
 

 

پيش نويس استاندارد آسانسورهاي 

 بدون موتورخانه
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        EN81-1:1998 – PrA2:2002                        اعضای کميته تدوين پيش نويس استاندارد اعضای کميته تدوين پيش نويس استاندارد اعضای کميته تدوين پيش نويس استاندارد اعضای کميته تدوين پيش نويس استاندارد 

        

        

        

 شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايرانشرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايرانشرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايرانشرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران                                مهندس حيدر زارع پورمهندس حيدر زارع پورمهندس حيدر زارع پورمهندس حيدر زارع پور - - - - ۱۱۱۱

 شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر                                 مهندس شهرام بهروز مهندس شهرام بهروز مهندس شهرام بهروز مهندس شهرام بهروز  - - - - ۲۲۲۲

 سنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايرانسنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايرانسنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايرانسنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايران                                مهندس هادی مروی مهندس هادی مروی مهندس هادی مروی مهندس هادی مروی  - - - - ۳۳۳۳

 شرکت تکنو ترمشرکت تکنو ترمشرکت تکنو ترمشرکت تکنو ترم                                مهندس سعيد اسالمی مهندس سعيد اسالمی مهندس سعيد اسالمی مهندس سعيد اسالمی  - - - - ۴۴۴۴

 شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر شرکت مهندسی سبا آسانبر                                 مهندس موسی نظربيگی مهندس موسی نظربيگی مهندس موسی نظربيگی مهندس موسی نظربيگی  - - - - ۵۵۵۵

 شرکت بازرسی و کيفيت استاندارد ايرانشرکت بازرسی و کيفيت استاندارد ايرانشرکت بازرسی و کيفيت استاندارد ايرانشرکت بازرسی و کيفيت استاندارد ايران                                    ننننعطارياعطارياعطارياعطاريا    یاریاریاریارمهندس شهرمهندس شهرمهندس شهرمهندس شهر ----۶۶۶۶

        شرکت نی بنا شرکت نی بنا شرکت نی بنا شرکت نی بنا                                 مهندس بهاءالدين بهاء مهندس بهاءالدين بهاء مهندس بهاءالدين بهاء مهندس بهاءالدين بهاء  - - - - ۷۷۷۷

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        PrA2 :2002                                                           EN81-1:1998                                                                   پيش نويس استاندارد پيش نويس استاندارد پيش نويس استاندارد پيش نويس استاندارد 

        

CEN/TC10 N 367        
        

        

        قوانين ايمني براي ساخت و نصب آسانسورها قوانين ايمني براي ساخت و نصب آسانسورها قوانين ايمني براي ساخت و نصب آسانسورها قوانين ايمني براي ساخت و نصب آسانسورها 

  

   ماشين آالت و فلکه هافضاي :  A2 –آسانسورهاي الكتريكي :  بخش نخستبخش نخستبخش نخستبخش نخست

  

آسانسورها ، آسانسورهاي باري ، تعاريف ، مقررات ساختمان ، نصب ، الزامات ايمني ، كابين آسانسور ،                                  ::::مباحث مباحث مباحث مباحث 

جبران ، لرزه گير ، موتورخانه ، نصب الكتريكي ، وسائل ايمني ،  طناب هایطبقات ، چاه آسانسور ، درب 

 ي، وسايل قفل كننده ، پالك مشخصات و ظرفيت ، دستورالعملها ، نگهداري ، آزمونها توقفوسائل 

  تائيدي، گواهي 

  

        : : : : توجه توجه توجه توجه 

        

        ....شود شود شود شود اين متن پيش نويس بوده و به عنوان متن نهائي محسوب نمي اين متن پيش نويس بوده و به عنوان متن نهائي محسوب نمي اين متن پيش نويس بوده و به عنوان متن نهائي محسوب نمي اين متن پيش نويس بوده و به عنوان متن نهائي محسوب نمي 

        
 

        : : : : و تدوينو تدوينو تدوينو تدوين    متن اوليهمتن اوليهمتن اوليهمتن اوليهترجمه ترجمه ترجمه ترجمه                 

        موسي نظربيگي موسي نظربيگي موسي نظربيگي موسي نظربيگي                                 

        

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 

 

  مقدمه 

  تعاريف     - ۳

  چاه آسانسور    - ۵

  مقاومت سقف     -۳-۳- ۵

   اشين آالت و فلکه هاي مهافضا     - ۶

  كليات     -۱- ۶

  دسترسي    -۲- ۶

   ماشين آالت در موتورخانه     -۳- ۶

  كليات     -۳-۱- ۶

  ی ،کف موتورخانهپايداری مکانيک   -۳-۲- ۶

  ابعاد   -۳-۳- ۶

  يچه هادرها و در    -۳-۴- ۶

  )منافذ( بازشوها  ديگر    -۳-۵- ۶

  تهويهسيستم    -۳-۶- ۶

  و پريزها روشنائي   -۳-۷- ۶

  تجهيزات جابجايی   -۳-۸- ۶

   آسانسور چاه وندرماشين آالت      -۴- ۶

  كليات    -۴-۱- ۶

  چاه  ابعاد محلهای کاری درون    -۴-۲- ۶

  قف كابينسكابين يا روي  روناري دك محلهای   -۴-۳- ۶

  چاهك محلهای کاری در   -۴-۴- ۶

  كاري روي كفي  محلهای   -۴-۵- ۶

   آسانسور چاه بيرونكاري  محلهای   -۴-۶- ۶

  دربها و دريچه ها    -۴-۷- ۶

   تهويه   -۴-۸- ۶

  روشنائي و پريزها    -۴-۹- ۶

  تجهيزات  جابجايی   -۴-۱۰- ۶

  خارج از چاه  ماشين آالت    -۵- ۶

  كليات    -۵-۱- ۶

  ماشين آالت اتاقک   -۵-۲- ۶

  فضاي كاري    -۵-۳- ۶



 

 

   تهويه   -۵-۴- ۶

  روشنائي و پريزها    -۵-۵- ۶

   های اضطراری و آزمونعملكرد وسايل     -۶- ۶

  فضاهاي فلكه ختارتجهيزات و سا     -۷- ۶

  اطاقهاي فلكه   -۷-۱- ۶

  فلكه ها در داخل چاه    -۷-۲- ۶

  طراريضعملكرد ا     - ۱۲-۵

   برقیتجهيزات   لوازم و     -۱۳

  كليات     - ۱۳-۱

  هاي اصليکليد     - ۱۳-۴

  روشنائي  و پريزها     - ۱۳-۶

  کنترل تغذيه روشنايی و پريزها   -۳- ۱۳-۶

  محافظت در برابر اشکاالت برقی، کنترلها و اولويت ها                -۱۴

  کنترل ها            - ۱۴-۲

  )رويزيون ( کنترل عملکرد بازرسی        ۱-۳- ۱۴-۲

  وسائل توقف    -۲- ۱۴-۲

  اضطرارياعالم خطر وسيله    -۳- ۱۴-۲

  هشدارها ، عالمت گذاري ها و دستورالعمل ها                -۱۵

   ها فلكه ماشين آالت وي هافضا     - ۱۵-۴

  آسانسور چاه     - ۱۵-۵

  آزمايشات ، آزمون ها ، دفتر ثبت نتايج ، سرويس و نگهداری               -۱۶

  اطالعات در مورد نصاب            - ۱۶-۳

  عادي  کاربري    -۱- ۱۶-۳

        

  ايمني برقي  فهرست وسايل)  الزامی(  الفالفالفالفپيوست پيوست پيوست پيوست 

  

  پرونده فني ) اطالعاتي (  پپپپ    پيوستپيوستپيوستپيوست

  كليات          -۲-پ

  جزئيات فني و نقشه ها           -۳-پ

  

   يبهره بردارقبل از  ونهايآزم و ها بررسي -  تتتت    پيوستپيوستپيوستپيوست



 

 

  و تائيديه ها  تستها          -۲-ت

بررسي ها و آزمون هاي ادواري، بررسي ها و آزمون هاي پس از هر نصب مهم يا پس از هر   -) اطالعاتي( - - - - پيوست ثپيوست ثپيوست ثپيوست ث

  .حادثه

  

  يك حادثه  پس از مهم يايک بهينه سازي هاي پس ازبررسيآزمايشها و  ۲- ث 

  فضاهاي ماشين آالت ، راههاي دسترسی - )اطالعاتی(_  پيوست سپيوست سپيوست سپيوست س

بندهاي اين استاندارد به الزامات اساسي يا ديگر تمهيدات دستورالعملهاي جامعه اروپا  -) اطالعاتي( - الف الف الف الف         ممممپيوست پيوست پيوست پيوست 

)EU (اشاره مي کند.  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

        

        

        



 

 

        معرفي معرفي معرفي معرفي 

  : زير جايگزين شود  عبارتمتن اين بند با  -۳-۱۵- ۰

در نظر گرفتن عنوان مثال  ، به ماشين آالتفضاهـــاي  دربراي اطمينان از عمـــلكرد تجهيزات 

 و + 5ºCبين  ماشين آالت) هاي (دماي محيط در فضا بايد  ،حـــرارت تلف شده به وسيله تجهيزات

40ºC +   ماند بباقي .  

  

  : بند زير اضافه شود  -۳-۱۶- ۰

  .مناسب باشد يروشناي يداراد يبا يکار يبه فضاها يدسترس يراهها

  

  : بند زير اضافه شود  -۳-۱۷- ۰

نبايد با باز شدن درب يا دريچه  ، مقررات ساختمان ضروري است طبقكه  يعبور يهاراهاقل حد

خارج از چاه كاري فضاي  در ينگهدار يکه بر اساس دستورالعملها حفاظتي وسيلهيا هر  /و  آسانسور

  )مراجعه شود  ۲-۵- ۰به بند . ( مسدود گردد رود  يبه کار مآسانسور 

   

  : شود  بند زير اضافه -۳-۱۸- ۰

در صورتيكه به صورت هم زمان بيش از يك نفر روي آسانسور كار مي كنند ، بايد يك وسيله ارتباطي 

  . مناسب ، تماس بين آنان را برقرار نمايد 

  

        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    - - - - ۳۳۳۳

  : تعاريف زير بايد اضافه شود 

 )هاي(تابلو : گيرند نه قرار ميتجهيزاتي كه به صورت معمول در موتورخا                   :  آالتآالتآالتآالت    ننننماشيماشيماشيماشي

اصلي و ) هاي (سيستم محركه ، كليد  ،انشرفرمان و سيستم كنترل 

  وسائل عملكرد اضطراري 

  

فضائي در داخل يا خارج چاه است كه تمام يا قسمتي از ماشين آالت در             : فضاي ماشين آالتفضاي ماشين آالتفضاي ماشين آالتفضاي ماشين آالت

  . آن قرار مي گيرد 

  

  . ر داخل يا خارج از چاه كه فلكه ها در آن قرار مي گيرند فضائي د                      :  فضاي فلكهفضاي فلكهفضاي فلكهفضاي فلكه

 

  

  



 

 

        چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور     - - - - ۵۵۵۵

        

  مقاومت سقف  -۳-۳- ۵

  : متن اين بند با متن زير جايگزين مي شود 

  

  

، در صورتيكه ريلهاي راهنما  ۱-۱-۷- ۶ بنديا / و  ۲-۳- ۶مندرج در بند  الزاماتبرآورده نمودن  عالوه بر

مقاومت  ۱-۵-چبايد بتواند حداقل در برابر بارها و نيروهاي وارده طبق ضميمه ز آويزان باشند ، نقطه آوي

  .نمايد

  

