
 

 1صفحه   

 

 شرکت بازرسی مهندسی

 آراد پایا کیفیت 

 FOW22/17-01 کد مدرک 

 01 تجدید نظرشمارة 

 96/12/02 تاریخ تجدید نظر

 اولتجدید نظر  3636-1ی بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی پرسشنامه

 

  شناسه ملی آسانسور:شماره   شماره پرونده:

 

 . مشخصات نصب1

 با ذکر پلاک ثبتی(  محل نصب آسانسور دقیقنشانی (: 

 

 

 

 لیفتراکی             خارج از مرکز            مرکزی           سیستم آویز کابین:

 سایر1:1           1:1                        1:1بندی:      طنابنسبت 

 سایر              کنار چاه           پایین چاه       موقعیت قرارگیری موتورخانه:     بالای چاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:متر  طول حرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

:جمعاً  تعداد توقف 

 

 

 
 طبقه             :            تعداد طبقات●

ها :ها و تعداد آنگرفتن دربی قرار نحوه 

 (Aجلو )  

 
 (Bعقب)  

 
 (C,Dکناری )  

 
ی آسانسور: نام و نشانی شرکت فروشنده 

 

 

 
ی آسانسور: ی طراحی و مونتاژ فروشندهپروانهو تاریخ اعتبار  شماره   

 

 

 

 

 

 

 
:نام متقاضی بازرسی   
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  (  1-1-11) اصطکاکی -آسانسور : کششینوع 

 "(Ducking Operationتخلیه یا بارگیری بار بالاتر از سطح توقف )"کاربریاصطکاکی، بدون -سورهای کششیاین چک لیست مربوط به آسان

 خواهد بود. 3636-1بوده و لذا بدیهی است برای سایر آسانسورها کاربرد نداشته و در این صورت ملاک عمل استاندارد ملی شماره 

 
 

 . چاه آسانسور1
  cmطول چاه   cmعمق چاه   cmعرض چاه  ابعاد چاه:

 
  cmی بالاسری )ارتفاع از کف آخرین توقف تا زیر سقف چاه( فاصله  cmعمق چاهک 

 
کفشک ها )اندازه گیری ی فاصله

 cmمرکز تا مرکز انجام شود(
  cmی تعادل)در صورت وجود( های وزنهی ریلی دهانهفاصله 

 

 گیر. ضربه6
 کابین

   سازنده نام   سریال شماره

 
  cmگیر ارتفاع  ضربه   تعداد   گیرنوع ضربه

 
ثابت  متحرک  

 

    

 ی تعادلوزنه

   سازنده نام   سریال شماره

 
  cmگیر ارتفاع ضربه   تعداد   گیرنوع ضربه

 
ثابت  متحرک 

 

 

     

 . ریل راهنما4
 

   cmکابین ریل ( متوالیلقمه)دوبراکت بین عمودی یحداکثرفاصله

 
 .......×........×...... قاب وزنه  .......×........×...... کابین استفاده شده:ابعاد ریل 

:نفر  کیلوگرم  ظرفیت  

 
:همتر بر ثانی  سرعت 

 
:دستگاه  تعداد آسانسور در ساختمان فوق   

 
 :نوع کاربری آسانسور 

 مسافربر   باربر-مسافربر  باربر    
 



 

 3صفحه   

 .چاهک5

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    ( رعایت شده است؟5-5در صورت وجود چاهک معلق آیا شروط بند ) 1

    (1-1-5ی تعادل و کابین آسانسور در یک چاه قرار دارد؟ )طبق آیا وزنه 1

    (8-5باشد؟ )طبق بند آیا فضای چاه منحصراً برای آسانسور می 3

    توسط فروشنده آسانسور ، محاسبه  و ارایه شده است؟  1-3-5مطابق بند  نیروهای وارد به کف چاهکآیا  1

    وجود دارد؟ (1-6-13و ب-1-3-7-5های مطابق بند) برقآیا در چاهک پریز 5

6 
ای که از بازشوی درب )های( چاهک و همچنین از کفف چاهفک در دسفتر  آیا وسیله )های( متوقف کننده

 ؟الف( وجود دارند-1-3-7-5ابق بند هستند )مط
   

7 
ذکر شده است؟)طبق بند  Stopیای توقف کلمه وسیله )های( توقف داخل چاهکآیا در نزدیکی یا روی 

15-7) 
   

8 
آیا در چاهک کلید روشنایی چاه آسانسور که از بازشو درب )های( چاهک در دستر  هستند وجود دارد؟ 

 (پ-1-3-7-5و  9-5)مطابق بندهای 
   

9 

 (  9-5آیا روشنایی چاه تأمین است؟ )طبق بند 
 لوکس در فاصله یک متری بالای سقف کابین و کف چاهک حتی زمانی که درهفا  55حداقل معادل  الکتریکی شدت روشنایی

 ، باشد.)هنگام سرویس یا بازرسی(بسته اند 

 .حداکثر نیم متری از کف و سقف چاه حداقل یک لامپ نصب شود 

 گیری فواصل از وسط چراغ نصب شده انجام شود.اندازه 

   

15 

 ( محافظت شده است؟1-6-5ی تعادل توسط یک صفحه صلب )طبق بند وزنهی رفت و آمد یا ناحیهآ
  نصب شده باشد. از کف چاهک متری 5/1متری از کف چاهک تا ارتفاع حداقل  3/5این صفحه صلب باید در ارتفاع حداکثر 

  متری از هر طرف باشد. 1/5ی معادل پهنای وزنه تعادل به اضافهپهنای این ناحیه باید 

 مطابقت نماید 11855استاندارد ملی به شماره الزامات دار باشد باید با این صفحه محافظت کننده منفذانچه چن. 
 .این صفحه باید قابلیت باز و بسته شدن برای بازدید و سرویس احتمالی را داشته باشد 

   

11 

ی )کابین یا وزنفههای با چاه مشترک در پایین قسمت چاهک، جداسازی بین قطعات متحرک آیا در آسانسور

 (1-6-5مطابق بند )های مجاور تأمین شده است؟تعادل( آسانسور
 تفرین طبقفه لاتر از کف پایینمتر با 5/1ترین نقطه حرکت کابین یا وزنه تعادل از روی ضربه گیرهای فشرده شده و تا از پایین

 امتداد یابد.

 مطابقت نماید. 11855استاندارد ملی به شماره الزامات دار باشد باید با چنانچه این دیوار جدا کننده منفذ 

 ممکن کند به جفز در شفرایطی کفه شفرایط بنفد ترسی از یک چاهک به دیگری را غیرای باشد که دسپهنای آن باید به اندازه

 .( فراهم گردد5-1-1-1-1)
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11 

(  3-1-5،  1-1-5طبفق بنفد  )ی درب طبقفات ی چاه در سراسر چاه و سطوح زیفر آسفتانهآیا شرایط دیواره

 تأمین شده است؟
  محکم و صاف مانند ورقه های فلزی با مقاومت مکانیکیسطوح عمودی و یکپارچه 

  ب( که مستقیما به آستانه درب طبقه متصل است به بالای درب بعدی متصل شده باشد و یا با اسفتفاده از -3-1-5)طبق بند

درجه نسبت به افق ، به سمت پایین گسترش یابد تصویر ایفن پفخ بفر روی سفط   65یک پخ هموار و سخت با شیب حداقل 

 میلیمتر باشد. 15افقی نباید کمتر از 

  15میلیمتفر بفوده و عفرض آن حفداقل بفه میفزان  55باید حداقل نصف منطقه بازشو قفل بفه اضفافه ارتفاع قسمت عمودی 

 .میلیمتر بیش از پهنای کامل ورودی کابین از هر طرف باشد

  درجفه نسفبت بفه اففق  75میلیمتر با شیب حداقل  1مدگی های بیش از شتر باشد، برآمیلیمتر بی 5هر نوع برآمدگی نباید از

 پخ شده باشند.

   

13 
آیا مجموعه ای متشکل از درهای طبقات و دیوارهفا بفه جفز ناحیفه ی بازشفو درب در سفمت ورودی کفابین 

 (1-1-5می باشد؟ )طبق بند )سرتاسر عرض ورودی کابین( بدون روزنه 
   

11 
ه بفه طفور عفادی در دسفتر  اففراد ی دیواره چاه در نقاطی کای مسط  یا شکل داده شدهآیا سطوح شیشه

 (1-1-1-5و  1-1-3-5های )مطابق بند می باشد؟ )لمینیت( باشند از نوع لایه دارمی
   

15 
با توجه به شرایط محیطی در مقابل خفوردگی بفه روش مناسفبی حفاظفت  ی فلزی آسانسور ترجیحاآیا سازه

 ()حداقل ضدزنگ (3-1-3-5شده است؟)طبق بند 
   

16 
 (را دارند؟1-5-های راهنما در سقف چاه تحمل نیروهایی مطابق پیوست )چآیا نقاط آویز ریل

 (3-3-5)طبق بند 
   

    ( می باشد؟3-5شرایط بند)آیا مقاومت دیوارها ، کف و سقف چاه دارای  17

18 

ها و وسفایل تخلیفه  آب ی ریلگیرها، پایهباشد؟ به استثناء نقاطی که ضربهآیا کف چاه صاف و تقریباً تراز می

 (1-3-7-5روی آن نصب شده است. )طبق بند 
 3-3-7-5تامین شفرایط بنفدهای  در صورتی که شالوده )شناژ ساختمان( مانع از هم سط  بودن کف چاهک باشد مشروط به  

 همسطحی این قسمت کف چاهک بلامانع است.نا

   

19 
(  و 3-3-7-5( و )1-1-7-5گیرد، شفرایط بنفد مقفررات )گیر فشرده شده قرار میآیا وقتی کابین روی ضربه

 گردد؟( تأمین می 15-1-1-1-1)
   

15 
( رعایت 1-3-7-5بند )های کند، آیا خواستهر تجاوز میمت 5/1ها از هایی که عمق آندر خصوص چاهک

 شده است؟
   

11 
 ؟گیر می باشدنه تعادل دارای ضربهترین حد از مسیر حرکت کابین و وزآیا آسانسور در پایین

 (1-3-15طبق بند )
   

11 
 ،1-3-15،  3-3-15)طبق بند  ی ارائه شده انطباق دارد؟ی تعادل با گواهینامههای کابین و وزنهگیرآیا ضربه

 (3-3-1-15و  15-1-3-1،  15-1-1-1-1،  15-1-1-1-1،  15-1-1-1،  15-3-6،  15-3-5
 متناسب بودن با ظرفیت و سرعت نامی 

   

13 
 باشد؟( می1-15( و )8-15گیر دارای پلاک مشخصات مطابق با بند )آیا ضربه

  )شماره سریال -علامت آزمون نوعی  -)نام سازنده)علامت تجاری 

 گیرهای هیدرولیک درج ظرفیت نیز الزامی است.برای ضربه
   

11 
مطابق با بند  وسیله ایمنی برقی )میکروسوئیچ ایمنی(گیر هیدرولیک، آیا دارای در صورت استفاده از ضربه

 باشند؟می (1-1-11) ( و15-1-3-1)
   

15 
 اند که سط  سیال به آسانی قابل بازدید باشد؟ ه شدهای ساختگیرهای هیدرولیکی به گونهآیا ضربه

 گیر قابل کنترل باشد()سط  سیال موجود در ضربه (5-3-1-15)طبق بند 
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16 

 های کمکی(وجود دارد؟ یمنی فولادی یا چدنی مستقل )کفشکهای ازبانه آیا برای قاب وزنه،

، کفشک به عنوان زبانه ایمنی عمل نمایندهای قاب وزنه به نحوی باشند که بتوانند چنانچه قسمتی از کفشک

به قاب وزنه وصل  ها باید از جنس فولاد یا چدن بوده و مستقیماًکمکی محسوب می شوند ولی این قسمت

 باشد.

