve kald1rma kapasitesi
Ã¶n planda tutulmu_tur. Bu tip asansÃ¶rlerde genelde h1z1n dü_mesi dikkate al1nmayarak
kald1rma kapasitesini yükseltmek iÃ§in palanga sistemler kullan1l1r. Ayn1 s1n1fta
incelenen araÃ§ asansÃ¶rleri ise kabini ticari olmayan motorlu araÃ§lar1 ta_1yacak
boyutlarda yap1lm1_ olan asansÃ¶rlerdir.
S1n1f V
Servis asansÃ¶rleri.Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Servis asansÃ¶rleri, boyutlar1 ve yap1m _ekli itibar1yla
insanlar1n giremiyecei bir kabini olan sabit asansÃ¶r tesisleridir. 0nsanlar1n
kullanam1yaca1 _art1 olduu iÃ§in tamburlu olarakda tesis edilebilirler. Dei_ik
kapasiteli servis asansÃ¶rleri farkl1 amaÃ§lar iÃ§in tasar1mlanabilirler 0nsanlar1n
giremiyecei kabin Ã¶lÃ§üleri olarak en fazla a_a1daki deerler kabul edilebilir.Â·Â Â Â Â Â Â Â
Taban Alan1 : 1m2Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Derinlik : 1,00 mÂ·Â Â Â Â Â Â Â Â Yükseklik : 1,2 m
S1n1f VI
Ã–zellikle youn trafii olan binalar iÃ§in tasar1mlanm1_ asansÃ¶rler, meselÃ¢ h1zlar1 2,5
m/s ve daha fazla olan
asansÃ¶rler.
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