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الباب الداخلي والخارجي

 بيان االتحاد االور المطابقة لمعدات السالمة 

MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı № 8 

Malıköy - Temelli - Sincan - ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 640 15 60 (pbx) Fax: +90 312 640 15 67 

www.merihasansor.com / info@merihasansor.com 

 

 ان تعلن

KLT 003 اح ة مفت اب ماكانيزم ارجي الب اعد الخ  للمص

KLT 006 ألية أغالق قفل باب المقصورة 

 مطابقة مع المواصفات ذات الصلة 

2014/33/AB توجيهات  

EN 81-20و EN 81-50  : المواصفات االوربية  

NL 09-400-1002-061-04 رقم الشهادةKLT 003   :  

NL 17-400-1002-061-22 رقم الشهادةKLT 006   :  

 تاريخ االنتاج :  يرجى الرجوع الى كاتالوج المنتج 

 فحص المختبرات  I مؤسسة اصدار الشهادات 
Liftinstituut B.V 

Buikslotermeerplein 381 

1025 XE Amsterdam The Netherlands ID No: 0400 

 رئيس مجلس االدارة 
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الباب الداخلي والخارجي

 التلسكوبي ذو ثالثة اجنحةB20-(T3P)المدخل الدقيق لباب 
 

المضخة ذو البرغي الذي يكون في لوحة الناقل يضبط كما موضح في الشكل الذي في االسفل.  اذا تم تغييرفتحة المدخل 
الصافي فقم بتبديل ضبط كارت الشاشة من القائمة الرئيسية من خالل الدخول الى ضبط طول الجناح من خالل جعله فعاال

 

ة ورة ألي  المقص

 حامل اللوحة

صفيحة الضبط

المدخل الدقيق

المدخل الدقيق
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الباب الداخلي والخارجي

 ضبط القفل والكامة 

مع اجل عمل القفل مع الكامة بشكل سليم يجب ان يكون المسافة بين البكرات متساوية. 
ومن اجل عمل الباب بالشكل المطلوب اضبط اقفال الباب لكل طابق على حدا. حاول 

 ضبطها كما في الصورة اعاله.

اضبط القفل وفقا للقاعدة المذكورة , عندما يصل راس القابس الى علبة الوصل, قفل 
  ملم داخل االمأخذ.7راس القابس يجب ان يدخل بمقدار 

 

  رسم رقم ثمانية: 



جميع الحقوق محفوظة لدى الشركة 

www.merihasansor.com      للحصول على اخر المعلومات المحدثة يرجى زيارة موقعنا االلكتروني 

 تاريخ اخر تحديث |: 11.07.2017 / 03

الباب الداخلي والخارجي

 رسم رقم ثمانية: 

(أ)   الحالة المغلقة لقفل الملعقة والمقصورة أثناء عمل التجهيزات الكهربائية
 

 يجب القيام بصانتها لمرة واحد على االقل في السنة.  يجب اغالق مفتاح ومفتاح المقصورة اثناء عملية الصيانة. 

 يفتح قفل المقصورة عند سحب الخيط. 
 

 
عند أنقطاع الكهرباء في النظام :  مظهر قفل المقصورة في منطقة فتح القفل ( ب) ,  مظهر قفل المقصورة في

( ج) .   خارج منطقة فتح القفل

 يمكن من داخل المقصورة فتح قفل المقصورة من منطقة فتح القفل فقط. 
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الباب الداخلي والخارجي

استخدم ادوات الربط الموجودة في صندوق ادوات الربط. 

