معرفیمجموعهپنومان
About PNEUMAN

مقدمه

امروزه آسانسورهای هیدرولیکی به خوبی توانسته است درکنار
آسانسورهای کششی در زمینه حمل بار و مسافر  ،در صنعت
آسانسور ایفای نقش کند .دالیل عمده برتری آسانسورهای
هیدرولیکی در مقایسه با آسانسورهای کششی به شرح زیر است:
• امنیت و عمر باال
• قدرت جابجایی بار تا بیش از  15تن
• تمرکز وزن آسانسور مستقیما بر روی زمین ( افزایش ایمنی در
برابرزلزله)
• جابجایی آسان کابین هنگام قطع برق
• آزادی در محل قرارگیری واحد قدرت هیدرولیکی
• عدم تجمع دود هنگام آتش سوزی ساختمان در واحد قدرت
به علت قرار نداشتن آن در باالی ساختمان و در نتیجه نجات
آسانمسافرانآسانسور

شرکت پنومان به لطف باری تعالی از سال  1375در زمینه طراحی،
ساخت و نصب آسانسورهای هیدرولیکی فعالیت داشته و در این
مدت تعداد زیادی آسانسور باری  ،ماشین بر و مسافربر به مشتریان
عرضه داشته است.
مهمترین تولیدات مجموعه پنومان عبارت است از:
• جک آسانسور های هیدرولیکی ( تک مرحله و تلسکوپی چند
مرحلههمزمان)
• پاورپک
• نصب و راه اندازی آسانسورهای مسافری ،باری و ماشین بر
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جک آسانسور
L if t Jack

PNCL800/B

PNCL800/U/2T

PNCL450/B

PNCL450/U

سرعت در سیستم جک از کنار غیرمستقیم ()2:1

سرعت در سیستم جک از کنار و زیر مستقیم

نیرو در سیستم جک از کنار غیرمستقیم ()2:1

نیرو در سیستم جک از کنار و زیر مستقیم

جک تلسکوپی همزمان آسانسور
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PNCL800/U

Synchronized Telescopic Lift Cylinder

حرکت نرم و یکنواخت شافتهای جک در باز و بسته شدن جک
ظرفیت جک تا بیش از  15تن
جابجایی تا بیش از  20متر
2و 3مرحله
تعمیراتآسان
دارای کانال بازگشت روغن ()Oil Recovery
قابل نصب به صورت جک از زیر و کنار /مستقیم و غیر مستقیم
قابل استفاده در آسانسور های مسافری  ،باری و ماشین بر
شافت با پوشش کرم (در صورت سفارش)
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جک های نوع
PNCL8 0 0

ظرفیت تا بیش از  10تن
حداکثر فشار  80بار
حداکثر جابجایی 6/8متر
تعمیراتآسان
دارای کانال بازگشت روغن ()Oil Recovery
قابل نصب به صورت جک از زیر و کنار /مستقیم و غیر مستقیم
قابل استفاده در آسانسور و باالبرهای خانگی  ،باری و ماشین بر
شافت با پوشش کرم (در صورت سفارش)

•
•
•
•
•
•
•
•

جک از زیر نوع PNCL800/U

جک از کنار نوع PNCL800/B

3

• ابعاد به میلیمتر است • .اندازه ها می تواند از طرف سازنده تغییر کند • .در صورت سفارش ،جک هایی با قطر شافت با بیش از  10میلیمتر قابل ساخت است.

جک های نوع
PNC L450

نوع اقتصادی
•
•
•
•
•
•
•

Economic Type

حداکثر ظرفیت  2تن
حداکثر فشار  45بار
قیمت مناسب
تعمیراتآسان
دارای کانال بازگشت روغن ()Oil Recovery
قابل نصب به صورت جک از زیر و کنار /مستقیم و غیر مستقیم
قابل استفاده در آسانسور و باالبرهای خانگی  ،ویچلر بر و باری با ظرفیت کم

جک از زیر نوع PNCL450/B

جک از کنار نوع PNCL450/U

• ابعاد به میلیمتر است • .اندازه ها می تواند از طرف سازنده تغییر کند.
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پاورپک

PowerPack
پاورپک آسانسور هیدرولیک
•
•
•
•

کیفیت حرکت مطلوب کابین متناسب با نوع شیر انتخابی
پمپ اسکرو (کم صدا)
الکتروموتور داخل روغن با صدای فوق العاده کم
منبع با انتقال حرارت مطلوب و قابلیت نصب (در صورت سفارش):
الکتروموتورخارجروغن
•
گرمکن
•
پمپ لول مجدد Re leveling Pump
•
صدا خفه کن Muffler
•

اجزاء اصلی پاورپک شامل
•
•
•
•
•

منبعروغن
پمپ
الکتروموتور
شیرکنترلحرکت
متعلقات پاورپک و جک

با انتخاب مناسب اجزاء  ،متناسب با ظرفیت و سرعت آسانسور  ،می توان به عملکرد مطلوب با قیمت مناسب دست یافت .در ادامه
اقسام اجزاء توضیح داده می شود.
منبع Reservoir
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• اندازه های فوق از طرف سازنده قابل تغییر می باشد.

