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تولید کننده دربهای اتوماتیک آسانسور

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 :
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تاسسیس مجموعه تولیدی آریان سیستم رو در قالب رشکت 1391

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
تولید درب متام اتوماتیک طرح سامتیک رو با بهره گیری از
درایو دلفین 1
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تولید درایو  X7مدل فونیکس با قدرت  250وات و
با امکاناتی ویژه
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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

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

اخذ پروانه استاندارد تشویقی برای قفل درب طبقه اتوماتیک 1395

از اداره استاندارد و بازرسی استان تهران
آغاز تولید تابلو فرمان دو رسعته با نام تجاری MAGICON
آغاز تولید تابلو فرمان درایو دار MAGICON
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آغاز تولید درایو درب آسانسور دلفین  2با مشخصه عدم
نیاز به ترانس کاهنده و بهره گیری از منبع سوییچینگ
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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
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افتتاح کارخانه جدید آریان سیستم رو
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تولید درایو دلفین  22با قابلیت های ویژه هامنند
استفاده از انکودر و توان  150وات

.
.
.

طراحی و تولید درب کابین سلکوم پالس با درایو
منحرصبفرد Hydra plus ASR

موفقیت در تولید درب طبقه و کابین سلکوم پالس
به صورت انبوه در سایزهای گوناگون
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

ASR Pm Plus

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮ روى درب آﺳﺎﻧﺴﻮر

آرﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ رو

 36ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻃﻼﯾﻰ
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
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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
PL 700 800 900 1000 1100 1200
GW 1200 1350 1500 1650 1800 1950

درب طبقه سه لته تلسکوپی
PL 800 900
GW 1220 1355

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
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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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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

H

کابین دو لته سانرتال

کابین دو لته تلسکوپی
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کابین سه لته تلسکوپی

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

ﻋﺮض 90

900

1230

A

نوع سیستم

PL

ﻋﺮض 70

700

1080

800

1230

900

1380

ﻋﺮض 80

ﻋﺮض 90

A

A

PL
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PL

قطعات یدکی شاخص
درایو سلکوم پالس

موتور گیر بکس دار

PLUS
HYD
RA ASR

کامن سلکوم
چرخ بزرگ سلکوم

قفل درب طبقه
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چرخ لنگ سلکوم

سیل پا خور طبقه

پروژه های شاخص سلکوم پالس
تعداد

پروژه

1000

دستگاه

تهران  -دفرت فرماندهی نیروی انتظامی

10

دستگاه

تهران  -دزاشیب

56

دستگاه

تهران  -دربهای کابین مرتو تهران و حومه

15

دستگاه

پردیس  -پاساژ بهاران

5

دستگاه

علی آباد کتول  -ساختامن شورای شهر

8

دستگاه

مشهد  -تیسن کروپ

50

دستگاه

تربیز  -شهرک رشدیه

72

دستگاه

قشم  -هتل آرش

7

دستگاه

کیش  -ساختامن پزشکان

8

دستگاه

تاجیکستان  -دوشنبه وخجند

14

دستگاه

عراق  -سلیامنیه

30

دستگاه

عراق  -اربیل

15

دستگاه

ارمنستان  -ایروان

16

دستگاه

افغانستان  -هرات

30

دستگاه

تهران  -اتوبان بابایی  -شهرک شهید بهشتی

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

(021) 44489776 | (0910) 110 - 7033

ariansystemro

www.asr-elevator.ir

