
 

 

  
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد
Islamic Republic of Iran 

INSO 

 7985 استاندارد ايران سازمان ملی 5897

 Iranian National Standardization Organization 1st. Revision تجديدنظر اول

6981  2017 

 
  -قفل در -آسانسور

 آزمون هاي و روش ها یژگيو
 

 

 

 

 

 

 

Lift- Door lock- Specifications and 

test methods 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICS: 91.140.90  



  6981سال )تجديد نظر اول(: 5897استاندارد ملی ايران شماره 

 ج 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 2952غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پالک  تهران، ضلع جنوب

 ایران -تهران 35399-9315: یصندوق پست

 44495593-9تلفن:

 44449381و  44449848دورنگار: 

 کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

 ایران -کرج  13949-391صندوق پستی: 

 (829)12489813-4تلفن: 

 (829)12484335دورنگار: 

 standard@isiri.gov.irرایانامه: 

 http://www.isiri.gov.irوبگاه: 

 

 

 

 
Iranian National Standardization Organization (INSO) 
No. 2592 Valiasr Ave. South western corner of Vanak Sq. Tehran, Iran 

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran 

Tel: + 98 (21) 88879461-5 

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103 

 

Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran 

Tel: + 98 (26) 32806031-8 

Fax: + 98 (26) 32808114 

 

Email: standard@isiri.gov.ir 

Website:http://www.isiri.gov.ir 

  

mailto:standard@isiri.gov.ir
http://www.isiri.org/


  6981سال )تجديد نظر اول(: 5897استاندارد ملی ايران شماره 

 د 

 

 به نام خدا

 ايرانآشنايی با سازمان ملی استاندارد 

 صتنعتی  و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

نظتران مراکتو و مؤسستات    صتاحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیوندر حوزه تدوین استاندارد

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می
کننتدگان،  ن حت  و نفتع، شتامو تولیدکننتدگان، مصتر      صتاحبا  ۀفناوری و تجاری است که از مشتارکت آگاهانته و منصتفان   

نتوی    شتود. پتی   دولتی حاصو میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

دریافتت  شتود و پت  از    های مربوط ارسال متی  نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی
به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننتد   نیو با رعایت ضوابط تعیین شده تهیته متی   صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شتود. بتدین ترتیتب،     چتاپ و منتشتر متی    ملتی ایتران   بررسی و درصورت تصویب، بته عنتوان استتاندارد    ،درکمیته ملی طرح
ملی استاندارد مربوط  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 ده باشد.به تصویب رسی شود تشکیو میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدک  غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشور  9

هتای ختاک کشتور، از آخترین      استانداردهای ملی ایران ضمن تتوجه به شترایط کلتی و نیازمنتدی   کند. در تدوین  فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت  بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می
محیطتی و اقتصتادی، اجترای بعضتی از      و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیتت محصتو ت و مالحظتات زیستت    

داخو کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عتالی استتاندارد، اجبتاری     استانداردهای ملی ایران را برای محصو ت تولیدی

المللتی بترای محصتو ت کشتور، اجترای استتاندارد کا هتای صتادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهای بتین . سازمان میکند
ها و مؤسسات فعال در  ات سازمانکنندگان از خدم به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری  درجه

هتا و   محیطی، آزمایشگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظتام   گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایو سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 
ها ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن حیت ایران ارزیابی میتأیید صال

المللی یکاها، واسنجی وسایو سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانران از دیگر وظایف این برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ای

                                                 
 

 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «آزمون هاي و روش ها یژگيو -قفل در -آسانسور»

 )تجديدنظر اول(

 سمت و/يا محل اشتغال: رئیس:

 حریری، فرید

 ارشد مهندسی انتخاب مواد( )کارشناسی

 شرکت سیماتکسان

  دبیر:

 جاللی طباطبایی، بهنام

 مهندسی مکانیک()کارشناسی 

 قرن فو د یاآرشرکت بازرسی مهندسی 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ، عبدالرضاشناس ح 

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 شرکت روانکار

 ، مجتبییذوالفقار
 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 رحیمی، میثم

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 قرن فو د ایآرشرکت بازرسی مهندسی 

 رعایایی، مهرداد
 )کارشناسی مهندسی برق(

 شرکت بهران آسانبر
 

 یدرضاحمرهی، 

 )کارشناسی ارشد مهندسی نفت(

 شرکت ارتقاء گستر پویا

 زارع پور، حیدر

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 کارشناس استاندارد

 

  

 سخاوت، علیرضا
 مکانیک()کارشناسی ارشد مهندسی 

 فراز نماشرکت ستاره 
 

 عطاریان، شهریار

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 جامعه ممیوی و بازرسی ایران
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 سمت و/يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ینمحمدامموسوی، 

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

 نوشادی، جواد
 برق()کارشناسی مهندسی 

 شرکت توان اوج پیما آسانبر
 

 وجدانی، غدیر

 )کارشناسی مهندسی جوش(

 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 

 یوسفی، محمدعلی
 )دیپلم(

 یبرق پلهقطعات آسانسور و  دکنندگانیتولانجمن 
 

  ويراستار:

 وحید مهاجردوست،
 (آ ت ینماش )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 استاندارد ایرانسازمان ملی 
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 مندرجاتفهرست 