   

17 

شفده اسفت؟ آیفا در ( تفامین 1-6-9هایی که طناب جبران کننفده وجفود دارد شفرایط بنفد )آیا در آسانسور

( ، وجود یک وسیله ضفد جهفش  1-6-9متر بر ثانیه علاوه بر شرایط بند ) 3.5های با سرعت بیش از آسانسور

( وجود دارد؟ و آیا حفاظت از فلکفه هفای هرزگفرد  1-6-9طناب ها، مجهز به وسیله ایمنی برقی طبق بند ) 

 شود؟ ( انجام می7-9احتمالی مورد استفاده در آنها طبق بند )

   

18 
آیا تمهیداتی جهت نجات اضطراری افرادی که داخل چاه کار می کنند و خطر گیر افتادن آنها در چاه وجفود 

 (3-3-1-11و  1-3-1-11و  15-5دارد ، تامین شده است؟)مطابق بندهای 
   

19 
-5مقفررات بنفد )و ( تامین شده است؟1-1-1-5چنانچه چاه آسانسور نیمه محصور می باشد آیا شرایط بند )

 ( رعایت شده است؟8
   

 

 . ترمز ایمنی )پاراشوت(3
  نوعی آزمون علامت  سازنده نام   سریال شماره

 
 =V  (m/sسرعت درگیر شدن ترمز ایمنی ) cV=  (m/sسرعت نامی آسانسور )

 
 =P+Q  (kgظرفیت ترمز ایمنی ) تدریجی آنی   نوع ترمز ایمنی:

    زیر کابین   روی کابین :ترمزایمنی نصب موقعیت 

 شرح  ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

35 
و وزنه تعادل در صورت )  آیا کابین به ترمز ایمنی مجهز است ؟ آیا ترمز ایمنی با سرعت و ظرفیت کابین

 (1-8-9و  1-1-8-9متناسب است؟)طبق بند   وجود(
   

31 
 باشد؟می( 1-15و )(11-15مطابق با بند )آیا ترمز ایمنی دارای پلاک مشخصات 

  )شماره سریال -سرعت درگیری ترمز ایمنی  -ظرفیت -علامت آزمون نوعی  -نام سازنده )علامت تجاری 
   

    (3-6-8-9پس از تنظیم پلمپ شده است؟)طبق بند ، یمنیم بودن ترمز ایر صورت قابل تنظدآیا 31

    رعایت شده است؟ 1-6-8-9آنی با اثر ضربه گیر، آیا شرایط بند در صورت استفاده از ترمز ایمنی  33

    (3-8-9باشد؟)طبق بند آیا ترمز ایمنی کابین دارای گاورنر مخصوص به خود می 31

35 
 باشد؟دارای گاورنر مخصوص به خود می کششی  ی تعادلآیا ترمز ایمنی وزنه

 ( )چاه معلق(1-1-8-9و 3-8-9طبق بند )
   

36 
کفابین نصفب شفده اسفت و عملکفرد آن صفحی   ترمز ایمنیآیا وسیله ایمنی برقی )میکروسوئیچ ایمنی(

 (8-8-9باشد؟)طبق بند می
   

37 
 ی ارائه شده انطباق دارد؟با گواهینامه ی تعادل در صورت وجود(آیا ترمز ایمنی کابین و )وزنه

 (3-و ج 9-8-1 ، 9-8-1-3)
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 ((N/A  اضافه سرعت کابین به سمت بالا جلوگیری ازی برای حفاظت سایل. و 7

نام سازنده قسمت 

 پایش

 سازنده نام  

 قسمت عمل کننده

  

 
 عملکرد)درگیری( قسمت پایش سرعت 

(m/s) 

 V= 

 
 :  بر روی وسیله زیر عمل می کند 

   وزنه تعادلطناب های اصلی و جبران کننده         کابینفلکه کششی موتور 

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

38 
آیا آسانسورها با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس ، مجهز به وسایل حفاظتی برای جلوگیری از 

 ( می باشد؟15-9اضافه سرعت کابین به سمت بالا مطابق با بند )
   

39 
 %115در حداقل  1-15-9نصب و مطابق با بند  15-15-9پایش سرعت مطابق بند  وسیلهآیا 

 ؟نصب شده است ، 3-9-9تعریف شده در بند  سرعتسرعت نامی و حداکثر 
   

15 

ابین یا وزنه بر روی ک کمک گرفتن از دیگر قطعات آسانسوربدون  39آیا وسیله ذکر شده در ردیف 

 کننده یا فلکه کششی موتور عمل می کند؟جبرانهای اصلی یا تعادل کششی یا طناب

 (1-15-9و  3-15-9 ، 1-15-9ند طبق ب)
   

11 
 7-15-9 ، 6-15-9 هایالزامات بند )هرکدام که استفاده شده است( آزاد کردن این وسایل برایآیا 

 رعایت شده است؟ 8-15-9و 
   

    یک وسیله ایمنی برقی را فعال می کنند؟  5-15-9در صورت درگیر شدن طبق بند  وسیلهآیا این  11

13 
با  در صورت وجود()حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالاوسایل  آیا

 (7-و ج 11-15-9 ، 3-15-9ی ارائه شده انطباق دارد؟)گواهینامه
   

 

 ها. درب8
     اتوماتیک  لولایی نوع درب طبقات:

  cmدرب عرض   cmمفیددرب ارتفاع ابعاد درب:

 
  سریال قفل درب 1 طبقه  سریال قفل درب 1 طبقه

 
  سریال قفل درب 4 طبقه  سریال قفل درب 6 طبقه

 
  سریال قفل درب 3 طبقه  سریال قفل درب 5 طبقه

 
  سریال قفل درب 8 طبقه  سریال قفل درب 7 طبقه

 
  سریال قفل درب 13 طبقه  سریال قفل درب 9 طبقه

 

 

 هایدربطبقات در فرم جداگانه ای ثبت وضمیمهگرددمی باشد،لازم است سریالقفل 13درصورتی کهتعدادتوقفبیشتراز. 



 

 7صفحه   

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

11 
 ( است؟1-15)( و 13-15های درب طبقات دارای پلاک مشخصات مطابق با خواسته بند )آیا قفل

  )علامت آزمون نوعی و مراجع آن -نام سازنده )علامت تجاری 
   

15 

ی های کابین و طبقات آسانسور هنگام بسته بودن فاقد هر گونه منففذ و روزنفه بفوده و فاصفلهآیا درب

 1-7باشد؟ )طبق بنفد متر یا کمتر میمیلی 6ها و چهارچوب ی بین پانلها با یکدیگر و فاصلهبین پانل

 (3-6-8و بند 
  میلیمتر افزایش یابد. 15این مقدار می تواند در اثر فرسودگی به 

   

16 
متفر بفا  1حفداقل هفا درب ارتففاع ( بوده و3-1-7ق با الزامات بند) آیا مقاومت مکانیکی درب ها مطاب

 (1-3-7باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 5رواداری 
   

17 

متر می باشفد؟ و همچنفین آیفا عفرض ورودی درب  6/5طبقات حداقل آیا عرض مفید ورودی درهای 

متر بزرگتر از عرض مفید ورودی کابین در هر دو طفرف نمفی باشفد؟ میلی 55طبقات حداکثر بیش از 

 (1-3-7)طبق بند 
   

18 
و در زمان کارکرد عادی در طفول یفک نیوتن نبوده  155های خودکار بیش از درنیروی بسته شدن آیا

 (1-1-1-1-5-7 و 8-7زمانی مشخص بسته می شوند؟ )طبق بند بازه 
 ِپارک دائم با درب باز ممنوع می باشد.تمام اتوماتیک در آسانسورهای دارای در ، 

   

19 
سفط  سفمت کفابین  های اتوماتیک برای جلوگیری از احتمال بریفدگی در حفین حرکفت،آیا در درب

 (1-5-7متر می باشد؟ )طبق بند میلی 3برآمدگی بیش از ها فاقد سوراخ یا درب
  .لبه این سوراخ ها یا برامدگی ها باید در جهت بازشو درب پخ شده باشند 

   

55 

هفا،در باشند تفا در هنگفام بسفته شفدن دربهای )طبقه( اتوماتیک دارای وسایل حفاظتی میآیا درب

 درب گردد؟ صورتیکه شخص مابین درب و چهارچوب گیر نماید، باعث باز شدن مجدد

 ( 3-1-1-1-5-7)طبق بند 
 دارای نیفروی محرکفه  لولفاییهفای درب)بفرای مثفال  وی محرکهشرایط باید برای سایر انواع درهای مجهز به نیر این

 (3-1-5-7( که در هنگام باز و بسته شدن احتمال ضربه به افراد ، وجود دارد ، صادق باشد )برقی

   

51 
( عمففل 1-1-5-7و    3-1-7بنففد )بففا  آویزهففای آن مطففابقهففای )طبقففه(خودکار عمففودی و آیفا درب

 نمایند؟می
   

51 
 باشد؟ لوکس می 55آیا شدت روشنایی طبیعی یا مصنوعی در نزدیکی درب طبقه حداقل 

 (1-6-7)طبق بند
   

53 

 (  5-6-8و 1-6-7)طبق بند ؟ نشانگر حضور کابین در طبقه وجود داردهای لولایی، آیا در درب
   شفاف در درب طبقه یا درب کابین:در صورت استفاده از سط 

میلیمتفر و  65میلیمتر و پهنفای حفداقل  6استفاده از شیشه مسل  و یا ماده شفاف با مقاومت کافی، ضخامت حداقل

 قسفمت مسفاحت کفهیبطور باشفد، مترمربفع 515/5 هرطبقفه یبفرا خور شهیش سط  حداقلمیلیمتر،  155حداکثر 

میلیمتفر  85ی که پهنای بخش شففاف بفیش از )درصورتباشد مترمربع 51/5 خورحداقل شهیش هربخش یبرا شفاف

 (، لبه پایینی آن باید حداقل یک متر از سط  طبقه بالاتر باشدباشد

 کفابین در  شفن شفده و تفا زمفانی کفهیا وقتی کابین در طبقه در حال ایستادن یا توقف است نشانگر حضور کابین رو

 قه متوقف است روشن باقی می ماند.طب

   

51 

آیا در آسانسور کلکتیو، یک علامت روشن)نوری( که به طور واض  از طبقات قابل رویت باشد، به مسافر 

 (3-1-1-11دهد؟)طبق بند منتظر در طبقه، جهت حرکت بعدی کابین را نشان می
 طبقه نما( در طبقات توصیه نمی شود با این وجود اعلام ورود  دهنده موقعیتدر مورد آسانسورهای گروهی ، نشان(

 قریب الوقوع کابین توسط یک علامت شنیداری توصیه می شود.
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55 

)درب تمام اتوماتیک کشفویی کفه درب طبقفه و کفابین های خودکار ی بازشوی قفل در دربآیا ناحیه

متر در بالفا و پفایین سفانتی 15لولایی حداکثر های متر و در دربسانتی 35حداکثر شوند( باهم باز می

 (1-7-7توقف است؟ )طبق بند 

   

56 

در خفودی خفود بسفته، قففل و  ها به( وجود داشته و در1-7-7، آیا شرایط بند )پیش از حرکت کابین

 (3-7-7شرایط اضطراری باز می شوند ؟ )طبق بند 

 ( می باشد؟3-7-7اضطراری آن، مطابق با بندهای)آیا شرایط عملکردِ قفل کردنِ هر درب و باز شدن 
  میلی متر با لنگه درب درگیر باشد. 7زبانه قفل کننده باید حداقل به اندازه 

   

    ( می باشد؟1-3-7-7، مطابق با بندهای)عملکردِ قفل کردنِ هر درب طبقه  آیا شرایط 57

58 
آیفا ( مطابقفت دارد؟ )1-7-7های بنفد )خواستهوسیله برقی اثبات بسته بودن( با ) آیا عملکرد هر درب

 (رعایت شده است؟ 5-7-7الزامات مشترک برای اثبات بسته  و قفل بودن در طبقه طبق بند 
   

59 
و خفود گوش با ابعاد استاندارد دارای قابلیت باز شفدن های طبقات با کمک کلید سهآیا هر یک از درب