        موتورخانه و اطاقهاي فلكه موتورخانه و اطاقهاي فلكه موتورخانه و اطاقهاي فلكه موتورخانه و اطاقهاي فلكه     - - - - ۶۶۶۶

        

  .با متن زير جايگزين مي شود  ۶تمام بخش 

        

            ماشين آالت و فلکه هاماشين آالت و فلکه هاماشين آالت و فلکه هاماشين آالت و فلکه هافضاهاي فضاهاي فضاهاي فضاهاي     - - - - ۶۶۶۶

        

        كليات كليات كليات كليات     - - - - ۱۱۱۱- - - - ۶۶۶۶

اين فضاها و مكانهاي . داده شوند و فلكه ها جاي ماشين آالت بايد در فضاي  ماشين آالت و فلکه ها

تعميركار ، ( فقط افراد مجاز اتخاذ شود که  يبايد تمهيدات. بايد در دسترس باشند  با آنها كاري مرتبط

اين فضاها و مكانهاي كاري مرتبط . امكان دسترسي به اين فضاها را داشته باشند ) بازرس و گروه نجات 

رات، بازرسي و ـــمحيط محافظت شوند تا براي كارهاي تعمي بايد به صورت مناسبي در برابر تاثير

  . ) مراجعه شوند  ۳-۳- ۰، ۵-۲-۰،  ۲-۲-۰ يهابه بند( راري مناسب باشد ــعمليات اضط

  .مراجعه شود  س به ضميمه

  

        دسترسي دسترسي دسترسي دسترسي     - - - - ۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶

و فلكه ها  ماشين آالترا ه دسترسي مجاور به هر درب يا دريچه اضطراري كه به فضاهاي  -۲-۱- ۶

  : منتهي مي شود ، بايد 

  

  . گردد دائمي تامين باشد که از تجهيزات يمناسبروشنائي  يدارا) الف 

از آن  بتوان با ايمني كامل در تمام وضعيتها بدون ضرورت ورود به مكانهاي خصوصيو  يبه آسان  )ب

  . نمود استفاده 



 

 

  

اين " ترجيحا. تامين شود  و فلكه ها بايد ماشين آالتدسترسي ايمن افراد به فضاهاي  -۲-۲- ۶

از نردباني  توان  يم در صورت عدم امكان نصب راه پله ،. صورت گيرد  از طريق راه پله بايد دسترسي

  . كه الزامات زير را بر آورده كند ، استفاده نمود 

 يارتفاع نردبان از باالترين سطح دسترس ،ماشين آالت و فلکه ها يبه فضاها يدسترس يبرا) الف 

   .متر باشد ۴نبايد بيش از  يله راه پلهبوس

  . آن ممكن نباشد  يجابجاينردبان بايد به گونه اي در محل دسترسي ثابت شود كه )  ب

  

، هنگاميكه در موقعيت دسترسي قرار مي  استمتر  ۵/۱از  بيش شانـــنردبانهائي كه ارتفاع  )  پ

درجه داشته و امكان سر خوردن و سقوط  ۷۵تا  ۶۵زاويه اي در حدود گيرند ، بايد نسبت به افق 

  . آنها وجود نداشته باشد 

  

در . ميلي متر كمتر باشد  ۲۵متر و عمق هر پله آن نبايد از  ۳۵/۰عرض مفيد نردبان حداقل ) ت 

،  نردبان صورتيكه از نردبان قائم استفاده مي شود بايد حداقل فاصله بين پله ها و ديوار پشت

  .نيوتن طراحي شوند  ۱۵۰۰براي بار بايد ا پله ه. متر باشد  ۱۵/۰

   

در مجاورت باالترين پله هاي نردبان بايد حداقل يك دستگيره با دسترسي آسان وجود داشته ) ث  

  . باشد 

  

متري اطراف نردبان ، بايد امكان سقوط افراد از ارتفاع بيش از ارتفاع نردبان  ۵/۱در محدوده افقي  ) ج  

  . وجود نداشته باشد 

  

        ماشين آالت در موتورخانه ماشين آالت در موتورخانه ماشين آالت در موتورخانه ماشين آالت در موتورخانه     - - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

        كليات كليات كليات كليات     - - - - ۱۱۱۱- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

آسانسور و تجهيزات مربوطه در موتورخانه قرار مي گيرند ،  سيستم محرکهوقتي كه  - ۳-۱-۱- ۶

  .موتورخانه بايد شامل ديوارهاي صلب ، سقف ، كف و در يا دريچه باشد 

، كابل يا وسائلي ) داکت(د شامل كانال آسانسور استفاده شود و نباي بغير ازموتورخانه نبايد براي مواردي 

  . جز وسائل آسانسور باشد 

  : به هر حال موتورخانه ها مي تواند متشكل باشد از 

  



 

 

  ورهاي خدماتي و پله برقي نسآسا سيستم محرکه) الف 

  

رمايش با بخار و گ يسيستمها به جز مربوط به اين فضاها، تجهيزات تهويه مطبوع يا حرارتي) ب  

  فشار باال با  آبگرمايش تاسيسات 

  

تجهيزات برقي، پايدار  ي،مناسب برابا دماي كاري باال ،حريق ءفاآتش يا سيستم اط يهاسنسور)    پ

  ياتفاقدر برابر ضربات بطور مناسب معين و محافظت شده  يدر دوره زمان

  

  : فلكه كششي مي تواند تحت شرايط زير در چاه نصب شود  - ۳-۱-۲- ۶

  

  . ممکن باشدونها و آزمايشات و عمليات نگهداري ، از موتورخانه آزم انجام)الف 

  

  . سوراخهاي بين موتورخانه و چاه تا حد امكان كوچك باشد ) ب  

  

        مكانيكي ، كف موتورخانه مكانيكي ، كف موتورخانه مكانيكي ، كف موتورخانه مكانيكي ، كف موتورخانه     ييييپايدارپايدارپايدارپايدار    - - - - ۲۲۲۲- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

  

و از  باشند ساخته شود كه در برابر نيروها و بارهاي وارده مقاوم يشکلموتورخانه بايد به  - ۳-۲-۱- ۶

  . كه گرد و غبار ايجاد ننمايد ، ساخته شوند  يبا دوام ادمو

  

 مانند بتن ماله كشي شده يا ورق آجدارموتورخانه بايد از مصالح غير لغزنده  )يها( كف - ۳-۲-۲- ۶

  . شده باشد  ساخته

  

        ابعاد ابعاد ابعاد ابعاد     - - - - ۳۳۳۳- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

جهيزات داخل آسان و ايمن به ت يدسترسابعاد موتورخانه بايد به گونه اي باشد كه امكان  - ۳-۳-۱- ۶

  .را بدهد يآن بويژه تجهيزات الکتريک

  

  : متر مي باشد و همچنين  ۸/۱حداقل ارتفاع مفيد فضاهاي كاري 

  : اين فضا به صورت زير تعريف مي شود . برق يهافرمان و تابلو يهافضاي افقي باز در جلوي تابلو) الف 

متر  ۷/۰فرمان و برق ، حداقل  يهاسطح بيروني تابلوشده از  ياندازه گير يعني فاصله ؛؛؛؛عمق عمق عمق عمق  - ۱

 . است 

  



 

 

 .  باشدبلوي برق آسانسور ، هر كدام كه بزرگتر تا متر يا عرض كامل تابلو فرمان يا ۵/۰ ؛عرضعرضعرضعرض - ۲

 

متر براي نگهداري و بازرسي قطعات متحرك در  ۶/۰متر در  ۵/۰فضاي افقي باز با حداقل ابعاد  ) ب 

  .از آنجا صورت ميگيرد ياضطرار يازدر صورت نياز راه اندنقاطي كه ضروري است و 

  .  )۱-۵- ۱۲بند (        

  

  . متر باشد  ۸/۱رفت و آمد نبايد كمتر از  يمحلهاارتفاع مفيد  - ۳-۳-۲- ۶

متر  ۵/۰  يپهنا يدارابايد حداقل  ۱- ۳-۳-۶عرض راههاي دسترسي به فضاهاي باز مندرج در بند 

  .  باشد يمكاهش قابل متر  ۴/۰د ندارد تا اين مقدار در جاهائي كه قطعات متحرك وجو. باشد 

  

فضاي دسترسي اندازه گيري ه تا كف ـ قف سازه مربوطـــس تير رفت و آمد از زير يمحلهاد ــارتفاع مفي

   .مي شود

  

  .باشدمتر    ۳/۰بايد حداقل قطعات متحرک  يباال يفاصله باز عمود - ۳-۳-۳- ۶

  

باشد ، الزم است راه متر  ۵/۰با اختالف تراز بيشتر از اگر موتورخانه داراي تعدادي سطوح  - ۳-۳-۴- ۶

  . ظ در نظر گرفته شود فحام يبا نرده ها پله يا نردبان

  

 يهمچنين هر نوع کانالمتر و  ۵/۰عرض كمتر از  ومتر  ۵/۰ به عمق  بيش از  يها يتورفتگ - ۳-۳-۵- ۶

  . پوشيده شود  در کف موتورخانه بايد

  

        ها ها ها ها يچه يچه يچه يچه درها و دردرها و دردرها و دردرها و در    - - - - ۴۴۴۴- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

همچنين . متر باشد  ۸/۱متر و ارتفاع آنها بايد حداقل  ۶/۰عرض درهاي دسترسي حداقل  - ۳-۴-۱- ۶

  . نبايد به سمت داخل اتاق باز شوند 

  

متر باشد و مجهز به  ۸/۰ * ۸/۰ابعاد دريچه ورودي براي عبور افراد مسئول بايد حداقل  - ۳-۴-۲- ۶

  .  )ستم متعادل ساز باشديس يداراردن دريچه سهولت باز ک يبرا( مكانيزم متعادل كننده باشند

نيوتن  ۱۰۰۰دو نفر را با وزن هر يك بتوانند در هنگام بـــسته بودن ، بايد  يدسترسدريچه هاي تمام 

  . د نبدون تغيير شكل دائمي تحمل كن؛ متر در هر قسمتي وارد شود  ۲/۰ * ۲/۰كه به سطحي معادل 

  



 

 

در (لوالها . ن باز شوند مگر آنكه به نردبان جمع شو وصل شوند هاي ورودي نبايد رو به پائي دريچه

از  يجلوگير يالزم برا يبايد پيش بيني ها. ايد امكان از جا درآمدن داشته باشند بن )صورت وجود

  .در زمان باز بودن دريچه بعمل آيد) مانند نصب نرده يا حفاظ (  سقوط افراد يا اشيا

  

بتوان بدون بوده و كليد  يباشند که دارا يهايقفل مجهز به  رودي بايددرها يا دريچه هاي و - ۳-۴-۳- ۶

  . كليد از داخل آنها باز نمود 

  

  . براي دسترسي تجهيزات به كار مي روند مي توانند تنها از داخل قفل شوند فقط دريچه هائي كه 

  

        ديگر بازشوها ديگر بازشوها ديگر بازشوها ديگر بازشوها     - - - - ۵۵۵۵- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

  . مكن كاهش يابند و كف اتاق بايد تا حداقل م سقف چاه ابعاد سوراخهاي 

باالي چاه آسانسور و همچنين سوراخهاي  باز يمحلهااز اشياء خطر سقوط  برطرف نمودنبه منظور 

 آنها از کف تمام شده يا سقف چاه  يبرآمدگ كه نموداستفاده  يغالفها يا لبه هاي از كابلهاي برق ، بايد

   .باشدميليمتر  ۵۰حداقل 

  

        سيستم تهويه سيستم تهويه سيستم تهويه سيستم تهويه     - - - - ۶۶۶۶- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

