DESPRE NOI

S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. este o companie cu capital privat, înfiinţată în București în anul 2004 având ca obiect de activitate
proiectarea, livrarea, instalarea, modernizarea, repararea și întreţinerea
ascensoarelor.

Societatea oferă ascensoare din toată gama tipodimensională uzuală
utilizată. Tipurile de echipamente oferite sunt: ascensoare electrice,
hidraulice sau ascensoarele fără camera mașinii. Instalarea și autorizarea este în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR și normele europene.

Instalaţiile sunt realizate pentru a obţine maximul de spaţiu, calitate
foarte bună, fiind în acelaș timp elegante.

Realizăm servicii de întreţinere, reparaţii și modernizări pentru ascensoarele ROMVERSIS TOP și ascensoarele multibrand.

Societatea este certificată ISCIR în conformitate cu normele europene.

Pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră echipa ROMVERSIS
TOP va acorda ajutor tehnic și consultantă de specialitate. Nu ezitaţi
să ne contactaţi.
PRODUSE LIVRATE-MODERNIZĂRI

Disponibile în variante constructive pentru destinaţii precum imobile
de birou, imobile de locuit, hoteluri, centre de afaceri, complexe de afaceri, complexe comerciale, centre industriale, hale, depozite, ascensoarele furnizate de S.C. ROMVERSIS TOP sunt prezente și răspund
cu succes acestor cerinţe.

Ascensoarele livrate sunt prietenoase și fiabile.O alegere bună pentru dumneavoastra.

Pentru îmbunătăţirea performaţelor vechilor ascensoare modernizarea este o soluţie economică și viabilă.

ROMVERSIS TOP dispune de echipe de ingineri și tehnicieni specializaţi pentru rezolvarea acestor tipuri de aplicaţii.

Modernizarea reprezintă alinierea instalaţiilor la noile norme europene
creșterea siguranţei dumneavoastră și mai mult confort atunci când utilizaţi ascensorul.
ROMVERSIS TOP dispune de soluţii noi și eficiente pentru înnoirea
ascensorului dumneavoastră.

SERVICII ÎNTREŢINERE NORMALĂ

Întreţinerea ascensoarelor, se realizează în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare, în condiţiile
de calitate și la parametrii la care instalaţiile de ascensor aflate în exploatare au fost proiectate. În plus aceasta
presupune:
• sistemul de reparaţie preventiv planificat,
• pregătire pentru autorizare ISCIR la preluarea instalaţiilor de ascensor în întreţinere - la data scadenţei,
• existenţa unui stoc de piese de schimb originale la sediul executantului,
• intervenţie deranjament de maxim 1 oră iar cu persoana în cabină 30 minute,
• confirmarea intervenţiei scrisă cu precizarea obiecţiunilor beneficiarului la sfârșitui fiecărei luni,
• semnătura de confirmare a beneficiarului pe bonul de intervenţie al operatorului de la întreţinere, la ridicarea deranjamentelor.
S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. are implementat și un sistem de management al calităţii, certificat de organismul
notificat SRAC.

CONDIŢII DE ÎNTREŢINERE

• Anunţarea deranjamentelor, la orice oră, la sediul prestatorului, accesibil la tel./fax: 021/434 00 46
și mobil: 0733 046 086
• În cazul funcţionării necorespunzătoare sau în cazul opririi ascensoarelor și anunţării deranjamentelor la dispecerat între orele 07:00 - 22:00 - intervenţia se face în maxim o oră, iar după ora 22:00 - intervenţia se face în
dimineaţa zilei următoare începând cu ora 07:00. În cazul persoanelor rămase în ascensor, intervenţia se
efectuează în regim de urgenţă indiferent de oră.
• Inspectarea periodică a ascensoarelor și efectuarea următoarelor tipuri de lucrări:
• Revizie tehnică curentă Rtc.
• Revizie generală RG (reparaţie curentă Rc) la un an, contra cost, conform devizelor întocmite de prestator și
avizate de beneficiar.

• Reparaţie capitală RK - când ascensoarele au un grad ridicat de uzură, contra cost, conform devizelor întocmite
de prestator și avizate de beneficiar.
• Reparaţii accidentale, contra cost, conform devizelor întocmite de prestator și avizate de beneficiar.
Reviziile, reparaţiile și modernizările se fac numai în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR.
• Planificarea reparaţiilor și anunţarea beneficiarului pentru realizarea acestora dacă sunt necesare.
• Asigurarea unui stoc de piese de schimb originale la sediul prestatorului pentru realizarea cât mai rapidă a intervenţiilor și finalizării reparaţiilor accidentale.