 (1-3-7-7 باشند؟ )طبق بندو قفل شدن میبسته شدن
   

65 
ت کننده خارج یاز هدا ین عملکرد عادیدر ح کهیشده اند طراح یاطبقات به گونه یدرهاآیا 

 ( 1-1-7؟ )طبق بند ر جابجا نشوندیمس یدر انتها ایو  در نکننیگ،نشده
   

61 
کمتفر نیوتن  155نیروی لازم جهت جلوگیری از بازشدن درهای تاشو از   5-1-1-1-5-7آیا طبق بند 

 می باشد؟
   

61 
های کشویی چند لته ای که لته های آن به طور مکانیکی به هم متصل شده اند مطابق  دربشرایط آیا 

 مطابق دارد؟ 1-6-7-7می باشند؟  در غیر اینصورت با الزامات بند  1-6-7-7بند 
   

63 

خودکار افقی که ابعاد شیشه های باز کشیده شدن دست کودکان در در اببه منظور اجتن اًترجیح آیا

 رعایت شده است؟ 6-3-1-7بیشتر است الزامات بند  1-6-7آنها از مقادیر ذکر شده در بند 

 .به عنوان توصیه مطرح گردد 

   

    (1-و ج 1-1-1-1-5-7و  3-3-7-7ی ارائه شده انطباق دارد؟)با گواهینامه آیا قفل درب طبقات 61

 
 

 ،چاه و ریلهای تعادلوزنه . کابین ،9
  cmارتفاع کابین  cmعمق کابین  cmعرض کابین ابعاد کابین:

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    (1-1-8باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 5متر با رواداری  1آیا ارتفاع مفید داخل کابین حداقل  65

    (1-1-8باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 5رواداری متر با  1های کابین حداقل آیا ارتفاع مفید ورودی 66

67 
 شود؟( انجام می16-8ی کابین مطابق با بند )آیا تهویه

 مقطع کابین %1میلیمتر و معادل حداقل  15با قطر کمتر از  در بالا و پایین کابین هاییروزنه 
   

68 
 (1-17-8 باشد؟ )طبق بندی کافی میآیا کابین دارای روشنایی به اندازه

  لوکس در محل کلیدهای فرمان داخل کابین و کف کابین 55حداقل 
   

69 
 شود، آیا حداقل دارای دو لامپ است؟ ای استفاده میهای رشتهدر صورتی که از لامپ

 (1-17-8)طبق بند 
   



 

 9صفحه   

75 
 (3-17-8دائما روشن می باشد؟)طبق بند کابین ، ور هنگامی که در حال استفاده استآیا آسانس

 ها مطابق بنفد بهای خودکار دارای نیروی محرکه در زمانی که کابین در یک طبقه پارک شده است و دربدر مورد در

 .، این روشنایی می تواند خاموش گردد ( بسته اند7-8)
   

71 
آیا نوشته یا علائم قابل رویت جهت تشخیص اینکه کابین در کدام طبقه است، برای مسافر داخل 

 ( 9-15کابین وجود دارد؟ )طبق بند 
 .این نشانگر باید با تعداد طبقات مطابقت داشته باشد 

   

    (3-1-1-11است ؟ ) stopفاقد وسیله توقف  کابینآیا داخل  71

73 
قرار دادن کفره ای بفا قطفر بفیش از امکان آیا در آسانسورهایی با درب طبقه لولایی درب کابین تاشو ، 

 (1-1-11متر در هر شکافی بین درهای بسته شده وجود ندارد؟)طبق بند  15/5
   

71 
و در زمان کارکرد عادی در طفول نیوتن نبوده  155های خودکار نیروی بسته شدن بیش از در درب آیا

 (1-1-1-7-8بند یک بازه زمانی مشخص بسته می شوند؟ )
   

75 
 کفابینِ های اتوماتیک برای جلفوگیری از احتمفال بریفدگی در حفین حرکت،سفط  سفمتِآیا در درب

 (1-7-8متر می باشد؟ )طبق بند میلی 3سوراخ یا برآمدگی بیش از  ها فاقددرب
   

76 

هفا،در باشند تفا در هنگفام بسفته شفدن دربوسایل حفاظتی میهای )کابین( اتوماتیک دارای آیا درب

 صورتیکه شخص مابین درب و چهارچوب گیر نماید، باعث باز شدن مجدد درب گردد؟

 (3-1-1-1-7-8)طبق بند 
   

    نمایند؟( عمل می1-1-7-8بند )با  آویزهای آن مطابقهای )کابین (خودکار عمودی و آیا درب 77

78 
از کشیده شدن دست کودکان در درهای خودکار افقی که ابعاد شیشه  اببه منظور اجتن آیا ترجیهاً

 رعایت شده است؟ 5-7-6-8بیشتر است الزامات بند  1-6-7آنها از مقادیر ذکر شده در بند 
 .به عنوان توصیه مطرح گردد 

   

79 
مسفافرین در هنگفام قطفع در خصوص باز کردن درب کابین جهت خارج نمودن  11-8آیا الزامات بند 

 برق رعایت شده است؟
   

85 

نیوتن کمتفر  155نیروی لازم جهت جلوگیری از بازشدن درهای تاشو از   1-1-1-1-7-8آیا طبق بند 

 میلیمتر می باشد؟  15می باشد؟ آیا فاصله بین هر لبه خارجی قسمت تا شده و فرورفتگی حداقل 

 (5-1-1-1-7-8طبق بند )
   

81 

صورت قطع برق یک منبع برق اضطراری که به طور خودکار قابل شارژ بفوده و در هنگفام قطفع آیا در 

برق حداقل یک لامپ یک واتی را برای مدت زمان یک ساعت روشن نگه دارد وجود دارد؟ )طبفق بنفد 

8-17-1) 
   

81 

 (  1-1-8استاندارد مطابقت دارد؟ )طبق بند  1-1ول الزامات جدبا  )تعداد مسافرین( کابین ظرفیتآیا 
  ظرفیت کابین بر حسب کیلوگرم(استاندارد هم بیشتر نشود 1-1از مندرجات جدول  موجودمساحت( . 

  در محاسبه مساحت، وجود هرگونه تورفتگی یا گسترش سط  حتی با ارتفاع کمتر از یک متفر  بفا در جفدا کننفده یفا

 شود.بدون در، باید در نظر گرفته 

   

    ( در داخل کابین نصب شده است؟1-15و  1-15پلاک داخل کابین مطابق با بند ) 83

81 

( و ایفن بخفش هفا 1-3-8ها و کف کاملا مسدود شده ) طبفق بنفد ی سقف ، دیوارآیا کابین به وسیله

قابفل اشفتعال کفه تولیفدگاز و  سریعا( و از مواد  1-3-8دارای مقاومت کافی مکانیکی بوده )طبق بند  

 (3-13-8دود نمی نمایند، ساخته شده است؟ )طبق بند  
  استفاده ازMDF های تزیینی داخل کابین بلامانع است.و فورمیکا به عنوان پوشش 

   

85 

میلیمتفر  1ینه و یا شیشه های تزئینی به کار رفته در دیواره یا سقف کابین دارای حداقل ضخامت آیا آ

 (1-3-8باشند؟ )طبق بند می 

 جهت جلوگیری از ریزش در هنگام شکسته شدن از پشت با لایه چسب دار پوشانده شده باشند. 
   



 

 15صفحه   

86 
لایفه بفوده و در برابفر نفوع چنفد هفا ازای هستند آیا ایفن شیشفههای کابین شیشهدر صورتیکه دیواره

 (1-1-3-8باشند؟ )طبق بند ( آمده است، مقاوم می های شوک آونگی که در پیوست )خمونآز
 باشد.در این بند دایره محیطی صحی  می 

   

87 

متفر از کفف قفرار گرفتفه، آیفا  15/1شیشفه در ارتففاع کمتفر از  آنها چنانچه دیواره های کابین که در

 (1-1-3-8متر نصب شده است؟ )طبق بند  15/1تا  95/5دستگیره ای در ارتفاع بین 
  قسمت دیگری به غیر از شیشه نصب شده باشد.این دستگیره)ها( باید به 

  نصب شیشه در دیواره باید به گونه ای انجام گیرد تا از خارج شدن شیشفه از قیفد و بسفت هفای آن حتفی در صفورت

 (3-1-3-8د نشست اطمینان حاصل شود. )طبق بن

   

88 
 باشند؟ ( می1-1-3-8بند )گذاری مطابق با ارای نشانهد ،ایهای شیشهپانلآیا 
 به عنوان مثال  -نوع شیشه -نام سازنده و علامت تجاری(ضخامتmm76/5-8-8) 

   

89 
 ( 1-1-8باشد؟)طبق بند ی ورودی مجهز به سینی زیر کابین میآیا کابین در عرض آستانه

  اففق( کفه ارتففاع  یمیلیمتفری در صففحه 15درجه نسبت به افق در انتها )بفا تصفویر حفداقل  65سینی قائم با پخی

 متر باشد.سانتی 75قسمت عمودی آن باید حداقل 

   

95 

-8متر می باشد؟ )طبق بند  6/5آیا کابین مجهز به درب بدون روزنه بوده و دارای عرض مفید حداقل 

ودی های کابین ها بسته هستند بجز فواصل ضروری، کلیه وروقتی درب و ضمناً(1-6-8و بند  5

-6-8) ها هنگام بسته بودن مطابق بند( آیا مقاومت مکانیکی درب1-6-8ندب طبقمسدود هستند؟ )

 (می باشد؟7

   

    (9-8باشند؟ )طبق بند ی الکتریکی میهای کابین برای اثبات بسته بودن مجهز به وسیلهآیا درب 91

91 
در مورد  درب های کشویی افقی و عمودی چند لتفه مطفابق  برقیآیا اتصالات مکانیکی و نصب وسیله 

 ( می باشد؟15-8بند )
   

93 
( دریچه های سفقفی و وسیله ایمنی برقی )میکروسوئیچ ایمنی(ابعاد ، قفل ، جهت بازشو ، آیا شرایط )

 باشند؟( می11-8صورت وجود( مطابق بند ) اضطراری )در هایدر
   

91 

 تأمین است؟  بازرسی چاههای های بازرسی، اضطراری و دریچهآیا شرایط درب

)طبق بندهای ، بازشو خارج و شرایط قفل( ایمنی( میکروسوئیچوسیله ایمنی برقی ))ابعاد، بدون روزنه، 

 (3-1-1-5،  1-1-1-1-5و 5-1-1-1-1،  5-1-1-1،  5-1-1-1-1، 5-1-1-1
   

95 
 (1-1-7طبق بند ) د؟نمقاومت کافی هنگام بارگیری می باش آستانه  بادرب طبقات دارای آیا 
 .در صورت وجود نا همسطحی در ورودی طبقه باید از پاخور مناسب با شیب منفی استفاده کرد 

   

96 
ی بفاز در وضفعیت همسفط  سفازی و همسفط  های کابین و طبقهآیا در صورت حرکت کابین با درب

 مین شده است؟( تأ1-1-1-11)زی مجدد، شرایط بند سا
   

97 
مسافری ظرفیت نامی با یک نوشتار دائمی که در هر زمان و از ناحیه بارگیری -آیا در آسانسور باری

 (3-5-15 و 1-15های طبقه قابل مشاهده باشد، نشان داده شده است؟)طبق بند
   

98 
رعایت شده mm15±ترازی کابین در توقف عادی کابین در طبقه دقت هم 11-11آیا مطابق بند 

 است؟ 
 ترازی کابین  ری کابین یا خالی کردن بار کابین دقت همدر موقعیت هایی  نظیر بارگیmm15± .می باشد 

   

    (5-1-11طبق بند باشد؟)ی تشخیص اضافه وزن میآیا آسانسور مجهز به وسیله 99

155 

وسیله ای که به آسانی قابل تشخیص و در دستر  باشد و مسافرین داخل آن آیا کابین مجهز به 

 (3-1-11طبق بند ) بتوانند به منظور درخواست کمک، با افراد بیرون کابین تما  بگیرند می باشد؟