ادوات الربط الذي يستخدم في التركيب تم تصنيفه في القائمة وحسي نوعية الباب

 
 

ثم يوصى بادخال المقياس الجديد لصافي مدخل الباب. في حالة تحديث دليل االستخدام للباب اضافة الى معلومات 
 ووفقا للنظام المتسلسل كما في الصورة قم بتركيب عتبة االلمنيوم السفلى مع الصفيحة .  التحديث اعاله

 
 

 

  ملم6صمونة   صفيحة

 ملم8x15اي بي سي 

 ملم6صمونة

 العتبة

ــم ـــ   6X15ملـ ــــر ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  بــ
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الباب الداخلي والخارجي

يمكنك ضبط براغي جناح الباب عن طريق استخدام الة الربط .  ضع مفتاح الربط على مكانهافي البرغي في جناح الباب وحركه 
.  في هذه الحالة يتحرك جناح الباب من االعلى ثم من االسفل.  عندما تصل الى الضبط النهائي اربط الصمونة ومن اجل  قليال

 اليتحرك جناح الباب ال تخرج مفتاح الربط من الصمونة. 

ضبط اجنحة الباب

 منظر من االمام منظر من الجانب  منظر من االمام  منظر من الجانب 
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الباب الداخلي والخارجي

 تركيب اجنحة الباب 

 دعامة  ربط جناح الباب

ملم 6X10اي بي سي 

 ملم 6X10اي بي سي

 جناح 

   ملم 8X18شفة الترباس اي بي سي 

 ملم12صمونة 

برغي ضبط الجناح

اوال قم بربط دعامة ربط جناح الباب و وصفيحة الفراشة على جناح الباب,  ثم اربط جناح الباب من االسفل على عتبة االلمنيوم ثم
  اربطه من االعلى عن طريق ربط البراغي كما موضح في الصورة. 

  قبل الربط النهائي تاكد من ان جناح الباب مربوط بالشكل الصحيح. 

استخدم ادوات الربط الموضوعة في علبة خاصة مع الباب، يوجد في علبة ادوات الربط قائمة خاصة تحتوي على 
 ادوات الربط الخاصة باالبواب. 

 مجموعة الفراشة

  ملم6صمونة 



جميع الحقوق محفوظة لدى الشركة 

www.merihasansor.com      الباب الداخلي والخارجي للحصول على اخر المعلومات المحدثة يرجى زيارة موقعنا االلكتروني

 تركيب ماكانيزمة باب الكابنة

 ملم 10صمونة 

  ملم 10واشر 

دعامة ربط الماكانيزمة 

 ملم  10X16اي بي سي 

 ملم  10X25اي بي سي 

 8/ 3واشر 

  ملم8صمونة 

 ملم8x15اي بي سي 

  ان مخطط التركيب عبارة عن نموذج حيث يكون هناك فرق بين تركيب االبواب.   

استخدم ادوات الربط الموضوعة في علبة خاصة مع الباب، يوجد في علبة ادوات الربط قائمة خاصة تحتوي على 
  ادوات الربط الخاصة باالبواب. 
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الباب الداخلي والخارجي

 ملم8x18شفة الترباس اي بي سي 

في االبواب التلسكوبية تبث الماكانيزمة ابتداءا من غلق الباب. 

  تركيب ماكانيزمة باب الطابق

  ان مخطط التركيب عبارة عن نموذج حيث يكون هناك فرق بين تركيب االبواب. 

المدخل الدقيق

 الماكانيزمة مع الفريم
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الباب الداخلي والخارجي

  تركيب اطار باب الطابق على الحائط

اثناء ربط الهيكل على الحائط يرجى االنتباه على القلنسوة الموضوعة على شكل افقي واعمودي استخدم مقياس المائ 
   في الربط.  ملم12للتاكد من قياسها، استخدم براغي 

 
استخدم ادوات الربط الموضوعة في علبة خاصة مع الباب، يوجد في علبة ادوات الربط قائمة خاصة تحتوي على ادوات 

  الربط الخاصة باالبواب،

 ملم 10صمونة 

  ملم 10واشر 

 واشر مربع

  ملم10X25برغي 

 دعامة صغيرة

 واشر مربع

 ملم 10صمونة 

  ملم 10واشر 

اس قي دخل الم افي الص

اس دخل قي افي الم الص

  ملم10X25برغي 

 دعامة كبيرة 
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الباب الداخلي والخارجي

تركيب اطار باب الطابق مركزية الفتح

 عدد عتبة 1 عدد عمود جانبي صغير,  2اربط القطع هذه:   ا عدد صحيفة الربط العلوية ,  االبواب المركزية الفتح,  
 االلمنيوم مع استخدام ادوات الربط مع ملحقاتها. 