CONDIŢII SPECIALE

Pe perioada reviziei generale nu se vor plăti serviciile de întreţinere.
Preţul serviciilor de întreţinere se va stabili de comun acord cu dumneavoastră, în funcţie de numărul, tipul instalaţiei
și de starea tehnică a acesteia.

SERVICII - ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Ascensoarele aflate în funcţiune permit utilizarea în condiţii de siguranţă și sunt întreţinute conform specificaţiilor ISCIR.
Serviciile de întreţinere presupun inspecţii efectuate periodic de personal calificat, diagnosticarea completă în
cazul reviziilor generale, identificarea problemelor și eliminarea acestora.
Echipele de intervenţie sunt instruite și dotate cu echipament propriu adecvat intervenţiilor rapide și autorizate
pentru astfel de lucrări.
Dispeceratul permanent 24 ore din 24 permite posibilitatea comunicării și rezolvării imediate a problemelor clienţilor
noștri.
Reparaţiile preventiv planificate respectiv efectuarea de lucrări de revizii tehnice curente și revizii generale anuale permit funcţionarea unui ascensor sigur și fiabil.
Echipa ROMVERSIS TOP este prietenul și ajutorul dumneavoastră în rezolvarea problemelor pe care Ie întâmpinaţi. Solicitaţi-ne și vă vom fi alături.

OPERAŢII CE SE EFECTUEAZĂ ÎN CADRUL REVIZIEI CURENTE

1. VERIFICAT ILUMINAT ȘI PRIZĂ CAMERA MAȘINII, ILUMINAT PUŢ,
ÎNTRERUPĂTOR.

2. VERIFICARE TROLIU - JOC COROANĂ-ȘNEC, UZURĂ LAGĂRE
AXE, LUBREFIERE, GRESARE.

3. VERIFICARE FRÂNĂ - STARE SABOŢI ȘI TACHEŢI REGLAJE.

4. VERIFICARE LIMITATOR VITEZĂ - STARE DE UZURĂ ROATĂ,
VERIFICĂRI JOC.

5. VERIFICARE APARATAJ ELECTRIC - CALIBRARE SIGURANŢE
FUZIBILE, CONEXIUNI.
CURĂŢAT ȘI REGLAT CONTACTE, FUNCŢIONARE RELEE, CONTACTORI, VERIFICAT FIXARE LEGĂTURI ELECTRICE.

6. UȘI ACCES - CONTROL ELECTRIC AL CIRCUITELOR BROAȘTELOR, VERIFICAREA ZĂVORÂRII FERME A UȘILOR, VERIFICAREA
CONTACTULUI DE ZĂVORÂRE, VERIFICAREA INTEGRIATĂŢII GEAMURILOR, REGLAREA AMORTIZORILOR, VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII BUTOANELOR DE COMANDĂ.

7. VERIFICĂRI ÎN CABINĂ - FUNCŢIONARE CONTACŢI DE SIGURANŢĂ, ILUMINARE, BUTOANE DE COMANDĂ, CAMĂ MOBILĂ, POD
MOBIL, CURĂŢIREA ȘI VERIFICAREA ECHIPAMENTULUI DE PE
CABINĂ.

8. VERIFICĂRI PE PUŢUL ASCENSORULUI - VERIFICARE, FIXARE
CONSOLE ȘI GLISIERE, VERIFICARE CONTRAGREUTĂŢI, CURĂŢAT ȘI LUBREFIAT GLISIERE.

9. VERIFICAREA CABLULUI DE TRACŢIUNE ȘI LIMITATOR DE VITEZĂ (FIXARE, ALUNGIRE ȘI UZURĂ)

10. VERIFICĂRI ÎN FUNDĂTURA PUŢULUI: VERIFICAREA CONTACŢILOR DE SIGURANŢĂ, GRESARE AXE, VERIFICĂRI ÎNTINZĂTOR,
CURĂŢARE FUNDĂTURĂ.

11. VERIFICAREA EXISTENŢEI ETICHETELOR DE INSTRUCŢIUNI ȘI
SCADENŢĂ ÎN CABINĂ ȘI LA PALIER.
12. VERIFICAREA EXISTENŢEI ȘI NOTAREA LUNARĂ A INTERVENŢIILOR ȘI LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN REGISTRUL DE
SUPRAVEGHERE.

S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L.
Str. Floare Roșie, nr. 4A, sector 6, București
Dispecerat: 0733 046 086, 021 434 00 46; Office: 0723 285 233
office@romversis.ro; www.romversis.ro

