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  ر و پله برقيسانسوآ

  
متحرك  يهابا آسانسورها و رمپ يو تجار يها و مراكز اداردر مجتمع منيراحت و ا ينقل عموموحمل امروزه

 .شده است ليانبوه تبد يساختمان يهاو ساخت پروژه ياز طراح فكنيال ياستاندارد و هوشمند، به جزئ

مشترك  يگذارهيروز جهان و سرما نهيو به شرفتهيپ ياز فناور يريگصدرا با بهره يالمللنيب نگيراستا، هلد نيا در
 ازيصنعت براساس ن نيا يمحصوالت و هوشمندساز يفيكشور در جهت ارتقا سطح ك يدر صنعت آسانسور و پله برق

 .برداشته است يموثر يهاامگ انيمشتر يتمنديگذاران و سازندگان و رضاهيو سفارش سرما

 
 عيآسان، سر يتجار يهاها و مجتمعادارات، هتل ،يمسكون يهارا در ساختمان يونقل عمومحمل توانديها مدهيا نيا

مسافران  يبرا زيرا ن تيو امن يسازيص، شخمنعطف و گسترده يبصر ياز طراح يبرخوردار نيكه در ع دينما منيو ا
 .ظاهر ساختمان هم بشود ينما ليمو تك شتريب ييبايموجب ز نيو همچن اورديارمغان ببه

كه  ي! وقترديگيم اديو  كنديم ينيبشيرا پ كيتراف انيجر يهوشمند، با استفاده از هوش مصنوع يآسانسورها نيا
 نيو برنامه روت دهديم رييدر طبقات را تغ ييجابجا يالگوها يكنترل ستميس كند،يم رييشدت تغبه كيازدحام و تراف
 .كنديم نهيرا طبق آن به

آسانسور  نيمنتظر بمانند تا به اول تيدر جمع ديهستند كه مسافران با يامعمول به گونه يكنترل يهاستميس يطرف از
ها به طبقه موردنظر برسند. اما با استفاده از قفتو ريكنند كه دكمه موردنظر را بزنند تا بعد از سا يبرسد و سع

تعداد  نيكه مناسب آنهاست، با كمتر يو به آسانسور كننديمهوشمند مسافران مقصد خود را انتخاب ن يهاستميس
وانتقال نقل شود،يم نييمسافر تع يبرا يآسانسور مناسب نكهيا ليو به دل كنديم تيمسافران و طبقات موردنظر هدا

 .شوديانجام م بيترتآرام و به

 
 محصوالت: يهايژگيو

 كيو تمام اتومات شرفتهيو قطعات پ زاتياستفاده از تجه  

 از  ٩٠٠١، ١٤٠٠١، ٤٥٠٠١ زويا يهانامهيگواهASCB(E) ،HSE-MS ،IMS  

 ياقتصاد يمناسب و ارائه مشاوره و راهكارها متيق 

 متخصص يانسان يروياز ن يريبهره گ 

 زمان  و در سراسر كشور نيتراز خدمات پس از فروش در كوتاه يبرخوردار 

 انيمشتر تيرضا تأمينجهت  يسازيمحصوالت و امكان شخص عيوس فيارائه ط 

 راندمان شيو افزا ربكسيموتور گ يبه جا رلسيگ ياستفاده از موتورها 

 كاهش صدا و لرزش 
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 در تردد و توقف يباال با حفظ نرم يامكان استفاده از سرعت ها 

 ژهيخاص و و يو درب ها يسازيشخص تيبا قابل ييها نيارائه كاب 

 باال با استفاده از گاورنر، پاراشوت، بافرها و ... تيامن يبرقرار 

 
 يو نگهدار رياجرا، نصب، تعم ،ينقشه كش ،يمتحرك: طراح يهاو رمپ يپله برق آسانسورها،

 
  آسانسور: يهانيكاب نمونه

  

  
  

  

  

  



 

  ١٤٠٠درا  ص                                                                                                          المللي صدرا          هلدينگ بين 
 

  آسانسور: يهاجيپك نمونه
 

  
  :محصوالت
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 صدرا: يالمللنيب نگيهوشمند هلد يكارهاراه

 كنترل تردد آسانسور ستميس )Destination Control System:( 

تر نهيعملكرد به ديتوانياست كه با شناخت از قبل مقصد مسافر، م يكنترل گروه ستميس كيكنترل مقصد،  ستميس
شده  نهيگردش مردم در ساختمان به طور جامع به تيسفر كارآمد، وضع تأمين. به منظور ديكن آسانسور را فراهم

 است.

