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 تاسسیس مجموعه تولیدی آریان سیستم رو در قالب �کت

 ع�توسعه ارتباط

 تولید درایو دلفین 1 با بهره گیری از میکروکن لر با قابلیت  

تنظیم توسط ولوم

 تولید درب �ام اتوماتیک طرح س�تیک رو با بهره گیری از

درایو دلفین 1

X7    با بهره گیری از درایو                       آغاز تولید درب های مدرن

X7-VVVFسه فاز آسنکرون 

 اخذ پروانه استاندارد تشویقی برای قفل درب طبقه اتوماتیک

  از اداره

      

 استاندارد و بازرسی استان تهران 

MAGICONآغاز تولید تابلو فرمان دو ¦عته با نام تجاری

MAGICONآغاز تولید تابلو فرمان درایو دار

آغاز تولید درایو درب آسانسور دلفین 2 با مشخصه عدم

نیاز به ترانس 

 

کاهنده و بهره گیری از منبع سوییچینگ 

تولید درب های نیمه اتوماتیک طرح س�تیک در اندازه ها

و طرح های گوناگون

1382

و موتور

 تولید کابین آسانسور با طراحی کام® مهندسی شده و با

CNCماشین آ²ت لیزر و بهره گیری از

�وع فعالیت آریان سیستم رو در قالب آذین کابین و 

�کت ع� توسعه ارتباط اع®م انح®ل

افتتاح کارخانه جدید آریان سیستم رو

تولید درایو دلفین 22 با قابلیت های ویژه ه�نند

و توان 150 وات  استفاده از انکودر 

 تولید درایو      مدل فونیکس با قدرت 250 وات و با

امکاناتی ویژه

X7

1383

1384       

1387

1389

1390

1391

1393

 گروه آریان سیستم رو در سال 1382 با هدف طراحی و تولید تجهیزات صنعت آسانسور تاسیس شده است. مدیریت این مجموعۀ

 تحقیقاتی و تولیدی که از سال 1392 در ساختار قانونی کارگاه آذین کابین به کار خود ادامه می دهد سالیان مت�دی در زمینۀ

 تولید در صنعت آسانسور کشور فعالیت داشته و همواره سعی کرده تا با بکار گیری روش های نوین و بهره گیری از تحقیقات ،

 این مجموعه را در راه نیل  به هدف آن که توسعه ی صنعت آسانسور کشور است ، رهنمون سازد. این مجموعه در این راه و در

طی سالیان گذشته همواره نوآور و پیÁو بوده و توانسته به موفقیت های شایانی دست یابد

:در ادامه به بیان عمده ترین کارهای انجام شده در این گروه تولیدی می پردازیم
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با و  آسانسور  درب  تولید  در  تجربه  سال   12 از   پس 

با آن،  اجزای  در  نقص های موجود  �ام  کردن   برطرف 

 هدف تولید یک درب شناسنامه دار و در سطح به ین

 درب های آسانسور روز دنیا درب طبقه سلکوم پ®س با

 طراحی نوین و منطبق بر درب سلکوم ایتالیا              به

 طور کامل توسط مهندسین این مجموعه باز طراحی و

تولید شد

1394

طراحی و تولید درب کابین سلکوم پ®س با درایو

   منح�بفرد   
1395

.

.

.

1397

.

.

.

.

1398

 طراحی و تولید درب نیمه دو لته و سه لته سلکوم  و

 ارائه ی اولین Çونه ی درب کابین سلکوم پ®س با درایو

PM  و موتور

Hydra plus ASR

(MDS1)

.

