شركة مصاعد التونى
للمصاعد الكاملة و مكوناتها منذ عام 1964
_________________________

األعمال التحضيرية
األعمال التحضيرية
 .1يقوم المالك على نفقته و تحت مسئوليته باألعمال التحضيرية اآلتية :
 .2جميع أعمال المبانى و الخرسانات و الدهانات و أعمال االضاءة للبئر و غرفة الماكينات .
 .3القيام بأعمال التكسير الالزمة فى الخرسانات المسلحة و المبانى و إخالء الموقع من المخلفات الناتجة منها .
 .4إقامة السقاالت الالزمة للتركيب و كذلك توريد و تركيب الكمر الحديدى الفاصل بالبئر و غرفة الماكينات .
 .5تشطيب حجرة الماكينات ( الحوائط – األرضيات بعد التركيب – الباب – التهوية ) بحيث تمنع دخول أى قوارض أو غازات غير
مرغوبة ( كيماويات – مواد مشتعلة ) أو أتربة أو أشخاص غير مسموح لهم بالدخول .
 .6تركيب سلم و فيشة بحفرة بئر المصعد للفحص و الصيانة الدورية .
 .7تركيب إضاءة للبئر طبقا للرسومات المعتمدة إن وجدت .
 .8توفير مصدر كهربائى  380فولت  3فاز للتشغيل و مصدر  220فولت لإلضاءة أحادى األوجه مع تركيب قاطعى تيار على بداية
و نهاية الكابل الصاعد على أن يكون المصدر بحجرة الماكينات مع توفير تيار ثالثى األوجه لمرحلة التجارب و التشغيل و كذلك
مصدر تيار كهربائى داخل البئر  220فولت للتركيب لتشغيل معدات التركيب و حتى التسليم دون مقابل .
 .9توفير مخزن لمهمات المصعد و معدات التركيب أثناء التركيب على أن يكون مؤمنا ً كامالً بباب و قفل .
 .11تركيب التوصيالت الالزمة لوحدة التحكم و المراقبة عن بعد إن وجدت من حجرة الماكينات إلى المكان الموجود به و كذلك
توصيل االنترفون ( التليفون ) طبقا ً للرسومات المقدمة منا .
 .11مولد الطوارئ و أجهزة فصل ُه و توصيل ُه أوتوماتيكيا ً على المالك .
 .12عمل فتحات األبواب و الطلبات و المبينات طبقا ً للرسومات التنفيذية .
 .13التقطيب و التشطيب و الدهانات حول األبواب و الطلبات و المبينات بعد اإلنتهاء من التركيب .
 .14عزل حفرة المصعد ضد تسرب المياه الى داخل البئر .
 .15عمل نظام تهوية أو تكييف لحجرة الماكينة بحيث ال تزيد درجة الحرارة فيها عن الحد المسموح به و هو  40درجة مئوية .
األعتاب :
 .1عمل عتب – عند كل مدخل مصعد – ذى مساحة مناسبة يتحمل األثقال الواقعة عليه حيث يمكن أن تثبت فوقه العتب الذى نقوم
بتوريده وذلك فى حالة توريد وتركيب أعتاب ألبواب منزلقة أوتوماتيكيا ً .
 .2القيام بأعمال الدهان والترميمات الناشئة عن تركيب أبواب األعتاب .
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