چاه آسانسور بايد از طريق موتورخانه تهويه . بايد از سيستم تهويه مناسب برخوردار باشد  موتورخانه

همچنين تا . به موتورخانه وارد شوند " هواي نا مطبوع از ديگر بخشهاي ساختمان نبايد مستقيما. شود 

و  مضربخارهاي  ،ر بايد در برابر گرد و غبا يبرقجائي كه امكان دارد موتورها و تجهيزات و نيز كابلهاي 

  . رطوبت  محافظت شوند 

  

        روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها     - - - - ۷۷۷۷- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

در تراز كف اتاق باشد لوكس  ۲۰۰با شدت حداقل دائم  يالکتريک سيستم روشنائي يداراموتورخانه بايد 

  . باشد  ۱-۶- ۱۳و تغذيه آن بايد مطابق بند 

  .ن فضا را قطع و وصل كند روشنائي اي ،بايد كليدي در نزديكي ورودي و در ارتفاع مناسب

  . شود  نصبدر محل مناسب  ۲-۶-۱۳حداقل يك پريز مطابق بند بايد 

 

  



 

 

        جابجائي تجهيزات جابجائي تجهيزات جابجائي تجهيزات جابجائي تجهيزات     - - - - ۸۸۸۸- - - - ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶

        

مشخص شده آنها  يبر رو) ۵-۴- ۱۵(گذاري مجاز مطابق بند ريك يا چند تكيه گاه يا قالب فلزي كه با

كان آويزان كردن تجهيزات سنگين مقدور در سقف موتورخانه يا بر روي تيرها نصب شود تا ام بايد باشد

  ) رجوع شود  ۱۴- ۳-۰و  ۵-۲-۰به بند . ( باشد 

  

        ماشين آالت درون چاه آسانسور ماشين آالت درون چاه آسانسور ماشين آالت درون چاه آسانسور ماشين آالت درون چاه آسانسور     - - - - ۴۴۴۴- - - - ۶۶۶۶

        

        كليات كليات كليات كليات     - - - - ۱۱۱۱- - - - ۴۴۴۴- - - - ۶۶۶۶

        

تكيه گاههاي ماشين آالت و محلهاي كاري درون چاه آسانسور بايد به گونه اي ساخته  - ۴-۱-۱- ۶

  . وارده را دارا باشند   يهاو نيرو شوند كه مقاومت الزم در برابر بارها

  

تمهيدات  بايد در صورتيكه قسمتي از چاه آسانسور در بيرون ساختمان واقع شده باشد ، - ۴-۱-۲- ۶

  .در برابر شرايط محيطي در نظر گرفته شود  ماشين آالت الزم براي محافظت

  

متر  ۸/۱بايد كمتر از براي حركت درون چاه از يك نقطه كاري تا نقطه ديگر ن مفيد ارتفاع  - ۴-۱-۳- ۶

  . باشد 

  

        ابعاد محلهاي كاري درون چاه ابعاد محلهاي كاري درون چاه ابعاد محلهاي كاري درون چاه ابعاد محلهاي كاري درون چاه     - - - - ۲۲۲۲- - - - ۴۴۴۴- - - - ۶۶۶۶

باشد  يبه گونه ا بايد قرار دارند  درون چاهکه ماشين آالت  يحالتابعاد محلهاي كاري در  - ۴-۲-۱- ۶

  . داخل آن را بدهدت زاتجهيآسان و ايمن به  يکه امکان دسترس

  : و همچنين باشدمي متر   ۸/۱كاري  يمحلها مفيد حداقل ارتفاع

 

نگهداري و بازرسي  تعمير و متر براي ۶/۰متر در  ۵/۰افقي باز با حداقل ابعاد  يکار  فضاي )  الف

  قطعات در نقاطي كه ضروري است 

  : اين فضا به صورت زير تعريف مي شود . برق يهافرمان و تابلو يهافضاي افقي باز در جلوي تابلو)  ب

متر  ۷/۰ي فرمان و برق ، حداقل هاسطح بيروني تابلوشده از  يراندازه گي يعني فاصله ؛؛؛؛عمق عمق عمق عمق  - ۱

 . است 

  

 .  باشدبلوي برق آسانسور ، هر كدام كه بزرگتر تا متر يا عرض كامل تابلو فرمان يا ۵/۰ ؛عرضعرضعرضعرض - ۲



 

 

  

متر  ۳/۰سيستم محرکه بايد دوار بدون حفاظ قطعات حداقل فاصله قائم مفيد در باالي  - ۴-۲-۲- ۶

آسانسور قرار مي گيرند رعايت اين الزامات ضرورت  کدر زير سقف چاه" قيماتطعات مساگر اين ق. باشد 

  .ندارد 

  . مراجعه شود  ۲- ۲-۷-۵يا  ۱- ۱-۷- ۵به بند  

        

        محلهاي كاري درون كابين يا روي سقف كابين محلهاي كاري درون كابين يا روي سقف كابين محلهاي كاري درون كابين يا روي سقف كابين محلهاي كاري درون كابين يا روي سقف كابين     - - - - ۳۳۳۳- - - - ۴۴۴۴- - - - ۶۶۶۶

  

از روي  بازرسي ماشين آالت از درون كابين يا يادر جاهائيكه كارهاي تعمير و نگهداري  - ۴-۳-۱- ۶

ي از عمليا ت تعمير ، شسقف آن انجام مي شود و هر نوع حركت كنترل نشده يا غير منتظره كابين نا

  : الزم است موارد زير اعمال شود  نگهداري و بازرسي براي افراد خطرناك باشد ،

  

  .مكانيكي جلوگيري شود  وسيله ایاز همه حركتهاي خطرناك كابين بايد توسط    )الف 

  

شوند ، مگر آنكه وسيله بايد جلوگيري  ٢-١-١٤ايمني مطابق بند  يبرقهمه حركتهاي كابين با استفاده از وسيله   )  ب

  . حالت غير فعال قرار گرفته باشند  رمكانيكي د

  

اين وسيله بايد امكان اجراي عمليات تعمير و نگهداري و ترك محل كار به طور ايمن وجود  در حين عملكرد   ) پ 

  . اشد داشته ب

  

مانند آزمايش ترمز ، آزمايش كشش ، آزمايش ( وسائل الزم براي عمليات اضطراري و آزمونهاي ديناميكي  - ٢-٣-٤- ٦

كه آزمايش  باشندبايد به گونه اي  )محافظت در برابر ازدياد سرعت هنگام صعود وسايل پاراشوت و ضربه گير يا آزمونهاي

  . ن پذير باشد امكا  ٦- ٦ بند آنها از بيرون چاه مطابق

  

  : ، بايد  شته باشندبازرسي در ديواره كابين قرار دا يها دريچه يا/درب و که  يدر صورت - ٣-٣-٤- ٦

  

  . وجود داشته باشد  و دريچه ها هابدراين  ابعاد كافي براي انجام كارهاي الزم از طريق ) الف 

  

  .  ودشتا حد امكان كوچك باشد كه از سقوط به درون چاه جلوگيري ) ب 

  . به طرف بيرون كابين باز نشود ) پ 

  

  .قفل كليدخور داشته باشد به طوريكه بستن و قفل كردن آنها بدون كليد ممكن باشد ) ت 

   

  .باشد  ٢- ١-١٤ايمني براي كنترل حالت قفل بودن مطابق با بند  برقي  مجهز به يك وسيله) ث 



 

 

  

  . مات مربوط به ديواره كابين باشد انيكي تابع الزمكامقاومت  بدون روزنه و منفذ بوده و از نظر )ج 

  

، شرايط زير بايد  صورت گيردبا درب يا دريچه بازرسي باز آن از داخل حرکت کابين  در صورتيكه الزم باشد - ٤-٣-٤- ٦

  :تامين گردد 

   

ي در دسترس قرار زرسانزديك درب يا دريچه ب ٣- ١-٢- ١٤مطابق بند ) رويزيون (  يدستكنترل  وسيلهبايد يك ) الف 

  . داشته باشد 

  

را غير فعال  ) ث -٣-٣- ٤- ٦ ( بندايمني موضوع  برقي درون كابين بايد وسيله) رويزيون (  يدستكنترل  وسيله) ب 

  . نمايد 

  

پشت درب يا دريچه " فراد مسئول باشد ، مثالا درون كابين بايد تنها در دسترس) ن يورويز( يوسيله كنترل دست) پ 

  . رار داشته باشد بازرسي ق

  

 بافاصله افقي بين لبه بيروني باز شو ديواره كابين بايد ،  باشدمتر  ٢/٠از  بيش اگر كوچكترين اندازه بازشوها) ت 

  . متر باشد  ٣/٠جلو بازشو حداقل  تجهيزات نصب شده در چاه در

  

        چاهك چاهك چاهك چاهك     ونونونونكاري دركاري دركاري دركاري در    ييييمحلهامحلهامحلهامحلها    ----٤٤٤٤- - - - ٤٤٤٤----٦٦٦٦

  

از چاهك انجام شود و اين كار نياز به حركت دادن  ن آالتيماشبازرسي در صورتيكه تعمير و نگهداري يا  - ١-٤-٤- ٦

كابين داشته باشد و يا احتمال حركت كنترل نشده يا غير منتظره كابين وجود داشته باشد الزم است شرايط زير تامين 

  : شود 

با سرعتي حداكثر تا سرعت نامي  بايد وسيله اي فراهم شده باشد كه با هر ميزان بار تا ظرفيت نامي آسانسور و   )الف 

متر بين كف فضاي كاري و  ٢آن ، كابين آسانسور را به صورت مكانيكي طوري متوقف نمايد كه حداقل فاصله 

حركت كند شونده  اين . تامين شود . . . پائين ترين قسمت كابين مانند چهارچوب ، يوك ، سيني زير درب و 

  ) ٤-١٠بند ( . بايد از مقدار ايجاد شده توسط ضربه گير  بيش تر شود وسيله مكانيكي به جز ترمز ايمني ، ن

  

  . اين وسيله مكانيكي بايد قادر به متوقف نگهداشتن كابين باشد    ) ب 

  

  . اين وسيله مكانيكي مي تواند به طور دستي يا خودكار عمل نمايد    ) پ 

مطابق ) رويزيون (  يوسيله کنترل دست كت داده شود ، بايدچاهك حراز طريق در صورتيــكه الزم باشـــد كابين    )ت 

  . براي استفاده در چاهك موجود باشد  ۳- ۱-۲-۱۴بند 

  



 

 

ايمني مطابق بند  يبرقط وسيله قابل باز شدن باشد که توس يبه وسيله كليد بايد درب دسترسي به چاهكهر   ) ث 

 با تنها کابين حركت در اين حالت . وگيري نمايد آسانسور جل ياضافكنترل شود تا از كليه حركتهاي  ۲- ۱۴-۱

  . باشد يمامكانپذير  همين بند) چ(در بند مندرج الزامات 

  

جلوگيري شود مگر آنكه وسيله  ۲- ۱-۱۴ايمني مطابق بند  برقي از همه حركتهاي كابين بايد توسط يك وسيله    )ج 

  . مكانيكي در حالت غير فعال باشد 

  

 ۲- ۱- ۱۴له مكانيكي در وضعيت فعال قرار دارد و عملكرد آن توسط وسيله ايمني مطابق با بند هنگاميكه وسي   ) چ 

 ممكن ) رويزيون (  يکنترل دست) يها(وسيلهتنها توسط  ينكنترل مي شود بايد هرگونه حركت الكتريكي كاب

  . باشد 

  

آماده " يك وسيله برقي كه سيستم را مجددابا استفاده از عملكرد  بايد فقط يعاد گشت آسانسور به حالت كاركردبر) ح 

