
 

 شرکت بازرسی مهندسی

 آراد پایا کیفیت 

 FOW22/05-02 کد مدرک 

 02 تجدید نظرشمارة 

 96/08/21 تجدید نظرتاریخ 

 3636-1آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی  ی یکسان بازرسیپرسشنامه

 

  :اول یتاریخ بازرس  :شماره پرونده  مشخصات بازرس:

 )نام و نام خانوادگی( 

 . مشخصات نصب1

  (  1-1-11) اصطکاکی -آسانسور : کششینوع 
 "(Ducking Operationتخلیه یا بارگیری بار بالاتر از سطح توقف )"اصطکاکی، بدون کاربری-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 

 با ذکر پلاک ثبتی(  محل نصب آسانسور دقیقنشانی (: 

 

 

 
متر  :طول حرکت 

 
جمعا  :تعداد توقف 

 
ها :آن و تعدادها قرار گرفتن درب ینحوه 

 جلو  

 
 عقب  

 
 کناری  

 
 آسانسور:  یفروشنده نشانی شرکتنام و 

 

 

 
آسانسور:  یطراحی و مونتاژ فروشنده یپروانهو تاریخ اعتبار  شماره   

 
 
:نام متقاضی بازرسی   

 
نفر  کیلوگرم  :ظرفیت  

 
متر بر ثانیه  : سرعت 

 
دستگاه  :تعداد آسانسور در ساختمان فوق   

 
 نوع کاربری آسانسور: 

 باربر   خودروبر  باربر-مسافربر  مسافربر
 

1 



 

 چاه آسانسور. 1
  cmطول چاه   cmعمق چاه   cmعرض چاه  :ابعاد چاه

 
  cmارتفاع از کف آخرین توقف تا زیر سقف چاه( )بالاسری  یفاصله  cmعمق چاهک 

 
  cmدر صورت وجود( )ی تعادلوزنههای ریل یدهانه یفاصله  cmکابین های ریل یدهانه یفاصله

 

 گیرضربه. 6
 کابین

   سازنده نام   سریال شماره

 
  cmگیر ارتفاع  ضربه   تعداد   گیرنوع ضربه

 
  متحرک  ثابت

 
    

 ی تعادلوزنه

   سازنده نام   سریال شماره

 
  cmگیر ارتفاع ضربه   تعداد   گیرنوع ضربه

 
      متحرک  ثابت

 

 . ریل راهنما4
   cmکابین ریل لقمه براکت دو بین یفاصله حداکثر

 
   قاب وزنه   کابین ابعاد ریل استفاده شده:

 

 .چاهک5

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    ( رعایت شده است؟2-5-5)در صورت وجود چاهک معلق آیا شروط بند  1

    (2-1-5و کابین آسانسور در یک چاه قرار دارد؟ )طبق  ی تعادلوزنهآیا  2

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

    ( وجود دارد؟4-3-7-5آیا در چاهک کلید توقف و پریز مطابق بند ) 4

5 
 ( ذکر شده است؟Stop)یاتوقف ی ته چاه کلمهآیا در نزدیکی یا روی کلید 

 (9-15)طبق بند 
   

6 

 (  9-5آیا روشنایی چاه تأمین است؟ )طبق بند 
  متر در طول چاه یک چرراغ نصرب  7حداکثر نیم متری از کف و سقف چاه یک چراغ و حداکثر هر

 شود.

 گیری فواصل از وسط چراغ نصب شده انجام شود.اندازه 

   

2 



 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

7 

جداسرازی برین قطعرات  ،با چاه مشرترک در پرایین قسرمت چاهرکهای آیا در آسانسور

مترر ترأمین شرده  5/2مجراور بره ارتفراع های تعادل( آسانسروری متحرک )کابین یا وزنه

 (1-6-5)است؟
   

8 

( ترأمین شرده 1-3-4-5)درب طبقرات طبرق بنرد ی چاه زیر آسرتانهی آیا شرایط دیواره

 است؟
  سطوح عمودی و یکپارچه از مواد سخت و هموار مانند صفحات فلزی یا مواد با اصطکاک مشرابه بره

 جز گچ و شیشه

  5ارتفاع قسمت عمودی این سطح باید حداقل معادل نصف طول کمان درب )خم تا خم( به اضرافه 

مترر بریا از پانرای کامرل میلری 25 متر و عرض آن باید از هر دو طرف حداقل بره میرزانسانتی

 ورودی کابین امتداد یابد.

   

9 
 باشد؟می (3-5آیا دیواره ها، کف و سقف چاه دارای شرایط بند )

 ای که در بازرسی ریزشری نباشرد استفاده از مصالح نسوز و بادوام با هر نوع جنس و رنگ به گونه

 طبقات(مجاز است. )به جز گچ و شیشه در زیر آستانه درب 

   

11 
های  بند خواسته ، آیاکندمی متر تجاوز 5/2از ها آن که عمقهایی در خصوص چاهک

 ( رعایت شده است؟5-7-3-2)
   

11 
( 2-1-7-5گیرد، شرایط بند مقرررات )گیر فشرده شده قرار میآیا وقتی کابین روی ضربه

    گردد؟( تأمین می3-3-7-5و )

12 
و هرا ریل یها، پایهگیرضربهباشد؟ به استثناء نقاطی که می تقریباً ترازآیا کف چاه صاف و 

 (1-3-7-5)طبق بند  .وسایل مکا آب روی آن نصب شده است
   

13 

ضربه گیر ثابت یا متحرک بررای  و  متحرک برای قاب وزنه گیرضربهدر صورت استفاده از 

 (1-3-11باشد؟)طبق بند متر میسانتی 51ضربه گیرها آیا حداقل ارتفاع سکوی  ،کابین
  تروان ارتفراع قسرمتی از می(و  قاب وزنهه کابین پلی اورتان ) ثابت هایگیرضربهدر مورد فقط

گیر( جرزو ارتفراع سرکوی ارتفراع ضرربه %51گیر را که فشرده نشده است )حداکثر بره مقردار ضربه

 گیر محاسبه نمود.ضربه

 باید از طریق پریچ و مارره انجرام اهک، سکو و یا کابین و قاب وزنه به کف چگیرها انواع ضربه اتصال

 شود.

   

14 

متر سرانتی 51حرداقلقاب وزنه ثابت است و فاقد سکوی با ارتفاع  گیرضربهدر صورتی که 

 به آن وجود دارد؟ اتفاقیباشد آیا تمایداتی برای جلوگیری از دسترسی می
  مترر و از ارتفراع  5/1قاب وزنه و کابین تا ارتفراع حرداقل این تمایدات شامل جداسازی محل حرکت

 باشد.متری از کف چاهک و به عرض قاب وزنه میسانتی 31حداکثر 

   

15 
ارائه شده انطبراق دارد؟)طبرق بنرد  یی تعادل با گواهینامهکابین و وزنههای گیرضربهآیا 

 (5-3-11و   4-3-11و  11-3-3
  سرعت نامیمتناسب بودن با ظرفیت و 

   

16 
 باشد؟می (1-15و ) (8-15دارای پلاک مشخصات مطابق با بند ) گیرضربهآیا 
  )شماره سریال -علامت آزمون نوعی  -)نام سازنده)علامت تجاری 

 گیرهای هیدرولیک درج ظرفیت نیز الزامی است.برای ضربه 
   

17 
-3-4-11)یا دارای میکروسوئیچ مطابق با بند آ ،هیدرولیک گیرضربهدر صورت استفاده از 

 باشند؟می (4
   

3 



 

18 

 زبانه های ایمنی فولادی یا چدنی مستقل )کفشک های کمکی(وجود دارد؟  آیا برای قاب وزنه،
  چنانچه قسمتی از کفشکاای قاب وزنه به نحوی باشند که بتوانند به عنروان زبانره ایمنری عمرل

شوند ولی این قسمت ها باید از جنس فولاد یا چردن بروده نمایند ، کفشک کمکی محسوب می 

 و مستقیما به قاب وزنه وصل باشد.

