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نوع تابلو فرمان 

نوع موتور 

 (n<=16)تعداد توقف 

(V<=1.75) سرعت آسانسور 

سیستم گروهی 

سیستم جمع آوری  

ارتباط تابلو با طبقات

:   ..........ولتاژکمان تک درب دارای کمان برقی □ 

UPS آپشن ها      □Music  P layer  □  □ نمایشگر طبقات □کابل های کن باس

( آسانسور2)دوبلکس  □

 □    C AN-BUS

:اطالعات سفارش 

گیرلس □ 

(MRL)بدون موتورخانه  □ (MR )دارای موتورخانه  □ 

 :.....................(m)طول مسیر حرکت 

تکی □

  □ Paralle l (Max 16 S tops )

: شماره سفارش 

: نام پروژه 

:نام مشتری 

:    تلفن 

: نشانی نصب 

:مهر و امضاء 

. متربرثانیه  و تک درب ساپورت میکند 1.75 توقف ، تا 16آرکیوب تا : توضیح اینکه * 

. طبقه پشتیبانی میکند 9  تا Selective Collectionآرکیوب درحالت پارالل به صورت * 

.می باشد  (و بدون پخش موزیک)آرکیوب در حالت پیش فرض تنها دارای سیستم اعالن طبقه * 

فرم سفارش محصول 

آرکیوب

شرکت فراز کنترل

مشخصات موتور 

مشخصات درب کابین

                              (m/s)..........  

(□OPEN LOOP  - □CLOSE LOOP)گیربکس  □  

           (MAX Amp =28.5): ......................     جریان موتور 

  : .................(200DCپیش فرض )ولتاژ ترمز موتور خاص می باشد  □: ...........................                  برند موتور

تک درب بدون کمان برقی □ 

      Stops.......... 

□ Down C olective     □  S elective  C olevtive 

.دستگاه با مشخصات فوق مورد نیاز می باشد................................... تعداد 

تایید سفارش

 توسط مشتری

                   1398:             /             /     تاریخ سفارش 



 فرم سفارش

آرکیوب 

شرکت فراز کنترل

KBL-CBK10 .......... : عددKBL-CBK3 .......... : عددKBL-CBI2 .......... : عددKBL-CBT .......... :  عدد

:ش پیگیری:شماره حساب: مبلغ:تاریخ واریزمشخصات واریز

: مبلغ:تاریخ چکمشخصات چک

توضیحات

Magnet 30cm .......... عددMagnet 10cm ........... عدد

E3X RED .......... عدد E3X  white ..........  عدد

KXCBA (CANBUS Junction) ……… .عدد G&Z Plus .......... عدد

:کدملی/شماره ثبت

:کد پستی

:نمابر :تلفن ثابت

مشخصات سفارش دهنده جهت  

صدور فاکتوررسمی

:حقوقی/نام شخصیت حقیقی

:کد اقتصادی

: نشانی

FOR-O3-05-018-00: شماره سند 

تایید سفارش توسط شرکت

:شماره سریال تابلو:                                                                                 شماره سفارش

:پیش فاکتور/            شماره فاکتور13:             /             /                       تاریخ تحویل به تولید 

:نام و امضاء کارشناس فنی:                                                                              نام و امضاء کارشناس فروش

:نام صاحب حساب

اقالم پیش  فاکتور  


