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 آریا بازرسی مهندسی آراد پایا کیفیتشرکت 

دسهتوراعمم  اجرایهی مربو هه بهه  و 3636-1بدینوسیله گواهی می گردد که با توجه به استاندارد ملی آسانسورهای برقی بهه شهماره 

 آدرس:  .... بهه............ کیلهوگر  بها تمهداد توقه  ......... ... نفهره........ /د کلیه اجهاا  و قسهمتیای مربهوه بهه آسانسهور161/161شماره 

 :و پلهههههههههههههاک   تهههههههههههههی ...........................................................................................................................................................................

شخصات فنی،  سهاع  و بهه .............................................................. دارای کیفیت مطلوب بوده وقطمات زیر با جاییات فنی مندرج در فر  م

اشکاعات فنی قطمات به عیده ایهن شهرکت مهی  مسئوعیت هرگونه عواقب ناشی از موازین صحیح فنی بوده و عحاظ عملکردی م تنی بر

   باشد:

  ری  های راهنما و متملقات آن 

  گاورنر 

  ترماایمنی 

  نابیای فوعادی وسیست  تملیق  

  کاب  تراوعینگ 

  تابلو فرمان 

  قاب وزنه، وزنه ها ومتملقات آن 

  قف  درب ها 

  کابین و یوک آن 

  ضربه گیرها 

  سیست  محرکه 

  فلکه های کشش و هرزگرد 

    وسای  حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت باعا 

                                                    سیست  نجات اضطراری خودکار      

 

 

 

 
 
 
 

 مهر و امضا مجاز

آسانسور عرضه کنندهشرکت   

 ........ ................................: شماره پرونده
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 :رکت  موارد ذیل را متعهد می گرددهمچنین این ش

 
 انجا  شده است. 1-5-16فرمان( مطابق بند  کاب  های کلیه سی  کشی ها )به استثنای 

   رعایت شده است. 2-1-11شرایط وسای  ایمنی برقی مطابق بند 

   و درجه حفاظت   6-2-2-16فواص  ایمنی اعکتریکی مطابقIP2X   رعایت شده است. 2-1-16در موتورخانه مطابق بند 

   تامین شده است.  1-11-8من ع برق اضطراری مطابق بند 

   تامین می باشد. 11-8شرایط بازشوی درب کابین در هنگا  بازکردن اضطراری مطابق بند 

   انجا  شده است. 11-8و  13-8و  1-8 راحی درب کابین و عته های آن مطابق بندهای 

  می باشد. 2-5-1ت و انرژی جن شی درهای   قات مطابق بند سرع 

   انجا  شده است. 2-2-13و   1-1و  2-1 راحی و اجرای دربیا و چیارچوبیا و ریلیای هادی آنیا مطابق بندهای 

  .راحی و اجرای شاسی زیر سیست  محرکه مطابق با محاس ات و اصول فنی انجا  شده است  

  ه ارت ساختمان با مقدار مقاومت مناسب متص  شده است.سیست  ارت آسانسور به چا 

 .کلیه جوشکارییای سازه آسانسور و قطمات متصله مطابق اصول فنی و میندسی انجا  شده و از مقاومت کافی برخوردار است 

 شده است. ( مطابق با اصول فنی و میندسی انجا و اجرای کلیه اتصاعات جداشدنی )نظیر پیچ و میره ، نصب راحی، انتخاب 

  می باشد. 6-2-9 راحی سیست  تملیق و نیروهای وارده   ق اصول فنی و میندسی و بند 

  از فک های ترما ایمنی به عنوان کفشک های راهنما استفاده نشده است.  1-3-8-9در راستای اجرای بند 

  رعایت شده است. 3-12محدوده سرعت کابین مطابق با بند 

 می باشد. 6-1-16و بند  1-ج-2-  مطابق پیوست تمقاومت عایقی مدارهای مختل 

  از فک های ترما ایمنی به عنوان کفشک های راهنما استفاده نشده است.  1-3-8-9در راستای اجرای بند 

  رعایت شده است. 3-12محدوده سرعت کابین مطابق با بند 

 می باشد. 6-1-16و بند  1-ج-2-مقاومت عایقی مدارهای مختل  مطابق پیوست ت 
 به گونه ای ساخته شده اند که مقاومت عاز  دربرابر بارهها و نیروههای  تکیه گاه های ماشین آعات و مح  های کاری درون چاه آسانسور

 .را دارند1-1-1-3وارده مطابق بند 

  3  بنهد  مطهابق در بیرون ساختمان واقع شده، ماشین آعات به نحو مناس ی در برابر تأ یرات محیطی ه آسانسورکنیمه محصوردر چاه-
 .محافظت شده است 1-1-2

  برقی و ماشهین  به  ور مناسب تیویه می شود و تجییاات1-5-3و اتاق ماشین آعات مطابق بند  8-1-3فضای ماشین آعات مطابق بند
 .آعات بصورت مناسب و عملی در برابر گردو غ ار ، دودهای زیان آور و ر وب محافظت می شوند

  از ریها  در  میلیمتر بوده و جیهت جلهوگیری 1آینه و شیشه های تائینی به کار رفته در دیواره و سق  کابین دارای حداق  ضخامت

 .پوشانده شده است 1-6-8هنگا  شکسته شدن از پشت با عایه چسب دار مطابق بند 
 

 مهر و امضا مجاز 

آسانسور عرضه کنندهشرکت   