  این وسیله باید یک مکالمه و ارتباط دائمی صوتی دو طرفه با یک مرکز امدادرسانی)مثل سرویس کار یا نگهبان

 .ختمان( را فراهم نمایدسا
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151 

متر باشد یا امکان ارتباط صوتی بدون واسطه  35در صورتی که طول مسیر حرکت آسانسور بیش از 

با داخل کابین مقدور نباشد، آیا یک سیستم ارتباط داخلی یا وسیله مشابه دیگری که توسط منبع 

ارتباط بین کابین و محلی که عملکرد نجات گردد، ( تغذیه می1-17-8اضطراری اشاره شده در بند )

 نماید؟اضطراری از آن صورت می گیرد)مثل موتورخانه( را برقرار می

   

151 
-15مشخص شده است؟ )طبق بند  زنگشکل  باآیا شستی زنگ خطر در صورت وجود به رنگ زرد 

1-3-1) 
   

153 
 (1-3-1-15باشند؟)طبق بند میی شستی های کابین به غیر از رنگ زرد و قرمز آیا بقیه

 باشد.ها شامل این بند نمیهای دکوراتیو شستینورپردازی 
   

151 
( وجفود 15-8جعبه رویزیون ، کلید توقف و پریز برق( مطابق بفا بنفد )) آیا روی سقف کابین تجهیزات

 دارد؟
   

    شده است؟ ( اشاره3-15،  1-15آیا روی سقف کابین اطلاعات خواسته شده در بند ) 155

156 

 باشد؟( می3-1-1-11ویزیون مطابق با بند )آیا عملکرد ر
  عملکفرد  -متفر بفر ثانیفه  63/5حفداکثر سفرعت  -)از جمله دو وضعیتی با حفاظت در برابر تغییر وضعیت ناخواسفته

مقفدم بفودن بفر عملکفرد سیسفتم نجفات  -های خودکارهای دربغیر فعال شدن کنترل -مستلزم فشار دائم بر دکمه

وعملکفرد  -دارای کلید توقف  -عادی باشد  محدوده جابجایی کابین نباید بیش از طول مسیر حرکت -اضطراری برقی

 و...(حداکثر دوجعبه رویزیون  -وابسته به به وسایل ایمنی 

   

157 

 :   سقف کابین

نیوتن )یا دو  1555هرقسمتی از سقف کابین، مقابل نیروی عمودی معادل  1-13-8( آیا مطابق بند 1

 متر بدون تغییر شکل دائمی، مقاومت می نماید؟  1/5 ×متر  1/5نفر(، به مساحت 

متفر مربفع بفرای  11/5روی سقف کابین فضای بازرسی به مساحت حداقل  1-13-8( آیا مطابق بند 1

 متر نباشد؟  15/5ایستادن افراد وجود دارد، که ضلع کوچک آن کمتر از 

 ز نوع لایه دار می باشد؟در صورت استفاده از شیشه در سقف کابین ا5-13-8مطابق ( آیا  3

 

 

 

  

 

 
  

   

158 

 :نرده روی کابین ) در صورت الزام به نصب(

در صورتیکه فاصله آزاد افقی از لبه خارجی کفابین و عمفود بفر آن)تفا دیفوار  3-13-8( آیا طبق بند 1

 متر می باشد، آیا نرده نصب شده است؟ 35/5چاه( که بیشتر از 

 می باشد؟ 1-3-13-8صورت نصب مطابق با بند ( آیا ارتفاع نرده در 1

 نصب شده است؟  1-3-13-8( آیا دستگیره و سینی محافظ پا مطابق بند 3

 3-3-13-8متر بین لبه خارجی دستگیره و هر قسمت چاه مطابق بنفد  1/5( آیا فاصله افقی حداقل 1

 رعایت شده است؟

را  1-3-13-8هفا را مطفابق بنفد آسان به سقف کابین از سمت ورودی ها دسترسی ایمن و( آیا نرده5

 فراهم نموده است؟

رعایفت شفده متفر  15/5،  5 -3-13-8افقی نرده از لبه سقف کابین مطابق بنفد  ( آیا حداکثر فاصله6

 است؟

 ( آیا علایم و هشدار نصب شده است؟7

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

159 
( 7-9) ( و6-13-8صورت نصب فلکه ها و یا چفرخ زنجیرهفا بفه کفابین آیفا مطفابق بفا بنفد هفای )در 

 حافظت شده اند؟م
   

    (1-5-9است؟ )طبق بند آیا نصب حداقل دو مهره و اشپیل در اتصال هر سر بکسل رعایت شده  115

111 
متعادل کننده خودکار در یکی از دو های فولادی مکانیزم آیا برای توزیع یکنواخت بار کششی در طناب

 (1-5-9بینی شده است؟ )طبق بند های فولادی پیشسر انتهای طناب
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111 
 باشد؟که برای متعادل کردن کشش از فنر استفاده شده، آیا از نوع فشاری میدر صورتی

 (1-5-9)طبق بند 
   

    ( رعایت شده است؟3-5-9شرایط بند )در صورتی که کابین با دو طناب آویخته شده باشد ، آیا  113

    (1-18-8ها قرار گرفته است؟)طبق بند با اتصال پیچ و مهره روی وزنه سرتاسریآیا حفاظ  111

115 

های تعادل با پوشش غیر فلزی، آیا این وزنه ها از مواد صلب و یکپارچه ساخته شده اند و در مورد وزنه

 همچنین آیا دو طرف قاب وزنه توسط صفحات فلزی به صورت کامل پوشیده شده اند؟ 

 پ(-1-18-8)طبق بند 
   

116 
کششی، آیا دارای  -یا وزنه تعادلی ی تعادلدر صورت استفاده از فلکه)ها( یا چرخ زنجیر روی قاب وزنه

 باشد؟می 7-9و   1-18 -8شرایط بند 
   

117 
های طبقات و دیوارها و بخشی از دیواره ها که در قسفمت ورودی کفابین قفرار ی دربآیا کل مجموعه

 (1-1-5کند، بدون روزنه است؟ )طبق بند ای که درب عمل میگیرد، به جز ناحیهمی
   

118 

در صورتیکه در هنگام باز بودن درب طبقه، فاصله خالی بین سقف کفابین تفا لبفه بالفایی درب طبقفه 

وجود داشته باشد، آیا این فاصله خالی توسط ورقه صلب که به بالای ورودی کابین متصل می گردد، به 

 (11-8) طبق بند عرض بازشو درب و به سمت بالا پوشیده شده است؟ 
   

119 
متفر، آیفا چفاه دارای درب  11های طبقات متوالی بفیش از ی دری بین آستانهداشتن فاصلهدر صورت 

 (1-1-1-1-5باشد؟ )طبق بند اضطراری میانی می
   

115 

ی سقف کفابین و نزدیکتفرین قسفمت ی افقی بین لبهفاصله ،فاقد دیوار جداکننده آیا در چاه مشترک

 متر رعایت شده است؟ 5/5ی تعادل( آسانسور مجاور حداقل متحرک )کابین یا وزنه

 (1-1-6-5)طبق بند 
   

111 
ی متر باشد، آیا شرایط ارتفاع و پهنای مفثثر دیفواره5/5کمتر از  فوقی مندرج در ردیف چنانچه فاصله

 (  1-6-5در کل ارتفاع چاه تأمین شده است؟ )طبق بند جداکننده 
  مطابقت نماید. 11855در صورتیکه دیواره جداکننده منفذ دار باشد، باید با استاندارد ملی به شماره 

   

111 
 (3-1-5گیرد؟ )طبق ی چاه به طور مناسب انجام میآیا تهویه

  مقطع چاه %1حداقل مساحت 
   

113 
ی افقی بین دیفواره سقوط یا ورود افراد به فضای بین کابین و دیواره چاه، آیا فاصلهجهت جلوگیری از 

 باشد؟( می1-11های کابین مطابق بند )ترین قسمتسمت ورودی چاه و نزدیک
   

111 
باشفد کفه تنهفا تامین نیست، آیا درب کابین دارای قففل مکفانیکی می فوقدر صورتیکه شرایط ردیف 

 (3-3-7-7، 1-3-7-7،پ-1-1-11شود؟ )طبق بند  زی بازشوی طبقات بابتواند در منطقه
 ارائه گواهینامه 

   

115 
، تنظیمات لازم برای جلوگیری از حرکت  (های دستی )کابین و طبقه هردوآیا در آسانسور با درب

 (1-1-1-11ثانیه بعد از توقف صورت گرفته است؟)طبق بند  1کابین از تراز طبقه به مدت حداقل 
   

116 

ها قبل از اعمال ثانیه بعد از بسته شدن درب 1آیا مسافر پس از وارد شدن به کابین قادر است حداقل 

 ی مورد نظر خود را انتخاب نماید؟ ی شستی طبقههای خارجی، به وسیلهفرمان

 ( 1-1-1-11)طبق بند 
 های کنترل کلکتیوبه استثناء سیستم 

   

117 
متر بیشتر سانتی 11های طبقات در حالت بسته از درب درب کابین وآیا فاصله افقی بین 

 (5و شکل  3-1-11باشد؟)طبق بند نمی
   

118 
مترتجاوز میلی 35ی پایین درگاه طبقات از ی پایین درگاه کابین و لبهی افقی بین لبهآیا فاصله

 (1-1-11کند؟)طبق بند نمی
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119 
کششی یا وزنه تعادل)در صورت وجود(  -ی تعادلها با وزنهآنی هوایی بین کابین و متعلقات آیا فاصله

 (1-3 -11باشد؟)طبق بند متر میمیلی 55حداقل 
   

135 

)در صورت  آیا فاصله افقی اجزای کابین با دیواره های چاه و یا وزنه تعادل کششی و یا وزنه تعادل

 (1-3-11بند متر می باشد؟ )طبق میلی 15های چاه حداقل وجود( با دیواره
 به غیر از کمان درب و سردرب در قسمت ورودی 

  های ایمنی برقی وسیلهاندازه گیری بدون در نظر گرفتن سایر قطعات موجود مانند پایه شالتر ها، سنسورها و

 و .... از دیواره چاه انجام می گردد. ی ایمنی(هایچ)میکروسوئ

   

131 
 باشد؟متر مربع میمیلی 75/5حداقل ها درب های مدار ایمنی برقیآیا سط  مقطع هادی

 (1-5-13)طبق بند 
   

131 
 (1-1-1-5باشد؟ )طبق کف و سقف می،های بدون روزنه آیا چاه آسانسور دارای دیواره

 رعایفت  1-1-1-5یا  1-1-1-5باید الزامات بند سوزی به سایر طبقات ندارد،که چاه نقشی در گسترش آتش در صورتی

 گردد

   

133 
زمان رعایفت گیرد، چهار وضعیت به طور همگیر کاملا فشرده قرار میی تعادل روی ضربهآیا وقتی وزنه

 (1-1-7-5شود؟ )طبق بند می
  در نظر گرفته می شودارتفاع   %95در ضربه گیرهای با مشخصه غیر خطی فشردگی کامل 

   

131 

 (3-1-5-13باشد؟)طبق بند )تراول کابل( از نوع مخصوص آسانسور می متحرکهای آیا کابل
 گونه عیب ظاهری باشد.تراول کابل نباید دارای هیچ 

 های مخصوص باشد.اتصال تراول کابل در چاه و زیر کابین باید توسط بست 

 ممکن است.های اتصال میانی چند تکه بودن تراول کابل فقط در قسمت ثابت و با استفاده از جعبه 

   

135 
 راهنما تحمل نیروی ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و کاربرد عادی و بارگیری را دارد؟ های آیا ریل

 ( )بررسی محاسبات(1-1-15)طبق بند 
   

136 
 ( انجام گرفته است؟3-1-15ها و به ساختمان مطابق با بند )ها به براکتآیا نصب ریل

  ها بفوده یفا اسفتفاده از هفر روش دیگفری کفه از چفرخش لقمفهاز نوع پله دار  تواندمیسط  در تما  با ریل لقمه ها