عمود الدعم الجانبي الصغير

    ملم 8x18شفة الترباس اي بي سي 

    ملم 8x18شفة الترباس اي بي سي 
    ملم 8x18شفة الترباس اي بي سي 

عمود الدعم الجانبي الصغير

  ملم6صمونة 

  ملم8صمونة

الراس االعلى

 ملم60x1شفة الترباس اي بي سي 

 عدد عمود جانبي صغير,1اربط القطع هذه:   ا عدد صحيفة الربط العلوية ,  اما بالنسبة لالبواب الجانبية الفتح ( التلسكوبية) ,  

   عدد عتبة االلمنيوم مع استخدام ادوت الربط مع ملحقاتها. 1 عدد عمود جانبي كبير,  1

    ملم 8x18شفة الترباس اي بي سي 

  ملم6صمونة 
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الباب الداخلي والخارجي

  تعليمات المونتاج:  
  اثناء المونتاج يرجى االنتباه على التعليمات ادناه:

  يجب استخدام شاحنة حمل شوكية لتفريغ الحمولة.  قم بأخذ المقاسات الالزمة لتجنب حدوث تلف للبضاعة خالل
 عملية التفريغ. 

 - مئوية مع حماية50 مئوية ودرجة حرارة 5يمكن تخزين االبواب لمدة ثالث سنوات في درجة حرارة مابين 
 الصناديق من الغبار والرطوبة والماء,  وكذلك يجب أن التكون على تماس مباشر مع األرض. 

  .افحص العالمات لكي تتاكم من استالمك للبضاعة بشكل صحيح 

  .انتبه الى تنزيل ميكانيك الباب عند اخراجها من العلبة وبعد اخراجها ضعها تقف على رجلها 

  .التمشي على السكك اثناء عملية المونتاج 
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الباب الداخلي والخارجي

 تعليمات المتشغيل : 
  .أحرص على أن تكون الحجرة على األرض 

  .التدخل أية مواد او أجسام بين الحجرة ومجرى المصعد 

  .التتدخل عند أنغالق الباب 

  .التدع األطفال دون سن السابعة من الدخول بمفردهم الى المصعد 

  .التحاول فتح الباب عند تنقل المصعد 

  يجب الحفاظ على مفتاح الصيانة وكذلك يجب ان يستخدم من قبل شخص مؤهل لذلك.  احرص على أن يكون
 الباب األرضي مفقوحا(غير مقفال)  الى أن تنتهي بسالم جميع اعمال الصيانة والتصليح أو عمليات االنقاذ. 

  .التترك الحجرة الى ان يتوقف المصعد تماما وان يكون الباب مفتوحا تماما 

  .يجب ان يكون الدخول الى أو الخروج من المصعد فوريا دو الوقوف 

  اذا توقف المصعد بين بين الطوابق التحاول الخروج من الحجرة.  اضغط على زر التنبيه وانتظر ريثما تأتي
 المساعدة. 

  .يجب أن يخدم المصعد من قبل شركة مؤهلة لذلك.  الينبغي على اطراف اخرى التدخل لصيانة وتصليح المصعد
  .أحرص على أن يكون ااالطفال والحيوانات االليفة قد دخلوا المصعد بصورة سليمة 

  .اذا كان هناك زر لفتح باب الحجرة من الداخل,  التحاول فتح الباب بينما يكون المصعد في وضعية الحركة 

  .اذا لم تتمكن من فتح الباب حالما توقف المصعد,  اضغط زر التنبيه والنظر والمساعدة 

  .احفظ كافة الوثائق التابعة الذي اشتريته معك طوال فترة االستخدام كلها 

  تعليمات الصيانة:

  .نظف القضبان والبكرات بشكل شهري 

  ملغ من الزيت. 5يجب تزييت مركز القفل مرة كل شهر وذلك باستخدام زيت خفيفوالتستخدم أكثر من  

  تحكم بالحبال المعدنية من خالل جهاز ميكرو متر كل ستة أشهر.  بدل في حالة التلف أو في حالة فقدان قطر
  مم من حجم قطره االصلي. 1.5الحبل لـ

  .نظف وأفحص العتبة السفلى مرة كل شهر.  احرص على أن تكون العتبات خالية من الحصى أو الغبار .. ألخ 

  .’’أفحص اشارات ’’التخطو 

  اذا بقيت األبواب ثابتة وسمعت صوت األنذار فان السبب غالبا يكون عطال كهربائيا.  اطفى المصعد واتصل
 بشركة الخدمة. 

   .عند سماع ضجة أو حدوث ارتجاج من اللوحات وذلك في حالتي الفتح واالنغالق افحص البكرات والقضبان
 ربما تكون البكرات تالفة أو أن الغبار قد تراكم .  أستبق ذلك بالتنظيف المناسب وفحص المقاسات. 

  .اذا تحرركت األجزاء العليا بسرعة اطا من نظيراتها السفلى، افحص وحدة ’’  الفراشة’’  مع ضبطها 

  .اذا لم يستجب المصعد لألوامر على الرغم من اغالق االبواب. قم بفحص الموصل قرب وحدة القفل 

  .التستخدم مادة االسيد في تنظيف االبواب واستخدم منظف االستيل في ابواب االستيل 
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  المدخل: 

  هذا الدليل تم اعداد للمعلومات فقط وان كافة الحقوق محفوظة لدى شركةMerih Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş . 

  المعلومات والتفاصيل والرسومات الموجودة في هذا الدليل هي من حق شركةMerih Asansör  Sanayi  ve  Ticaret A.Ş.
 اليمكن استنساخه او اعادة طبعه. 

  .هذه القطع والمعلومات الواردة في هذا الدليل يستخدم في قطاع المصاعد فقط 

  .شركة مريه التتحمل مسؤولية االستخدام بضاعته تحت الظروف الغير مالئمة 

  .المونتاج يجب ان تكون موافقة مع هذا الدليل,  يجب أن يعمل بها اخصائيين في قطاع المصاعد 

  شركةMerih Asansör Sanayi ve Ticaret A.Şتضمن لكم عمل االبواب بصورة جيدة بشرط أن تركب االبواب بما يتوافق مع 
 شروط هذا الدليل. 

  .ضمان االبواب وملحقاتها من تاريخ البيع لمدة سنتين 

  نشكركم على اعطائكم االهمية للمعلومات أعاله واختياركم أبواب شركةMerih Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş . 
  
  
  

 الدخول من الطابق الى يوفر التي EN 81‐20 , EN 81‐50نوعية االبواب المصنوعة وفق المواصفات وصف السلعة :  

  الكابنة ومن الكابنة الى الطابق.  
  

 الفتحة الموجودة في الحفرة المخصصة للمصاعد والتي يوفر الخروج من الطابق الى الكابنة ومن الكابنة مكان االستخدام:  
      الى الطابق. 

 شروط العمل: 

  يجب اختيار االبواب المناسبة لقياس البئراضافة ان  منتجاتنا تعمل تحت درجة الحرارة فيما بين C°5-   و C° 50  درجة مئوية.

%. 75 درجة مئوية شريطة ان تكون درجة الرطوبة القصوى  20 °C في الحفر المغلقة تعمل ابوابنا تحت درجة الحرارة   

EN 81‐20 و EN 81‐50 :يجب ان تكون رؤية البئر مطابقة مع المواصفات التالية 

  
  

  :  مخرج محولة الباب االوتوماتيكي
 AC220   :  مدخل الفولتيه

 V24  :  مخرج الفولتيه

   A0.5 :  تيار الخارج من المحولة 
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