 صفحه عنوان

 ح گفتار یپ

 ط  مقدمه      8

 3 کاربرد دامنه و هد  3

 3 الوامی مراجع 2

 2 تعاریف و اصطالحات 1

 2 عملکرد نحوه و ها یژگیو 5

 2 سقوط خطر برابر در حفاظت 5-3

 1 طبقه و کابین بین شدن قیچی از پیشگیری 5-2

 1 اضطراری کردن باز و کردن قفو 5-1

 5 اضطراری کردن باز 5-5

 9 نیکاب و طبقه در بودن بسته اثبات یبرا یبرق هلیوس 5-9

 9 در بودن قفو و بودن بسته اثبات ویوسا یبرا مشترک الوامات 5-9

 9 اند شده متصو هم به مکانیکی طور به که یا لنگه چند عمودی یا افقی کشوئی درهای 5-9

 9 نمونه آزمای  برای آزمون شرایط 9

 9 کاربرد دامنه 9-3

 9 آزمون دامنه و موضوع 9-2

 4 شود ارائه دیبا که یمستندات 9-1

 4 آزمون یها نمونه 9-5

 5 ها یبررس و ها آزمون 9-9

 32 ها قفو از یخاص انواع به مربوط یها مونآز 9-9

 31 ینوع آزمون یگواه 9-9

 31 شخصاتم پالک 9

 35 ینوع آزمون یگواه فرم ی نمونه (یالوام) الف وستیپ

 EN 80-20,50 39 استاندارد با متناظر یربندهایز جدول (دهنده یآگاه) ب وستیپ
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 گفتار پیش

تدوین و منتشر  3141که نخستین بار در سال « آزمون های و روش ها یژگیو -قفو در -آسانسور»استاندارد 
 دنظریتجدبار مورد  اولینمربوط برای  یها ونیسیکم دییتأشد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و 

ششمین اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد مکانیک و فلو شناسی  هشتاد و پانصد وقرار گرفت و در یک هوار و 

قانون اصالح قوانین و مقررات  1تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  38/38/59مورخ 
استاندارد ملی ایران منتشر  عنوان به، 3193ماه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن 

 شود. می

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 
 ٔ  نهیدرزمهای ملی و جهانی  . برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحو ت و پیشرفتشوند یمنگارش( تدوین 

، استانداردهای ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که خدمات وصنایع، علوم 

 موردتوجهفنی مربوط،  ونیسیدر کمبرای اصالح یا تکمیو این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر 
 استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران ؛ قرار خواهد گرفت

 .شود یم 3141: سال 9549این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شماره 

 :باشد یماست به شرح زیر  قرارگرفته مورداستفادهمنابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد 

EN 81-50: 2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations 

and test claus 5.2 

EN 81-20: 2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the 
transport of persons and goods clauses 5.3.8.1, 5.3.8.2, 5.3.9, 5.3.9.3, 5.3.9.4, 5.3.10, 5.3.11 

& 5.3.8.1 
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 مقدمه 0

و  شده پرداختهدر این استاندارد ملی به کلیه خطرات ایمنی مرتبط با عملکرد قفو در آسانسور  0-6
 است: شده نیتدوقوانین متناسب با آن به شرح زیر 

خرابی  حا ت گرفتن همه نظر با در محاسباتی کدهای و مهندسی قواعد و ضوابط مطاب  -الف

 ؛اند شده یطراح

 دارند؛ نقص بدون برقی و مکانیکی ساختار -ب

 ؛اند شده ساخته مناسب کیفیت و کافی مقاومت با مواد از -پ

 است؛ عیب بدون -ت

 .است نشده استفاده آزبست مانند مضر مواد از -ث

که حتی در صورت  یا گونه به، شود یمقفو در در شرایط کارکرد و تعمیرات خوبی نگهداری  0-2

اطمینان از عملکرد ایمن در طول مدت استفاده، تمام  منظور به. دینما یمابعاد موردنیاز را برآورده  3فرسودگی
در طول زمان  تنها نهدر این استاندارد باید  شده نییتع 2آزاد یها فاصلهاجواء قفو در نیازمند بازرسی هستند. 

 .آسانسور نیو برقرار بماند یده  یسروآسانسور، بلکه در زمان  یبردار بهرهقبو از  یها آزمونبازرسی و 

 یقابو بازرس دیهم با شده( مهروموم ایو   یاز سرو نیاز بیمثال  یو نگهدار ندارند )برا ریبه تعم ازیکه ن یقطعات - يادآوري

 باشند.