  
 

 

19 

متر بر ثانیه طناب یا زنجیرهای جبران کننده مشخصات  2.5با سرعت بیا از های آیا در آسانسور

،  1-6-9متر بر ثانیه علاوه بر شرایط بنرد  3.5( و در آسانسورهای با سرعت بیا از  1-6-9بند )

( وجرود  2-6-9وجود یک وسیله ضد پیچا طناب ها، مجاز به وسیله ایمنی برقی طبرق بنرد ) 

( انجام می 7-9دارد؟ و آیا حفاظت از فلکه های هرزگرد احتمالی مورد استفاده در آناا طبق بند )

 شود؟

   

 

 . ترمز ایمنی )پاراشوت(5
  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: 

 ایمنی ترمز نصب موقعیت 

 

   زیر کابین   روی کابین

 

 

 

 شرح  ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

21 
 آیا ترمز ایمنی با سرعت و ظرفیت کابین متناسب است؟

 (2-8-9)طبق بند 
   

21 
 باشد؟می( 1-15و )(14-15آیا ترمز ایمنی دارای پلاک مشخصات مطابق با بند )

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

 شماره سریال

   

22 
 آیا ترمز ایمنی پس از تنظیم پلمپ شده است؟

 (4-6-8-9)طبق بند 
   

23 
رعایت  2-6-8-9در صورت استفاده از ترمز ایمنی آنی با اثر ضربه گیر، آیا شرایط بند 

 شده است؟
   

24 
 باشد؟می آیا ترمز ایمنی کابین دارای گاورنر مخصوص به خود

 (3-8-9)طبق بند 
   

25 
-8-9باشد؟)طبق بنرد می دارای گاورنر مخصوص به خود ی تعادلوزنهآیا ترمز ایمنی 

 ( )چاه معلق(3
   

26 
باشرد؟)طبق می آیا میکروسوئیچ پاراشوت کابین نصب شده است و عملکرد آن صحیح

 (8-8-9بند 
   

 

 هادرب. 3
     اتوماتیک  لولایی :نوع درب طبقات

 
  cmدرب پانای   cmمفیددرب ارتفاع :دربابعاد 

 

4 



 

  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

 
 گردد ضمیمهدر فرم جداگانه ای ثبت و طبقات درب هایقفل سریاللازم است ،می باشد  8 بیشتراز توقف تعداد درصورتی که. 

 

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

27 
 (1-15و ) (13-15طبقات دارای پلاک مشخصات مطابق با خواسته بند )های آیا قفل

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

   

28 
و بره طررف  درجره 91های طبقرات حرداقل با درب لولایی، بازشو دربهای آیا در آسانسور

 باشد؟( می4-6-8بیرون ) طبق بند 
   

29 

کابین و طبقات آسانسور هنگام بسته بودن فاقد هر گونه منفذ و روزنه بروده و های آیا درب

 یرا کمترر متررمیلی 6و چارارچوب هرا برین پانلی با یکدیگر و فاصلهها بین پانلی فاصله

 (  3-6-8و بند  1-1-7باشد؟ )طبق بند می
   

31 
حرداقل هرا درب بروده و  ارتفراع 2-2-7آیا مقاومت مکانیکی درب ها مطابق با الزامات بند 

 (1-3-7باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 195
   

31 

از عررض درب کرابین از هرر  مترسرانتی 5در صورتی که عرض مفید درب طبقات بریا از 

 آیا تمایدات لازم جات پیشگیری از خطر و ایمنی در نظر گرفته شده است؟ ،طرف است

 (2-3-7)طبق بند 
   

32 

و در زمران کرارکرد نبروده  نیوتن 151نیروی بسته شدن بیا از  در درب های خودکار آیا

 1-1-1-2-5-7 و 8-7)طبرق بنرد عادی در طول یک بازه زمانی مشخص بسته می شوند؟ 

 (1-1-2-7-8و بند 
   

33 
آیا در درب های اتوماتیک برای جلوگیری از احتمال بریدگی در حین حرکت،سطح سرمت 

 (1-7-8میلی متر می باشد؟ )طبق بند  3کابین درب ها فاقد سوراخ یا برآمدگی بیا از 
   

34 

در هرا،باشند تا در هنگام بسته شردن دربمی اتوماتیک دارای وسایل حفاظتیهای آیا درب

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

 (3-1-1-2-5-7)طبق بند 
 شرایط باید برای سایر انواع درهای مجاز به نیروی رانشی )برای مثال لولرایی( کره در هنگرام  این

 (3-2-5-7باز و بسته شدن احتمال ضربه به افراد ، وجود دارد ، صادق باشد )

   

35 
 ( عمرل2-2-5-7و    3-4-7بنرد )برا  آویزهرای آن مطرابقو  خودکار عمودیهای آیا درب

 نمایند؟می
   

36 
باشرد؟ مری لوکس 51آیا شدت روشنایی طبیعی یا مصنوعی در نزدیکی درب طبقه حداقل 

 (6 -7)طبق بند 
   

5 



 

37 

 ؟ نشانگر حضور کابین در طبقه وجود داردلولایی، های آیا در درب

 (5-6-8و 2-6-7)طبق بند 
  شفاف در درب طبقه یا درب کابین:در صورت استفاده از سطح 

میلیمترر و پانرای حرداقل  6مسلح و یا ماده شفاف با مقاومت کافی، ضخامت حرداقلاستفاده از شیشه 

مترر مربرب بلامرانب اسرت  11/1میلیمتر و مساحت قسمت شرفاف حرداقل  151میلیمتر و حداکثر  61

 میلیمتر باشد( 81ی پایینی بخا شفاف حداکثر متر باید لبه 1)درصورت نصب در ارتفاع زیر 

   

38 

واضح از طبقات قابل به طور ، یک علامت روشن)نوری( که کنترل کلکتیوآیا در سیستم 

دهد؟)طبق می به مسافر منتظر در طبقه، جات حرکت بعدی کابین را نشان ،رویت باشد

 (3-5-2-14بند 
   

39 
لولرایی های و در درب مترسانتی 35خودکار حداکثر های قفل در درب یبازشو یآیا ناحیه

 (1-7-7در بالا و پایین توقف است؟ )طبق بند  مترسانتی 21حداکثر 
   

41 

 ، خودی خود بسرته ها به( وجود داشته و در 2-7-7، آیا شرایط بند ) پیا از حرکت کابین

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

(  3-7-7)با بندهایطابق آن، مهر درب و باز شدن اضطراری آیا شرایط عملکردِ قفل کردنِ 

 د؟می باش
  میلی متر با لنگه درب درگیر باشد. 7زبانه قفل کننده باید حداقل به اندازه 

   