 .جلوگیری نماید
   

    (3-1-15و1-1-15طبق بند) ؟باشندسراسر چاه بدون جوشکاری میها در آیا اتصالات ریل 137

138 
کابین و وزنه تعفادل)در در صورتیکه ریل های راهنما به سقف آویزان نشده باشند، آیا در زیر ریل های 

 (1-1-15صورت وجود پاراشوت(، صفحات فلزی مناسبی در کف چاهک نصب شده است؟ )طبق بند 
   

    (1-1-15باشد؟)طبق بند می صلب  فولادیراهنمای آیا کابین دارای حداقل دو ریل  139

115 
، صفلب فولفادی تفوپر ی تعفادل ی تعادل در صورت استفاده از ترمز ایمنی برای وزنفههای وزنهآیا ریل

 (3-1-15باشند؟)طبق بند می
   

111 
باشفد؟)طبق هفا مناسفب میآیا در بالای چاه و پایین چاه کلیدهای حد نهایی وجود دارند و عملکرد آن

 (1-1-1-11و1-3-5-15 ، 1-3-5-15،  5-15بند 
   

111 
های منفدرج مطابق یکی از روش( و1-5-15آیا کنترل کلیدهای حد نهایی بطور مجزا بوده ) طبق بند 

 شود؟( از طریق کابین انجام می3-1-5-15در بند )
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 . طناب فولادی13
   mmقطر طناب فولادی    تعداد طناب فولادی

 

 
    تعداد خم معکو  طناب ها  بافت طناب فولادی

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

113 
 کابین

    (5-1-9،  1-1-9،   3-1-9)باشد؟ها به صورت صحی  میی نصب کلیپسآیا تعداد و نحوه

    باشد؟ میصحی  هاسربکسلفولادی  به های طناب نصب یآیا نحوه 111

115 
 ی تعادلوزنه

    (5-1-9،  1-1-9،   3-1-9)باشد؟صحی  میها به صورت ی نصب کلیپسآیا تعداد و نحوه

    باشد؟ میها صحی  ی نصب طناب های فولادی  به سربکسلآیا نحوه 116

117 
 گاورنر

    (5-1-9،  1-1-9،   3-1-9)باشد؟ها به صورت صحی  میی نصب کلیپسآیا تعداد و نحوه

    باشد؟  میها یا اتصالات مشابه  صحی  ی نصب طناب های فولادی  به سربکسلآیا نحوه 118

119 
 باشد؟( می1-1-9آیا حداقل قطر طناب فولادی مطابق با بند )

  پرونده به همراه مدارک مثبته در کمیته فنفی بایفد مطفرح و میلی متر  8در خصوص طناب های فولادی با قطر کمتر از

 تاییدیه دریافت نماید.
   

155 

( آیفا 1-1-9و 3 -1-9حداقل دو رشته و مسفتقل از هفم هسفتند ؟ )طبفق بنفد آیا طناب های فولادی، 

)بررسفی  باشفد؟( می1-1-9و 1-1-9ضریب اطمینان طناب فولادی و زنجیرهای آویفز مطفابق بفا بنفد )

 (محاسبات مطابق پیوست ژ
   

151 
و فاقفد ( 5-1-9)طبق بندآیا طناب های فولادی روی کابین و قاب وزنه به صورت متناظر نصب شده اند؟

 پ( 1-1-9می باشد؟) هر نوع عیب و ایراد ظاهری
   

151 
( 3-9های فولادی با مقررات پیوست )ز( مطابقفت دارد؟ )طبفق بنفد اصطکاکی طناب -آیا نیروی کششی

 )بررسی محاسبات(
   

 

  ( N/A  ).ماشین آلات درون چاه آسانسور11

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    (3-1-1-6متر می باشد؟) 8/1حداقل های کاری و مسیرهای عبوری در محلآیا ارتفاع مفید  153

151 
ی تعمیر،نگهداری و بازرسی قطعات ضروری و فضای افقی باز جلفو اقل فضای کاری افقی باز برایآیا حد

 رعایت شده است ؟ 1-1-1-6های فرمان و برق مطابق بند تابلو
   

155 

-1-6مطفابق بنفد ، در بالای قطعات دوار بدون حفاظ سیستم محرکهمتری  3/5حداقل فاصله قائم آزاد 

 ؟رعایت شده است 1-1

  الف تعبیه گردد 1-7-9حفاظ باید مطابق بند در صورت الزام نصب 
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    تهویه می شود ؟ 8-1-6آیا فضاهای ماشین آلات مطابق بند  156

157 
لوکس در تراز کف محل های کاری و فضاهای ماشین آلات ، محل کلید  155حداقل آیا روشنایی دائم ، 

 تامین شده است ؟ 9-1-6روشنایی و پریز طبق بند 
   

158 
آیا یک یا چند تکیه گاه فلزی یا قلاب فلزی که حداکثر بار مجاز بر روی آنها درج شفده اسفت ،  مطفابق 

 ؟در فضای استقرار ماشین آلات نصب شده است  5-1-15و  15-1-6الزامات بند 
   

159 

مقاومت لازم در برابفر بارهفا  1-1-1-6آیا تکیه گاه ماشین آلات و محل های کاری درون چاه مطابق بند 

 و نیروهای وارده را دارند؟ 

  روشفندهف یخوداظهفارمبنفی بفر دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صفنایع فلفزی  13/55/95مورخ  18961مطابق نامه 

 مرتبط درموارد

   

165 

 در چاه نیمه محصور ماشین آلات در بیرون ساختمان نصب شده اند مطابق بندآیا در صورتی که 

 به نحو مناسبی در برابر تاثیرات محیطی محافظت شده اند؟ 6-1-1-1 

  در فروشفنده یخوداظهفارمبنی بفر دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی  13/55/95مورخ  18961مطابق نامه 

 مرتبط موارد

   

161 
 ایمنفی( یچوسیله ایمنی برقی )میکروسوئ–قفل  -جهت بازشو  -آیا شرایط در و دریچه های افقی ) ابعاد

 می باشد؟ 1-7-1-6مقاومت مکانیکی و...( مطابق بند -بدون منفذ  -
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 در صورت وجود محل های کاری درون کابین یا روی سقف کابین :

نگهداری ماشین آلات انجام می شود ، از هفر نفوع حرکفت کنتفرل آیا در جاهایی که کارهای تعمیر و -1

 شده است ؟ جلوگیری 1-3-1-6بند مطابق  توسط وسیله مکانیکی نشده و غیر منتظره کابین

طفور بفه آیا در حالت فعال بودن این وسیله امکان اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و ترک محل کار  -1

 ایمن وجود دارد ؟

  سانتیمتر از لبفه کفابین و حفداکثر  35سانتیمتر با فاصله افقی حداکثر   65سانتیمتر در  65مفید حداقل ابعاد خروجی

   یا سانتیمتر از روی سقف کابین بدون تمهیدات ایمن 55

  نمفی نردبان  قرارگیرد،نیاز به از کف کابین سانتیمتری 115در ارتفاع حداکثر  )اگر دریچهدریچه اضطراری سقفی کابین

 دباش

آیا آزمایش های مرتبط با وسایل لازم برای عملیات نجات اضطراری و آزمون های دینفامیکی مطفابق  -3

 از بیرون چاه امکان پذیر می باشد ؟ 1-3-1-6بند 

 می باشند ؟ 3-3-1-6آیا در و یا دریچه های بازرسی در دیواره کابین مطابق بند  -1

که لازم باشد حرکت کابین از داخفل آن بفا در یفا دریچفه  در مواقعی 1-3-1-6آیا کلیه الزامات بند  -5

 بازرسی باز صورت گیرد رعایت شده است ؟

  درب یفا دریچفه توسفط  ایمنفی( یچوسیله ایمنی برقی )میکروسفوئغیر فعال سازی  -جعبه رویزون نزدیک در یا دریچه

بفا  یرونی دیواره کابین با تجهیزات نصفب شفدهاندازه بازشوها و فاصله افقی بین لبه ب -در دستر  افراد مجاز  -رویزیون

 توجه به اندازه بازشو ها

   

   

   

   

   

 

163 

 

 :در صورت وجود محل های کاری درون چاهک

جهت جلفوگیری  1-1-1-6در صورتی که  نیاز به حرکت دادن کابین از چاهک باشد آیا الزامات بند  -1

 منتظره کابین  رعایت شده است؟از حرکت کنترل نشده یا غیر 

 امکان ترک فضای کاری به صورت ایمن وجود دارد؟ 1-1-1-6آیا مطابق بند  -1
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آیا آزمایش های مرتبط با وسایل لازم برای عملیات نجات اضطراری و آزمون های دینفامیکی مطفابق  -3

 از بیرون چاه امکان پذیر می باشد ؟ 3-1-1-6بند 
  

161 

 صورت وجود محل های کاری بر روی کفی : در

جمفع  کفی به طور دائم و در صورت قرارگرفتن در مسفیر حرکفت بصفورت   1-5-1-6آیا طبق بند  -1

 شونده  نصب شده است؟

 1-3-1-6د مطابق بنفآیا کابین با استفاده از وسیله مکانیکی در صورت استفاده از کفی جمع شونده  -1

 رعایفت ب- 1-5-1-6کلیه الزامفات مطفابق بنفد که به حرکت کابین نیاز است ،در مواقعی ثابت شده یا 

 شده است؟

( را تفامین ، فواصفل، مقاومت مکانیکی ، نفردهنفر1)تحمل وزن   3-5-1-6الزامات بند آیا کفی کلیه  -3

 می نماید؟

موقعیت کفی در ) کنترل  1 -5-1-6کلیه الزامات  بند   3-5-1-6آیا کفی جمع شونده علاوه بر بند  -1

(  یت کار یا خروج از وضعیت کار وشفرایط دسترسفیوسایل جهت قراردادن در وضع -هنگام جمع شدن 

 را تامین می کند؟

وسفیله ایمنفی برقفی  -) ضفربه گیفر 5-5-1-6آیا متوقف کننده های قابفل جابجفایی الزامفات بنفد  -5

 ال بودن کفی و...( را تامین می کند؟در زمان فعفعال شدن متوقف کننده ها   -ایمنی( یچ)میکروسوئ

 6-5-1-6انجام گردد جعبه رویزون طبق بند  یآیا در صورتی که لازم باشد حرکت کابین از روی کف -6

 بر روی کفی نصب شده است؟

آیا آزمایش های مرتبط با وسایل لازم برای عملیات نجات اضطراری و آزمون های دینفامیکی مطفابق  -7

 یرون چاه امکان پذیر می باشد ؟از ب  7-5-1-6بند 
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 در صورت وجود محل های کاری بیرون چاه آسانسور

هنگامی که ماشین آلات داخل چاه نصب شده انفد امکفان تعمیفر و نگهفداری یفا  6-1-6آیا طبق بند -1

 وجود دارد؟بازرسی آنها از بیرون چاه از طریق در یا دریچه هایی 

مفی  1-7-1-6آیا شرایط دسترسی به ماشین آلات درون چاه از فضای کاری بیرون چاه مطابق بنفد  -1

مقاومفت  -بفدون منففذ  - ایمنفی( یچوسیله ایمنی برقی )میکروسوئ -قفل -جهت بازشو -ابعاد باشد؟ ) 

 مکانیکی و...(

  

 

  

 

 (N/A )ماشین آلات خارج از چاه -11

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

166 

مقاومت لازم در برابر بارهفا و 1-5-6آیا تکیه گاه ماشین آلات و محل های کاری خارج از چاه مطابق بند 

 نیروهای وارده را دارند؟ 
  دفتفففر نظفففارت بفففر اجفففرای اسفففتاندارد صفففنایع فلفففزی مبنفففی بفففر  13/55/95مفففورخ  18961مطفففابق نامفففه

 روشندهدرمواردمرتبطیفخوداظهار

   

