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 MOZGÓLÉPCSŐ  MOZGÓJÁRDA
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község
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közter. 
jellege hsz. ép.

1. 

Típusjel:                                                                 Gyártási- v. munkaszám:

(Pl.:TH-9300-SC)

(pl.: irodaház,  áruház, aluljáró, METRO, stb.)

A befogadó építmény jellege:

Az építést engedélyező hatóság:

2. A berendezés beépítési helye:

MOZGÓLÉPCSŐ / MOZGÓJÁRDA  MŰSZAKI ADATLAP

ÉMI azonossági szám

-

lépcső
ház

3. A berendezés tulajdonosa:

hely 
rajzi 
szám

hely 
rajzi 
szám

lépcső
házép.hsz.

közter. 
jellege

közter. 
neve

város 
község

4. A berendezés üzemeltetője:

hely 
rajzi 
szám

lépcső
házép.hsz.

közter. 
jellege

közter. 
neve

város 
község

5. A gyártó, ill felelős forgalombahozó cég neve, címe:

város 
község hsz.

közter. 
jellege

közter. 
neve

6. A szerelő cég neve, címe:

hsz.
közter. 
jellege

közter. 
neve

város 
község

7. A beépítés éve: 

   A "felújítás" első ütemének vizsg. dátuma:                         A "felújítás" utolsó ütemének vizsg. dátuma:

8. A berendezés szállítási teljesítménye:                      fő/óra,                  névleges sebessége:                    m/s

9. A hordfelület névleges szélessége:                      m 

10. A mozgólépcső emelőmagassága                      m                 A mozgójárda pályahossza:                      m      

11. Teljesítmény-igény:               kW          Villamos hálózat:                 
(pl.:3x400 / 230V, 50 Hz + N + PE)

12. Megjegyzés: 
(pl.:csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a lényeges felújítások végrehajtási ütemének dátuma , stb.)

ir.szám

ir.szám

ir.szám
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- 1 - 1. oldal, összesen:2

Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet

 tömegközlekedési  általános ("áruházi") dőlésszöge:                      °  (a vízszinteshez képest)



kültéri   beltéri

ÉMI azonossági szám -

A kitöltő (cég/neve aláírása)

Kelt:

2. oldal, összesen:2

13. A berendezés kivitele:

pl.:(tűzi-horganyzás, vagy korróziógátló alapozás fedőfestéssel, stb,)

14. hajtás típusjele:                                              Hajtómű tengelytáv:               mm;        áttétel:

15. Motor típusjele:                                                 ;               teljesítménye:                                       kW

feszültsége:                                 V                   ;               fordulatszáma:                                          1/perc (névleges v. szinkron)

16. Az üzemi fék kialakítása: 

18. Vonólánc fajtája:

19. A mozgókorlát azonosítója, fajtája:

a szakítóerő nagysága:                                                                   kN

20. A lépcsőkocsi, járólap ill. heveder szerkezeti anyaga:

21. A mellvéd anyaga:

 A vászerkezet korrózióvédelme:

22. A vezérlés típusjele: 

23. A használati módja:

24. A berendezés karbantartójának (cég)neve:

25. A berendezés műszaki állapota:

26. Egyéb lényeges jellemző:
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(különlegesség pl.: frekvencia szab. hajtás, íves pálya, stb.)

(pl.:(acél, csuklós lánc)

- 2 -

A heveder szakítóerejének nagysága:                                                                 kN

  egyenáram   váltakozó áramáramneme:

17. Kiegészítő (biztonsági) fék:      ,                                                  kialakítása: nincs  van

a szakítóerő nagysága:                                                                   kN

a lépcsőkocsi, járólap ill. heveder járófelületének anyaga:

 "állandó üzemű"

 önműködő indítású / leállású

 egyéb

 üveg   egyéb

(pl.: megfelelő, felújítandó, sürgősen felújítandó, biztonságos működésre alkalmatlan stb.)

(pl.:(elektromechanikus tárcsafék)


helyi elsőfokú
építésügyi hatóság
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