    ( مطابقت دارد؟4-7-7بند )های آیا عملکرد قفل هر درب با خواسته 41

42 
براز دارای قابلیرت گوش با ابعاد اسرتاندارد طبقات با کمک کلید سههای آیا هر یک از درب

 (2-3-7-7باشند؟ )طبق بند میو قفل شدن  و خود بسته شدن شدن
   

    است؟در موتورخانه آسانسور و روی دیوار نصب شده  سه گوشآیا کلید  43

 ،چاه و ریلهای تعادلوزنه . کابین ،7
  cmارتفاع کابین  cmکابینعمق   cmکابینعرض  کابین:ابعاد 

 

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    (1-1-8باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 195آیا ارتفاع مفید داخل کابین حداقل  44

    (2-1-8باشد؟ )طبق بند متر میسانتی 195کابین حداقل های آیا ارتفاع مفید ورودی 45

46 
 شود؟می ( انجام16-8کابین مطابق با بند ) یآیا تاویه

 مقطب کابین %1میلیمتر و معادل حداقل  11هایی با قطر کمتر از روزنه 
   

47 
 (1-17-8باشد؟ )طبق بند می کافی یآیا کابین دارای روشنایی به اندازه

  لوکس در محل کلیدهای فرمان داخل کابین و کف کابین 51حداقل 
   

48 
آیرا حرداقل دارای دو لامرپ اسرت؟  ،شرودمری های التاابی استفادهدر صورتی که از لامپ

 (2-17-8)طبق بند 
   

49 
برای  ،آیا نوشته یا علائم قابل رویت جات تشخیص اینکه کابین در کدام طبقه است

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

   

51 
در کرابین هرا کلیدی جات جلروگیری از بسرته شردن درب/دربخودکار های آیا در درب

 (1-2-2-14( )طبق بند DO)وجود دارد؟ 
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51 

طور خودکار قابل شرارژ بروده و در ه آیا در صورت قطب برق یک منبب برق اضطراری که ب

هنگام قطب برق حداقل یک لامپ یک واتی را برای مدت زمان یک ساعت روشن نگه دارد 

 (3-17-8)طبق بند وجود دارد؟ 
   

52 

 (  1-2-8استاندارد مطابقت دارد؟ )طبق بند  2و 1آیا مساحت مفید کابین با جداول 

  𝑚2 17/1و  𝑚2 98/1نفررره بررین اعررداد  5مثررال: مسرراحت مفیررد کررابین در کررابین 

(17/1 >A≥ 98/1می ) .باشد 
  باشد.می ترکوچک با دو ظرفیت، ملاک ظرفیت 2و  1جداول همزماندر صورت تطابق 

 یرابی خطری اسرتفاده باشرند، از درونبرای مقادیر میانی ظرفیت و مساحت که در جداول فروق نمی

 کنید.

 زو مسراحت مفیرد کرابین مساحتی که در ورودی کابین هنگام بسرته شردن دربارا وجرود دارد، جر

ی وسرریلهبمنظررور جلرروگیری از امکرران اسررتفاده،دارای  ایررن ناحیررهمحاسرربه مرری شررود، مگرآنکرره 

 .باشدای(ای یا حداقل دو عدد چشم نقطهفوتوالکتریک )چشم پرده

 

   

    ( در داخل کابین نصب شده است؟2-15پلاک داخل کابین مطابق با بند ) 53

54 

( و ایرن 1-3-8کاملا مسدود شده ) طبق بنرد  و کفها دیواری سقف ، وسیلهه آیا کابین ب

( و از مرواد ییرر قابرل  2-3-8بخا ها دارای مقاومت کافی مکانیکی بروده )طبرق بنرد  

 (3-3-8اشتعال که تولیدگاز و دود نمی نمایند، ساخته شده است؟ )طبق بند  
  استفاده ازMDF داخل کابین بلامانب است و فورمیکا به عنوان پوشا های تزیینی. 

   

55 

 باشد؟می ورودی مجاز به سینی زیر کابینی آیا کابین در عرض آستانه

 ( 1-4-8)طبق بند 
  یمیلیمترری در صرفحه 21درجه نسبت به افق در انتاا )با تصرویر حرداقل  61سینی قائم با پخی 

 متر باشد.سانتی 75افق( که ارتفاع قسمت عمودی آن باید حداقل 

  متر مربب، تغییرر سانتی 5نیوتن به  311کابین باشد. )اعمال  یمقاومت دیوارهمقاومت آن باید مانند

 میلیمتر( 15از  رشکل دائم صفر و تغییر شکل ییر دائم کمت

   

56 

و وقتری دربارا (1-6-8و بنرد  1-5-8)طبق بند بوده  آیا کابین مجاز به درب بدون روزنه

-8کابین مسدود هستند؟ ) طبق بنردبسته هستند بجز فواصل ضروری، کلیه ورودی های 

 می باشد؟ 7-6-8( آیا مقاومت مکانیکی درب ها هنگام بسته بودن مطابق بند 6-2
   

57 

 هرای ( آیا مطرابق برا بنردآسانسورهای فقط باربر)در صورتی که کابین فاقد درب باشد 

فوتوالکتریرک ی و ضرمنا دارای وسریله باشد( می4-2-15و   3-11و   4-4-5و  8-5-2)

 (8 -8باشد؟ )طبق بند می ای(یا حداقل دو عدد چشم نقطهای )چشم پرده
   

58 
باشرند؟ )طبرق می الکتریکیی کابین برای اثبات بسته بودن مجاز به وسیلههای آیا درب

 (9-8بند 
   

59 
آیا اتصالات مکانیکی و نصب وسیله مکانیکی در مورد  درب های کشویی افقری و عمرودی 

 می باشد؟ 1-11-8چند لته مطابق بند 
   

61 
-8آیا شرایط دریچه های سقفی و دریچه های اضطراری )در صورت وجود( مطرابق بنرد )

 ( می باشند؟12
   

61 

در صورتیکه در هنگام باز بودن درب طبقه، فاصله خالی بین سقف کرابین ترا لبره بالرایی 

درب طبقه وجود داشته باشد، آیا این فاصله خالی توسط ورقی مقاوم که بره بالرای کرابین 

 (  14-8) طبق بند  متصل می گردد، در طول و عرض پوشیده شده است؟ 
   

62 
درب طبقره دارای آسرتانه یرا چارارچوب مری  ،برارگیریآیا بمنظور مقاومت کافی هنگام 

 (1-4-7باشد؟) طبق بند 
 استفاده کرد. شیب منفیدر ورودی طبقه باید از پاخور مناسب با  در صورت وجود نا همسطحی 
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63 
در وضعیت همسطح سازی و  باز ی بین با درب های کابین و طبقهکادر صورت حرکت  آیا

 تامین شده است؟ 2-1-2-14بند ، شرایط همسطح سازی مجدد
   

64 
های تجاری ظرفیت اسمی بر روی دربباربر و خودروبر ییر -برمسافرآیا در آسانسور 

 (4-5-15طبقات نشان داده شده است؟)طبق بند 
   

65 

 (4-2-14 طبق بندهایباشد؟)می اعلام خطری آیا کابین مجاز به وسیله

 نوع وسیله اعلام خطر:

 دیگر: .........................زنگ خطر  تلفن  آیفون
   

66 
 باشد؟می تشخیص اضافه وزنی آیا آسانسور مجاز به وسیله

 (3-2-14طبق بند )
   

