ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آرﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ رو
گروه آریان سیستم رو در سال  1382با هدف طراحی و تولید تجهیزات صنعت آسانسور تاسیس شده است .مدیریت این مجموعۀ
تحقیقاتی و تولیدی که از سال  1392در ساختار قانونی کارگاه آذین کابین به کار خود ادامه می دهد سالیان متامدی 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 توسعهی صنعت آسانسور کشور است  ،رهنمون سازد .این مجموعه در این راه و در
طی سالیان گذشته همواره نوآور و پیرشو بوده و توانسته به موفقیت های شایانی دست یابد.
در ادامه به بیان عمده ترین کارهای انجام شده در این گروه تولیدی می پردازیم :
1382

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تاسسیس مجموعه تولیدی آریان سیستم رو در قالب رشکت
عرصتوسعه ارتباط
تولید درایو دلفین  1با بهره گیری از میکروکنرتلر با قابلیت
تنظیم توسط ولوم
تولید درب های نیمه اتوماتیک طرح سامتیک در اندازه ها
و طرح های گوناگون

1383

تولید درب متام اتوماتیک طرح سامتیک رو با بهره گیری از
درایو دلفین 1

1384

آغاز تولید درب های مدرن  X7با بهره گیری از درایو
 X7-VVVFو موتور سه فاز آسنکرون

1387

1391

1393

1394

اخذ پروانه استاندارد تشویقی برای قفل درب طبقه اتوماتیک
از اداره استاندارد و بازرسی استان تهران
آغاز تولید تابلو فرمان دو رسعته با نام تجاری MAGICON

1395

آغاز تولید تابلو فرمان درایو دار MAGICON

1397

1389

آغاز تولید درایو درب آسانسور دلفین  2با مشخصه عدم
نیاز به ترانس کاهنده و بهره گیری از منبع سوییچینگ

1390

تولید کابین آسانسور با طراحی کامال مهندسی شده و با
بهره گیری از ماشین آالت لیزر و CNC
رشوع فعالیت آریان سیستم رو در قالب آذین کابین و
اعالم انحالل رشکت عرص توسعه ارتباط

افتتاح کارخانه جدید آریان سیستم رو

1

1398

.
.
.

.
.
..
..

تولید درایو دلفین  22با قابلیت های ویژه هامنند
استفاده از انکودر و توان  150وات
تولید درایو X7مدل فونیکس با قدرت  250وات و با
امکاناتی ویژه
پس از  12سال تجربه در تولید درب آسانسور و با
برطرف کردن متام نقص های موجود در اجزای آن ،با
هدف تولید یک درب شناسنامه دار و در سطح بهرتین
درب های آسانسور روز دنیا درب طبقه سلکوم پالس با
طراحی نوین و منطبق بر درب سلکوم ایتالیا ) (MDS1به
طور کامل توسط مهندسین این مجموعه باز طراحی و
تولید شد
طراحی و تولید درب کابین سلکوم پالس با درایو
منحرصبفرد Hydra plus ASR
طراحی و تولید درب نیمه دو لته و سه لته سلکوم و
ارائه ی اولین منونه ی درب کابین سلکوم پالس با درایو
و موتور PM
به روز رسانی نحوه فروش و پشتیبانی محصوالت
تولید  2محصول جدید با نامهای تجاری :
RAD PLUS - ECO PLUS

راه اندازی فروشگاه اینرتنتی

اخذ استاندارد

اروپا
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ASR Pm Plus

 5ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻃﻼﯾﻰ

ﻣﺰاﯾﺎى درب ﻫﺎى ﮐﺎﺑﯿﻦ راد ﭘﻼس

دور اﻧﺪازى و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم وﺑﻰ ﺻﺪا
ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺷﻬﺮى
ﺑﺪون اﺧﺘﻼل و ﺧﻄﺎ در ﺷﻤﺎرش ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎى اﻧﮑﻮدر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﺣﺮﮐﺘﻰ

ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )3 - Phase Field Oriented Control (FOC
ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﻟﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوى ﻓﻨﺮ
ﺣﺬف ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدراﺗﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى روز دﻧﯿﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﯿﺎ آﺑﺸﺎرى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻘﺎوم
ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ
2

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

درب طبقه دو لته تلسکوپی
900 1000 1100 1200

700 800

1200 1350 1500 1650 1800 1950

درب طبقه دو لته سانرتال

PL

900 1000 1100 1200

GW

800

700

1450 1650 1850 2050 2250 2450

PL
GW

ﻣﺰاﯾﺎى ﭼﺎرﭼﻮب درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ راد ﭘﻼس
ﺳﺘﻮن ﭘﻠﻪ دار ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﻇﺎﻫﺮى زﯾﺒﺎ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ( MDS1
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﺳﺮ درب ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( MDS1
ﭘﺎدرى ﻓﻠﺰى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
طراحی شده برای استفاده در ترافیک های باال

