
تاریخ :

158-400

آدرس :

7

اوج گستران پادرا

330001 شماره برگه سرویس : 00چک لیست سرویس  نگهداری خرداد 1400/03/29

اقای چگینی مدیر ساختمان : مهرداد نام ساختمان : شماره قرارداد :

خیابان گلها-بیمه یکم -اکباتان 0 همراه : تلفن :

5 ظرفیت : تعداد توقف :

معیوب سالم بررسی شده توضیحات عنوان

موتور خانه

تراز بودن/ روغن گیربکس / گیربکس / بازدید موتور 

اینکودر/ روغن ریزی / فن موتور / بازدید مگنت ترمز 

هرزگرد/ بازدید براده ریزی فلکه اصلی 

چراغ سیگنال/ فیوزها  / 1 و 0کلید / بازدید تابلو سه فاز 

تمیزی/ سالمت قطعات / بازدید تابلو فرمان 

عملکرد صحیح/ میکروسوئیچ / بررسی گاورنر باال 

مدار ایمنی/ بررسی عملکرد صحیح کنترل بار و فاز 

تذکر جهت تمیزی و حذف وسایل اضافه موتورخانه

داخل چاه

درب کابین/ بازدید تمیزی روی کابین و ریویزیون 

بتن سقف/ تمیزی / بازدید اتصاالت ریل ها 

قالب ها/ کریی ها / بازدید کشش و بافت بکسل ها 

روغن روغندان ها/ چراغ تونلی / روشنایی چاه 

بستها/ سیم کشی چاه / بازدید سالمت داکت ها 

روی کابین

سنسورها/ روغندان / بازدید کفشک های روی کابین ، وزنه 

فن کابین/ و ایست طبقات  Level بازدید آهنرباهای

پیچ و مهره و اتصاالت یوک/ بازدید لرزه گیرهای کابین 

میکروسوئیچ/ عملکرد صحیح / بازدید و تنظیم پاراشوت 

اورلود/ سیم کشی ها / بازدید ریویزیون 

مکانیکی/ برقی / بازدید عملکرد مگنت درباز کن 

موتور/ قرقره / برد / بازدید عملکرد درب داخل کابین 

داخل کابین

زنگ اضطراری قطعات مصرفی :

گزارش سرویس کار :

.موارد سرویس بررسی و انجام شد-قفل و کنتاکت درب چهارم تنظیم گردید -خرابی زنگ کابین رفع گردید

پیگیری مشتری : یادآوری سرویس بعد : یادآوری این سرویس :

تعویض دوراندازها- روغن هیدرولیک

تحویل گیرنده/ امضاء مسئول ساختمان : نظر مشتری : افشین چگینی: نام سرویسکار  

10:20 AM : ساعت ورود

11:25 AM : ساعت خروج

تومان:  مبلغ هر سرویس 

تومان: مبلغ قطعات سرویس 

تومان:  بدهی از قبلی 



تاریخ :
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آدرس :
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اوج گستران پادرا
330001 شماره برگه سرویس : 00چک لیست سرویس  نگهداری خرداد 1400/03/29

اقای چگینی مدیر ساختمان : مهرداد نام ساختمان : شماره قرارداد :

خیابان گلها-بیمه یکم -اکباتان 0 همراه : تلفن :

5 ظرفیت : تعداد توقف :

سیل درب/ تذکر نظافت کابین 

فن/ هالوژن / بازدید عملکرد روشنایی 

پاخور/ دستگیره / بررسی آینه 

کفشک ها/ لته ها / بازدید عملکرد صحیح درب داخل 

زنگ/ بازدید عملکرد چراغ اضطراری 

بررسی و بازدید عملکرد پوش باتن ها شستی کابین

چاله آسانسور

تذکر جهت نظافت کف چاهک

میکروسوئیچ ها/ فلکه گاورنر چاه/بازدید بافرها

اتصاالت/ بررسی و بازدید لیمیتها 

کابلها/ بررسی و بازدید چراهای تونلی 

کلید تبدیل/ بررسی و تست عملکرد استپ ته چاه

کفشکهای کابین/ بازدید لرزه گیرهای کابین 

طبقات

بررسی و بازدید قفل و دیکتاتورها

فنر درب ها/ بررسی و بازدید شیشه و قاب شیشه ها

بررسی وبازدید عملکرد شستی طبقات

دوشاخ کنتاکت/ بررسی و بازدید عملکرد درب لوالیی 

مکانیزم/ کفشکها / بازدید لته درب تمام اتوماتیک 

اطمینان از پل نبودن کنتاکت دربهای طبقه و در کابین

زنگ اضطراری قطعات مصرفی :

گزارش سرویس کار :

.موارد سرویس بررسی و انجام شد-قفل و کنتاکت درب چهارم تنظیم گردید -خرابی زنگ کابین رفع گردید

پیگیری مشتری : یادآوری سرویس بعد : یادآوری این سرویس :

تعویض دوراندازها- روغن هیدرولیک

تحویل گیرنده/ امضاء مسئول ساختمان : نظر مشتری : افشین چگینی: نام سرویسکار  

10:20 AM : ساعت ورود

11:25 AM : ساعت خروج

تومان:  مبلغ هر سرویس 

تومان: مبلغ قطعات سرویس 

تومان: بدهی از قبلی 