پمپ

Pump
پمپ اسکرو
•
•
•

صدای فوق العاده کم ( 58الی  77دسیبل)
فشار تا  80بار
دبی تا  1200لیتر بر دقیقه (در دور )2750RPM
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الکتروموتور

Electromotor
الکترو موتور داخل روغن
•
•
•
•

صدای فوق العاده کم
جمع و جور بودن پاور پک
دارای سنسور حرارتی حداکثر دما (ترمیستور)
از  1.1تا  90کیلو وات

الکترو موتور خارج روغن
•
•
•
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انتقالحرارتمناسب
دسترسی آسان به موتور  ،تعویض و تعمیر آسان
اشغال نشدن حجم مخزن توسط موتور

شیرهایکنترلحرکت

Elevator Control Valves

مشخصات:

دبی روغن  5 :الی  80لیتر بر دقیقه – ”1/2

فشار کاری  3 :تا  100بار
ولتاژ بوبین 220 -110 -24 -12 :ولت (انتخابی)

KV1P

نحوه عملکرد:

حرکت به سمت باال :با روشن شدن موتور  ،ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر بار رفته و در این زمان
کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد .با رسیدن به طبقه و خاموش شدن موتور ،کابین متوقف شده،
میایستد(.مطابقشکل)
حرکت به سمت پایین :با تحریک سلونوئید  Dآرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت نهایی
برسد .پس از طی مسیر  ،با قطع جریان سلونوئید  Dسرعت کابین آرام آرام کم شده سپس متوقف می گردد.
(مطابقشکل)
موارد مصرف:
باالبر های باری تا سرعت  16سانتیمتر بر ثانیه
مشخصات:

دبی روغن  5 :الی  80لیتر بر دقیقه – ”1/2

فشار کاری  3 :تا  100بار
ولتاژ بوبین 220 -110 -24 -12 :ولت (انتخابی)

KV1S

نحوه عملکرد:

حرکت به سمت باال :با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید  ، Aابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر
بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد  .با رسیدن به نزدیک طبقه و قطع
جریان سلونوئید  ، Aسرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده  ،می ایستد.
(مطابقشکل)
حرکت به سمت پایین :با تحریک سلونوئید  Dآرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت
نهایی برسد .پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید  Dسرعت کابین آرام آرام کم شده سپس متوقف می گردد.
(مطابقشکل)
موارد مصرف:
باالبر های باری/مسافری تا سرعت  16سانتیمتر بر ثانیه
مشخصات:

دبی روغن  5 :الی  80لیتر بر دقیقه – ”1/2

فشار کاری  3 :تا  100بار
ولتاژ بوبین 220 -110 -24 -12 :ولت (انتخابی)

نحوه عملکرد:

KV2S

حرکت به سمت باال :با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید  ، Aابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام
زیر بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد  .با رسیدن به نزدیک طبقه و
قطع جریان سلونوئید  Aسرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده  ،می ایستد.
(مطابقشکل)
حرکت به سمت پایین :با تحریک سلونوئید  Dو  Cآرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت
نهایی برسد.پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید  ،Cسرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت
معینی برسد با رسیدن به طبقه و قطع جریان سلونوئید ، Dسرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده و متوقف
می گردد(.مطابق شکل)
این مدل در حرکت پایین لولینگ بسیار خوبی دارد .
موارد مصرف:
باالبر های باری/مسافری تا سرعت  16سانتیمتر بر ثانیه
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مشخصات:

EV100

دبی روغن :
 10الی  125لیتر بر دقیقه (سایز ”) 3/4
 30الی  800لیتر بر دقیقه (سایز”) 1 1/2
 500الی  1530لیتر بر دقیقه (سایز”) 2 1/2
فشار کاری :
 4تا  100بار (سایز ” 3/4و”) 1 1/2
 3تا  68بار (سایز ”) 2 1/2
ولتاژبوبین:
 220 -110 -24 -12ولت (انتخابی)

نحوه عملکرد:

حرکت به سمت باال :با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید  Aو  ، Bابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام
زیر بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد  .با رسیدن به نزدیک طبقه و قطع
جریان سلونوئید  ، Bسرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت معینی برسد با رسیدن به طبقه و قطع
جریان سلونوئید  Aسرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده ،
می ایستد (.مطابق شکل)
حرکت به سمت پایین :با تحریک سلونوئید  Dو  Cآرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت
نهایی برسد .پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید  ،Cسرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت
معینی برسد .با رسیدن به طبقه و قطع جریان سلونوئید  Dسرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده و متوقف
می گردد(.مطابق شکل)
این مدل در حرکت پایین و باال لولینگ بسیار خوبی دارد .
موارد مصرف:
باالبر های مسافری  /باری تا سرعت بیش از  50سانتیمتر بر ثانیه

متعلقات

Accessory

پرشر سوییچ حد باال و پایین

راپچر ولو (شیر ایمنی پارگی شلنگ)
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پمپ دستی

گرم کن روغن

اتصال منعطف زیر کابین در سیستم جک مستقیم

نمونهکارهایانجامشده

PNEUMAN Work Samples

ماشین بر به ارتفاع  18متر (جک از کنار غیر مستقیم)

مسافری  4نفره به ارتفاع  14متر (جک مستقیم تلسکوپی  3مرحله)

مسافری  8نفره به ارتفاع  13متر
(جک از کنار غیرمستقیم)

ماشین بر به ارتفاع  20متر
(جک از کنار تلسکوپی 2مرحله غیر مستقیم)

ماشین بر به ارتفاع  8متر
(جک از زیر مستقیم)
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