داخل تابلو  "مثال.(  ، انجام مي شوددر خارج از چاه كه فقط افراد مسئول به آن دسترسي دارند ۱به كار مي نمايد

   .)قفل شده قرار داشته باشد

  

كاري به صورت ايمن  الف قرار دارد ، بايد امكان ترك فضاي ۱-۴- ۴- ۶مطابق با بند  وضعيتوقتي كابين در  - ۴-۴-۲- ۶

  . وجود داشته باشد 

  

 مانند آزمايش ترمز ، آزمايش كشش ، آزمايش( وسائل الزم براي عمليات اضطراري و آزمونهاي ديناميكي  - ۴-۴-۳- ۶

بايد به گونه اي باشند كه آزمايش ) محافظت در برابر ازدياد سرعت هنگام صعودپاراشوت و ضربه گير يا آزمونهاي وسايل 

  .امكان پذير باشد   ٦- ٦ز بيرون چاه مطابق بند آنها ا

  

  ۲فيفيفيفيکککک    كاري رويكاري رويكاري رويكاري روي    ييييمحلهامحلهامحلهامحلها    ----۵۵۵۵- - - - ۴۴۴۴----۶

  

  :  بايد از طريق كفي انجام گيرد ن آالتيماش ييا بازرس در صورتيكه تعمير و نگهداري - ۴-۵-۱- ۶

  

  . به طور دائمي استقرار يافته باشد  بايد ياين کف )الف 

  

  . باشد  جمع شدنقابل بايد ،  ارددركت كابين قرار حدر مسير  يکف اگر) ب 

  

مي شود كه در مسير حركت انجام  ای از طريق كفي ن آالتيماش يا بازرسي يو نگهدار تعمير در صورتيكه - ۴-۵-۲- ۶

  : كابين ، وزنه تعادل يا وزنه باالنس قرار دارد 

1-Electric reset device 

2-platform       

 

   

  



 

 

  . متوقف باشد ) الف و ب  ۱-۳-۴- ۶( مطابق با بند  يمکانيکوسيله  كابين بايد با استفاده از) الف 

  

با متوقف كننده هاي قابل  بايد ، مسير حركت كابين باشد يم نياز كابين به حرکت واقعي كهم رد)  ب 

  : زير متوقف شود  وضعيتهاید به طوريكه كابين در وحركت محدود ش

  

  . كند  مي كابين در جهت پائين به سوي آن حركت نچهچناحداقل دو متر باالتر از كفي   -       

  

  . سوی آن حركت مي كندباال به در جهت كابين  چنانچه)  ت( و )  پ( ، ) ب (  -۱- ۱-۷-۵زير كفي مطابق بند   -       

  

        : : : : كفي بايد كفي بايد كفي بايد كفي بايد     - - - - ۳۳۳۳----۵۵۵۵- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

        

 ۲/۰متر در  ۲/۰ سطحنيوتن در  ۱۰۰۰ معادلباشد به طوريكه وزن هريك  قسمتقادر به تحمل وزن دو نفر در هر ) الف 

سنگين در نظر گرفته  وسايلدر صورتيکه کفی برای حمل . رخ ندهد  آنمتر وارد شود و تغيير شكل دائمي در 

ابعاد آن بايد متناسب با آنها بوده و دارای مقاومت مکانيکی برای تحمل بارهای وارده توسط اين وسايل شده باشد 

  .باشد

   

  .  باشد ۳-۱۳- ۸مطابق بند يك نرده مجهز به ) ب 

  

   : به نحوی تجهيز شود که شرايط زير را تامين نمايد ) پ 

  

  .بيشتر نباشدمتر  ۵/۰ارتفاع پله بين سطح كفي و تراز دسترسي از   - ۱      

  . باشد امکان پذير نمتر از هر فاصله بين كفي و آستانه درب دسترسي  ۱۵/۰عبور يك توپ به قطر   - ۲      

مگر آنكه تمهيدات . متر تجاوز نكند  ۱۵/۰باز درب طبقات و لبه كفي از " فاصله افقي هر شكاف بين لنگه كامال  - ۳      

  . اضافي براي جلوگيري از سقوط به دورن چاه آسانسور در نظر گرفته شود 

  

  :   هر كفي جمع شو بايد ۳-۵-۴- ۶بند  مقررات  عالوه بر - ۴-۵-۴- ۶

  

  .كنترل نمايد  ,را هنگام جمع شدن کامل يکفكه  موقعيت مجهز باشد  ۲- ۱-۱۴برقي مطابق بند  يايمن به وسيله) الف 

  

اين عمليات بايد از طريق .  قرار دهددر وضعيت كار يا خروج از وضعيت كاري  آن رامجهز باشد كه  وسايلیبه   )  ب

  .آن دسترسي دارند ، ممكن شود  كه خارج از چاه قرار گرفته اند و تنها افراد مسئول به وسايلی يا چاهك

           

باز شدن درب دسترسي هنگاميكه كفي در موقعيت  بايداگر دسترسي به كفي از طريق درب طبقات نمي باشد،          

فراهم شود كه از  عنوان راه حل جايگزين وسايلی نمي باشد ، غير ممكن باشد و يا به )موقعيت فعال کفی( یكار

  . چاه جلوگيري گردددرون سقوط افراد به 

  



 

 

پذير بوده و به  عملكرد متوقف كننده هاي قابل حركت ، بايد از بيرون چاه امكان )ب - ۲-۵-۴- ۶ (در حالت - ۴-۵-۵- ۶

  : موارد زير مجهز باشند 

  

   ۴-۱۰و  ۳-۱۰ يهاربه گيرهاي مطابق بندض) الف 

  

كه متوقف كننده ها در ؛كابين اجازه حركت دهد به  يزمانكه فقط  ۲- ۱- ۱۴برقي مطابق بند  يايمن يك وسيله) ب 

  . وضعيت جمع شده باشند 

  

فقط در صورتی به کابين اجازه , چنانچه کفی در حالت باز باشد كه ۲- ۱-۱۴برقي مطابق بند وسيله ايمنی  يک)پ 

   .باز قرار داشته باشند" حرکت داده شود که متوقف کننده ها در حالت کامال

  

   كنترل و بازرسي وسيلهيك بايد  ، انجام شودكابين آسانسور از روي كفي  حرکت ه الزم باشددر صورتيك -۴-۵-۶- ۶

  .  دوجود داشته باشروي كفي  از براي استفاده ۳- ۱-۲-۱۴مطابق بند ) رويزيون( 

        
ها از بايد تن کابين يالکتريکقابل حركت در وضعيت فعال مي باشند ، حركت  )هاي(هنگاميكه متوقف كننده  - ۴-۵-۷- ۶

  . باشد  امکان پذير) رويزيون ( كنترل و بازرسي  )یها(وسيله طريق 

  

مانند آزمايش ترمز ، آزمايش كشش ، آزمايش ( وسائل الزم براي عمليات اضطراري و آزمونهاي ديناميكي  - - ۴-۵-۸- ۶

به گونه اي باشند كه آزمايش بايد ) محافظت در برابر ازدياد سرعت هنگام صعود وسايلپاراشوت و ضربه گير يا آزمونهاي 

  .امكان پذير باشد   ٦- ٦آنها از بيرون چاه مطابق بند 

  

        كاري بيرون چاه آسانسور كاري بيرون چاه آسانسور كاري بيرون چاه آسانسور كاري بيرون چاه آسانسور     ييييمحلهامحلهامحلهامحلها    - - - - ۶۶۶۶- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

        

  شود ، صرفنظر از می از بيرون چاه انجام آنها بازرسي يانگهداري  تعمير ود و نهنگاميكه ماشين آالت در داخل چاه باش

دسترسي به اين . د ندر بيرون چاه تامين گردد نمي توان ۲- ۳-۳- ۶و  ۱- ۳- ۳-۶ندهاي كاري مطابق ب يمحلها،  ۱- ۶بند 

  . ، امكان پذير باشد  ۲- ۷-۴-۶تجهيزات بابد تنها توسط يك در يا دريچه مطابق بند 

  

        دربها و دريچه ها دربها و دريچه ها دربها و دريچه ها دربها و دريچه ها     ----۷۷۷۷- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

        

ا درب يدربها بايد . د نباشدر محدوده چاه قابل دسترسي  ييفضاهاي كاري درون چاه بايد از طريق دربها - ۴-۷-۱- ۶

  : طبقات بوده و يا دربهائي با الزامات زير باشند 

  

  . متر باشند  ۸/۱متر و حداقل ارتفاع  ۶/۰داراي حداقل عرض ) الف 

  

  . به طرف داخل چاه آسانسور باز نشوند ) ب 



 

 

  

  . اشد د به طوريكه بستن و قفل كردن آنها بدون كليد ممكن بنداشته باش رقفل كليد خو) پ 

  

  . حتي به هنگام قفل بودن بدون كليد از داخل چاه قابل باز شدن باشند ) ت 

  

  .د نباش ۲-۱-۱۴ايمني براي كنترل حالت قفل بودن مطابق بند  يبرق مجهز به يك وسيله) ث 

  

محافظت در برابر د و با قوانين نتابع الزامات مربوط به دربهاي طبقات باش هابدون منفذ بوده و مقاومت مكانيكي آن) ج 

  .آتش سوزي براي ساختمان مذكور مطابقت داشته باشد 

  

  : شرايط زير باشد يدارادرون چاه از يك فضاي كاري بيرون چاه بايد  دسترسي به ماشين آالت - ۴-۷-۲- ۶

  

  . طريق درب يا دريچه را دارا باشد از ابعاد كافي براي انجام كارهاي الزم ) الف 

  

  . ك باشد تا از سقوط به درون چاه جلوگيري شود تا حد امكان كوچ) ب 

  

 . به طرف داخل چاه باز نشود ) پ 

 

  .قفل کليد خور داشته باشد به طوريکه بستن و قفل کردن آنها بدون کليد ممکن باشد )ت 

  

  .باشد  ۲-۱-۱۴ايمني براي كنترل حالت قفل بودن مطابق بند  يمجهز به يك وسيله برق) ث 

  

بوده و مقاومت مكانيكي آن تابع الزامات مربوط به دربهاي طبقات باشد و با قوانين محافظت در برابر آتش بدون منفذ )  ج

  .سوزي براي ساختمان مذكور مطابقت داشته باشد

  

        تهويه تهويه تهويه تهويه     ----۸۸۸۸- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

        

به صورت تجهيزات برقي ماشين آالت بايد تا جائي كه امكان دارد . د ني ماشين آالت بايد به طور مناسب تهويه شوهافضا

  . و رطوبت محافظت شوند زيان آوردودهاي  ،گاز ، بخار  ،عملي در برابر گرد و غبار مناسب و 

  

  

  

        روشنائي و پريزهاروشنائي و پريزهاروشنائي و پريزهاروشنائي و پريزها    ----۹۹۹۹- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

            

لوكس در تراز  ۲۰۰ثابت با شدت حداقل  يالکتريک سيستم روشنائي يداراكاري و فضاهاي ماشين آالت بايد  يمحلها

  . باشد  ۱- ۶-۱۳مطابق بند  بايد هاتامين انرژي آن. د نكف باش



 

 

  

  . بخشي از روشنائي چاه باشد  تواند يماين روشنائي  ::::يادآوري يادآوري يادآوري يادآوري 

  

را  هافضامحل ها و  روشنائي اين ،كاري و در ارتفاع مناسب) هاي ( فضا )  یها( ورودي  نزديك به داخل و بايد كليدي

  . كنترل كند كه تنها در دسترس افراد مسئول باشد 

  

  . شود  نصبدر محل مناسب  ۲-۶- ۱۳حداقل يك پريز مطابق بند اري بايد براي هر فضاي ك

  