    (12-15آیا کلید زنگ اعلام خطر دارای علامت زنگ خطر است؟)طبق بند  67

    (3-2-15بند باشد؟)طبق می آیا شستی زنگ در صورت وجود به رنگ زرد 68

69 
 (3-2-15باشند؟)طبق بند می کابین به ییر از رنگ زرد و قرمزهای دکمهی آیا بقیه
 باشد.ها شامل این بند نمیهای دکوراتیو شستینورپردازی 

   

71 

آیرا آیفرون یرا وسریله  ،مترر باشرد 31در صورتی که طول مسیر حرکت آسانسور بیا از 

ارتبراط برین داخرل کرابین و  ،گررددمری مشابه دیگری که توسط منبب اضطراری تغذیره

 (5-4-2-14نماید؟)طبق بند می موتورخانه را برقرار
   

    ( وجود دارد؟15-8آیا روی سقف کابین تجایزات مطابق با بند ) 71

    ( اشاره شده است؟3-15)آیا روی سقف کابین اطلاعات خواسته شده در بند  72

73 

 باشد؟می (3-1-2-14آیا عملکرد جعبه ریویزیون مطابق با بند )
  مترر برر  63/1حرداکثر سررعت  -)از جمله دو وضعیتی با حفاظت در برابر تغییر وضعیت ناخواسرته

 -های خودکرار طبقراتهای دربییر فعال شدن کنترل -عملکرد مستلزم فشار دائم بر دکمه -ثانیه 

 مقدم بودن بر عملکرد سیستم نجات اضطراری برقی و...(

   

74 

 :  (1-13-8)طبق بند آیا  

نیروتن )یرا دو نفرر(،  2111الف( هرقسمتی از سقف کابین ، مقابل نیروی عمودی معرادل 

 بدون هیچگونه تغییر شکل دائمی ، پایداری می نماید؟ 

مترر مربرب بررای ایسرتادن  12/1روی سقف کابین فضای بازرسی به مساحت حداقل ب( 

 متر نباشد؟  25/1افراد وجود دارد که ضلب کوچک آن کمتر از 

 پ( امکان نصب نرده روی سقف کابین در صورت نیاز به آن ، وجود دارد؟

   

75 
 7-9و 2-13-8هرای  مطابق برا بنرد( ها)آن روی یوک کابین آیا )ها(در صورت نصب فلکه

 و دارای حفاظ است؟ باشدمی
   

76 
)طبرق بنرد اسرت؟ آیا نصب حداقل دو ماره و اشپیل در اتصال هر سر بکسل رعایت شده 

9-5-4) 
   

77 
های فولادی مکانیزم متعادل کننده خودکرار آیا برای توزیب یکنواخت بار کششی در طناب

 (1-5-9بینی شده است؟ )طبق بند های فولادی پیادر یکی از دو سر انتاای طناب
   

78 
باشرد؟ صورتی که برای متعادل کردن کشا از فنر استفاده شده، آیا از نوع فشاری میدر 

 (2-5-9)طبق بند 
   

79 
( رعایت شرده 3-5-9در صورتی که کابین با دو طناب آویخته شده باشد ، آیا شرایط بند )

 است؟
   

    (1-18-8)طبق بند است؟ها قرار گرفته اره روی وزنهآیا حفاظ یکپارچه با اتصال پیچ و م 81
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81 
ها دارای دریچه بازدید به ابعراد حرداقل ی آنهمه،آیا ییر فلزیتعادل با پوشا های در مورد وزنه

 باشند؟متر میسانتی 2×2

 .مصالح وزنه نباید ریزشی باشد 

   

82 
و   2-18 -8های ی تعادل، آیا دارای شرایط بنرددر صورت استفاده از فلکه روی قاب وزنه

 باشد؟می 9-7
   

83 
گیررد، بره جرز مری طبقات که در قسمت ورودی کابین قررارهای دربی آیا کل مجموعه

 (2-4-5بدون روزنه است؟ )طبق بند  ،کندمی که درب عملای ناحیه
   

84 

بازدیرد ترأمین اسرت؟ )ابعراد، بردون های بازرسی، اضطراری و دریچههای آیا شرایط درب

 3-2-2-5و  2-2-2-5 هایمیکروسوئیچ، بازشو خارج و شررایط قفرل( )طبرق بنردروزنه، 

 (3-3-3-6و   1-1-2-2-5و 
   

85 
چراه مترر، آیرا  11های طبقات متوالی بیا از ی دری بین آستانهدر صورت داشتن فاصله

    (2-1-2-2-5باشد؟ )طبق می میانی دارای درب اضطراری

86 
سقف کرابین و قسرمت متحررک )کرابین یرا ی افقی بین لبه یآیا در چاه مشترک فاصله

 (2-6-5رعایت شده است؟ )طبق بند  مترسانتی 31تعادل( آسانسور مجاور حداقل ی وزنه
   

87 
باشد، آیرا شررایط ارتفراع و  مترسانتی 31کمتر از ( 86ی مندرج در ردیف )چنانچه فاصله

 (  2-6-5جداساز در کل ارتفاع چاه تأمین شده است؟ )طبق بند ی پانای مؤثر دیواره
   

88 
 (3-2-5گیرد؟ )طبق می طور مناسب انجامه چاه ب یآیا تاویه
  مقطب چاه %1حداقل مساحت 

   

89 

افقی  یآیا فاصله ،جات جلوگیری از سقوط یا ورود افراد به فضای بین کابین و دیواره چاه

 (2-3-4-5کرابین مطرابق بنرد )های ترین قسرمتبین دیواره سمت ورودی چاه و نزدیک

 باشد؟می
   

91 
 آیرا درب کرابین دارای قفرل مکرانیکی ،ترامین نیسرت (89)که شررایط ردیرف در صورتی

 (2-2-3-4-5طبق بند )بازشوی طبقات بار شود؟  یباشد که تناا بتواند در منطقهمی
   

91 
آسانسور با درب ییر خودکار، تنظیمات لازم برای جلوگیری از حرکت کابین از تراز آیا در 

 (1-5-2-14)طبق بند ؟ثانیه بعد از توقف صورت گرفته است 2طبقه به مدت حداقل 
   

92 

ها ثانیه بعد از بسته شدن درب 2آیا مسافر پس از وارد شدن به کابین قادر است حداقل 

مورد نظر خود را انتخاب ی شستی طبقهی به وسیلهخارجی، های قبل از اعمال فرمان

 ( 2-5-2-14نماید؟ )طبق بند 
 های کنترل کلکتیوبه استثناء سیستم 

   

93 
 بیشتر مترسانتی 12طبقات در حالت بسته از های آیا فاصله افقی بین درب کابین و درب

 (3-2-11باشد؟)طبق بند نمی
   

94 
های بین سطح داخلی دیواره چاه با درگاه یا چاارچوب ورودی یا ورودیافقی ی آیا فاصله

 باشد؟ می (1-2-11کابین با درب آن مطابق با بند)
   