167 
 رعایت شده است؟  1-5-6آیا در اتاقک ماشین آلات کلیه الزامات بند 

 ابعاد روزنه هفا در صفورت دسفتر   اففراد  -دیواره ها بدون روزنه  و شکاف به استثنا  بازشوهای مجاز-اتاقک اختصاصی

 (1868و استاندارد  11855استاندارد ملی  5) مطابق جدول از غیر مج

   

168 
 می باشند؟ 3-1-5-6 مطابق با الزامات بند دسترسی به اتاقک ماشین آلات یها بآیا در

  قفل -به سمت داخل باز نشوند  -ابعاد 
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    رعایت شده است؟ 1-1-6و  3-5-6آیا فضای کاری مقابل اتاقک ماشین آلات مطابق بند  169

    تهویه می شود؟ 1-5-6آیا اتاقک ماشین آلات مطابق بند  175

    در داخل اتاقک ماشین آلات نصب شده اند؟ 5-5-6و پریزها مطابق بند  کلیدها،آیا روشنایی 171

 

 .وسایل عملکرد اضطراری و آزمون 16

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

171 
روی کففی مفی آیا در مواقعی که محل های کاری درون کابین یا روی سقف کفابین ، درون چاهفک یفا 

 ؟ بر روی تابلویی فراهم شده است 1-6-6باشد، وسایل لازم برای عملکرد اضطراری و آزمون مطابق بند 
   

173 

 ها دارای امکاناتی از قبیل ولتابآیا 

مطفابق بنفد )خلی با کابین م ارتباط داستبه همراه سی( 5-11)مطابق بند وسایل عملکرد اضطراری  -

11-1-3-1) ، 

 تجهیزات کنترل جهت اجرای آزمون های دینامیکی و  -

 م محرکه آسانسور یا وسایل نمایشگر ستسیمستقیم مشاهده تجهیزات  -

 می باشند ؟ 1-6-6مطابق بند 

   

171 
تابلوهفا را روشفن لوکس تجهیزات نصب شفده بفر روی  55با شدت حداقل آیا روشنایی برقی بطور دائم 

 (3-6-6نزدیکی و یا روی تابلو وجود دارد ؟ )طبق بند ؟ آیا کلید آن در کندمی
   

175 
-3-6های عملکرد اضطراری و آزمون در جایی نصب شده اند که دارای فضای کاری مطابق بنفد آیا تابلو

 (1-6-6طبق بند ) می باشند ؟ 3-1
   

 

 

 (N/A)ها اتاق فلکه و موتورخانه. 16

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

176 
 مناسفبی کفه از تجهیفزات  ی روشفناییدارای وسیله فضای ماشین آلات و فلکه هاآیا مسیر دسترسی به 

 الف( -1-1-6طبق بند ) باشد؟میتامین شده دائمی 
   

177 
آیا مسیر دسترسی به فضاهای ماشین آلات و فلکه ها، به آسانی و با ایمنی کامل در تمام وضفعیت هفا و 

 ب(-1-1-6به مکان های خصوصی، قابل استفاده می باشد؟ )طبق بند بدون ضرورت ورود 
  موتورخانه نباید مسیر دسترسی به سایر نواحی باشد.همچنین 

   

178 
و 1-1-3-6و  1-1-3-6دارای شرایط بند ) فضای ماشین آلات و فلکه ها ویا دریچه ورود به (هایآیا در)

 ؟باشند( می6-3-1-3
 کشویی مجاز است(فل و به طرف داخل باز نشوند )در ، شرایط قد مفید ابعا 
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179 

استفاده از نردبان بفرای دسترسفی بفه موتورخانفه آیفا  عدم امکان دسترسی از طریق راه پله و در صورت

 ( مطابقت دارد؟1-1-6) شرایط استفاده از نردبان با بند
 در صورت استفاده از پلکان، شرایط این بند الزامی نیست

  تفا 65مترباشفد )  5/1زاویه نصب نردبان اگر ارتفاع بیش از  -غیر قابل برداشتن  -متر  1ارتفاع سط  دسترسی حداکثر

حداقل فاصله بفین پلفه و دیفوار   -میلی متر 15عمق هر پله حداقل -متر  35/5عرض مفید نردبان حداقل  -درجه( 75

امکان سقوط بیش از ارتفاع نردبفان در محفدوده افقفی عدم  -حداقل یک دستگیره در بالاترین پله ها  -متر 15/5پشت 

 نیوتن 1555تحمل بار  -متری  5/1

   

185 
ای با دیوارهای صلب ، سقف و کف که تولیفد گفرد و آیا سیستم محرکه و تجهیزات مربوطه در اتاق ویژه

 (1-1-3-6و  1-1-3-6طبق بند ) کنند نصب شده است؟غبار نمی
  ای که گرد و غبار ایجاد ننمایند مجاز است.با هر نوع جنس و رنگ به گونهاستفاده از مصال  بادوام 

   

181 
 کششفففی در داخفففل چفففاه نصفففب شفففده باشفففد، آیفففا مقفففررات بنفففد در صفففورتیکه فلکفففه

 ( رعایت شده است؟ 7-9و   6-3-1-1)
   

181 

شفده تعبیهنردبانپلفه یفا متر است، آیا راه 5/5که کف موتورخانه دارای اختلاف سطحی بیش از در صورتی

 (1-3-3-6است؟ )طبق بند 

  گرددمتر نصب  7/5ارتفاع حداقل  اشدبرای سطوح فوق باید نرده محافظ بهمتر ب7/5چنانچه ارتفاع سکو بیش از. 
   

    (1-1-3-6طبق بند ) استفاده نشده است؟ آسانسورغیر از  برای مواردیبه  آیا موتورخانه 183

181 
 باشد؟ متر بالای قطعات چرخنده سیستم محرکه موجود می 3/5حداقل باز آیا فاصله عمودی 

 (3-3-3-6)طبق بند 
   

185 
 (1-1-3-6طبق بند ) آیا کف موتورخانه از مواد غیر لغزندهساخته شده است؟

 آج دار مانند بتن ماله کشی شده با ورق 
   

186 
محل کلید روشنایی و  تامین شده است ؟ و آیا کف نواحی کاری در ترازلوکس  155آیا روشنایی حداقل 

 ؟می باشد( 7-3-6پریز طبق بند )
   

187 
 ( تامین شده است ؟6-3-6آیا شرایط تهویهموتورخانه مطابق بند ) 

 به موتورخانه وارد شودد مستقیما هوای نامطبوع از دیگر بخش های ساختمان نبای. 
   

188 
 باشد؟جایی تجهیزات میمناسب سقفی جهت جابهدارای تکیه گاه یا قلاب فلزی  آیا موتورخانه

 (8-3-6و  5-1-15)طبق بند 
   

189 
باشفد و همچنفین ابعفاد می میلفی متفر 55به بلندی حداقل  لبه های داخل موتورخانه دارای آیا سوراخ

 (5-3-6سوراخ های سقف چاه و کف موتورخانه تا حد امکان کاهش یافته است ؟ )طبق بند 
   

195 
متر و همچنفین هفر نفوع  5/5متر و عرض کمتر از  5/5بیش از  ارتفاعدر صورت وجود تورفتگی هایی با 

 (5-3-3-6کانالی در کف موتورخانه ، آیا پوشیده شده اند؟ )
   

191 

سانتیمتر می باشفد  5متر با رواداری  8/1آیا ارتفاع مفید فضاهای کاری  و محل های رفت و آمد حداقل 

-6(  و)1-3-3-6)مطابق بنفد امکان دسترسی آسان و ایمن به تجهیزات داخل موتورخانه  وجود دارد؟و 

3-3-1) 
   

191 
از سط  بیرونی تابلو فرمان و برق سانتیمتر(  5متر )با رواداری  7/5آیا فضای افقی مفید به عمق حداقل 

 الف(   -1-3-3-6)متر یا عرض کامل تابلو هرکدام که بیشتر استوجود دارد؟ مطابق بند   5/5عرض به 
   

193 
نقاطی که ضفرورت تعمیفرات و بازرسفی  در مجاورتمتر  6/5متر در  5/5حداقل ابعاد با آیا فضای مفید 

 ب(   -1-3-3-6)؟ مطابق بند  قطعات متحرک در آن ها وجود دارد، موجود می باشد
 متر کاهش یابد. 3/5متر در  3/5قطعات متحرک این فضا می تواند به  ت داشتن حفاظ ایمن قابل باز کردندر صور 

   



 

 19صفحه   

191 

 15متر ) با رواداری  5/5بندهای فوق حداقل دارای پهنای آیا عرض راه های دسترسی به فضاهای مفید 

 (1-3-3-6سانتیمتر( می باشد؟ مطابق بند   )
 سانتیمتر (قابل کاهش می باشد. 15ی متر ) با روادار 1/5جود ندارد تا این مقدار در جاهایی که قطعات متحرک و 

 بفا رعایفت  متفر 35/5متر و عرض کمتفر از  5/5ر از عبور از شاسی سیستم محرکه ، گاورنر و سر بکسل ها با ارتفاع کمت

 بلامانع است کلیه الزامات

   

    ( حفاظت شده اند؟7-9آیا فلکه کششی ، فلکه های هرزگرد آن مطابق با بند ) 195

196 

 :در صورت وجود اتاق فلکه

-15مطفابق بنفد )بوده و دستورالعمل های آن  7-6آیا شرایط آن مطابق الزامات بیان شده در بندهای  

 ( می باشد؟ 1-1

 (1-7-6قرارگیری فلکه های بیرون چاه داخل یک اتاق فلکه )-1

 (1-1-7-6پایداری مکانیکی سط  کف ) -1

 (1-1-1-7-6کف اتاق از مواد غیر لغزنده)  -3

 3/5متر تا زیر سقف/ حداقل فاصفله آزاد  5/1دسترسی آسان و ایمن به تمام تجهیزات/ ارتفاع حداقل -1

 (1-1-1-7-6تر بالای فلکه ها / در صورت وجود تابلو فرمان الزامات ابعادی) م

متفر  /نبایفد بفه سفمت داخفل  1/1متفر و حفداقل ارتففاع  6/5ابعاد درهای دسترسی حداقل عرض  -5

متر و مجهز به مکانیزم متعادل کننده/ مقاومفت  8/5متر در  8/5بازشوند/ ابعاد دریچه های افقی حداقل 

 (3-1-7-6نیرو / قفل و... )  در مقابل

 (1-1-7-6باشد) می میلی متر 55های داخل  دارای لبه به بلندی حداقل سوراخ -6

 (5-1-7-6کلید توقف  )– 7

 (6-1-7-6دما)-8

 (7-1-7-6روشنایی و پریزها) -9

 (1-7-6فلکه ها در داخل چاه )-15

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

197 

از داخل  ( 3-1-5-13)به جز کابل سه فاز روکش دار ( مطابق بند )افشان های ها و کابلی سیمآیا کلیه

از چاه و روی سقف کابین و موتورخانه عبور داده ) فلزی یا پلاستیکی (  کانال ، لوله با وسایل مشابه 

 شده است؟ 
 می باشد و تنها سیم های عبوری از دیواره چاه و دیواره  فقط عبور سیم ها از کانال یا لوله خرطومی فلزی مجاز

 موتورخانه می توانند از کانال یا لوله خرطومی پلاستیکی عبور داده شوند.