خاک در  یکار طیو شرا ینیب  یپقابو  یطیکه اثرات مح شود یم دیو تول یطراح یا گونه به قفو در 0-9
 وارد نکند. یآن خلل منیعملکرد ا

در حوزه  شده یطراح یبارها یبرا قفو در منیاست که کارکرد ا یا گونه بهقطعات تحت بار  یطراح 0-4

 گردد. نیلحاظ شده، تضم بار اضافه هرگونهعملکرد و 

                                                 
 

 
1 -Wear 

2 -Clearance 
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 آزمون هاي روش و ها یژگيو –در قفل –آسانسور

 و دامنه کاربردهدف  6

 طبقات و کابین مربوط قفو در یها آزموننحوه عملکرد و  ،ها یژگیوتعیین  ،هد  از تدوین این استاندارد

 که برای حفاظت در برابر خطر سقوط افراد در چاه یا جلوگیری از حرکت آسانسور هنگام باز ،آسانسور است
 یکیدرولیو ه یبرق یکه در آسانسورها نیدر مورد انواع قفو در طبقه و کاب و رود یمکار  هب ،در طبقهبودن 

 کاربرد دارد. رندیگ یمقرار  مورداستفاده

  الزامی مراجع 2

 ها ارجاع داده شده است.صورت الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به 

 شوند. آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب می ترتیب،بدین
ها و تجدیدنظرهای بعدی آن که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی 

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامآخرین تجدیدنظر و اصالحیههمواره 
 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

2-1    BS EN 60529:1992+A2:2013, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

(، با ااستفاده از IP)کد  هادرجات حفاظت تامین شده توسط محفظه، 3159سال : 2494استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است. IEC 60529:1989+A1:1999+A2: 2013استاندارد 

2-2    BS EN 60947-5-1:2004+A1:2009, Low-voltage switchgear and controlgear 

 3-9قسمت  جموعه وسایو قطع و وصو و فرمان فشار ضعیف، م3144: سال 5419-9-3استاندارد ملی ایران شماره -يادآوري

 با استفاده از استاندارد ،وسایو مدار فرمان الکترومکانیکی -وسایو مدار فرمان و اجواء قطع و وصو 

IEC 60947-5-1:2003 .تدوین شده است 

2-3    BS EN 60947-4-1:2010+A1:2012, Low-voltage switchgear and controlgear 

 قسمت–مجموعه وسایو قطع و وصو و فرمان فشار ضعیف ، 3158: سال 5419-5-3استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

کنتاکتورهای الکترو مکانیکی و راه اندازهای -کنتاکتورها و راه اندازهای موتوری -کنتاکتورها و راه اندازهای موتوری 5-3
 تدوین شده است. IEC 60947-4-1: 2009، با ااستفاده از استاندارد موتوری

2-4    BS EN 60112:2003+A1:2009, Method for the determination of the proof and the 

comparative tracking indices of solid insulating materials 

ص مقاومت در برابر ایجاد ای و شاخ مقایسه  روش تعیین شاخص، 3158: سال 35511استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است. IEC 60112: 2009، با ااستفاده از استاندارد مسیر جریان خوشی مواد عایقی جامد
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 تعاريف و اصطالحات 9

 :رود میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار 

9-6  

 زبانه و محل قرارگیري

locking elements 

 .کند میمکانیکی عمو  صورت بهکه برای جلوگیری از باز شدن در طبقات آسانسور  ،بخشی از قفو است

9-2  

 بدنه 

main body 

 .باشد میکلیه اجوای قفو  رندهیدربرگکه  ،شی استبخ

9-9  

 برقی در لواليی یوسیله ايمن 

electric safety device for hinged door 

درگیری اجواء قفو  دیگری برای اطمینان از ر وکه یکی برای اطمینان از بسته بودن د ،شامو دو بخ  است

 .رود میکار  هب ،(کننده با در )قفو بودن

9-4  

 برقی در اتوماتیك یوسیله ايمن 

electric safety device for sliding door 

 .رود میکار  هب ،مکانیکیدرگیری کامو قسمت بسته بودن و که جهت اطمینان از  ،بخشی از قفو است

 عملکردو نحوه  ها ويژگی 4

 در برابر خطر سقوط حفاظت 4-6

 .باشد پذیر امکاندر نباید  قفو در کارکرد طبیعی، باز کردن
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 پیشگیري از قیچی شدن بین کابین و طبقه 4-2

 .باشد پذیر امکاننباید  ،حرکت کابین یا ادامه حرکت آن در صورت باز بودن در،

 اضطراري کردن باز و کردن قفل 4-9

باید  ،این قفو بودن .باید مقدم بر حرکت کابین باشد ،در طبقه در حالت بسته مؤثرقفو کردن   4-9-6

 تشخیص داده شود.، EN 81- 20استاندارد  5.11.2 بندریزبا  مطاب توسط وسیله ایمنی برقی 

استاندارد مطاب  الوامات باشد ) IP4Xکمتر از  ای یدرجه حفاظت مساو که یدرصورت  4-9-2

EN60529حداقو  دیبا ییهوا آزاد یها (، فاصلهmm 1 حداقو  دیبا یخوش یها فاصله وmm 5 یها و فاصله 

 باشد. mm 5حداقو  یی بایدقطع کننده بعد از جدا یکنتاکتها

 .ابدیکاه   mm 1به  تواند یبهتر باشد، فاصله خوش م IP4Xکه درجه حفاظت از  یموارد در

و از فلو  (1-2-9-9 بند )مطاب  زیر باید در برابر ضربه مقاوم باشد ها آناجوای قفو و اتصا ت   4-9-9

 باشند. شده تیتقویا با فلو باشد  شده ساخته

طور  کند باید به را اثبات می های در منی برقی که وضعیت قفو بودن لتهای  وسیلهای از  قطعه  4-9-4

