
لوگوي شرکت
بازرسی

:تجدیدنظرشمارهشرکت بازرسی ..................
:نظرتجدیدتاریخ

6303-1استاندارد ملی 1-بند ثآسانسورهاي برقی بر مبنايي یکسان بازرسی ادواريپرسشنامه

مشخصات بازرس:
(نام و نام خانوادگی)

تاریخ بازرسی اول:شماره پرونده:

نصب. مشخصات 1

 محل نصب آسانسور:دقیقنشانی

متر:طول حرکت

جمعا:تعداد توقف

ها :آنو تعدادها قرار گرفتن دربينحوه
جلو

عقب

کناري

 آسانسور: يفروشندهنشانی شرکتنام و

آسانسور: اولیهگواهینامه ایمنی و کیفیت صدورو تاریخ شماره
 نام شرکت طراح و فروشنده اولیه آسانسور:
:نام شرکت سرویس و نگهداري کننده فعلی آسانسور

(ذکر شماره قرارداد معتبر با مالک/بهره بردار آسانسور)

:نام متقاضی بازرسی

نفرکیلوگرم:ظرفیت

متر بر ثانیه:سرعت

دستگاه:تعداد آسانسور در ساختمان فوق
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)1-2-12(کششینوع آسانسور : 
")   Ducking Operationتخلیه یا بارگیري بار باالتر از سطح توقف ("اصطکاکی، بدون کاربري   -این چک لیست مربوط به آسانسورهاي کششی

نخواهد داشت.بوده و لذا بدیهی است براي سایر آسانسورها کاربرد 

چاه آسانسور. 2
cmطول چاه cmعمق چاه cmعرض چاه :ابعاد چاه

cmارتفاع از کف آخرین توقف تا زیر سقف چاه) (باالسري يفاصلهcmعمق چاهک 

cmدر صورت وجود) ي تعادل(هاي وزنهریليدهانهيفاصلهcmهاي کابین ي ریلي دهانهفاصله

گیرضربه. 3
کابین

سازندهنامسریالشماره

گیر ارتفاع  ضربهتعدادگیرنوع ضربه cm

متحركثابت

ي تعادلوزنه
سازندهنامسریالشماره

گیر ارتفاع ضربهتعدادگیرنوع ضربه cm

متحركثابت

. ریل راهنما4
cmکابینریللقمهبراکتدوبینيفاصلهحداکثر

قاب وزنهکابینابعاد ریل استفاده شده:

. ترمز ایمنی (پاراشوت)5
نوعیآزمونعالمتسازندهنامسریالشماره

=m/s(Vدرگیر شدن ترمز ایمنی (سرعت=Vc)m/sسرعت نامی آسانسور (

=kg(P+Qظرفیت ترمز ایمنی (تدریجیآنینوع ترمز ایمنی:

زیر کابینروي کابین     :  موقعیت نصب ترمز ایمنی 

نوع کاربري آسانسور:

باربر-مسافربرمسافربر خودروبرباربر



هادرب. 6
اتوماتیکلوالیی:نوع درب طبقات

cmدربپهنايcmمفیددربارتفاع:ابعاد درب

سریال قفل درب2طبقهسریال قفل درب1طبقه

سریال قفل درب4طبقهسریال قفل درب3طبقه

سریال قفل درب6طبقهسریال قفل درب5طبقه

سریال قفل درب8طبقهسریال قفل درب7طبقه

گرددضمیمهدر فرم جداگانه اي ثبت وطبقاتدربهايقفلسریالالزم است ،می باشد8بیشترازتعدادتوقفدرصورتی که.