   

 

 . گاورنر14
    سازنده نام   سریال شماره

 
   (m/sسرعت درگیری گاورنر )   (m/sسرعت نامی آسانسور )

 
  درون چاه  موتورخانهدر  نصب گاورنر: موقعیت

     سرعت قطع کردن الکتریکی :

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

198 
 باشد؟( می6-15آیا گاورنر دارای پلاک شامل اطلاعات بند )

 شماره سریال -درگیری  سرعت –نوعی  آزمون علامت –تجاری(  نام سازنده گاورنر )علامت 
   



 

 15صفحه   

199 
 ( انتخاب و تنظیم شده است؟9-9) آیا گاورنر مطابق بند

  نگهدارنده محکم شود. یهایی به صفحهگاورنر باید توسط پیچهمچنین 
   

155 
بیشفتر   ی تعادل )در صورت وجود( از سرعت عملکرد گاورنر کفابین آیا سرعت عملکرد گاورنر وزنه

 (3-9-9باشد؟)طبق بند میبیشترن  %15بوده و اختلاف سرعت آن از 
   

151 
گذاری شده روی گاورنر با جهت عملکرد ترمز ایمنی مطابقت دارد؟ )طبق آیا جهت چرخش علامت

 (5-9-9بند 
   

151 
 باشد؟می ( 6-9-9با بند ) گاورنر و سایر مشخصات آن مطابقآیا حداقل قطر طناب فولادی 

 9-9برابر باشد )طبق بنفد  35ی گاورنر به قطر اسمی طناب فولادی آن باید بیش از نسبت بین قطر واقعی فلکه-

6-1) 

   

    (15-9-9آیا گاورنر پس از تنظیم پلمپ شده است؟)طبق بند  153

151 
 ( عملکرد مناسب دارد؟ 11-9-9الکتریکی گاورنر مطابق با بند ) ایمنی آیا وسائل

 وسیله الکتریکی گاورنر و وسیله الکتریکی فلکه هرزگرد گاورنر 
   

155 

 رعایت شده است ؟ 7-9گاورنر،فلکه کشی آن مطابق بند آیا حفاظت برای 
  بنفد نیفا یدراجفرا اکدفتر نظارت بر اجرای اسفتاندارد صفنایع فلفزی ملف 13/55/95مورخ  18961مطابق نامه 

 در بنففد نیففا الزامففات نیتففام) باشففدیمعتبرگاورنرم یهففا نامهیاگواهیاسففتانداردو کاربردعلامففت پروانففه دارابففودن

 .است ییاجرا ها رفلکهیسا موردر ود( خواهدشد گاورنرانجام یاستانداردمل دنظریتجد

   

156 

 در دستر  می باشد ؟ منظور تعمیر و نگهداری و بازرسی به 8 -9-9آیا گاورنر مطابق بند 
  مانع است:زیر بلا سه شرطرعایت یا و از خارج چاه نصب گاورنر در داخل چاه در صورت دسترسی 

 ، بی سیم  کنترل به استثنا کنترل از راه دوراز طریق گاورنر درگیر نمودن   (1

 سقف کابین ،  چاهک یا دسترسی به گاورنر از طریق (1

قسفمتهای  برقفی   با حرکت کابین و قاب وزته بفه سفمت بالفا  ، به صورت خودکار  برگشتن به حالت عادی (3

 (و از خارج از چاه راه دور یاکنترل ازبا حرکت کابین و قاب وزته به سمت بالا  بصورت خودکار 

   

 

 آسانسوری . مشخصات سیستم محرکه15

 (N/A) اعلام شده توسط سازنده . موتور1

   کشور و شرکت سازنده -1-1

   شماره سریال  -1-1

  KW HP قدرت  -1-3

  Rpm دور تند تعداد دور در دقیقه -1-1

 

 . گیربکس1

 در صورت وجود()
 (N/A) اعلام شده توسط سازنده

   نام و شرکت سازنده  -1-1

   نسبت ورودی به خروجی -1-1

  Cm قطر فلکه اصلی -1-3

  Cm هرزگرد /هایقطر فلکه -1-1

1-5- Static Load محور سیستم محرکه Kg  



 

 11صفحه   

 ی آسانسور و ترمز موتور. سیستم محرکه13
 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    (1-11باشد؟)طبق بند ی مخصوص به خود میحداقل یک سیستم محرکهآیا هر آسانسور دارای  157

158 
 (1-1-9ها با قطر طناب فولادی مناسب است؟ )طبق بند آیا قطر فلکه

  برابر قطر طناب فولادی 15حداقل 
   

159 

و راسفتایی، شفاقولی های هرزگرد و استقرار طناب فولادی از نظفر همی اصلی و فلکهآیا وضعیت فلکه

 تناسب طناب فولادی با شیار فلکه اصلی مناسب است؟)بازرسی چشمی(
  درجفه  156از قطر طناب فولادی درون شیار فلکه اصلی قرار گیرد و مقدار زاویه زیر برش نبایفد از  %55باید حداقل

 بیشتر باشد.

   

115 
 است؟ها مناسب ی طناب فولادی نسبت به فلکهی هرزگرد و زاویهآیا وضعیت فلکه

 ی باید زاویهα .اجرا شده اندازه گیری و ثبت گردد و از زاویه مندرج در دفترچه محاسبات کمتر نباشد 
   

111 
در صورت استفاده از تسمه برای جفت کردن موتور به اجزای ترمز الکترو مکانیکی، آیفا حفداقل از دو 

 (1-1-11حلقه تسمه استفاده شده است؟ )
   

 

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

111 
 درایووآیا حرکت کابین آسانسور برای موتورهایی با جریان متناوب در حالت کارکرد عادی ، توسفط 

vvvf (کنترل می شود؟1-6-11مطابق با بند ) 
   

113 
 ؟باشد( می1-1-11و1-1-11بندهای )آیا عملکرد ترمز متناسب با 

  :توقف کابین –قطع کلید صفر و یک  –حرکت به سمت پایین با سرعت نامی  –بار در کابین  %115تست ترمز 
   

111 

( و 1-3-1-1-11آیا قطع جریان فوق حداقل توسط دو وسیله برقی مستقل انجام گرفته )طبفق بنفد 

 ( می باشد؟1-7-11کنتاکتورهای قطع جریان مطابق بند )
  نظیر:  درایو، کنتاکتور، رله کنتاکتور ایمنی 

  ( رعایت شده باشد. 1-7-11ژنراتور باید الزامات بند ) -صورت بکارگیری از سیستم محرکه از نوع موتوردر 

   

115 
ی برقی مستقل ردیف )فوق( باز نشود و کابین ساکن باشفد، آسانسفور متوقفف آیا در صورتیکه وسیله

 (3-1-1-13 و   1-3-1-1-11شود؟ )طبق بند شود و یا از تغییر جهت بعدی آن جلوگیری میمی
  فرمان حرکت در حالت اتصال )در حالت نرمال( –روش تست: وصل دستی یکی از کنتاکتورها 

   

    (1-1-1-11باشد؟)طبق بند پذیر میی دست امکانآیا قابلیت آزاد نمودن ترمز به وسیله 116

117 
ی برقفی مجهفز آیا در صورت عدم تامین شرایط بند )فوق( قابلیت آزاد سازی ترمز توسط یک وسیله

 (1-5-11پذیر است؟)طبق بند به باطری پشتیبان امکان
   

118 
الکتروموتور قابل برداشتن باشد در محلی که بفه سفهولت قابفل دسترسفی در صورتیکه چرخ فلایویل 

 (1-1-5-11باشد، نصب گردیده است؟)طبق بند می
   

119 

باشد و یفا در مفواردی کفه نیوتن می 155در صورتیکه نیروی لازم برای حرکت دادن فلایویل بیش از 

( وجود  1-1-1-11) (و1-5-11بند)  کنترل عملکرد برقی اضطراری  مطابق فلایویل وجود ندارد، آیا 

 ؟دارد

  شود گیریاندازهو یا محاسبه نیوتن باید توسط بازر   155لزوم نیروی بیش از. 

   



 

 11صفحه   

115 
 (1-1-5-11آیا شاخص طبقات وجود دارد؟ )طبق بند 

 شاسی موتور و یا نشفانگر الکتریکفی مجهفز بفه گذاری روی طناب فولادی و تواند به صورت نشانهشاخص طبقات می

 پ ( رعایت شود. 1-6-6برق پشتیبان اجرا شود و همچنین بند) 

   

111 
در صورتی که آسانسور دارای سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع برق مفی باشفد آیفا بفا 

 ( مطابقت می نماید؟3-5-11مقررات بند)
   

111 
مجهز به سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع برق ، مطفابق بفا آیا آسانسور بدون گیربکس 

 ( می باشد؟3-5-11بند)
   

113 

آیا برای آسانسورهای بدون گیربکس، وسایلی که هنگام قطفع جریفان موتفور، در صفورت آزاد شفدن 

 ترمزهای مکانیکی، از سرعت بیش از حد آسانسور جلوگیری کنند استفاده شده است؟

 (1-1-13)طبق بند 
   

111 

آیا قطعات چرخشی که در دستر  می باشند و امکان ایجاد خطر می نمایند به استثناء فلکفه هفایی 

 (11-11( پوشانده شده اند، محافظت شده اند؟ )طبق بند 7-9که مطابق با بند )
 (باید حداقل قسمتی از این وسایل 11-11هر قطعه صاف و مدور مشابه وسایل ذکر شده در بند ) به رنفگ زرد رنفگ

 آمیزی شده باشند؟

   

 

 . لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی17

 شرح  ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

115 
 8-11آیا دورانداز اجباری در صورت استفاده از ضربه گیرهایی با میزان فشردگی کمتر مطابق بند 

 وجود دارد؟
   

116 
هادیها یا بین  ( بینAC)  r.m.s( یا مقدار DCمیانگین ولتاژ )آیا در مدارهای کنترل و ایمنی مقدار 

 (1-1-13طبق بند ولت کمتر است؟ ) 155هادیها و زمین از 
 اندازه گیری ولتاژ بین نول و فاز و بین ارت و فاز 

   

    ( می باشد؟ 1-1-1-13آیا شرایط کنتاکتورهای اصلی طبق بند ) 117

    باشد؟( می1-1-1-13کنتاکتوری آیا مطابق با خواسته بند )در صورت استفاده از رله  118

 

 . حفاظت موتور ها18

 شرح  ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

119 
 ( 5-1-13اند؟ )طبق بند آیا سیم اتصال به زمین و سیم نول همواره از هم جدا شده

  :اید صفر باشد.بین نول و ارت نب ولتاژ متناوب  بعد از قطع کلید سه فاز ساختمانروش تست 
   

135 
تغذیه می شوند، آیا این موتورها در برابر اضافه بار  DCچنانچه موتورهای آسانسور از مولد برق 

 (5-3-13محافظت شده اند؟ )طبق بند 
   

131 
 3-3-13شود؟)طبق بند های موتور، مدار اصلی تغذیه قطع میپیچآیا در صورت افزایش دما در سیم

 (6-3-13و 
   

    ( تامین شده است؟1-3-13چنانچه موتور دارای سیم پیچ های مختلف باشد، آیا مقررات بند ) 131



 

 13صفحه   

    باشد؟( می1-15-11و  1-15-11تم کنترل زمانی مطابق بند )آیا عملکرد سیس 133

131 
آیففا در هنگففام ریویزیففون، عملکففرد آسانسففور تحففت تففأثیر عملکففرد سیسففتم کنتففرل زمففانی قففرار 

 (1-15-11گیرد؟)طبق بند نمی
   

 

 اصلیهای . کلید19

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

135 
که قادر به قطع حداکثر جریان در شرایط اسفتفاده  دو وضعیتیآیا برای هر آسانسور یک کلید اصلی 

 (1-1-13عادی از آسانسور باشد وجود دارد؟)طبق بند 
   

136 

آیا در زمان قطع کلید اصلی، تغذیه 

 رو برقرار است؟های روبهمدار

 1-6-13و 1-1-1-13)طبق بندهای 

 (1-6-13و 

    روشنایی کابین -الف

    تهویه )در صورت وجود(  -ب

    پریز نصب شده روی سقف کابین -پ

    هاروشنایی موتورخانه و اتاق فلکه -ت

    پریز موتورخانه -ث

    روشنایی چاه آسانسور -ج

    زنگ اخبار )زنگ خطر( )در صورت وجود( -چ

    وسایل هشدار )در صورت وجود( -ح

137 

( نصفب شفده اسفت؟ و در صفورت 1-1-1-13بنفد )رمحل های مناسبی مطابق بفا د آیا کلید اصلی

بفه آسفانی و بفه آیا کلید فوق از ورودی یا ورودی های موتورخانه قابل رویت بوده و موتورخانه وجود

 (1-1-13سرعت قابل دسترسی است؟)طبق بند 
   

138 

وضعیت  )های( اصلی دارای حالت های قطع و وصل پایدار می باشند؟ آیا کلیدرا می توان درآیا کلید

 (1-1-13قطع قفل نمود؟)طبق بند 
  کلید )های( اصلی را باید به عنوان وسیله قفل آویز یا وسیله معادل آن، برای اطمینان از عملکفرد غیفر عمفدی، در

 وضعیت قطع، قفل نمود.