نماید.  عمو 3مثبت )با وصو مدار( و مستقیم، بدون دخالت مکانیوم واسط دیگری، توسط جوء قفو کننده

 در صورت لووم قابو تنظیم باشد. یول 2این قطعه باید محفوظ از خطا

 حالت خاص 4-9-4-6

ای در برابر رطوبت و انفجار دارند،  های ویژه در شرایطی که نیاز به حفاظت مورداستفادهوسایو قفو کننده  

ی ایمنی برقی که  تواند فقط مثبت باشد، مشروط بر آنکه ارتباط بین قفو مکانیکی و وسیله اتصال مذکور می
 کند، تنها توسط تخریب عمدی قفو قابو قطع شدن باشد. وضعیت قفو بودن را اثبات می

و  تغییر شکو دائمی مقاومت نموده قفو باید بدون ،9 بنددر  شده داده شرح ونآزم حیندر   4-9-7

 :زیر باشد صورت بهباید  ،در باز شدنحداقو نیروی وارده در سطح قفو در جهت 

 .در مورد درهای کشویی N 3888–الف 

 .در مورد درهای لو یی 1بر روی زبانه قفو N 1888–ب 

                                                 
 

 
1- Locking element 

2- Fool-proof 

3 - Locking pin 
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1-9-4 .ردیفنر انجام گ ای یدائم یآهنربا ن،یگران  زم یرویتوسط ن دیعمو قفو شدن و تداوم آن با 

باشد که در  یا اندازه ها به باشند و طول آن شده تیحرکت هدا یعمو کنند و دارا یبا فشردگ دیبا فنرها

 آن موجود باشد. یها حلقه نیب ییو فضا دیایدرنصورت کامالً فشرده  باز شدن قفو، فنر به ی لحظه

 قفو را باز کند. دیگران  نبا یرویبه نحو مطلوب عمو نکند، ن یلی)فنر( به هر دل یدائم یآهنربا که یدرصورت

بمانند،  یدر حالت قفو باق یدائم  یمغناط کیاجواء قفو کننده در محو خود توسط عمو  که یدرصورت

 حرارت(. اینمود )مثالً با استفاده از ضربه  یرا خنث یاثر نیچن یا ساده یها بتوان با روش دینبا

5-9-4 ،آن را مختو نماید صحیحکارکرد  تواند میکه  ،گردوخاکخطر جمع شدن قفو باید در برابر  

 محافظت شود.

تواند  ها می باشد. مثالً صفحات این قسمت ریپذ امکان یآسان کننده باید به بازرسی قطعات عمو  4-9-9

 شفا  باشد.

های محکم کننده درپوش باید از  قرار دارد پیچ ای جعبهدر داخو  3اتصا ت قفو که درصورتی  4-9-8

 بمانند و به چاه نریوند.بدنه یا درپوش درپوش در  بازنمودنباشد که در هنگام  2نوعی

 اضطراري کردن باز 4-4

قابو باز شدن  زیر شکو ، با ابعاد استاندارد طب گوش سه دیبه کمک کل رونیاز ب دیطبقه با یاز درها کیهر 

 (3شکو  )مطاب  باشد.

 

                                                 
 
 

1 - Captive type 
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 (در قفل بازکننده) گوش سه کلید -6شکل 

 و کابین وسیله برقی براي اثبات بسته بودن در طبقه 4-7

EN 81- 20،  4-7-6استاندارد  5.11.2.5زیربند منی برقی مطاب  باای  وسیلههر در باید مجهو به یک  

 برآورده شوند. 2-5  شرایط مندرج در زیربند که طوری بهبرای اثبات حالت بسته بودن آن باشد، 

، این وسیله کنند یعمو م زمان همطور  در مورد درهای کشویی افقی طبقه که با در کابین به  4-7-2

شرط آنکه قفو شدن منوط به بسته  که برای اثبات حالت قفو شدن است، یکی باشد به ای وسیلهتواند با  می
 شدن مطمئن در طبقه باشد.

شو در یا بر روی ابوار  باید بر روی لبه بستهدرهای طبقات لو یی باشند، این وسیله  که درصورتی  4-7-9

 ، نصب شود.کند یمکانیکی که بسته شدن در را اثبات م

 وسايل اثبات بسته بودن و قفل بودن در الزامات مشترک براي 4-1

باشند بعد از یک عمو  عادی در دسترس اشخاک می صورت بهکه  ییها حرکت آسانسور از محو  4-1-6

 با در باز یا غیر قفو نباید ممکن باشد. دهد یتنها که بخشی از مراحو عملکرد عادی را تشکیو نم
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)مانند زبانه یا اهرم  جوء قفو کننده وسایلی )مانند کنتاکت ایمنی( که برای اثبات موقعیت یک  4-1-2

 باشند. 3روند باید دارای عملکرد مثبت قفو( به کار می

 اند شدهمتصل  به هم مکانیکی طور بهکه  اي لنگههاي کشوئی افقی يا عمودي چند در 4-5

باید  ،اند شده مکانیکی به هم متصو بااتصالمستقیم و به گونه کشوئی عمودی یا افقی که  درهای  4-5-6

 :زیر را دارا باشندط یشرا

 ،دیگر های لنگهکردن همان لنگه از باز شدن  به شرطی که قفودر، یک لنگه  تنهاقفو کردن  -الف
 جلوگیری کند.

