فرم سفارش تابلوفرمان آسانسور سانا
نصب اوليه

محل نصب شهر:

تاريخ ارجاع سفارش :

بازسازي

استان :

تاريخ تحويل سفارش:

*تعداد توقف /طبقات :

سيمپلکس

کلکتيودان

*سرعت (متربرثانيه) :

دوبلکس

دو درب شاسي

باري

ارتفاع هر طبقه(متر) :

کنترل گروهي

فول کلکتيو

ساير

نام شرکت :
*سفارش دهنده
شماره تماس :

مشخصات عمومی

مسافري

ساير موارد:

ظرفيت کابين :

فواصل متفاوت(در صورت داشتن طبقه کوتاه) :

ترافيک :
طبقه بدون توقف:

*برند موتور :
مشخصات فنی *نوع  :سنکرون
موتور

*مشخصات
درايو

آسنکرون

*توان :
جريان نامي:
*توان :

*درايو :
*درب اصلي

ساده

موتور دو سرعته :

ولتاژ ترمز :

موتور تک سرعته :

فن (ولتاژ) :

ويژگي هاي خاص :

مدل کنتاکتور :

Close
نيمه اتوماتيک

OPEN

درب

*هيدروليک

گرلس *

*مشخصات کارت:

*مشخصات انکدر:

مگنت درب :
ولتاژ موتور درب :

مدل درب :

تمام اتوماتيک

*مشخصات فنی

*کششي

روم لس*

ولتاژ تغذيه درب:
*درب دوم

نيمه اتوماتيک

ساده

مکانيکي

تمام اتوماتيک

مربعي
نام گذاري شاخص طبقات :

نمايشگر

پخش موزيک:

نحوه اعالم طبقات :
ADO

ساير

Direct Aproach

*پنل اضطراري(رويزيون داخل تابلو)

سيستم نجات اضطراري:
*متعلقات

جعبه MRL

GSM

قابليت نصب يو پي اس

يو پي اس داخلي

جعبه سه فاز

*توضيحات مدل تابلو فرمان:

نقدي

مدل : EPS

تعداد:

برند کنتاکتور و فيوز:

*نحو تسويه

سيستم نجات )Black Out(ERB

بدون سيستم نجات
جعبه رويزيون کارکدک

تکميلی

جعبه IP54

برند درايو:
چک

مدت چک  ................... :ماهه

ضمن پذيرش شرايط فروش (مندرجات در ضميه ) سفارش فوق را تاييد مي نمايم.

امضاء مشتري:
تاريخ:

تکميل اطالعات توسط کارشناس فروش
کارشناس
فروش

شماره قرارداد:

شماره پيش فاکتور :

شماره سلاير:
امضاء و نام
کارشناس فروش:

توضيحات

امضاء

امضاء مسئول

امضاء

مدير فروش

فني مهندسي

مديرتوليد

*کليه موارد ستاره دار هنگام ثبت برگه سفارش تکميل گردد*
واحد فروش  -44231085 -442718423همراه 09101645276

فرم ضميمه
 -1ثبت سفارش :
• مشتري بايستي فرم سفارش را شخصا تکميل و امضاءنموده و به واحد فروش ارسال نمايد.
• درصورت ارسال سفارش از طريق فکس  02144200752جهت اطمينان از وصول با ما در ارتباط باشيد.
• در سفارشات درايودار از آنجاييکه جريان نامي و توان موتور در انتخاب درايو متناظر تاثيرگذار مي باشند .لذا مسئوليت صحت
اطالعات مندرج در فرم دريافت سفارش و عواقب ناشي از عدم صحت آنها بر عهده مشتري است.
• کالس حفاظتي قطعات و محفظه مورد استفاده در محصوالت مطابق با شرايط محيطي موتور خانه مندرج در استاندارد ملي
 6303و از نوع  IP21مي باشد چنانچه به هر دليل شرايط محل نصب تابلو مغاير با موارد مذکر باشد مي بايست در هنگام ثبت
سفارش از طرف مشتري اعالم گردد.
• در ارتباط با محصوالت روتين  ،مشتري ملزم به رعايت کليه الزامات سازمان حهت رعايت تناسب يا مشخصات وحزئيات فني
پروژه مي باشد.
• در ارتباط با محصوالت سفارشي  ،محصول ارائه شده به مشتري مطابق فرم سفارش ايشان مي باشد.
 -2استعالم قيمت و زمان تحويل :
• براي اطالع دقيق از آخرين قيمت تابلو کنترل و ديگر محصوالت صدرالکترونيک دنا با واحد فروش شرکت در ارتباط باشيد
 -3تغييرات در سفارش:
• هرگونه تغييرات در جزييات سفارش در هنگام توليد يا پس از توليد مستلزم پرداخت هزينه مي باشد
• در صورت انصراف از دريافت تابلو در هنگام توليد چنانچه امکان استفاده آن براي سايرين باشد مشتري ملزم به پرداخت
دوباره کاري بوده و چنانچه امکان استفاده براي ساير مشتريان نباشد مشتري ملزم به پرداخت کليه هزينه هاي دوباره کاري و
ضرر وزيان قطعات دمونتاژ شده ومابه التفاوت جبران گارانتي مي باشد.
• چنانچه تابلو مطابق بادرخواست اوليه مشتري باشد و بعد ازتخويل شامل تغييرات شود هزينه مابه التفاوت بايد پرداخت گردد
 -4بسته بندي و تحويل :
• کليه محصوالت شرکت صدرالکترونيک دنا با بسته بندي در محل دفتر مرکزي شرکت تحويل مي گردد
• هزينه بسته بندي خاص بر عهده مشتري مي باشد
• پيشنهاد ما به شما  :محصوالتي که ازطريق باربري ارسال مي گردد به ارزش ذاتي و واقعي خود بيمه شود