 ديبوده و عمر مف ديمف اريكند بس ياز مسافران را جابه جا م ياديكه تعداد ز ييآسانسور ها يبرا ستميس نيا ياجرا
 يو تجار يادار يساختمان ها يو برخ ارستانميآسانسور در ب يهادهد. ازدحام پشت دربيم شيافزا زيآسانسور را ن

  .دباشيبه صورت كامل قابل برطرف كردن م ستميس نيبا ا
 

 بدون تماس يكارت ها و تگ ها يدستگاه آسانسور هوشمند براساس فناور )RFID( 

كارت خود طبقات  يتواند برايفرد م كي نمود. مثالً ميطبقه تنظ كياز  شيب يكارت را برا كيتوان يروش، م نيا در
طبقات  يهاكردن كارت به دستگاه هوشمند، شماره كيصورت پس از نزد نيكند. در ا فيرا تعر ٥و  -١مختلف مثل 

سالمندان، فرزندان  يبرا تيقابل ني. اديرا انتخاب نما دتواند طبقه مورد نظر خو يشوند كه شخص ميفعال م ٥و   -١
  پركاربرد است. اريبس نيو معلول

 
 خاص يهاها و پروژهپنت هاوس يصدا برا يب ياستفاده از آسانسورها 

 يريالكسا و س رينظ يصوت يارهايدست: 

 ادهيدر آن پ ديخواهيكه م يابعد از سوارشدن به آسانسور طبقه ديتوانيهوشمند م يصوت يارهاياستفاده از دست با
 ييباال صيآسانسورها قدرت تشخ يصوت يارهايبكار رفته در دست يمصنوع . هوشديرا به آسانسور اعالم كن ديشو

 است. نييپا اريصدا بس صيدارند و امكان اشتباه در تشخ

 هوشمند خانه: ليآسانسور هوشمند با وسا يهماهنگ 

هوشمند در ارتباط باشند  يبا آسانسورها توانندمي …قفل و  نگ،يپارك ،يريتصو فونيآ ريخانه هوشمند نظ ياجزا
 دهد.ها تبادل اطالعات رخآن نيو ب

طور خودكار به طبقه همكف خانه، آسانسور به نيبا بازكردن در توسط ساكن ديزنيخانه را م فونيشما آ كهيهنگام
دكار شما طور خوو آسانسور به ستيبه زدن طبقه موردنظر ن يازيو آماده سوار كردن است. بعد از سوارشدن ن ديآيم

 . دياآن را زده فونيخواهدبرد كه آ يارا به طبقه

آسانسور  يرا برا يبيزمان تقر كيهوشمند  يهاستميس د،يكنيرا باز م نگيدر پارك موت،يكه با استفاده از ر يهنگام
  .شوديم دهيمحل پارك فرد از آسانسور سنج يدور زانيزمان با استفاده از م ني. اكننديارسال م
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 ها:هوشمند در هتل يآسانسورها 

توان سيستم تردد آسانسور را به صورتي تعبيه كرد كه از تردد افراد در هاي گردشگرپذير ميها و ساختمانبراي هتل
ايش امنيت فضاي داخلي اين هاي نامربوط و غيرضرور جلوگيري به عمل آيد كه همين موضوع باعث افزطبقه

اي كه اتاق آنها قرار گرفته توان روي كارت ورودي اتاق افراد با توجه به طبقهمنظور ميشود. به اين ها ميمجموعه
هاي مشترك مانند رستوران، باشگاه، استخر، البي و هاي آنها را صرفًا محدود به همان طبقه و طبقهاست، دسترسي
 پاركينگ نمود.

 از سرقت با آسانسور هوشمند: يريشگيپ 

 زانيم معموالً برند،يمواقع در مسافرت به سر م شتريآن ب نيكه معموال خلوت هستند و ساكن ييهاساختمان در
به آن طبقه مراجعه  گريخروج و مسافرت، د ويهوشمند هنگام فعال بودن سنار يسرقت باالتر است. آسانسورها

 .كنندينم

 يكسان كار صرفاً  نياز سرقت است. با ا يريشگيپ يهااز راه يكي زيبازشدن درب آسانسور ن ياز كارت برا استفاده
كه  يابه وارد كردن طبقه يازين زيباشند. بعد از باز شدن در نسوار آسانسور شوند كه مجوز ورود را داشته تواننديم
دهد كه شما ساكن  صيتشخ تواندياطالعات كارت م ياز رو ند. آسانسور هوشمستين ديابيدر آن حضور  ديخواهيم

  .ديكدام طبقه هست
    