روی استاندارد، بر  این 2-9-5  و 3-9-5  بندهایریبسته شدن در مطاب  ز کننده اثباتقرار دادن وسیله  -ب

 در. های لنگهیکی از 

با  :مثال براییرمستقیم جفت شده باشند )غگونه  بهمکانیکی و  صورت بهدر  های لنگه که وقتی  4-5-2

که در برابر هر نیروی  ،باید طوری طراحی شود ،شدن وجور جفتطناب فو دی، تسمه یا زنجیر( چنین 

کنترل شود. تنها قفو کردن یک لنگه  ،ای دوره صورت به، پایداری نماید و ساختار آن نشده بینی پی طبیعی 
حالت بسته سایر  .جلوگیری کنددر، دیگر  های لنگه باز شدناین قفو کردن تکی از مجاز است به شرطی که 

 5.11.2.5بندزیرایمنی برقی )کنتاکت( برقی مطاب  با  وسیله بهباید  ،اند شدهکه با ابوار مکانیکی قفو ن ها لنگه

 ، مجهو شوند.EN 81- 20استاندارد 

متصو  گریکدیبه  یکیطور مکان و به قیماًمستکه  یا چند لتهیا تاشو  ییکشو یمورد درهادر   4-5-9

 :باشند یمجاز م ریهستند، موارد ز

 :3-9-5  بندریز موردنیازتعبیه وسیله  -الف

 بر روی یک لته )لته جلویی در درهای تلسکوپی(؛ یا -3-الف 

 اتصال مکانیکی بین این جوء و لته مستقیم است؛ و که درصورتیانداز در،  بر روی جوء راه -2-الف 

                                 از 5.2.5.3.1 بنتتدریز (cمتتورد در  دهذکرشتتشتترایط  کتتهدرصتتورتیلتتته،  کیتت کتتردن فقتتطقفتتو  -ب
EN 81- 20: 2014  ،در  ها لته شدنقالب  واسطه به تنهایی به کردنقفو  نیکه ا ای گونه بهبرقرار باشد

 .جلوگیری کند تلسکوپی یا تاشو یدر درها گرید های(لته )از باز شدن  ،حالت بسته

                                                 
 
 
 شود. اثباتقفو شدن  ان،یجر یا برقراربمعناست که  نیعملکرد مثبت بد -3
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هنگام بسته بودن در،  یبه لته عقب ییقالب کردن لته جلو و تلسکوپیدر  یها از لته کیهر  ورق 3خم پشتی
 حساب به میمستق یکیمکان اتصال کی، کنند چنین اتصالی را ایجاد میکه  2ویصفحه آو یرو یها قالب ای

اتصال باید  نی. استین یازین 3-9-5  زیربند مطاب  ای وسیله به ،ها لتههمه  یرو ویدل نیو به هم ندیآ یم

 زیربند ها مطاب  این وسیله مقاومتباید الوامات  برقرار بماند  کننده تیهدااجواء  شکستن حتی در صورت
ها  اجواء قالب لته یطراحپوشانی در  میوان هم ینکمتربا رعایت  EN 81- 20: 2014استاندارد  5.3.11.3

 .تأمین شوند ،باهم

 .دنشو یمحسوب نم کننده هدایت، ریو با  و آستانه پایین اجواء ویصفحه آو -يادآوري

به  یکیو مکان غیرمستقیم طور بهلته بوده که  نیمتشکو از چند یی کابیندر کشو که درصورتی  4-5-4

با  3-9-5  زیربند در ذکرشدهنصب وسیله تسمه(،  ای ریمتصو باشند )برای مثال توسط طناب، زنج گریکدی
 رعایت شرایط زیر بر روی یک لته مجاز است:

 این لته، لته محرک در نباشد؛ و -الف

 به جوء محرک در متصو باشد. مستقیماًو  یکیمکان طور بهلته محرک  -ب

 نمونه ونط آزمون براي آزميشرا 7

 کاربرد دامنه 7-6

 که ای قطعههر . باشد میاجرا  قابو آسانسوروجود(  در صورتو کابین ) طبقات درهای قفو برای ها روش این

 را قفو نماید، قسمتی از مجموعهمشارکت  بودن قفو بررسی همچنین و طبقات درهای کردن قفو در

 .دهد یم تشکیو

 آزمون دامنه و موضوع 7-2

 با آن تطاب  بررسی و شود می مربوط آن عملکرد و ساختار به که مواردی بررسی برای باید قفومجموعه 
 .گیرد قرار آزمون تحت استاندارد این الوامات

عملکرد  و بوده مناسب یها اندازه دارای قفومجموعه  برقی و مکانیکی قطعات که شود بررسی باید ویژه به

 (3-2-9-9 )مطاب  با زیربند  .ندهند دست از سای  ویخصوک به دل به و زمان گذشت با را خود ایمن

                                                 
 
 

1-Back fold 

2-Hanger plate 
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 مقاوم یا و گردوغبار، آب برابر در مقاومساختار ) باشد ای-ویژه شرایط دارای قفو مجموعه که باشد  زم اگر 
 از استفاده با مکمو یها آزمون یا وها  بررسی و نموده عنوان را مطلب این باید متقاضی(، انفجار برابر در