95 
 35پایین درگاه طبقات از ی پایین درگاه کابین و لبهی افقی بین لبهی آیا فاصله

 (2-2-11کند؟)طبق بند نمی تجاوزمترمیلی
   

96 
متر میلی 51تعادل حداقل ی با وزنهها آن هوایی بین کابین و متعلقاتی آیا فاصله

 (4 -11باشد؟)طبق بند می
   

97 
 باشد؟متر مربب میمیلی 75/1 حداقلها درب مدار ایمنی برقیهای آیا سطح مقطب هادی

 (2-5-13)طبق بند 
   

    (1-2-5باشد؟ )طبق می سقفبدون روزنه و کف و های آیا چاه آسانسور دارای دیواره 98
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99 
طرور ه چارار وضرعیت بر ،گیردمی کاملا فشرده قرار گیرضربهتعادل روی ی آیا وقتی وزنه

 (1-1-7-5شود؟ )طبق بند می زمان رعایتهم
   

111 

 باشد؟می مدار فرمان )تراول کابل( از نوع مخصوص آسانسورهای آیا کابل

 (3-1-5-13)طبق بند 
  گونه عیب ظاهری باشد.نباید دارای هیچتراول کابل 

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

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

   

111 
( 1-1-11دارد؟)طبرق بنرد آیا ریل راهنما تحمل نیروی ناشی از عملکرد ترمرز ایمنری را 

 )بررسی محاسبات(
   

    ( انجام گرفته است؟2-1-11و به ساختمان مطابق با بند )ها به براکتها آیا نصب ریل 112

    (1-2-11باشند؟)طبق بند می آیا کابین دارای حداقل دو ریل فولادی صلب و توپر 113

114 
فولرادی و  ی تعرادلوزنرهدر صورت استفاده از ترمز ایمنی برای  ی تعادلهای وزنهآیا ریل

 (1-2-11باشند؟)طبق بند می توپر
   

115 
 مناسربهرا آن آیا در بالای چاه و پایین چاه کلیدهای حد نارایی وجرود دارنرد و عملکررد

 (1-3-5-11و  5-11باشد؟)طبق بند می
   

116 
مطرابق یکری از ( و1-2-5-11بوده ) طبق بنرد آیا کنترل کلیدهای حد ناایی بطور مجزا 

 شود؟می ( از طریق کابین انجام3-2-5-11مندرج در بند )های روش
   

117 
باشرند و در دیرواره چراه مردفون مری در سراسر چاه بردون جوشرکاریها آیا اتصالات ریل

 اند؟نشده
   

 . طناب فولادی8
   mmقطر طناب فولادی    تعداد طناب فولادی

 
      بافت طناب فولادی

 

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

118 

 کابین
    باشد؟می صورت صحیحه بهای نصب کلیپسی آیا تعداد و نحوه

119 
مارار شردن طنراب فولرادی برا توجره بره بارهرای زنرده و مررده ی آیا نحوه

 (5-2-9،    4-2-9،   3-2-9باشد؟ )میصحیح
   

111 

 ی تعادلوزنه
    باشد؟می صورت صحیحه بهای نصب کلیپسی آیا تعداد و نحوه

111 
مارار شردن طنراب فولرادی برا توجره بره بارهرای زنرده و مررده ی آیا نحوه

 (5-2-9،    4-2-9،   3-2-9باشد؟)میصحیح
   

112 

 گاورنر

    باشد؟می صورت صحیحه بهای نصب کلیپسی آیا تعداد و نحوه

113 

 صرحیح زنرده و مرردهماار شدن طناب فولادی با توجه به بارهای ی آیا نحوه

 باشد؟می

(9-2-3   ،9-2-4    ،9-2-5) 
   

    باشد؟می (2-1-9آیا انتخاب طناب فولادی و حداقل قطر طناب فولادی مطابق با بند ) 114
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115 
-9باشد؟ )طبق بند می برابر 41با قطر نامی طناب فولادی حداقل ها آیا نسبت بین قطر واقعی فلکه

2-1) 
   

116 
مطابقرت دارد؟ )طبرق  9انتاای بخا  2فولادی با مقررات یادآوری شماره های آیا فشار ویژه طناب

 (2-3-9بند 
   

 هاو محل قرار گرفتن فلکه موتورخانه. 9

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

117 
طبق بند ) باشد؟می روشنایی دائمی مناسبی یدارای وسیله موتورخانهآیا مسیر دسترسی به 

 الف( -6-2-1
   

118 

 مترر 8/1در مسیر اصرلی بره سرمت موتورخانره دارای ارتفراع حرداقل ها آیا راه سایر ورودی

 (  1-2-6طبق بند ) باشد؟می
 شود.مسیر اصلی از آخرین توقف تا درب موتورخانه در نظر گرفته می 

  گیری از ها در مسیر اصلی، اندازهمتر در مسیر سایر ورودی 4/1پاخور با ارتفاع کمتر از در صورت وجود

 کف انجام شود.

   

119 
 ؟باشندمی 3-3-3-6و  1-3-3-6دارای شرایط بند  موتورخانههای آیا درب یا درب

  کشرویی مجراز ابعاد مفید و بدون در نظر گرفتن پاخور، شرایط قفل و به طرف داخل براز نشروند )درب

 است(.

   

121 
 شرود؟مری آیا تردد از مسیر دسترسی به موتورخانه تحت هر شرایطی با ایمنی کرافی انجرام

 ب(  -1-2-6طبق بند )
   

121 
 (1-2-6 و 1-1-6طبق بند ) باشد؟میدارای راه دسترسی مجزا موتورخانهآیا 
 مسیر دسترسی به سایر نواحی باشد و همچنین دسترسی به موتورخانه باید بردون  تناا موتورخانه نباید

 های خصوصی فراهم باشد.نیاز به داخل شدن به محوطه

   

122 
 آیا شرایط استفاده از نردبان با بنرد موتورخانهدر صورت استفاده از نردبان برای دسترسی به 

 (.امی نیستشرایط این بند الز ،پلکاندر صورت استفاده از )( مطابقت دارد؟6-2-2)
   

123 
 مسئول به موتورخانه آیا شرایط بنددر صورت وجود دریچه دسترسی برای افراد 

 شده است؟ ( تأمین 6-3-3-2)
   

124 

با دیوار محکم و دارای سقف که تولید ای آیا سیستم محرکه و تجایزات مربوطه در اتاق ویژه

 (1-1-3-6و  2-1-6طبق بند ) شده است؟کنند نصب نمی گرد و یبار
 ای که در بازرسی ریزشی نباشد مجاز است.بادوام با هر نوع جنس و رنگ به گونه استفاده از مصالح 

   

    مطابقت دارد؟( 8-9-9و )( 3-1-2-1-6) در صورت نصب گاورنر در چاه آیا با مقررات بند 125

126 
 هایمطرابق بنرد باشرد، آیراهرزگرد و رانا در داخل چراه نصرب شرده ی فلکه در صورتیکه

 ؟باشد( می5-1-2-1-6( و )1-1-2-1-6) ( و6-1-2-1-4)
   

127 
بینری متر اسرت، آیرا پریا 5/1دارای اختلاف سطحی بیا از  موتورخانهدر صورتی که کف 

 (4-2-3-6شده است؟ )طبق بند (محافظهای با نرده)پله یا پله راه
   

128 
طبرق بنرد ) شده است؟نآیا در موتورخانه وسایلی ییر از وسایل مورد استفاده آسانسور نصب 

6-1-2-3) 
   

129 
-3-6باشد؟ )طبق بنرد می دوار ماشین از زیر سقف موجود یمتر اجزا 3/1آیا فاصله حداقل 