ي تعادل. کابین و وزنه7
cmارتفاع کابینcmکابینعمق cmکابینعرض کابین:ابعاد 

. طناب فوالدي8
mmقطر طناب فوالدي تعداد طناب فوالدي

بافت طناب فوالدي

. گاورنر10
سازندهنامسریالشماره

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

درون چاهدر موتورخانهنصب گاورنر:موقعیت



ي آسانسور. مشخصات سیستم محرکه11
(N/A)اعالم شده توسط سازنده. موتور1

کشور و شرکت سازنده-1-1

شماره سریال -1-2

KWHPقدرت -1-3

rpmدور تندتعداد دور در دقیقه-1-4

. گیربکس2
(N/A)اعالم شده توسط سازنده(در صورت وجود)

نام و شرکت سازنده -2-1

نسبت ورودي به خروجی-2-2

cmقطر فلکه اصلی-2-3

cmقطر فلکه هرزگرد-2-4

2-5-Static LoadمحورگیربکسKg

1-بررسی الزامات بند ث. 12

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

آیا عملکرد وسایل قفل کننده مناسب می باشد؟1

2
شرایط ظاهري (عدم وجود آسـیب هـاي سـطحی، خـوردگی، زنـگ زدگـی، تـا شـدگی،         آیا 

مناسـب مـی   تابیدگی، دوکالفه شدن و ......) و عملکرد ایمن طناب هاي فوالدي یا زنجیر هـا  
باشد؟

عملکرد ترمزهاي مکانیکی مناسب می باشد؟آیا 3

ترمز مکانیکی عاري از تجمع گرد وغبار ، خوردگی و فرسودگی می باشد؟آیا 4

عملکرد گاورنر مناسب می باشد؟آیا 5

آیا وسایل هشدار دهنده کافی در آسانسور وجود دارد؟6



تست ها.13

نتیجه شرح ردیف

)N/A(خیربلی

7
با کابین خالی در سرعت کاهش یافتهتست پاراشوت (ترمز ایمنی)

باقینقص،بدون،خودمحلدر،بایدآنمتعلقاتوگاورنرطناب،ایمنیترمزدرگیريحیندر
)6-6-9-9(بماند

)1-5-8-9گردد؟(طبق بند میي تعادل پاراشوت آزاد آیا فقط با باال بردن کابین و وزنه8

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

تست ضربه گیر با کابین خالی در سرعت کاهش یافته10

تست باالنس11

موتـور آسانسـور در جهـت    زمـان  ها قرار دارد و هـم گیري تعادل روي ضربهآیا در زمانی که وزنه12
)1-3-9رود؟ (طبق بند باشد، کابین باال میحرکت به باال می

)Tractionهاي کشش (تست13

تست کنترل فاز14

تست کنترل دما15

تست وسیله زمانی16



. مدارك 14

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

17
بازرسیفرم درخواست 

کننده بازرسی باشد.تواند درخواستمالک (با ارایه مدارك مثبته)و یا شرکت فروشنده آسانسور می
.تنظیم کروکی دقیق در این فرم الزامی است

18

تصویر گواهینامه ها
اولیه آسانسورکیفیتوایمنیگواهینامهتصویر
 ( در صورت وجود)تصویر پروانه طراحی و مونتاژ فروشنده اولیه آسانسور
 تصویر گواهینامه چهار قطعه ایمنی(گاورنر، ضربه گیر، ترمز ایمنی وقفل درب) و انطباق آن با

این پرسشنامه10و6، 5، 3بندهاي 
پرونده هاي بازرسی ندارد و باید در بانک اطالعاتی شرکت بازرسی قابل تمام یازي به ثبت در ن-

.ردیابی باشد

19
آسانسورنامه بیمه

 تعداد توقفو با ذکر به ظرفیت کامل آسانسور، شماره پالك ثبتیبه آدرس محل نصب با ذکر
مالکان «و » مدیر ساختمان«تواند شرکت فروشنده آسانسور یا مالک باشد، ولی گذار میبیمه

نامه باشند.جزو ذینفعان بیمهنامبیبه صورتباید  »ساختمان

معتبر سرویس و نگهداري میان شرکت آسانسوري و بهره بردار/ مالکقرارداد تصویر 20

:بازرسخانوادگیونامنام
:تاریخ
:امضاء