 .گیرند انجام مربوطه ضوابط و استانداردها

 شود ارائه بايد که مستنداتی 7-9

6-9-7 عملکرد توصیف با چیدمانشماتیک  یها نقشه 

 را است زیر موارد شامو که کننده قفو وسیله ایمنی و عملکرد به مربوط جوئیات تمام بایدها  نقشه این 
 :دهد نشان روشن صورت به

 منیای  وسیله در آن که یا نقطه و کننده قفو اجوای مؤثر درگیری کارکرد عادی کهعملکرد وسیله در  -الف

 را نشان دهد کند می عمو برقی

 وسیله؛ این عملکرد، باشد موجود قفو وضعیت مکانیکی بررسی برایای  وسیله که درصورتی -ب

 اضطراری؛دربازکن  کلید عملکرد و کنترل -پ

 .2نامی جریان و 3نامی ولتاژ مقدار و( .D.C یا ؛ وA.C) جریان نوع -ت

2-9-7 مربوطه راهنمای با( مونتاژ) مجموعه نقشه 

 برای که هایی آنویژه  به است مهم کننده قفو ی وسیله عملکرد برای که قطعاتی تمامی بایدها  نقشه این 

 نوع، اصلی قطعات فهرست باید نقشه راهنمای یک .دهد نشان را است  زم استاندارد این الوامات با مطابقت
 .کند مشخص را )اتصا ت( کننده وصو قطعات مشخصات و رفته بکار مواد

 آزمون يها نمونه 7-4

 .شود داده تحویو آزمایشگاه به باید در قفو مجموعه یک

 نیو دیگر یتولید نمونه یک روی بر بعداً باید آزمونشود  می انجام نمونه پی  یک روی بر آزمون چنانچه

 .گردد تکرار

 در یک رویباید  قفو شود، نصب مربوطه در روی قفو که باشد پذیر امکان زمانی فقط آزمون که درصورتی 

 نمونه با مقایسه در ،در ابعاد وجود بااین. گردد نصب رد،یگ یم قرار مورداستفاده عادی حالت در که کامو

 .است کاه  قابو نباشد تأثیرگذارها  آزمون نتایج در که درصورتی واقعی

                                                 
 
 

1- Rated voltage 
2- Rated current 
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 ها بررسی وها  آزمون 7-7

6-7-7 عملکرد آزمون 

 الوامات با مطابقت و قفو مکانیکی و برقی قطعات ایمنی با توأم صحیح عملکرد بررسی آزمون این از هد  

 .نماید مطابقت درخواست، در شده مشخص های ویژگی با باید قطعات این همچنین .باشد می تاندارداس این

 :که شود تصدی  باید ویژه به 

)مطاب  . باشد mm 9 حداقو برقی منیای  وسیله عملکرد از قبو کننده قفو قطعات درگیری طول -الف

 (2شکو

 

 

 از اجزاء قفل کننده يیها مثال -2شکل 

 

جوو  که عمو یک با، باشد می افراد دسترس در عادی صورت به که محلی از آسانسور انداختن کاره ب -ب
 مطاب ) باشد ممکن نباید نشده، قفو یاباشد  می باز آسانسور در که یدرحال ستینعملکرد عادی 

 (.3-9-5  زیربند

2-7-7 مکانیکی يها آزمون 

 .باشند می قفو برقی اجواء و کننده قفو مکانیکی اجواء پایداری بررسی منظور بهها  آزمون این

 آن انداختن بکار برای معمول طور به که وسایلی توسط، عادی کارکرد وضعیت در نمونه قفو یک عملکرد
 .شود می کنترل باشند، می

 .شود کاری روان قفو ی سازنده دستورالعمو طب  بر باید نمونه 

 در باید دوام آزمون نمود کنترل عملکرد های حالت در را قفو مختلف های روش توان به می که هنگامی 
 .گیرد انجام شود، می اعمال اجواء روی که نیروهایی  نظر از وضعیت نیتر نامناسب

 .شود ثبت مکانیکی یا برقی شمارنده توسط باید قفو قطعات حرکت و عملکرد کامو یها دوره تعداد

 دوام آزمون 7-7-2-6
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 یک) گیرد قرار آزمون مورد( ± 3% ) کامو دور میلیون یک رضتمع در باید وتقفمجموعته  7-7-2-6-6
 ممکن جهت دو هر در حرکت مسیر کو طول دراجوا قفو کننده  وبرگشت رفت حرکت یک شامو دور

 (.باشد می

cpm آهنگ با و ضربه بدون ،یآرام به باید قفوکننده  عمو اجواء ران 
 .شود انجام( ± 38 %) 398

 برابر دو معادل جریانی و نامی ولتاژ تحت مقاومتی مدار یک با باید قفو برقی اتصال دوام، آزمون هنگام 

 .گیرد قرار نامی جریان

 روی بر دوام آزمون باشد قفو زبانه موقعیت یا و قفو پین برای مکانیکی کنترل وسیله به مجهو قفو چنانچه
 .گیرد انجام باید( 3 %) دور هوار صد یک با وسیله این