2-3) 
   

131 
-6طبق بنرد ) ساخته شده است؟سطوح ییر صیقلی( ) آیا کف موتورخانه از مواد ییر لغزنده

3-1-2) 
   

11 



 

131 
لوکس نسبت به کف در نواحی کاری، محل نصرب کلیرد روشرنایی و پریرز  211آیا روشنایی 

 ( تأمین شده است؟6-3-6طبق بند )
   

132 
همرواره و در شررایط اقلیمری مختلرف و دمای آن )به فضای باز(  موتورخانه شرایط تاویهآیا 

 ( می باشد؟5-3-6مطابق بندهای ) 
   

133 
 باشد؟می جایی تجایزاتهدارای قلاب یا مونوریل مناسب سقفی جات جاب موتورخانهآیا 

 (3-2-6و  7-3-6)طبق بندهای 
   

134 
فلزی یرا پلاسرتیکی برا اتصرال دائرم بره بلنردی  یداخل موتورخانه دارای یقههای آیا سوراخ

 (4-3-6باشد؟ )طبق بند می میلی متر 51حداقل 
   

135 
متر و همچنین  5/1متر و عرض کمتر از  5/1در صورت وجود تورفتگی هایی با عمق بیا از 

 (5-2-3-6هر نوع کانالی در کف موتورخانه ، آیا پوشیده شده اند؟ )
   

    ( مطابقت دارد؟2-3-6و 2-2-1-6)  بندهایبا  موتورخانهآیا ابعاد  136

    شود؟طناب فولادی عیبی مشاهده نمیآیا در طول هر رشته از  137

138 
ضرریب  ( آیرا3-1-9آیا طناب های فولادی، حرداقل دو رشرته و مسرتقل از هرم هسرتند ؟)

 باشد؟( می2-2-9اطمینان طناب فولادی مطابق با بند )
 

   

139 
و  بروده  4-6، آیا شرایط آن مطابق الزامات بیان شده در بندهای  در صورت وجود اتاق فلکه

 می باشد؟ 4-4-15دستورالعمل های آن مطابق بند 
   

141 

مطابق ( روکا دار  )به جز کابل سه فازقابل انعطاف معمولیهای و کابلها سیمی آیا کلیه

 کابین و موتورخانه عبور داده شده است؟  سقف ( از چاه و روی3-1-5-13بند )
 های عبوری از دیواره چاه و دیواره و تناا سیمباشد فقط عبور از کانال یا لوله خرطومی فلزی مجاز می

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

   

 

 . گاورنر13
    سازنده نام   سریال شماره

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

 
  چاهدرون   در موتورخانه نصب گاورنر: موقعیت

 

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

141 
 باشد؟می (1-15و ) (6-15آیا گاورنر دارای پلاک شامل اطلاعات بند )

 شماره سریال -یری درگ سرعت – نوعی آزمون علامت –( تجاری علامت) سازنده نام
   

142 
 ( انتخاب و تنظیم شده است؟9-9آیا گاورنر مطابق بند )

  نگادارنده محکم شود. یبه صفحه هاییپیچگاورنر باید توسط 
   

143 
تعادل )در صورت وجود( از سرعت عملکرد گاورنر ی آیا سرعت عملکرد گاورنر وزنه

 (3-9-9باشد؟)طبق بند می بیشتر %11کابین حداکثر 
   

144 
ایمنری  گذاری شده روی گاورنر برا جارت عملکررد ترمرزآیا جات چرخا علامت

 (5-9-9مطابقت دارد؟ )طبق بند 
   

12 



 

145 

 ( 6-9-9با بنرد ) گاورنر و سایر مشخصات آن مطابقآیا حداقل قطر طناب فولادی 

 باشد؟می
 31ی گاورنر به قطر اسمی طناب فولرادی آن بایرد بریا از نسبت بین قطر واقعی فلکه 

 (4-6-9-9برابر باشد )طبق بند 

   

    (11-9-9تنظیم پلمپ شده است؟)طبق بند آیا گاورنر پس از  146

147 
 ( عملکرد مناسب دارد؟ 11-9-9آیا وسائل الکتریکی گاورنر مطابق با بند )

 وسیله الکتریکی گاورنر و وسیله الکتریکی فلکه هرزگرد گاورنر 
   

 

 آسانسوری . سیستم محرکه11

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

148 
 باشد؟می مخصوص به خودی دارای حداقل یک سیستم محرکهآیا هر آسانسور 

 (1-12)طبق بند 
   

 

 آسانسوری . مشخصات سیستم محرکه11

 

 

 (N/A) اعلام شده توسط سازنده . موتور1

   کشور و شرکت سازنده -1-1

   شماره سریال  -1-2

  KW HP قدرت  -1-3

  Rpm دور تند تعداد دور در دقیقه -1-4

 

 گیربکس. 1

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

   نام و شرکت سازنده  -2-1

   نسبت ورودی به خروجی -2-2

  Cm قطر فلکه اصلی -2-3

  Cm قطر فلکه هرزگرد -2-4

2-5- Static Load محورگیربکس Kg  

 

 

 

13 



 

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

149 

، راسرتاییهرمهرزگرد و استقرار طناب فولرادی از نظرر های اصلی و فلکهی آیا وضعیت فلکه

 مناسب است؟)بازرسی چشمی( فلکه اصلی تناسب طناب فولادی با شیارو  شاقولی
  از قطر طناب فولادی درون شیار فلکه اصلی قرار گیرد. %51حداقل باید 

   

151 
 مناسب است؟ها طناب فولادی نسبت به فلکه یهرزگرد و زاویهی آیا وضعیت فلکه

  ی زاویهبایدα محاسبات کمتر نباشددفترچه  مندرج در زاویهاز و گردد ثبت  ندازه گیری وده ااجرا ش. 
   

151 
 با قطر طناب فولادی مناسب است؟ها آیا قطر فلکه

  برابر قطر طناب فولادی 41حداقل 
   

152 
، آیرا جفت کردن موتور بره اجرزای ترمرز الکتررو مکرانیکیدر صورت استفادهاز تسمه برای 

 (2-2-12حداقل از دو حلقه تسمه استفاده شده است؟ )
   

 

 . ترمز16

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

153 
 ؟باشد( می4-12) هایبندآیا عملکرد ترمز متناسب با 

  :قطب کلید صفر و یرک  –حرکت به سمت پایین با سرعت نامی  –بار در کابین  %125تست ترمز

 توقف کابین –

   

154 

-12)طبرق بنرد گرفته  آیا قطب جریان فوق حداقل توسط دو وسیله برقی مستقل انجام

 ( می باشد؟1-7-12کنتاکتورهای قطب جریان مطابق بند )و  (4-2-3-1
  نظیر:  درایو، کنتاکتور، رله کنتاکتور ایمنی 

  بنرد د لئونرارد( بایرد الزامرات ژنراتور )وار -صورت بکارگیری از سیستم محرکه از نوع موتوردر

 ( رعایت شده باشد. 12-7-2)

   

155 

براز نشرود و کرابین سراکن باشرد،  415ردیرف مسرتقلی برقری آیا در صورتیکه وسیله

 شود؟ می شود و یا از تغییر جات بعدی آن جلوگیریمی آسانسور متوقف

 (3-1-2-13 و   1-3-2-4-12)طبق بند 
  فرمان حرکت در حالت اتصال )در حالت نرمال( –روش تست: وصل دستی یکی از کنتاکتورها 