3
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ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻃﺒﻘﻪ دو ﻟﺘﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻃﺒﻘﻪ دو ﻟﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮال
ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ راد ﭘﻼس
ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻘﻰ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﻔﻞ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻃﺮح و اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ درب ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﻫﺎ و ﭘﺎدرى و رﯾﻞ ﻫﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﻧﺪازى ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ درب ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ روﺑﺮوى ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺷﺎﺳﻰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
ﻋﺮض ﺑﺎل ﻟﺘﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ

4
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ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى راد ﭘﻼس

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎرﺗﻦ  15ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺳﻠﻔﻮن ﭘﯿﭻ ﺷﺪه ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

5
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ﻣﺰاﯾﺎى درب ﻫﺎى ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺳﻠﮑﻮم ﭘﻼس
ﮐﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
3ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻃﻼﯾﻰ
ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ارﺗﻔﺎع ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﻟﺘﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت
ﻣﻮﺗﻮر و دراﯾﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دراﯾﻮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻪ دراﯾﻮﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آرﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ رو داراى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮى در زﻣﺎن راه اﻧﺪازى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ
HPLUS
YDRA ASR

PLUS
HYDRA
ASR

PLUS ASR
YDRA

کابین دو لته سانرتال

کابین سه لته تلسکوپی

کابین دو لته تلسکوپی

6
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PL 700 800 900 1000 1100 1200
GW 1450 1650 1850 2050 2250 2450

درب طبقه دو لته سانرتال

درب طبقه دو لته تلسکوپی

درب طبقه سه لته تلسکوپی
PL 800 900
GW 1220 1355

PL 700 800 900 1000 1100 1200
GW 1200 1350 1500 1650 1800 1950

ﻣﺰاﯾﺎى ﭼﺎرﭼﻮب درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻠﮑﻮم ﭘﻼس
ﺳﺘﻮن ﭘﻠﻪ دار ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﻇﺎﻫﺮى زﯾﺒﺎ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ( MDS1
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﺳﺮ درب ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ( MDS1

7
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ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻃﺒﻘﻪ دو ﻟﺘﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻃﺒﻘﻪ دو ﻟﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮال

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻟﺘﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ
ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻠﮑﻮم ﭘﻼس
ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻘﻰ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﻔﻞ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻃﺮح و اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ درب ﺳﻠﮑﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﻫﺎ و ﭘﺎدرى و رﯾﻞ ﻫﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﻧﺪازى ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ درب ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ درب ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ روﺑﺮوى ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
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ﻣﺸﺨﺼﺎت درب ﮐﺎﺑﯿﻦ اﮐﻮ ﭘﻼس
 3ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻃﻼﯾﻰ
ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ارﺗﻔﺎع ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﻟﺘﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ رو
ﺳﯿﺴﺘﻢ دراﯾﻮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻪ دراﯾﻮﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آرﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ رو داراى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮى در زﻣﺎن راه اﻧﺪازى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از دراﯾﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى (Multi Driver) M.D.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﻮرﻣﺎس
ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦ
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Semi

ﻣﺰاﯾﺎى درب ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دو ﻟﺘﻪ و ﺳﻪ ﻟﺘﻪ ﺳﻠﮑﻮم
ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮ ﺑﮑﺴﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻠﮑﻮم

ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻢ درب ﺑﺎز ﮐﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد

ﻟﺘﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﺎﺑﯿﻦ

 2ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ

نوع سیستم

PL

A

ﻋﺮض 80

800

1095

نوع سیستم PL
ﻋﺮض 700 70

1080

900

1230

800

1230

900

1380

ﻋﺮض 90

ﻋﺮض 80
ﻋﺮض 90

A

A

A

PL

PL
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ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﻰ ﺷﺎﺧﺺ

PLUS
YDRA AS
R

درایو سلکوم پالس
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Elevator Car door

Elevator Landing door

PM Drive

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,

Related Directives and Annex

: 2014/35/EU Low Voltage Directive

Related Standards

: EN 61000-6-1:2017,EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Product Name

: Motor Drive Controller

Report No and Date

: DN20180525-YSK49-CE-E;DN20180525-YSK50-CE-S

China

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 61800-5-2:2007

Product Brand/Model/Type

: DMD-10, DMD-20, DMD-30, DMD-40

Certiﬁcate Number
Initial Assessment Date

: M.2018.201.N4821
: 28.05.2018

Registration Date

: 29.05.2018

Reissue Date/No

: -

Expiry Date

: 28.05.2023

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

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
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemltd.com.tr www.udem.com.tr
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Iran,Tehran 1473186885

ariansystemro

(021)44489776 | (0910)110 - 7033

www.asrstore.ir

t.me/ariansystemro | t.me/salesasr

www.asr-elevator.ir