 .گیرد صورتcpm 98 (%38 ) آهنگ با و ضربه بدون ،یآرام به باید قفوکننده  عمو اجواء ران 

 ايستايی آزمون 7-7-2-2

 و s 188 زمان مدت در ایستا نیروی اعمال با باید آزمون روند، می بکار لو یی درهای در که هایی قفو برای

 .پذیرد انجام N 1888 تا تدریجی افوای 

. شود اعمال دینما یبازم را در کننده استفاده که یا فاصله دورترین در و در شدن باز جهت در باید نیرو این 

 .باشد می N 3888، کشویی درهای قفومجموعه  مورد درشده  اعمال نیروی

 پويايی آزمون 7-7-2-9

 .گیرد قرار ضربه آزمون معرض در شدن باز طر  به ،در باید است بسته وضعیت در قفومجموعه  که هنگامی

 آزاد سقوط اثر در m 9/8 ارتفاع ازکه  kg 5 جرم به صلب جسم یک توسط  دشدهیتول ضربه مشابه باید ضربه
 .گردد اعمال شود، می رها

9-7-7 مکانیکی يها آزمون براي پذيرش محدوده 

)طب   پویایی آزمون و( 2-2-9-9  )طب  زیربند ایستایی آزمون ،(3-2-9-9  زیربند )طب  دوام آزمون از بعد
 گذارد، یم منفی اثر ایمنی روی که شکستگی یاشکو  رییتغ سائیدگی، گونه چیه نباید (1-2-9-9  زیربند

 .شود ایجاد

                                                 
 
 

1- Cycle Per Minute 
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4-7-7 برقی آزمون 

 ها کنتاکت دوام آزمون 7-7-4-6

 .باشد یم 3-3-2-9-9  زیربند در مندرج دوام آزمون شامو آزمون این

 مدار قطع براي توانايی آزمون 7-7-4-2

 طب  بر باید آزمون. شود بررسی برقی مدار کامو قطع توانایی و شود انجام دوام آزمون از بعد باید آزمون این 
 .شود انجام BS EN 60947-5-1 ملی استاندارد و EN 60947-5-1و  EN 60947-4-1 استاندارد

 اعالم سازنده توسط باید رندیگ یم قرار مورداستفادهها  آزمون مبنایعنوان  به که نامی ولتاژ و جریان مقادیر 

 .شوند

 :شوند گرفته نظر در زیر مطاب  باید نامی مقادیر باشد نشده تعیین مقادیر چنانچه

 ؛A 2 و V 218 متناوب جریان -الف

 ؛A 2 و V 288 مستقیم جریان -ب

 ؛ وD.C جریان شرایط دو هر برای باید مدار قطع قابلیت باشد نشده مشخص مقادیر از یکی که درصورتی 

A.C. گیرد قرار آزمون مورد. 

 ریپذ امکان وضعیت چندین در آن نصب چنانچه و شود انجام قفو مجموعه کارکرد وضعیت در بایدها  آزمون
 .گیرد انجام حالت نیتر نامناسب در باید آزمون باشد

 قرار مورداستفاده عادی کارکرد در کهگونه  همان برقی یکش میس و ها درپوش با باید آزمون مورد نمونه

 .باشد ردیگ یم

          تا s 9 زمانی فواصو و عادی سرعت در مرتبه 98 باید (.A.C) متناوب جریان های قفو 7-7-4-2-6

s 38 داقوتح دتتم به باید اتصال. نمایند بسته و باز را نامی اژتولت 338 % معادل ولتاژ تحت یمدار برق یک      

s 9/8 .برقرار بماند 

 باید مدار قدرت ضریب. باشد سریصورت  به مقاومت یک و( چوک) القاء خود چیپ میس یک شامو باید مدار 

89/89/8 باشد سازنده توسط شده مشخص نامی جریان برابر 33 باید آزمون جریان شدت و باشد. 

         تا s 9 زمانی فواصو و عادی سرعت در مرتبه 28 دیبا (.D.C) مستقیم جریان یها قفو 7-7-4-2-2
s 38 حداقو باید اتصال. نماید بسته و باز را نامی ولتاژ 338 % معادل ولتاژ تحت برقی مدار یک s 9/8 برقرار 

 .بماند

 باید قطعات این مقادیر و باشد سری صورت به مقاومت یک و( چوک) القاء خود پیچ سیم یک شامو باید مدار
 .برسد آزمون پایدار جریان 59/8 به جریان ms 188 در که باشد چنان

 .باشد سازنده توسطشده  اعالم نامی انیجر 338 % باید آزمون جریان
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 برقی قوس یا خوش گونه چیه که بود خواهند بخ  تیرضا و مطلوب صورتی درها  آزمون 7-7-4-2-9
 .نشود ایجاد دهد قرار تأثیر تحت را ایمنی که خرابی نوع هیچ و 3نشده تولید

 نشتی هاي جريان برابر در پايداري آزمون 7-7-4-9

 ولتاژ با متناوب جریان منبع به باید الکترودها. شود انجام EN 60112 استانداردبر طب   باید آزمون این