   

156 
-2-4-12باشرد؟)طبق بنرد می پذیردست امکانی به وسیلهآیا قابلیت آزاد نمودن ترمز 

4) 
   

157 
ی وسریله توسط یکآزاد سازی ترمز  ( قابلیت156در صورت عدم تامین شرایط بند ) آیا

 پذیر است؟مجاز به باطری پشتیبان امکان برقی
   

158 
در صورتیکه چرخ فلایویل الکترو موتور قابل برداشتن باشد در محلی که به ساولت قابل 

 (1-1-5-12نصب گردیده است؟)طبق بند  ،باشدمی دسترسی
   

159 

باشد و یا در نیوتن می 411نیروی لازم برای حرکت دادن فلایویل بیا از  صورتی کهدر 

در 4-1-2-14و شررایط بنرد  2-5-12آیا شررایط بنرد  ،مواردی که فلایویل وجود ندارد

 رعایت شده است؟ خصوص عملکرد اضطراری کلیدهای برقی

  شود گیریاندازهو یا محاسبه نیوتن باید توسط بازرس  411لزوم نیروی بیا از. 

   

161 
 (2-1-5-12آیا شاخص طبقات وجود دارد؟ )طبق بند 

 گذاری روی طناب فولرادی و شاسری موترور و یرا نشرانگر تواند به صورت نشانهشاخص طبقات می

 الکتریکی مجاز به برق پشتیبان اجرا شود.

   

14 



 

 

 لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی .14

 شرح  ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

    وجود دارد؟  8-12آیا دورانداز اجباری در صورت لزوم مطابق بند  161

162 
نظیر فلایویل و هر قطعه صاف و مدور  در دسترساز قطعات چرخنده  حداقل قسمتیآیا 

 (9-12مشابه در سیستم محرکه )به استثنای فلکه های کششی( ، به رنگ زرد می باشد؟ )
   

163 
 ( بینAC)  r.m.s( یا مقدار DCمدارهای کنترل و ایمنی مقدار میانگین ولتاژ )آیا در 

 (4-1-13ولت کمتر است؟ ) 251هادیاا یا بین هادیاا و زمین از 
 اندازه گیری ولتاژ بین نول و فاز و بین ارت و فاز 

   

    ( می باشد؟ 1-1-2-13آیا شرایط کنتاکتورهای اصلی طبق بند ) 164

    باشد؟می (2-1-2-13)بند  صورت استفاده از رله کنتاکتوری آیا مطابق با خواستهدر  165

166 
 برقی مستقل انجامی دو وسیلهی محرکه اصلی در هر زمان به وسیلههای موتور یآیا تغذیه

 گیرد؟می
 نظیر:  درایو، کنتاکتور، رله کنتاکتور ایمنی 

   

167 

باز نشود و کابین ساکن باشد، آسانسور  616ردیفبرقی مستقل ی وسیله صورتی کهآیا در

-13و  3-7-12شود؟ )طبق بند می شود و یا از تغییر جات بعدی آن جلوگیریمی متوقف

2-1-3) 
 فرمان حرکت در حالت اتصال )در حالت نرمال(  -روش تست: قطب دستی یکی از کنتاکتورها 

   

 

 حفاظت موتور ها .15

 شرح  ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

168 
 ( 5-1-13اند؟ )طبق بند آیا سیم اتصال به زمین و سیم نول همواره از هم جدا شده

  :بین نول و ارت نباید صفر باشد. اهم بعد از قطب کلید سه فاز ساختمانروش تست 
   

169 

موتور در مقابل اتصال کوتاه )سیم زمین(  ،VVVFبدون درایو آیا در آسانسورهای 

 (5-3-13و   4-3-13و   1-3-13حفاظت شده است؟)طبق بند 
  باید در مورد هریک از سیم این بند در صورتی که موتور دارای سیم پیچ های مختلف باشد، مقررات

 .پیچ ها اعمال گردد

   

171 

)اضافه بار   Over Loadدر برابرموتور  ،VVVFبدون درایو آیا  در آسانسورهای 

 (4-3-13و  2-3-13؟)طبق بند محافظت شده است الکتریکی(
  ،در مورد هریک از سیم  بایداین بند مقررات در صورتی که موتور دارای سیم پیچ های مختلف باشد

 پیچ ها اعمال گردد.

  چنانچه موتورهای آسانسور از ژنراتورDC افه بار برابر اضین موتورها نیز باید در تغذیه شوند، ا

 محافظت شوند

   

171 
شود؟)طبق می موتور، مدار اصلی تغذیه قطبهای پیچآیا در صورت افزایا دما در سیم

 (3-3-13بند 
   

15 



 

    باشد؟می (2-6-11آیا عملکرد سیستم کنترل زمانی مطابق بند ) 172

173 
 عملکرد آسانسور تحت تأثیر عملکرد سیستم کنتررل زمرانی قررار ،آیا در هنگام ریویزیون

 (3-2-6-11گیرد؟)طبق بند نمی
   

    باشد؟می آیا سیستم مجاز به کنترل فاز 174

 

 

 اصلیهای . کلید13

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

175 
که قادر بره قطرب حرداکثر جریران در  دو وضعیتیآیا برای هر آسانسور یک کلید اصلی 

 (1-4-13شرایط استفاده عادی از آسانسور باشد وجود دارد؟)طبق بند 
   

176 

 ، تغذیهآیا در زمان قطب کلید فوق

 رو برقرار است؟هروبهای مدار

و  1-6-13و 1-4-13 های)طبق بند

13-6-2) 

    روشنایی کابین -الف

    تاویه )در صورت وجود(  -ب

    پریز نصب شده روی سقف کابین -پ

    هاهفلک اتاقروشنایی موتورخانه و  -ت

    پریز موتورخانه -ت

    روشنایی چاه آسانسور -ث

 زنگ اخبار)زنگ خطر( -ج

 )در صورت وجود(
   

177 
موتورخانه قابرل رویرت بروده و  بره آسرانی و بره های آیا کلید اصلی از ورودی یا ورودی

 (2-4-13سرعت قابل دسترسی است؟)طبق بند 
   

178 
 آیا یک کلید مستقل جات تغذیه مدار کابین وجود دارد؟ )داخل تابلو اصلی(

 (  1-3-6-13)طبق بند 
   

179 
مشترک آیا کلید اصلی متعلق به هر آسانسور به آسانی قابل تشخیص های در موتورخانه

 (2-4-13است؟)طبق بند 
   

181 

موتورخانه شامل چند سیستم محرکه آسانسور باشد، آیا برای هر کابین  صورتی کهدر 

 1-3-6-13 های ل تابلو اصلی( )طبق بندیک کلید مربوطه جداگانه وجود دارد؟ )داخ

 (3-3-6-13و
   

181 
-13و 2-3-6-13 های صلی وجود دارد؟)طبق بندآیا کلید روشنایی چاه در داخل تابلو ا

6-3-3) 
   

182 
 سیستم محرکه متوقف ،آیا با عملکرد یکی از وسایل برقی ایمنی موضوع پیوست الف

 (1-1-2-1-14گردد؟)طبق بند می
   

183 

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

 از هرم جردا شرده و ولت تجاوز نماید ، بطرور مناسربی 51ولتاژ آناا از  قطب کلید اصلی