   

139 
خودکار در صورتی که کلید اصلی، تغذیه )برق( آسانسور را قطع کند، آیا از هر نوع حرکت و عملکرد 

 (5-1-13آسانسور)از جمله عملکرد خودکار با باتری( جلوگیری می شود؟) طبق بند 
   

115 
های مشترک آیا کلید اصلی متعلق به هر آسانسور به آسانی قابل تشخیص است؟)طبق در موتورخانه

 (1-1-13بند 
   

111 
 اصلی( کلید نزدیک بهآیا یک کلید مستقل جهت تغذیه مدار کابین وجود دارد؟ )

 (  1-3-6-13)طبق بند 
   

111 

در صورتی که موتورخانه شامل چند سیستم محرکه آسانسور باشد، آیا برای هر کابین یک کلید 

-13 های )طبق بند( مربوط به همان آسانسور )نزدیک به کلید اصلیمربوطه جداگانه وجود دارد؟ 

 (3-3-6-13و 6-3-1
   



 

 11صفحه   

113 
-6-13در چاهک و هم نزدیک به کلید اصلی وجود دارد؟)طبق بند های  آیا کلید روشنایی چاه هم

 (3-3-6-13و 3-1
   

111 
گردد؟)طبق آیا با عملکرد یکی از وسایل برقی ایمنی موضوع پیوست الف، سیستم محرکه متوقف می

 (1-1-1-1-11ند ب
   

115 

بعد از قطع کلیفد  علامت گذاری شده اند؟ و چنانچه برای تشخیص آسان،  لوازم برقی نصب شده آیا

علامفت گفذاری شفده انفد؟  از هم جدا شده و ولت تجاوز نماید ، بطور مناسبی 55ولتاژ آنها از  اصلی

 (3-5-13)طبق بند 
   

116 
آیفا در صورتی که جدا کردن اتصالات در تابلو نیاز به ابزار خاص )نظیر پیچ گوشتی( نداشفته باشفد ،

 (1-5-13)طبق بند سازد؟ که اتصال مجدد غلط را غیر ممکن  ای می باشدآن بگونهطراحی 
   

    ( می باشد؟3-1-13آیا در مورد آسانسورهای گروهی شرایط قطع کلید اصلی مطابق بند ) 117

118 
ایفن خفازن قبفل از کلیفد اصفلی قفرار دارد؟  ده از خازن تصحی  ضریب قدرت ، در صورت استفاآیا 

 (1-1-13طبق بند )
   

 

 عملکردآسانسور . کنترل13

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

119 

می باشد ،  شامل یک وسیله ایمنی برقی مداری کهدر زمین شدن یا اتصال بدنهآیا در صورت

 رعایت شده است؟ 3-1-1-11شرایط بند 
  فرماندهی به  -د صفر و یکوصل کلی -اتصال کوتاه شین ارت تابلو به انتهای مدار ایمنی -یک)قطع کلید صفر و

 قطع شدن فیوز یا اعلان خطای تابلو( -یک طبقه

   

155 
نمفی باشفد،  ،در دسفتر  کلیدهایی که دارای هفیچ جفزء برقفدارِآیا کنترل عملکرد عادی توسط 

 رعایت شده است؟ 1-1-1-11مطابق بند 
   

    (1-1-1-11آیا کلید توقف از نوع دو وضعیتی پایدار می باشد؟) طبق بند  151

151 

های آیا کلید توقف اضطراری با شرایط بند

 رو وجود دارد؟ه( در نواحی روب11-1-1)

 

    (1-1-11چاهک )طبق بند  -الف

    (1-1-11سقف کابین )طبق بند  -ب

    (1-1-11روی جعبه ریویزین)طبق بند -پ

روی سیستم محرکه ی آسانسور )طبق بند  -ت

11-1-1) 
   

    (1-1-11روی تابلوهای آزمون)طبق بند  -ث

    (1-1-11اتاق فلکه )طبق بند  -ج

 

 
 

 



 

 15صفحه   

 ها. دستورالعمل11

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

153 
در محل قابل بوده و قابل پاره شدن و بادوامها خوانا، قابل فهم، غیر ها و دستورالعملآیا تمام برچسب

 ( 1-15)طبق بند رویت قرار دارد؟ 
   

151 

 (1-15باشند؟)طبق بند ها به زبان فارسی میها و پلاکی برچسبآیا همه
 های چند زبانه بلامانع است.ها و پلاکبرچسب 

 ، روی قطعات تولیدات خارجی نصب شده به سایر برچسب ها و پلاک هایی که  به جز هشدارها و دستورالعمل ها

 اند می توانند به زبان انگلیسی باشند.

   

155 

بفا شفرایط  و پلفاک هفاهفاآیا برچسفب

رو وجفود ( در نواحی روبفه15های )بند

 دارد؟

    (1-15ظرفیت کابین ) -الف

سففقف کففابین -ب

(15-3) 

    کلید استپ 

    کلید عملکرد بازرسی

    بازرسیشستی های 

    نرده

درها و دریچه های افقی محل دسترسی به ماشین -پ

 (1-1-15آلات )
   

    (1-1-15کلیدهای اصلی و کلیدهای روشنایی )-ت

    (1-3-1-15جهت حرکت کابین بر روی موتور )-ث

جهفففت حرکفففت بفففر روی دکمفففه عملکفففرد برقفففی -ج

 (1-3-1-15اضطراری)
   

    (5-1-15)حداکثر بار مجاز()قلابها -چ

    (6-1-15کفی)حداکثر بار مجاز() -ح

 چاه-خ

بیففرون نزدیففک درهففای دسترسففی 

(15-5-1) 
   

بیرون نزدیفک دریچفه هفای خفروج 

 (1-5-15ایمن )
   

کفی جمع شونده یا متوقفف کننفده 

 (1-5-15قابل جابجایی)
   

وسیله مکانیکی که بصفورت دسفتی 

 (1-5-15کند)  عمل می
   

    کلید توقف چاهک-ه

    تفکیک آسانسورهای گروهی -و

156 
هایی که به داخل تابلو کنترل یا فرمان های اتصالات مدارها و سرسیمفیوز -ها رله -ها آیا کنتاکتور

 (15-15گذاری شده اند؟)طبق بند کشی علامتشوند، طبق نقشه سیموارد می
   

    ( تطابق دارد؟1-3-7-7و  11-15کلید سه گوش درب با شرایط بند)آیا  157

 



 

 16صفحه   

 . تست ها11

 ردیف
 شرح  

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

158 

 تست پاراشوت )ترمز ایمنی(
 تسفت )اسفت؟ گرفتفه انجفام تیفاموفقب افتفهی کفاهش درسرعت و یبارنام %115 باکابین ( یجیتدر) پاراشوت اتستیآ

مفورخ  18961مطفابق نامفه )پیوسفت ت((ود.شف مفیبار نامی و در سرعت نفامی انجفام  %155با  کابین  پاراشوت آنی

 دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی آزمون در سرعت کاهش یافته انجام می شود. 13/55/95

 (6-6-9-9) می مانند نقص باقی خود،بدون آن،درمحل متعلقات گاورنرو ،طنابترمزایمنی درگیری درحینآیا 

  پاراشفوت آزاد  ترمفز ایمنفی بفرای آن( ، سیسفتم نصفبدر صفورت ) ی تعفادلبفردن کفابین و وزنفهآیا فقفط بفا بالفا

 (1-5-8-9و 1-5-8-9گردد؟)طبق بند می

  (7-8-9حالت عادی آن است؟ ) %5آیا شیب کف کابین پس از عملکرد ترمزایمنی کمتر از 

  آن( با کابین خفالی و در سفرعت اففزایش  برای ترمز ایمنینصب سیستم تست پاراشوت وزنه ی تعادل ) در صورت آیا

 (N/A))پیوست ت(  شده است؟انجام  یا کمتر یافته

   

    تست بالانس 159

165 

 (Tractionهای کشش )تست
 موتور آسانسور درجهت حرکت به بالا ها قرار دارد و همزمان گیری تعادل روی ضربهآیا در زمانی که وزنه

 (181قسمت پ( و تست ترمز )ردیف  3-9رود؟)طبق بند بالا نمی خالی کابینباشد،می

  ( که با 1-3-9قسمت ب و  1-3-9)طبق بندهای  9انتهای بخش  1و  1تامین کشش در فرمول های یادآوری شماره

 (136صحه گذاری محاسبات احراز می شود.)ردیف 

  ( بدون 3-1-8و  1-1-8)الف( ،  3-9بار نامی بارگذاری شده است )مطابق بند های %115آیا کابین در حالتی که با

 سرخوردگی در سط  تراز طبقه نگه داشته می شود؟

   

    تست کنترل فاز 161

    تست کنترل دما 161

    تست وسیله زمانی 163

161 
 تست وسایل حفاظتی برای جلوگیری  از اضافه سرعت کابین به سمت بالا 

  حرکت کابین به سمت بالا  با سرعتی بیشتر یا مساوی سرعت نامی 
   

 

 . مدارک16

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

165 
 فرم درخواست بازرسی

 کننده بازرسی باشد.تواند درخواستمی مالک )با ارایه مدارک مثبته( و یا شرکت فروشنده آسانسور 

 .تنظیم کروکی دقیق در این فرم الزامی است 
   

    مشخصات فنی آسانسور 166

    فرم تأییدیه اجزاء 167

    تصویر پروانه ساختمان 168

18 



 

 17صفحه   

    تصویر قرارداد سرویس و نگهداری حداقل یکساله 169

175 
 نقشه و دفترچه محاسبات

  محاسبات توسط بازر  و بر مبنای فرم یافته های بازرسی صحه گذاری شده است؟آیا نقشه و 
   

171 

 نامه آسانسوربیمه
  تعداد توقفو با ذکر  به ظرفیت کامل آسانسور، شماره پلاک ثبتیبه آدر  محل نصب با ذکر 

 مالکان »و « مدیر ساختمان»تواند شرکت فروشنده آسانسور یا مالک باشد، ولی گذار میبیمه

 نامه باشند.جزو ذینفعان بیمه نامبه صورتبیباید   «ساختمان

   

171 
 تصویر پروانه طراحی و مونتاژ معتبر شرکت فروشنده آسانسور

  نیازی به ثبت در پرونده های بازرسی ندارد و باید در بانک اطلاعاتی شرکت بازرسی قابل ردیابی

 باشد.
   

173 

-قفل درب -ضربه گیر -ز ایمنیترم-قطعات ایمنی )گاورنرتصویر گواهینامه معتبر 

وسایل حفاظت اضافه سرعت کابین به سمت -مل قطعات الکترونیکیاهای ایمنی شمدار

 بالا(

 

 گواهینامه ترمز ایمنی (  3-و پیوست ج 9-8-1-3)

 گواهینامه قفل درب(  1-و پیوست ج 7-7-3-3)

 ت اضافه سرعت کابین به سمت بالا(گواهینامه وسایل حفاظ 7-و پیوست ج 9-15-11)

 گواهینامه گاورنر ( 1-و پیوست ج 9-9-11)

 گواهینامه ضربه گیر( 5-و ج 15-3-6)

 گواهینامه مدار های ایمنی شامل قطعات الکترونیکی(  6-و ج 11-1-1-3-3)

 
 قابلردیابی باشد.یازی به ثبت در پرونده های بازرسی ندارد و باید در بانک اطلاعاتی شرکت بازرسی ن 

  دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی تا مورخ  13/55/95مورخ  18961مطابق نامه

 گواهینامه مدارهای ایمنی خود اظهاری می باشد. 13/58/95
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