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صناعة إسبانية

اإلدارة العامة لإلطفاء في الكويت

   نظرة عامة
      التصميم والتسهيالت

إسبانية  مكوناٍت  من  ڤيتوريا  مصاعد  تصنيع  يتم   
عالية الجودة بتصميمات راقية وعصرية مع خيارات 
إضافيــة ومتنوعــة يتــم تصميمهــا خصيصا لتلبي 

كافة متطلباتكم.

جهاز  موقع  اختيار  اإلضافيـــة  الخيـــارات  تشمـــل   
)حتى  الحفرة  حجم  تقليل  على  القدرة  التحكم، 
30سم(، إضافة جهاز خدمة صوتية ُمتعدد اللغات، 
التنبيه  أجراس  وإضافة  أعرض،  إطار  ذي  باب  تركيب 

عند الهبوط/ الصعود/ الوصول.

      إضاءة المصعد
مصاعدنا  في  بتركيبها  نقوم  التــي  اإلضـــاءة  تتمتــع   
بعمر افتراضي طويل وانخفاض ملحوظ في استهالك 
على  مصاعدنا  إضــاءة  فــي  نعتمــد  حيــث  الطاقــة، 
 LED أو   )fluorescents( “فلورسينــت”  مصابــيــح 
المصعد في حالة  إلى وضع  باإلضافة  الكفاءة،  عالية 
Standby عنــدمــا ال يكون فــي حالــة  “االستعداد” 

االستخدام وذلك لتخفيض استهالك الطاقة.

سيقوم جهاز التحكم باإلضاءة بتشغيل الضوء تلقائًيا   
عند وصول الراكب للطابق المطلوب.

      التحكم والسالمة
تقوم أجهزة التحكم أوتوماتيكيا بالتعامل مع جميع   
مما  وتنظيمها،  المساعدة  وطلبات  الطوارئ  حاالت 
المصعد  باب  يبدأ  كما  االزدحام،  تفادي  على  يساعد 
في االنفتاح عند اقتراب المصعد من الطابق المطلوب، 
مما يساعد على تقليل وقت االنتظار والتعامل بشكل 

أكثر كفاءة مع مشكلة االزدحام.

في حالة انقطاع الكهرباء، يعمل نظام إنقاذ الطوارئ   
األبواب  أقــرب طابــق ويفتح  إلى  المصعـد  نقـل  علــى 

ليسمح للركاب بالخروج.

منتجات
 القطاع السكني

خدمة ما بعد البيع
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مصاعد الركاب

 )MRL( مصاعد بدون غرفة علوية

السرعة )متر/ثانية(                                        1

320-2,500

  

األحمال)كيلو جرام(

4-6-8-33 السعة )عدد األفراد(

40 أقصى ارتفاع )متر(  

10 أقصى عدد محطات )طابق(

 )MRA( مصاعد مزودة بغرفة محركات
1 السرعة)متر/ثانية(

320-5,000 األحمال)كيلو جرام(

4-6-8-N66 السعة)عدد األفراد(

40 أقصى ارتفاع )متر(

10 أقصى عدد محطات )طابق(

منتجات
 القطاع السكني

المصاعد الهيدروليكية

السرعة )متر/ثانية(  

األحمال )كيلو جرام(                         

السعة)عدد األفراد(  

أقصى ارتفاع)متر(              

أقصى عدد محطات )طابق(        

الضمان
ضمان شامل لمدة عام واحد.

التعاقد  الضمان لمدة عشر سنوات في حالة  يمكن تمديد 
على خدمات الصيانة مع “الغانم الهندسية”.

الصيانة
أكفـأ  مـن  محتــرف  فـريـٌق  الهندسيـة”  “الغانـم  من   FIXLY

المهنيين المتخصصين في صيانة المصاعد.

للمصعد  الشامل  للفحص  شهرية  زياراٍت  عقودنا  تشمــل 
أعطال.  وجود  عــدم  مــن  والتأكد  األداء  كفــاءة  لضمــان 
باإلضافــة إلى ذلك، يمكنكم االتصـــال بفريقنا المتخصص 
خالل  من  وقت  أي  في  وحلهـــا  األعطــال  استكشاف  في 

مكالمة هاتفية واحدة.

0.6

320-450-630-N2,500

4-6-8-13-66
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