تاریخچه آریان سیستم رو

به روز رسانی نحوه فروش و پشتیبانی محصو²ت

 تولید 2 محصول جدید با نامهای تجاری

راه اندازی فروشگاه این نتی

اخذ استاندارد      اروپا

RAD PLUS - ECO PLUS
:



حذف گیربکس که در نتیجه عمر طوالنى با راندمان بسیار باال به همراه دارد

تنظیم سرعت و قدرت به صورت مجزا در سراسر نقاط حرکتى

حرکت یکنواخت تحت بارهاى مختلف نسبت به وزن لته ها و نیروى فنر

Phase Field Oriented Control (FOC) - 3کنترل هوشمند

دور اندازى و کارکرد بسیار نرم وبى صدا

عدم تغییر سرعت در برابر افت ولتاژ برق شهرى

بدون اختالل و خطا در شمارش پالس هاى انکودر

5 سال گارانتى طالیى

محصولى کامال صادراتى منطبق بر استانداردهاى روز دنیا

 همراه با بسته بندى تقویت شده

طراحى شده براى استفاده در ترافیک هاى باال

استفاده از گونیا آبشارى فوق العاده مقاوم

  مزایاى درب هاى کابین  راد پالس

ASR Pm Plus
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 ستون پله دار جهت رعایت ایمنى و ظاهرى زیبا

)MDS1 چهارچوب و مکانیزم کامال از هم جدا میباشد ( مانند طرح جدید سلکوم ایتالیا

)MDS1قرار گرفتن مکانیزم مابین ستونها براي جلوگیري از ناشاقولی سر درب ( مانند طرح جدید سلکوم ایتالیا

700 800 900PL
GW

1000 1100 1200

2050 2250 24501450 1650 1850

درب طبقه دو لته تلسکوپی

700 800 900PL
GW

1000 1100 1200

1650 1800 19501200 1350 1500

  مزایاى چارچوب درب هاى طبقه راد پالس

پادرى فلزى تقویت شده

طراحی شده برای استفاده در ترافیک های با	
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درب طبقه دو لته سان�ال



مکانیزم درب طبقه دو لته سانترال

 تنظیم ارتفاعى و عمقى کامال امکان پذیر است

در مرحله راه اندازى تنها کافیست نقاط قرمز درب کابین با درب هاى طبقه روبروى هم قرار بگیرند

استفاده از قطعات با طرح و ابعاد مشترك با درب سلکوم ایتالیا مانند چرخ ها و پادرى و ریل ها

رعایت فاصله استاندارد قفل طبقه در موقعیت بسته شو طبق استاندارد سلکوم ایتالیا

مکانیزم درب طبقه دو لته تلسکوپى

  مزایاى مکانیزم درب هاى طبقه راد پالس

شاسى تقویت شده

 عرض بال لته ها افزایش یافته

طراحى شده براى استفاده در ترافیک هاى باال
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بسته بندى مقاوم شده جهت صادرات

 ضخامت کارتن 15 میلیمتر

بسته بندى سلفون پیچ شده مقاوم در برابر رطوبت

کارتن هاى بسته بندى راد پالس
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پیش تنظیم شده در کارخانه و هیچ تنظیم دیگرى در زمان راه اندازى مورد نیاز نیست

سیستم درایو یک مجموعه کامال الکترونیکى است

کلیه درایوهاى نسل جدید آریان سیستم رو داراى عملکرد هوشمند هستند

کابین سه لته تلسکوپی کابین دو لته تلسکوپی

عدم محدودیت در ارتفاع کابین

لته هاى قابل تنظیم در همه جهات

موتور و درایو کامال منطبق بر سلکوم ایتالیا

 کمان قابل تنظیم

کابین دو لته سان�ال

HYDRA  ASR
PLUS

HYDRA  ASR
PLUS

YDRA  ASRPLUS

  مزایاى درب هاى کابین سلکوم پالس

3 سال گارانتى طالیى
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 ستون پله دار جهت رعایت ایمنى و ظاهرى زیبا

)MDS1 چهارچوب و مکانیزم کامال از هم جدا میباشد ( مانند طرح جدید سلکوم ایتالیا

)MDS1قرار گرفتن مکانیزم مابین ستونها براي جلوگیري از ناشاقولی سر درب ( مانند طرح جدید سلکوم ایتالیا

درب طبقه سه لته تلسکوپی درب طبقه دو لته تلسکوپی

درب طبقه دو لته سان�ال

700 800 900PL
GW

1000 1100 1200

1650 1800 19501200 1350 1500

700 800 900PL
GW

1000 1100 1200

2050 2250 24501450 1650 1850

800 900PL
GW 1220 1355

 مزایاى چارچوب درب هاى طبقه سلکوم پالس
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مکانیزم درب طبقه دو لته سانترال