        تجهيزات تجهيزات تجهيزات تجهيزات جابجائي جابجائي جابجائي جابجائي     ----۱۰۱۰۱۰۱۰- - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶

        

آنها مشخص  يبر رو) ۵-۴- ۱۵(يا قالب فلزي كه بارگذاري مجاز مطابق بند  فلزی يك يا چند تكيه گاه

 یبه آسان كردن تجهيزات سنگينکه جابجا د ننصب شو فضای ماشين آالتدر طوری شده باشد بايد 

  )رجوع شود  ۱۴- ۳-۰و  ۵-۲-۰به بند . ( مقدور باشد 

  

  

        ماشين آالت خارج از چاه ماشين آالت خارج از چاه ماشين آالت خارج از چاه ماشين آالت خارج از چاه     - - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

        كليات كليات كليات كليات     ----۱۱۱۱- - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

 مقاومبارها و نيروهاي وارده  در برابركه در بيرون چاه قرار دارند ، بايد طوري ساخته شوند كه  یفضاهاي ماشين آالت

  . د نباش

  

        اتاقك ماشين آالت اتاقك ماشين آالت اتاقك ماشين آالت اتاقك ماشين آالت     ----۲۲۲۲- - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

نبايد و  ماشين آالت آسانسور بايد درون يك اتاقك كه فقط براي آسانسور در نظر گرفته شده ، قرار گيرد - ۵-۲-۱- ۶

  . به جز تجهيزات آسانسور باشد  يشامل داكت ، كابل و تجهيزات

  

  . اتاقك ماشين آالت بايد بدون روزنه و شكاف باشند ) هاي ( ديوارها ، كف ، سقف و درب  - ۵-۲-۲- ۶

  

        : : : : شوهاي مجاز عبارتند از شوهاي مجاز عبارتند از شوهاي مجاز عبارتند از شوهاي مجاز عبارتند از تنها بازتنها بازتنها بازتنها باز

  بازشوهاي تهويه     )الف 

  

  .باشد يکه براي كاركردن آسانسور الزم مبازشوهاي بين چاه و اتاقك ماشين آالت     )ب  

  

  بازشوهاي تهويه براي فرار گازها و دود در صورت آتش سوزي     )پ  



 

 

  . برخوردار باشد  IP2XDافظت حداقل برابر را برآورده كرده و از درجه ح EN294 الزاماتكه اين موارد بايد 

  

  : بايد  )ها( درب - ۵-۲-۳- ۶

  . از ابعاد كافي براي انجام كارهاي الزم از طريق درب برخوردار باشند ) الف

  

  . به طرف داخل اتاقك باز نشوند ) ب 

  

  . قفل كليدخور داشته باشد به طوريكه بستن و قفل كردن آنها بدون كليد هم ممكن باشد) پ 

  

        كاري كاري كاري كاري     ییییفضافضافضافضا    ----۳۳۳۳- - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

  . باشد  ۲-۴- ۶مطابق بند بايد فضاي كاري در جلوي اتاقك ماشين آالت 

  

        تهويهتهويهتهويهتهويه    ----۴۴۴۴- - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

مناسب و كان دارد به صورت تجهيزات برقي موتور بايد تا جائي كه ام. اتاقك ماشين آالت بايد به طور مناسب تهويه شود 

  .و رطوبت محافظت شوند زيان آوري دودها ،گاز ، بخار  ،گرد و غبار برابر  رعملي د

  

        روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها     ----۵۵۵۵- - - - ۵۵۵۵----۶۶۶۶

        

. لوكس در تراز كف باشد  ۲۰۰ثابت با شدت حداقل  يسيستم روشنائي الکتريک يبايد دارا ن آالتيماشداخل اتاقك 

  .باشد  ۱-۶-۱۳تامين انرژي آن بايد مطابق بند 

  سب روشنائي اين اتاقک را كنترل كند و در ارتفاع منا يبايد كليدي داخل و نزديک به درب ورود

  .در محل مناسب نصب شود  ۲-۶-۱۳بايد حداقل يك پريز مطابق بند 

  

        آزمون آزمون آزمون آزمون وووو وسائل عملكردهاي اضطراري وسائل عملكردهاي اضطراري وسائل عملكردهاي اضطراري وسائل عملكردهاي اضطراري     ----۶۶۶۶----۶۶۶۶

        

 اضطراري و آزمون بايد به نحو مناسبي های، وسائل الزم براي عملكرد ۵- ۴-۶و  ۴-۴-۶،  ۳-۴- ۶ هایتدر حال - - - - ۱۱۱۱----۶۶۶۶----۶۶۶۶

فراهم شده باشد تا انجام هرگونه كارهاي اضطراري و آزمونهاي ديناميكي آسانسور از  )  يهاي(  يبر روي تابلوي

  .بايد تنها در دسترس افراد صالحيت دار باشند ) ها ( تابلو . بيرون چاه ميسر باشد 

دارد و اين كار  وجودكابين نگهداري نياز به حركت دادن ) هاي(در مورد وسائل نگهداري در حالتي كه روش  شرطاين  

   .نمي تواند از فضاي كاري مورد نظر در درون چاه به طور ايمن انجام شود ، صدق مي كند 

  

وسائل عملكردهاي اضطراري و آزمون در داخل اتاقك ماشين آالت محافظت نشده باشند ، بايد توسط يك در صورتيکه 

  : پوشش مناسب محصور شوند به طوريكه 

  



 

 

  .شوند نه باز به طرف داخل چا) الف 

  

  . قفل كليدخور داشته باشد به طوريكه بستن و قفل كردن آن بدون كليد هم ممكن باشد ) ب 

  

   :بايد امكانات زير فراهم شده باشد ) ها ( در تابلو  - - - - ۲۲۲۲----۶۶۶۶----۶۶۶۶

  

   ۴- ۳-۲-۱۴مطابق بند  ۱به همراه سيستم ارتباط داخلي ۵-۱۲ابزارهاي عملكرد اضطراري مطابق با بند) الف

  

 را فراهم  ۸-۵- ۴-۶و  ۳- ۴-۴-۶،  ۲- ۳-۴-۶ديناميكي مطابق بندهاي  يهاتجهيزات كنترل كه امكان اجراي آزمون )ب 

  . سازند 

  

  : نشان دهد ا وسائل نمايشگري كه موارد زير را يآسانسور سيستم محرکه مشاهده مستقيم )  پ

  جهت حركت كابين    -      

  رسيدن به منطقه بازشوي قفل    -      

  سرعت كابين آسانسور    -      

  

لوكس در محل آن  ۵۰حداقل  ثابت با شدت يالکتريکبايد با استفاده از روشنائي ) ها ( وسائل روي تابلو   - - - - ۳۳۳۳----۶۶۶۶----۶۶۶۶

  . تجهيزات روشن شوند 

  . شود  نصبروي تابلو براي قطع و وصل اين روشنائي  يا بايد كليدي در نزديكي               

  . باشد  ۱- ۶-۱۳بع تامين انرژي اين روشنائي بايد مطابق بند من               

  

   ۱-۳- ۳-۶اي كاري مطابق بندكه فضاهبراي عملكرد اضطراري وآزمون بايدفقط درجائي نصب شود) ها(تابلو    - - - - ۴۴۴۴----۶۶۶۶----۶۶۶۶

  .  در نظر گرفته شده باشند

        

        تجهيزات و ساختار فضاهاي فلكه تجهيزات و ساختار فضاهاي فلكه تجهيزات و ساختار فضاهاي فلكه تجهيزات و ساختار فضاهاي فلكه     - - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

  اتاق های فلکه -۷-۱- ۶

  . ون چاه بايد درون اتاق فلكه قرار گيرند فلكه هاي بير

  

 مكانيكي سطح كف    يپايدار    ۱۱۱۱----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

1-Intercom   
اتاقهاي فلكه بايد به گونه اي ساخته شوند كه در برابر نيروها و بارهائي كه به طور معمول وارد مي شود  -۱- ۷-۱-۱- ۶

  . باشند  ی داشتهپايدار

  

  . نمايندن غبارگرد وتوليد كه  ساخته شوند يمواد با دوام از همچنين بايد

  

  . ساخته شودورق آج دار غزنده مانند بتن ماله كشي شده ياغير ل موادكف اتاق فلكه ها بايد از  -۲- ۷-۱-۱- ۶



 

 

  

  

        ابعاد ابعاد ابعاد ابعاد         - - - - ۲۲۲۲----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

  

 توسط افرادمربوطه تجهيزات  تمامابعاد اتاق فلكه ها بايد به گونه اي باشد كه دسترسي آسان و ايمن به  -۱- ۷-۱-۲- ۶

  . مسئول نگهداري ميسر گردد

  

  . مي باشند  اجراقابل  - ۲-۳- ۳- ۶ از بند  جمله دوم و سوم ب و- ۱-۳- ۳- ۶الزامات بند 

  

  . متر باشد  ۵/۱زير سقف بايد حداقل  تاارتفاع  -۲- ۷-۱-۲- ۶

  .متر باشد  ۳/۰حداقل فاصله آزاد باالي فلكه ها بايد  -۳- ۷-۱-۲- ۶

   ۱-۳- ۳-۶بندهاي  موضوع های برق در اتاق فلكه،پيش بينیفرمان و  ایهتابلو در صورت وجود - ۲-۴- ۱- ۶-۷ 

  . دنرعايت شو ۲-۳- ۳-۶و 

  

        يچه هايچه هايچه هايچه هاو درو درو درو در    ييييي دسترسي دسترسي دسترسي دسترسهاهاهاهادردردردر    - - - - ۳۳۳۳----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

 درونمتر باشند و نبايد به سمت  ۴/۱ ارتفاع حداقل متر و ۶/۰عرض درهاي دسترسي بايد داراي حداقل  -۱- ۷-۱-۳- ۶

  . اتاق باز شوند 

  

 فراهم شودمتر  ۸/۰ * ۸/۰حداقل  ی افقی برای دسترسی افراد بايد گذرگاهی با ابعاددربها -۲- ۷-۱-۳- ۶

  . و مجهز به مكانيزم متعادل كننده باشند

نيوتن  ۱۰۰۰که هر نفر نيرويی معادل  دربهای افقی هنگام بسته بودن بايد بتوانند وزن دو نفر راتمام  

   .بدون تغيير شکل دائمی تحمل کنند می نمايند رادر هر قسمتي وارد  متر ۲/۰ * ۲/۰به سطحی معادل 

  

در صورت (لوالها . نبايد رو به پائين باز شوند مگر آنكه به نردبان جمع شو وصل شوند  دربهای افقی

از سقوط افراد  يجلوگير يالزم برا يبايد پيش بيني ها. ايد امكان از جا درآمدن داشته باشند بن )وجود

  .در زمان باز بودن دريچه بعمل آيد) ده يا حفاظ مانند نصب نر(  يا اشيا

  

  

  . شوند مجهز باشند كه از سمت داخل بدون كليد باز  ردرها و دربهاي افقي بايد به قفل كليد خو -۳- ۷-۱-۳- ۶

  

        ديگر باز شوها ديگر باز شوها ديگر باز شوها ديگر باز شوها     - - - - ۴۴۴۴----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

  . كاهش يابند  مورد نياز کاربری آنبايد تا حداقل فلکه و كف اتاق  سقف چاه ابعاد سوراخهاي 



 

 

به منظور برطرف نمودن خطر سقوط اشياء از محل های باز باالی چاه از جمله آنهائيکه برای عبور 

از روی کف تمام شده ) بلنديشان ( که حداقل برآمدگی  يیکابلهای برق می باشند بکاربردن لبه ها