 (3-5-13)طبق بند علامت گذاری شده اند؟ 
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184 

در صورتی که جدا کردن اتصالات در تابلو نیاز به ابزار خاص )نظیر پیچ گوشتی( نداشرته 

)طبق سازد؟ که اتصال مجدد یلط را ییر ممکن  ی می باشداآن بگونه آیا طراحی باشد ،

 (4-5-13بند 
   

185 
( مری 3-4-13آسانسورهای گروهی شرایط قطب کلیرد اصرلی مطرابق بنرد )آیا در مورد 

 باشد؟
   

186 
این خازن قبل از کلید اصلی قرار  ده از خازن تصحیح ضریب قدرت ، در صورت استفاآیا 

 (4-4-13دارد؟ )
   

 

 عملکردآسانسور . کنترل17

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

187 

 شامل یک وسیله ایمنی برقی مداری کهدر زمین شدن یا  بدنهاتصال  آیا در صورت

 رعایت شده است؟ 3-1-1-14شرایط بند می باشد ، 
 د صفر و وصل کلی -اتصال کوتاه شین ارت تابلو به انتاای مدار ایمنی -)قطب کلید صفر و یک

 قطب شدن فیوز یا اعلان خطای تابلو( -فرماندهی به یک طبقه -یک

   

188 
نمری  ،در دسرترس کلیدهایی که دارای هیچ جزء برقردارِآیا کنترل عملکرد عادی توسط 

 رعایت شده است؟ 1-1-2-14باشد، مطابق بند 
   

189 

های آیا کلید توقف اضطراری با شرایط بند

( در نواحی 3-2-2-14( و )14-2-2-2)

 رو وجود دارد؟هروب

 

 سقف کابین -الف

 (3-2-2-14)طبق بند 
   

 چاهک -ب

 ( 3-2-2-14)طبق بند 
   

 اتاق فلکه  -پ

 (3-2-2-14)طبق بند 
   

 

 ها. دستورالعمل18

 شرح   ردیف

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

191 

 خوانا، قابل فام، ییر قابل پاره شدن و بادوامها و دستورالعملها آیا تمام برچسب

 ( 1-15)طبق بند فلزی یا ییر قابل اشتعال بوده و در محل قابل رویت قرار دارد؟ 
 باشد.استفاده از شابلون و رنگ بلامانب می 

   

191 
 (1-15باشند؟)طبق بند می ها به زبان فارسیو پلاکها ی برچسبآیا همه

 های چند زبانه بلامانب است.ها و پلاکبرچسب 
   

192 

در موتورخانه و (  2-4-15و  1-4-15بند )ی مطابق با خواسته ها آیا برچسب

 نصب شده است؟ روی درب آن
 " ی آسانسورموتورخانه -خطر 

 "افراد ییر مجاز ممنوع یورود کلیه
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193 

های دسترسی و سایر نشانه گذاری ها در دریچه نشانه گذاری درباا و آیا

موتورخانه )شامل دستورالعمل نجات اضطراری، حداکثر بار مجاز روی تیرک یا 

قلاب سقف، جات حرکت کابین روی فلایویل، علائم موتورخانه مشترک و ........(  

 ؟باشند( می4-15مطابق با بند )
  دریچه را مجدداًًً ببندید. -سقوط  خطر":عبارت اخطار دهنده درباا یا دریچه ها" 

   

194 
 باشند؟می ( دارای برچسب5-15های بازرسی و اضطراری مطابق با بند )آیا درب

 " چاه آسانسور -خطر 

 "افراد ییر مجاز ممنوع یورود کلیه

   

195 

که به داخل هایی اتصالات مدارهای و سرسیمها فیوز –ها رله –ها آیا کنتاکتور

گذاری شده کشی علامتطبق نقشه سیم ،شوندمی کنترل یا فرمان واردتابلو 

 (11-15اند؟)طبق بند 
   

    ( تطابق دارد؟11-15آیا کلید سه گوش درب با شرایط بند) 196

197 
؟ می باشدگذاری مناسب علامت نصب شده در موتورخانه دارایآیا کلید سه گوش 

 (11-15)طبق بند 
   

 . تست ها19

 ردیف
 شرح  

 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

198 
 تست پاراشوت )ترمز ایمنی(

 (9-9-6-6) ندنامی م باقینقص  خود،بدون آن،درمحل متعلقات گاورنرو طناب ترمزایمنی، درگیری درحین 

 

   

199 
 گرفتره انجرام تیرموفق برا افترهی کراها ودرسررعت یبارنرام %125 براکرابین ( یجیتردر) پاراشوت اتستیآ 

 (4-8-9بند )طبق است؟

  بار نامی و در سرعت نامی انجام می شود. %111کابین  با  (آنی)تست پاراشوت 

   

    (1-5-8-9گردد؟)طبق بند ی تعادل پاراشوت آزاد میآیا فقط با بالا بردن کابین و وزنه 211

    (9-8-7حالت عادی آن است؟ ) %5آیا شیب کف کابین پس از عملکرد ترمزایمنی کمتر از  `211

    تست بالانس 212

213 
حرکرت بره بالرا  زمران موترور آسانسرور درجارت قررار دارد و هرم هاگیری تعرادل روی ضرربهکه وزنهآیا در زمانی 

 (1-3-9رود؟)طبق بند مینبالا  کابینباشد،می
   

    (Tractionهای کشا )تست 214

    تست کنترل فاز 215

    تست کنترل دما 216

    وسیله زمانی تست 217
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 . مدارک13

 شرح   ردیف
 نتیجه 

 (N/A) خیر بلی

218 
 فرم درخواست بازرسی

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

 .تنظیم کروکی دقیق در این فرم الزامی است 
   

    مشخصات فنی آسانسور 219

    فرم تأییدیه اجزاء 211

    تصویر پروانه ساختمان 211

    تصویر قرارداد سرویس و نگاداری حداقل یکساله 212

    نقشه و دفترچه محاسبات 213

214 

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

 مالکران »و « مردیر سراختمان»تواند شرکت فروشرنده آسانسرور یرا مالرک باشرد، ولری گذار میبیمه

 نامه باشند.جزو ذینفعان بیمه نامبه صورتبیید  با «ساختمان

   

215 
 پروانه طراحی و مونتاژ معتبر شرکت فروشنده آسانسورتصویر 

 اطلاعراتی شررکت بازرسری قابرل ردیرابی باید در بانرک ت در پرونده های بازرسی ندارد و نیازی به ثب

 باشد.
   

216 

 قفل درب( -ضربه گیر -ترمز ایمنی -قطعات ایمنی )گاورنر معتبر تصویر گواهینامه

/ گواهینامه قفل  6-7-7و  5-7-7)،(ترمز ایمنی/گواهینامه  4-8-9و 6-8-9و 9-8-5-2)

و   1-3-4-11و   2-4-11و    1-4-11و    9-9-9و     6-6-9-9و    4-9-9) ،درب( 

 / گواهینامه گاورنر(5-3-4-11و     3-3-4-11و   11-4-3-2
 یرابی رد باید در بانرک اطلاعراتی شررکت بازرسری قابرل ت در پرونده های بازرسی ندارد ویازی به ثبن

 باشد.

   

 

 

 

 

 
 

 :فنی آسانسور بازرس و امضاء نام               

 :تاریخ                                  
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