 تنظیم ارتفاعى و عمقى کامال امکان پذیر است

در مرحله راه اندازى تنها کافیست نقاط قرمز درب کابین با درب هاى طبقه روبروى هم قرار بگیرند

استفاده از قطعات با طرح و ابعاد مشترك با درب سلکوم ایتالیا مانند چرخ ها و پادرى و ریل ها

رعایت فاصله استاندارد قفل طبقه در موقعیت بسته شو طبق استاندارد سلکوم ایتالیا

مکانیزم درب طبقه سه لته تلسکوپى

مکانیزم درب طبقه دو لته تلسکوپى

 مزایاى مکانیزم درب هاى طبقه سلکوم پالس
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پیش تنظیم شده در کارخانه و هیچ تنظیم دیگرى در زمان راه اندازى مورد نیاز نیست

سیستم درایو یک مجموعه کامال الکترونیکى است

کلیه درایوهاى نسل جدید آریان سیستم رو داراى عملکرد هوشمند هستند

عدم محدودیت در ارتفاع کابین

لته هاى قابل تنظیم در همه جهات

سال گارانتى طالیى 3

  مشخصات  درب کابین اکو پالس

طراحى شده براى استفاده در ترافیک هاى پایین

M.D.(Multi Driver) استفاده از درایو با نام تجارى

استفاده از موتور گیربکس کورماس 

همراه با کمان طراحى شده توسط مجموعه آریان سیستم رو
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1230

1380

800

900

7001080

طراحى با موتور گیر بکسى

طراحى کم درب باز کن منحصر به فرد

عدم محدودیت ارتفاع کابینعدم محدودیت ارتفاع کابین

استفاده از قطعات سلکوم

لته هاى قابل تنظیم

سال گارانتى

Aنوع سیستم PL

2

PL

A
A

PL

 عرض
 عرض
 عرض

80

70

90

1095

1230

800

900

Aنوع سیستم PL
 عرض
 عرض

80

90

 مزایاى درب نیمه اتوماتیک دو لته و سه لته سلکوم

Semi 

w w w. a s r - e l e v a t o r. i r
10



درایو سلکوم پ�س

YDRA  ASR
PLUS

قطعات یدکى شاخص
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Elevator Landing door Elevator Car door

The validity of the certificate can be checked  through www.udem.com.tr.  The CE  mark shown on the right
can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of
Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above
named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate
only covers the product(s) stated above and UDEM  must be noticed in case of any changes on the product(s)

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY

E-mail: info@udemltd.com.tr    www.udem.com.tr

Initial Assessment Date :  28.05.2018
Registration Date      :  29.05.2018
Reissue Date/No      :  -
Expiry Date                                  : 28.05.2023

Certificate Number      : M.2018.201.N4821

ATTESTATION CERTIFICATE
OF ELECTROMAGNETIC

COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been

completed successfully.
                        2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and

2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes
Company Name      : Zhejiang Super Technology Co., Ltd.

Company Address                   : No.31,Bai-huashan Industrial Zone,Lanhua Road,Wuyi,Zhejiang,

                                                           China

Related Directives and Annex     : 2014/35/EU Low Voltage Directive
                                                           2014/30/EU  Electromagnetic Compatibility Directive

Related Standards      : EN 61000-6-1:2017,EN 61000-6-3:2007+A1:2011
                                                          EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 61800-5-2:2007

Product Name      : Motor Drive Controller

Report No and Date                     : DN20180525-YSK49-CE-E;DN20180525-YSK50-CE-S

Product Brand/Model/Type      : DMD-10, DMD-20, DMD-30, DMD-40

UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.

Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76

PM Drive
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ariansystemro

t.me/ariansystemro | t.me/salesasr 

(021)44489776  |  (0910)110 - 7033 

Iran,Tehran 1473186885

www.asrstore.ir

www.asr-elevator.ir