  .ميليمتر باشد الزامی است  ۵۰سقف چاه آسانسور حداقل 

  

  

        دهدهدهدهکننکننکننکننتوقف توقف توقف توقف وسيله موسيله موسيله موسيله م    - - - - ۵۵۵۵----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

دسترسي )  های  (نزديک به محل, بايد در اتاق فلكه ها ۴- ۴- ۱۵و  -۲- ۲-۱۴متوقف كننده مطابق با بندهاي  وسيلهيك 

  . نصب شود 

  

        دما دما دما دما     ----۶۶۶۶----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

  . فلكه ها وجود دارد ، براي محافظت تجهيزات بايد تمهيدات الزم اتخاذ شود اگر امكان انجماد يا تقطير بخار آب در اطاق 

  . باشد ، دماي داخلي آن بايد مشابه دماي موتورخانه اتاق فلكه ها شامل تجهيزات برقي باشد  در صورتيكه

  

        روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها     - - - - ۷۷۷۷----۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

 و تغذيه آن بايدباشد  روي فلكه ها لوكس ۱۰۰شدت حداقل  بادائمي  يالکتريک سيستم روشنائي يدارافلكه ها بايد اتاق 

اين فضا را قطع و  ي، روشنايدر ارتفاع مناسب داخل و نزديک به نقطه دسترسی  يبايد کليد. باشد  ۱-۶-۱۳مطابق بند 

  .وصل کند

را  ۴-۲- ۱-۷-۶همچنين بند  .در محل مناسب نصب شود  ۲-۶- ۱۳بايد حداقل يك پريز مطابق بند 

  .ببينيد

بايد اعمال  ۷- ۳- ۶کنترل و کابينتها در اتاق فلکه ها قرار گيرند، تمهيدات بند  يدر صورتيکه تابلوها

      .شود

  

        فلكه ها در داخل چاه فلكه ها در داخل چاه فلكه ها در داخل چاه فلكه ها در داخل چاه     ----۲۲۲۲- - - - ۷۷۷۷----۶۶۶۶

كابين واقع شوند و  سقف يباال يفضا از طوري در فضاي باال سري چاه نصب شوند كه در بيرون توانند يمفلكه ها 

از  ، )  ۳-۴- ۶مطابق بند ( از درون كابين آسانسور  ،آزمونها ، تستها و نگهداري آنها در ايمني كامل از طريق سقف كابين 

  . يا از بيرون چاه انجام شود  ۵- ۴-۶مطابق بند  يطريق کف

  

طنابهای فوالدی تغيير مسير  يتوانندبرا يم)  با يك دور پيچش يا دو پيچش طناب فوالدي (به هر حال ، فلكه هرزگرد

قف كابين يا ايمني كامل از س اب محور آن به يکه دسترس يبنحود ، نبر فراز سقف كابين نصب شوبه سمت وزنه تعادل 

  .امکان پذير باشد)  ۵- ۶- ۴(  يکف

        عملكرد اضطراري عملكرد اضطراري عملكرد اضطراري عملكرد اضطراري     ----۵۵۵۵- - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲

        

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين شود  - ۱- ۱۲-۵

،  نياز باشدنيوتن  ۴۰۰ کمتر از ي،نيرويبا بار اسمباال سمت به  به طور دستي كابين آسانسور حرکت يچنانچه برا

 .رسانده بقطتراز به را كابين آسانسور بتوان بوسيله آن  کهمجهز باشد  ياضطرار ييک وسيله دستسيستم محركه بايد به 



 

 

بايد يك چرخ صاف و بدون  اين وسيله  ،آسانسور باعث به حرکت در آمدن وسيله مذکور می باشددر صورتيکه حرکت 

  .  باشدبرجستگي 

  

  : شود  متن اين بخش با متن زيرجايگزين -۱- ۱- ۱۲-۵

د كه دسترسي آسان به آن امكان قرار گير ماشين آالتد ، بايد در محلي در فضاي ن مي باشقابل برداشت وسيلهاگر اين 

به نحو مناسبي عالمت وجود دارد بايد  نانچه امکان اشتباه در تشخيص آن برای سيستم محرکه مورد نظرچ. پذير باشد 

   .گذاري شود

 ۲-۱- ۱۴، يك وسيله ايمني برقي مطابق بند  باشده قابل جابجائي يا جداسازي از سيستم محرك وسيله در صورتيکه اين

  .  نمايدهنگام اتصال اين ابزار به سيستم محركه عمل  حداکثر کهبايد وجود داشته باشد 

  

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين شود  -۲- ۱- ۱۲-۵

عالئم  بوسيلهن كنترل مي تواند اي بعنوان مثال. را تشخيص دادبازشوي قفل  ناحيهدر  بتوان استقرار کابين بسهولت بايد

  .مراجعه شود  پ ۲- ۶-۶همچنين به بند . گاورنر انجام شود آويز يا فوالدي  يهاروي طنابدرج شده بر 

  

  :  دين بخش با متن زير جايگزين شومتن ا - ۲- ۱۲-۵

آسانسور  يبرق يرعملکرد اضطرا يبرا يتمهيداتنيوتن باشد ،  ۴۰۰بيش از  ۱- ۵- ۱۲نيروي تعريف شده در بند  چنانچه

  .شود يبايد پيش بين ۴-۱- ۲-۱۴طبق بند

  : اين وسيله بايد در فضاي ماشين آالت مربوطه قرار گيرد 

  )  ۳- ۶( موتورخانه  -

 ،يا)۲- ۵-۶(ماشين آالت  اطاقک -

 )  ۶-۶(آزمون و عملكرد اضطراري ) هاي ( روي تابلو  -

  

 لوازم و تجهيزات برقيلوازم و تجهيزات برقيلوازم و تجهيزات برقيلوازم و تجهيزات برقي - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳

 

        كليات كليات كليات كليات     ----۱۱۱۱- - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳

        

  : ش با متن زير جايگزين شود متن اين بخ - ۲- ۱۳-۱

وجود داشته  ياز تماس مستقيم با اجزاء الکتريک يجلوگير يبرا يمحافظهايفضاي ماشين آالت و فلكه ها بايد  در

  .  باشد IP2Xحداقل  آنها  درجه حفاظت باشد،که 

  

  

        كليدهاي اصلي كليدهاي اصلي كليدهاي اصلي كليدهاي اصلي     ----۴۴۴۴- - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳

        

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين شود  - ۱- ۱۳-۴

را ور بايد يك كليد اصلي موجود باشد كه قابليت قطع تمام مدارهاي برقدار برق اصلي آن آسانسور براي هر آسانس

  . از آسانسور باشد  عادي  در شرايط استفاده جريان حداکثراين كليد بايد قادر به قطع  داشته باشد، 



 

 

  

    :اين كليد نبايد تغذيه مدارهاي به شرح زير را قطع كند -۱- ۱- ۱۳-۴

  ) در صورت وجود ( يا تهويه   كابين روشنائي) ف ال      

  روي سقف كابين  پريز) ب 

  ي ماشين آالت و فلكه ها ) ها(روشنائي فضا ) پ 

  پريزهاي موجود در فضاي ماشين آالت و فلكه ها و چاهك ) ت       

  روشنائي چاه آسانسور ) ث       

  وسايل هشدار دهنده )  ج       

  

  : بايد در محلهاي زير قرار گيرد  اين كليد -۲- ۱- ۱۳-۴

  موتورخانه در صورت وجود ) الف 

  در تابلو فرمان؛ مگر اينکه اين تابلو در داخل چاه آسانسورقرار گرفته باشد؛يا ، در صورت عدم وجود موتورخانه  ) ب

تعبيه شود؛ ) ۶- ۶( ق بند مطاب يآزمون و عملکرد اضطرار يکه تابلو فرمان در چاه قرار گرفته باشد در تابلو يهنگام) پ

  .رديقرار گ يعملکرد اضطرار يد در تابلويد بايآزمون جدا باشد اين کل ياز تابلو يعملکرد اضطرار ياگر تابلو

  .مجهز شود  ۲-۴-۱۳د مجزا طبق بند يد به کليق تابلو فرمان در دسترس نباشد؛ تابلو باياز طر يبه راحت يد اصلياگر کل

   

        ها ها ها ها پريزپريزپريزپريزو و و و روشنائي روشنائي روشنائي روشنائي     - - - - ۶۶۶۶- - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود  -۱۳-۶-۱

)  ۶-۶بند  ( يآزمون وعملکرد اضطرار ياه ن آالت و تابلويماش يفلکه ها ؛ فضا ين ؛ چاه ؛ فضايکاب يه برق روشنائيتغذ

ه يل به خط تغذق اتصايا از طريک مدار جداگانه يله يتواند بوس ين عمل ميا. ستم محرکه مستقل باشد يه سيد از تغذيبا

  . رد يانجام بگ) ۴-۱۳(موضوع بند  ياصل) ی ها( د ليستم محرکه قبل از ورود به کيس
  

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين شود  -۱۳-۶-۲

  يد از مدارهايفلکه ها و چاهک با ين آالت ؛ فضايماش ين ؛ داخل فضايسقف کاب ياز رويمورد ن يزهايه برق پريتغذ

  . ن شود يتام) ۱- ۶- ۱۳(موضوع بند 

  : د يزها باين پريا
  

  . مستقيم باشد  هيو با تغذ ولت 2P + PE  ،۲۵۰از نوع ا ي )الف

يا  ۴۱۱زير بخش  CENELEC HD 384.4.41 S2مطابق با  SELVيك ولتاژ فوق العاده پائين ايمن ا با ي) ب 

  . باشد معادل آن در استاندارد ملی 

سطح . باشد يپريزها نم يبا سطح مقطع متناسب با جريان نام يکابلها يه کارگيرب يفوق به معن ياستفاده از پريزها

  .به طور صحيح محافظت شوند ياضاف يتواند کمتر باشد که در مقابل جريانها يم يجريان در صورت يها يمقطع هاد

  

        روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها روشنائي و پريزها     تغذيهتغذيهتغذيهتغذيهكنترل كنترل كنترل كنترل     ----۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶- - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳
        

  : شود متن اين بخش با متن زير جايگزين مي  - ۱۳-۶-۳-۲



 

 

به منظور كنترل منبع آن )يها(بايد نزديك به محل دسترسي مشابه وسيلهيا  يك كليد ماشين آالت )یها( در فضا

  .مراجعه گردد ۵- ۵-۶و  ۹- ۴-۶،  ۷-۳-۶همچنين به بندهاي  ،روشنائي تعبيه شود

گيرند، به گونه اي كه روشنائي  اصلي قرار کليدهم در چاهك و هم نزديك به  بايدكليدهاي روشنائي چاه يا موارد مشابه 

  . هر كدام قابل كنترل باشد باچاه 

  

        ها ها ها ها     لويتلويتلويتلويتووووبرقي ، كنترلها و ابرقي ، كنترلها و ابرقي ، كنترلها و ابرقي ، كنترلها و ا    اشکاالتاشکاالتاشکاالتاشکاالتمحافظت در برابر محافظت در برابر محافظت در برابر محافظت در برابر     - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

        

        کنترل هاکنترل هاکنترل هاکنترل ها    ----۲۲۲۲- - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

        ))))رويزيونرويزيونرويزيونرويزيون    ((((    ييييعملکرد بازرسعملکرد بازرسعملکرد بازرسعملکرد بازرس    كنترلكنترلكنترلكنترل----۳۳۳۳- - - - ۱۱۱۱----۲۲۲۲- - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود 

بايد روي سقف كابين  )رويزيون (بازرسی جعبه کنترلنگهداري ، يك سرويس و  بازرسي وعمليات  به منظور تسهيل