 .شوند وصو Hz 98 و V 399 سینوسی

 هوايی فواصل و خزشی فواصل آزمون 7-7-4-4

 .باشد 2-1-5 زیربند  طب  باید هوایی فواصو و خوشی فواصو

 آن دسترس در اجزاء و ايمنی هاي کنتاکت براي مناسب الزامات آزمون 7-7-4-7

 .باشد مناسب صورت به قفو قرارگیری ترتیب و شود انجام نصب موقعیت در باید آزمون این

 ها قفل از خاصی انواع مربوط به يها آزمون 7-1

6-1-7 لنگه چندين با افقی يا عمودي کشويی درهاي مخصوص هاي قفل 

 طب  مکانیکی غیرمستقیم ارتباط یا 3-9-5  زیربند طب ها  لنگه بین مکانیکی مستقیم ارتباط که وسایلی
 .ندیآ یم بحسا به قفو مجموعه از قسمتیعنوان  به کنند یم برقرار را 2-9-5  زیربند

 تعداد. گیرند قرار آزمون مورد 9-9  زیربند درذکرشده  یها آزمون برای مناسب روش به باید وسایو این

 .باشد آن ساختاری ابعاد با متناسب باید دوام یها آزمون گونه نیا در دقیقه در هاتکرار

2-1-7 2با زبانه تخت لواليی در قفل 

 باشدی برقی منای وسیله  یک به مجهو ،تخت زبانه شکو تغییر امکان بررسی برای قفو چنانچه 7-1-2-6

 باید باشد تخت زبانه استحکام در تردیدی چنانچه 2-2-9-9  زیربند مطاب  ایستایی آزمون انجام از بعد اگر و
 طبقات در یا قفو قطعات از کدام چی. هیابد افوای  تدریجی طور به ،ایمنی ی وسیله شروع باز شدن تا نیرو

 .دهد شکو تغییرشده  اعمال بار اثر در و دهید بیآس نباید

 آزمون ادامه نباشد تردیدی قفو ساختار و ابعاد دوام حفظ در ایستایی، آزمون از بعد چنانچه 7-1-2-2
 .ندارد ضرورتی زبانه روی ضربه اثر بر دوام

                                                 
 

 
 عدم ایجاد اتصال کوتاه -3

2- Flap type locking device 
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 نوعی آزمون گواهی 7-5

6-5-7 برای نسخه یک و متقاضی برای، دو نسخه که ترتیب این به، شود تنظیم نسخه سه در باید گواهی 

 آزمایشگاه

2-5-7 :باشد زیر موارد شامو باید گواهی 

 ؛پیوست الف طب  اطالعات -الف

 قفو؛مجموعه  کاربرد و نوع -ب

 نامی؛ جریان و نامی ولتاژ مقادیر و (مستقیم یا متناوب جریاننوع ) -پ

 برای برقی ایمنی ی وسیله نمودن فعال برای  زم با زبانه تخت، نیروی لو یی درهای قفو مورد در -ت

 ؛لو  کشسان شکو تغییر کنترل

 مشخصات پالک 1

 نصب گردد: ریموارد ز شامو 3فلوی یا برچسب بادوامپالک مشخصات  دیبا قفو در یرو

 ؛قفو درنام سازنده  -الف

 2؛ی یا کد ردیابیآزمون نوع نامهیشماره گواه -ب

 ؛قفو درنوع  -پ

 ؛قفو در الیسره شمار -ت

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 یرقابو استفاده مجددغ -3

 جهت شناسایی تولیدات داخلی -2
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 پیوست الف

 (الزامی)

 یآزمون نوع یفرم گواه ي نمونه

 .زیر باشند اطالعات حاوی باید آزمون گواهی 

 

 نوعی آزمون گواهی -نمونه فرم

 :دکنندهییتأ نهاد نام

 :نوعی آزمون شماره -3

 :تجارتی نام یا و محصول نام و نوع ،یبند طبقه -2
 :نشانی و سازنده نام -1

 :متقاضی نشانی و نام -5

 :نوعی آزمون درخواست تاریخ -9
 :است گردیده ها صادر آن اساس بر گواهی این که مقرراتی -9

 :آزمایشگاه نام -9

 :آزمایشگاه گوارش شماره و تاریخ -4
 نوعی آزمون تاریخ -5

 است. شده ضمیمه گواهی به فوق نوعی آزمون شماره به توجه با زیر مدارک -38

 دیگر اطالعات هرگونه -33

 

 

 :انجام آزمون تاریخ :انجام آزمون مکان 

 

 :فرد مسئول آزمون امضاء 
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 پیوست ب

 (دهنده ی)آگاه

 EN 80-20,50متناظر با استاندارد  يهازيربند جدول

 EN 80-20,50هاي متناظر اين استاندارد با استانداردهاي زيربند  - 6-بجدول 

 EN 81- 20متناظر در استاندارد  هایزیربند استاندارد  این هایزیربند

5-3 5.3.8.1 

5-2 5.3.8.2 

5-1 5.3.9 

5-5 5.3.9.3 

5-9 5.3.9.4 

5-9 5.3.10 

5-9 5.3.11 

 .است EN 81- 50استاندارد  5.2 ندمندرج در ب یربندهایز معادل، 9بند  هایزیربند

 وین شده است.تد EN 81-20استاندارد 5.3.9.1.13براساس زیربند  9بند

 است. EN 81- 50استاندارد  Aپیوست الف معادل پیوست 

 