  .که به سهولت در دسترس باشدتعبيه شود 

فعال باشد ، )  ۲-۱- ۱۴بند ( كه مطابق الزامات وسائل ايمني برقي ) كليد رويزيون (  ياين وسيله بايد از طريق کليد 

  .  شود

  . محافظت شود  ناخواستهرد در برابر عملك بوده و يدو وضعيت اين كليد بايد

  : شرايط زير بايد به طور همزمان فراهم گردد برای عملکرد 

  : زير بي اثر شود  موارد،  يدر حين عملکرد بازرس )الف

   خودکارعادي ، شامل عملكرد درب هاي عملکرد  يکنترل ها -۱

 )تابلو يرو يعملکرد بازرس( )۴- ۱-۲-  ۱۴( بند اضطراري برقي عملكرد -۲

 )۵-۱- ۲-۱۴(  بند ۱بارگيري ليه وتخ عملكرد -۳

  . انجام پذير است  يبازرسگشت به حالت عملكرد عادي آسانسور فقط با استفاده از وضعيت ديگر كليد ازب

د ننباشبازرسي با مكانيسم كليد  يکپارچهكنتاكتهاي ايمني  ،نمودنبراي بي اثر  چنانچه وسايل قطع کننده مورد استفاده

 ۱- ۱-۱-۱۴در بند  اشاره شدهاز خطاهاي  يدر صورت بروز يك يحتكابين ناخواسته حركت  ونههر گ از  يجلوگير ي؛برا

  .بايد تمهيدات الزم وجود داشته باشددر مدار، 

جهت  داشته و يرابر عملكرد تصادفي محافظت شده؛بستگكه در ب شستيروي  مداومحركت كابين بايد به فشار ) ب 

  .  باشده نشان داده شدوضوح ه در آن بحركت 

  .باشد  ۲-۲- ۱۴مطابق بند  ۲توقفكليد يک بايد داراي  ) رويزيون( يبازرس کنترل  جعبه)  پ

  . بيشتر شودمتر بر ثانيه  ۶۳/۰سرعت كابين آسانسور نبايد از )  ت

  .  باشد ۳يحد عاد بيش از طول مسير حرکت کابين نبايد يجابجاي ۀودحدم)  ث

  . بماند وابسته وسائل ايمني عملکرد عملكرد آسانسور بايد به )  ج

1- Docking operation 

2-Stopping device 

3-Normal Car Travel   
 

 

 

 



 

 

مجهز سقف کابين  يکنترل مکانيسم دربها از رو يبرا يويژه ا يتواند به کليدها يم ) رويزيون( يبازرسکنترل جعبه 

   .باشد، اين کليدها بايد در مقابل عملکرد تصادفي محافظت شده باشند

در  ؛ در چاهک) ۴-۳- ۴- ۶بند (  در حالت ن آسانسوريممکن است در داخل کاب دومی) رويزيون(جعبه کنترل بازرسي 

  . قرار داشته باشد )  ۶-۵- ۴- ۶بند ( در حالت  يکف يا روي) ۱-۴- ۴- ۶بند (  حالت

  :مين كند بايد موارد زير را تض ۱بازرسي تعبيه شده است ، يك سيستم قفل داخلي جعبهدر جائيكه دو  

  

 ييها يشستبا فشار توان  يرا مقرار گرفت ، آسانسور " بازرسي " در حالت )رويزيون(جعبه کنترل بازرسي اگر يك ) الف 

  .  در آوردحركت  به)رويزيون(روي آن جعبه کنترل بازرسي 

  : رد يگقرار " بازرسي " در حالت )رويزيون(جعبه کنترل بازرسي اگر بيش از يك ) ب 

  :ا ير باشد؛ يک از آنها امکان پذيچ يبا ه نبايد حركت دادن كابين - ۱      

به ) رويزيون(جعبه کنترل بازرسي هر دو  يرو يها يشستدر حالتيكه  فقط بايد امكان حركت كابين آسانسور - ۲      

  . )  رجوع شود ۱۸- ۳- ۰به بخش ( ، وجود داشته باشد شوند يطور همزمان فشرده م

  . نصب شود ) رويزيون(جعبه کنترل بازرسي بيش از دو د ينبا

  

  كنترل عملكرد اضطراري برقي  -۴- ۱- ۱۴-۲

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود 

عملكرد اضطراري برقي مطابق  ديکلباشد ، يك  نياز ابزاري براي عملكرد اضطراري برقي ۲- ۵-۱۲در صورتيكه مطابق بند 

محركه بايد از منبع اصلي عادي يا از منبع تغذيه ذخيره در صورت وجود تغذيه سيستم . بايد نصب شود  ۲-۱-۱۴بند 

  . شود 

  : شرايط زير بايد به طور همزمان بر آورده شود 

 يک شستي ين با فشار مداوم روين امکان را فراهم سازد تا کنترل حرکت کابيا اضطراري برقي بايد ديکل عملكرد) الف

    .د به وضوح نشان داده شده باشديجهت حرکت با.افظت شده است انجام گردد مح يکه در برابر عملکرد تصادف
  

شود، يد انجام مين کليکه توسط ا يبه جز حركت ن،يکاب يحركتهاه يکل، از د اضطراري برقيياز عمل کردن کل پس) ب

   .شود يريد جلوگيبا
  

   .بايد لغو شود) يبه بازرس يت عاديعاز وض( يد بازرسيت کلير وضعييهنگام تغ تاثيرات عملكرد اضطراري برقي
  

ر را يز يل برقيوسا ۲-۱-۱۴ گر مطابق بنديد يد برقيک کليش يا عملكرد اضطراري برقي بايد از طريق خود کليد) پ

  :دير فعال نمايغ

  )۸-۸-۹ بند مطابق(نصب شده اند  يمنيروي ترمز اکه بر  ييدهايکل  -۱       

  ) گاورنر(سرعت  يکيکنترل کننده مکان يبر رو ۲- ۱۱-۹-۹و  ۱- ۱۱- ۹-۹ يدهاکه مطابق بن ييدهايکل  -۲       

  .نصب شده اند             

  ن به سمت يش از حد کابيل محافظت در مقابل سرعت بيوسا يبر رو ۵-۱۰- ۹که مطابق بند  ييدهايکل  -۳       

  .باال نصب شده اند             

  .رها نصب شده انديضربه گ يبر رو ۴-۳-۴- ۱۰که مطابق بند  ييدهايکل  -۴       

  ۵ -۱۰مطابق بند  ييحد نها يدهايکل  -۵       

1- Interlock 



 

 

  

   ستم محرکه يحرکت سبايد به گونه اي قرار گيرند كه  هاآن يفشار يها يشستعملكرد اضطراري برقي و  ديکل) ت 

  .مشاهده شود) پ - ۲-۶-۶مطابق بند  (نمايشگر  ليوسايا توسط " مستقيما      

  

  . شتر شوديمتر بر ثانيه ب ۶۳/۰بين آسانسور نبايد از سرعت كا)  ث

  

        وسايل توقفوسايل توقفوسايل توقفوسايل توقف    - - - - ۲۲۲۲----۲۲۲۲- - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

        

  . متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود  -۱- ۲- ۱۴-۲

  

د يمحرکه آن، با يروين يدارا ين درهايس نگه داشتن آسانسور و همچنيمتوقف نمودن و خارج از سرو يبرا ای وسيله

   :ر وجود داشته باشديز يها در محل

  

  )الف -۴- ۳-۷-۵ بند(در چاهك آسانسور ) الف 

  

  )۵- ۱-۷- ۶ بند( در اتاق فلكه) ب

  

و  يبازرس يس کار براياز نقطه ورود افراد سرو يک متري، در فاصله حداکثر )۱۵-۸(روي سقف كابين آسانسور ) پ

 يجعبه بازرس يباشد که رو يديتواند همان کل يد توقف مين کليا. آسان يبا دسترس ي، در محليات نگهداريعمل

  .شتر نباشديک متر بياز  دسترسفاصله آن از نقطه  که  يشود، به شرط ينصب م)  ونيزيرو(

   

  ) پ-۳- ۱-۲-۱۴بند ) (ونيزيرو( بازرسي کنترل ر جعبهد) ت

   

  د در يله توقف بايوس. )خ-۵- ۱-۲-۱۴مطابق بند ( يريه و بارگيبا عملکرد تخل ين آسانسورهايداخل کاب در) ث

  شود قرار گرفته باشد و به وضوح قابل  ياز آن انجام م يريه و بارگيکه عمل تخل ياز ورود يک متريمحدوده      

  ).۱ -۳- ۲-۱۵مطابق بند ( .ص باشديتشخ     

  

  در " آن مستقيما يک متريدر محدوده  يگريله توقف ديا وسي يد اصليک کليستم محرکه مگر آنکه يدر س) ج

  .دسترس باشد    

  

  در محدوده يك متري آن يگريله توقف ديوسمگر آنكه يك كليد اصلي يا  ،)۶- ۶بند(آزمون  يتابلوهادر ) چ

  . وجود داشته باشد در دسترس " مستقيما 

  

  يييياضطراراضطراراضطراراضطرار    وسيله اعالم خطروسيله اعالم خطروسيله اعالم خطروسيله اعالم خطر    - - - - ۳۳۳۳----۲۲۲۲- - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴

   

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود  -۴- ۳- ۱۴-۲



 

 

  

که در آن  ين و محلين داخل کابيم بيمستق يا ارتباط صوتيمتر باشد و  ۳۰ش از يرکت آسانسور بکه طول حيدر صورت

 يله مشابه که توسط منبع اضطراريا وسيفون يستم آيک سيد ير نباشد بايشود امکان پذ يانجام م يات اضطراريعمل

  . ديرا برقرار نما يات اضطراريجام عملن و محل انين داخل کابيگردد، ارتباط ب يه ميتغذ ۴- ۱۸- ۸اشاره شده در بند 

   

            ها و دستورالعمل هاها و دستورالعمل هاها و دستورالعمل هاها و دستورالعمل ها    ييييهشدارها، عالمت گذارهشدارها، عالمت گذارهشدارها، عالمت گذارهشدارها، عالمت گذار    - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵

        

            ن آالت ن آالت ن آالت ن آالت ييييفلکه و ماشفلکه و ماشفلکه و ماشفلکه و ماش    يييياتاق هااتاق هااتاق هااتاق ها    ----۴۴۴۴- - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵

  

  : زير جايگزين مي شود  عنوان با عنوان اين

  هافضاهاي ماشين آالت و فلكه  - ۱۵-۴

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود  - ۳- ۱۵-۴

نصب ) ۶- ۶(اضطراري  يآزمون و تابلوها )يها(يا در تابلو) ۲-۵- ۶(ن آالت ي، اتاقک ماش) ۳-۶(ه در موتورخان

 ياستفاده اضطرار يژه چگونگي، به وبايد از آنها پيروی شود از کار افتادن آسانسور که در زمانمشروح  لعمل هایدستورا

   .باشد يم يب طبقات، بطور کامل و واضح ضرورد بازکردن درين و کلي، جهت حرکت دادن کابيا برقي ياز ابزار دست

  

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود - ۵- ۱۵-۴

-۶و  ۸- ۳-۶ بند(د حداکثر بار مجاز نشان داده شود يزات آسانسور بايمخصوص بلند کردن تجه يتيرهاقالبها و  يبر رو

۴-۱۰(.  

  : بخش زير اضافه مي شود 

  )  ۳-۵-۴-۶بند( د ذکر شود يبا يکف يبر روحداكثر بار مجاز  -۶- ۱۵-۴

        چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور     ----۵۵۵۵- - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵

  : ن بخش با متن زير جايگزين مي شودمتن اي - ۱- ۱۵-۵

  : د نصب شودينوشته زير با) هاي طبقات به جز درب(هر درب دسترسي يا بازرسي بيرون از چاه آسانسور در نزديكي 

        

        """"خطر سقوط خطر سقوط خطر سقوط خطر سقوط     ––––چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور چاه آسانسور " " " " 

        

        """"    ممنوعممنوعممنوعممنوع    افراد غير مجازافراد غير مجازافراد غير مجازافراد غير مجاز    دسترسیدسترسیدسترسیدسترسی""""

        

  : بخش زير اضافه مي شود  - ۴- ۱۵-۵

در  يمناسب) يها(د در محل يد بانعملکرد را در بر دار يواضح که همه دستورات الزم برا) يها(ت زير هشداردر حاال

  :دنداخل چاه نصب شو

  ) ب-۲-۵- ۴-۶(يا متوقف كننده هاي قابل حركت  /و) ۵- ۴-۶( جمع شونده يکف -

  ) ۱- ۴-۴- ۶و  ۱-۳- ۴-۶(مي كند  عمل يدست ي كه بصورتمكانيكوسيله يا  -

  

        ييييس و نگهدارس و نگهدارس و نگهدارس و نگهدارييييج، سروج، سروج، سروج، سرويييي، دفتر ثبت نتا، دفتر ثبت نتا، دفتر ثبت نتا، دفتر ثبت نتاآزمونهاآزمونهاآزمونهاآزمونها، ، ، ، ايشاتايشاتايشاتايشاتآزمآزمآزمآزم    ----۱۶۱۶۱۶۱۶



 

 

        

  اطالعات در مورد نصاب -۳- ۱۶

  

  كاربري عادي  -۳-۱- ۱۶

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود 

باره به خصوص در  عمليات نجات باشدآسانسور و اطالعات الزم در مورد كاربري عادي  يد حاويبادستورالعمل کتابچه 

  : ريز ردامو

  و فلكه ها  ه فضاي ماشين آالتنگه داشتن دربهاي دسترسي ب قفل) الف

   يمنا بارگذاري و باربرداري) ب

   .باشد ياقعي كه چاه آسانسور به طور کامل پوشيده نمتمهيدات الزم در مو و يپيش بين )پ

   .دارد الحيت دارصکه نياز به مداخله فرد  يرخدادهاي) ت

  نگهداري اسناد و مدارك ) ث

  اضطراري  در مواقعقفل  استفاده از كليد بازكننده) ج

  عمليات نجات ) چ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

        برقیبرقیبرقیبرقی    منيمنيمنيمنيييييل ال ال ال اييييفهرست وسافهرست وسافهرست وسافهرست وسا) ) ) ) ييييالزامالزامالزامالزام((((    - - - - وست الفوست الفوست الفوست الفييييپپپپ

   .ر کامل شده استيرات و اضافات زييوست الف، با تغيپ

        

        ييييبرقبرقبرقبرق    ييييفهرست وسايل ايمنفهرست وسايل ايمنفهرست وسايل ايمنفهرست وسايل ايمن: : : : جدول الفجدول الفجدول الفجدول الف

        

        شوندشوندشوندشوند    ييييد کنترل و بررسد کنترل و بررسد کنترل و بررسد کنترل و بررسييييکه باکه باکه باکه با    ييييللللييييوساوساوساوسا        بندبندبندبند

۵-۲ -۲-۲-۲  

  الف-۳-۴- ۵-۷

  ب- ۴-۳-۱- ۶

  ث- ۴-۳-۳- ۶

  ث- ۴-۴-۱- ۶

  ج- ۴-۴-۱- ۶

  چ- ۴-۴-۱- ۶

  الف- ۴-۵-۴- ۶

  ب- ۴-۵-۵- ۶

  پ- ۴-۵-۵- ۶

  ث- ۴-۷-۱- ۶

  ث- ۴-۷-۲- ۶

۶ -۷-۱-۵  

۷-۷ -۳-۱  

  

  

۷-۷ -۴-۱  

۷-۷ -۶-۲  

۸-۱۲ -۴ -۲  

  ب- ۸-۱۵

۸-۹ -۲  

۹-۵ -۳  

  

  ث-۹-۶-۱

۹-۶-۲  

۹-۸ -۸  

۹-۹ -۱۱ -۱  

۹-۹ -۱۱ -۲  

۹-۹ -۱۱ -۳  

۹-۱۰ -۵  

  ۱يازرسب افقی يچه هايو در يو اضطرار يبازرس يت بسته بودن درهايوضع يبررس

  در چاهک کننده توقفمله يوس

  يله مکانيکير فعال وسوضعيت غي يبررس

  کابين يبازرسافقی و دربهاي  يچه هاوضعيت بسته بودن درب ها و دري يرسبر

  دبه چاهک توسط کلي يشدن درب دسترس باز يبررس

  يله مکانيکر فعال وسيييت غوضع يبررس

  يکيله مکانيت فعال وسيوضع يبررس

  جمع شونده يکامال جمع شده کف تيوضع يبررس

  متحرک يت کامال جمع شده متوقف کننده هاوضعي يبررس

  متحرک يدر متوقف کننده ها ي ت کامال باز شدهوضعي يبررس

  يت بسته درب دسترسوضعي يبررس

  يت بسته درب دسترسوضعي يبررس

  در اتاق فلکهکننده توقف مله وسي

  :طبقات يقفل شدن درها يبررس

   ۲- ۴-۷-۷خودکار، مطابق بند  طبقات يهابدر -

 )ر خودکارغي( يطبقات دست يهابدر -

  طبقات يهابوضعيت بسته در يبررس

  بدون قفل يوضعيت بسته لته ها يبررس

  کابين ياضطرارافقی   يچه هايقفل شدن درب ها و در يبررس

  سقف کابين يرو کننده توقفموسيله 

  وضعيت بسته درب کابين يبررس

ز دو يستم آويس آسانسورهاي بار در يا زنجيک طناب ي ير عاديغ يافزايش طول نسب يبررس

  يريا دو زنجي يطناب

  جبران يکشش طناب ها يبررس

  ۲چش و برگشتيله ضد پيوس يبررس

  يعملکرد ترمز ايمن يبررس

  ش از حد مجازيسرعت ب آشکار کننده

  )گاورنر(سرعت  يکيآزاد شدن کنترل کننده مکان يبررس

  )گاورنر(سرعت  يکيکننده مکان کشش طناب کنترل يبررس

  بررسي وسايل حفاظتي در برابر حرکت کابين با سرعت بيش از حد به سمت باال



 

 

۱۰-۴ -۳ -۴  

  ب-۳- ۲- ۱۰-۵

  ۲-ب-۱- ۳- ۱۰-۵

  پ- ۱- ۱۱-۲

۱۲-۵ -۱ -۱  

  پ- ۴- ۱۲-۸

۱۲-۸ -۵  

۱۲-۹  

۱۳-۴ -۲  

  ۲-الف-۲- ۱- ۱۴-۲

  ۳-الف-۲- ۱- ۱۴-۲

  

  پ-۳- ۱- ۱۴-۲

  ب-۵- ۱- ۱۴-۲

   

  خ-۵- ۱- ۱۴-۲

  ج-۱- ۲- ۱۴-۲

  چ-۱- ۲- ۱۴-۲

  رهايضربه گبرگشت به حالت اوليه  يبررس

  )ييحد نها يدهايکل(ن يکابانتقال اطالعات مربوط به موقعيت  له انتقاليکشش در وس يبررس

  يکشش يآسانسورها يبرا ييحد نها يدهايکل

  نيقفل شدن درب کاب يررسب

   يحرکت دادن آسانسور در مواقع اضطرار يبرا ييل قابل جابجايمحل وسا يبررس

  )کاهش سرعت يله بررسيوس(ن يت کابيله انتقال اطالعات موقعيکشش در وس يبررس

  با کورس کمتر يرهايدر ضربه گ يکند شوندگ يبررس

  تم رانش مثبتسيبا س ير در آسانسورهايا زنجيشل شدن طناب  يبررس

  با استفاده از کنتاکتور قطع کننده مدار يد اصليکنترل کل

  مجدد يو هم سطح ساز يهم سطح ساز يبررس

 يو هم سطح ساز يهم سطح ساز(ن يت کابيله انتقال اطالعات موقعيکشش در وس يبررس

  )مجدد

  يدر عملکرد بازرسکننده توقف مله يوس

در کابينهاي با قابليت عملکرد تخليه و  يريو بارگ هيات تخلين در عمليمحدود کردن حرکت کاب

  بارگيري

  ۳يريه و بارگيله توقف در عمليات تخليوس

  ستم محرکه آسانسوريله توقف در محدوده سيوس

  يآزمون و اضطرار) يها(له توقف در تابلو يوس

 
1- Inspection Traps 

2-Anti-Rebound 

3-Docking Operation 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

        

        

        



 

 

        وست پوست پوست پوست پپيپيپيپي

        ))))يييياطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات((((

        پرونده فنيپرونده فنيپرونده فنيپرونده فني

  

        كليات كليات كليات كليات     ----۲۲۲۲- - - - پپپپ

        

  :بخش با متن زير جايگزين مي شودمتن اين 

 ، مالك و يا استفاده كننده نصاب ينام و نشان  - الف

  

 محل نصب ينشان  - ب

 

 ، تعداد مسافري، سرعت نامينوع تجهيزات، بار نام - پ      

 

 ، تعداد طبقات سرويس دهي شده طول مسير حركت آسانسور  - ت

 

۱و وزنه تعادل جرم كابين  - ث
 

 

 يا فلكه ها  هاي ماشين آالتدسترسي به فضااههاي ر  - ج

  

        جزئيات فني ونقشه هاجزئيات فني ونقشه هاجزئيات فني ونقشه هاجزئيات فني ونقشه ها    ----۳۳۳۳- - - - پپپپ

            

  .متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود 

را و فلكه ها و دستگاهها  ن آالتيفضاي ماشهاي شامل برشهاي عمودي و افقی مورد نياز براي نصب آسانسور که نقشه 

  .در بر داشته باشد

  

ن استاندارد به يت ايرعا يبررس يالزم برا يها يژگيشامل وبايد توانند جزئيات ساخت را نشان ندهد اما  يم ن نقشه هااي

   :ر باشنديخصوص موارد ز

  

 ) ۳-۳- ۷-۵و  ۲-۷-۵و  ۱- ۷- ۵( و باالي چاهک چاه يباال آزاد  يهافضا - الف

  

 )۵- ۵( .آسانسور باشد چاه در پاييندسترس كه  قابلهر فضاي   - ب

 

 )۲- ۳-۷-۵(دسترسي به چاهك  -پ

 

 )۶- ۵( چاه قرار داشته باشديک ک آسانسور در يش از يکه بيبين آسانسورها درصورت يها ظاحف  - ت

 
1- Counter weight or Balancing weight  

 



 

 

  زاتيبستن تجه يسوراخ ها برا ينيش بيپ  - ث

 

دازه ن، ايل اصليستم محرکه و وسايس يين آالت به همراه نقشه جانمايي ماشهااصلي فضا يازه هادموقعيت و ان  - ج

بارهاي عكس العمل برروي ساختمان و  ه،يتهو ي، سوراخ ها)درام(ا استوانه جمع کننده طناب يفلکه کشش  يها

 كف چاهك 

 

 )۲-۶( ماشين آالت يدسترسي به فضاها -چ

 

 ه ها فلك يموقعيت و اندازه ها ،ه ها در صورت وجودي فلكهافضااصلي  يموقعيت و اندازه ها  - ح

 

 ي فلكه ها هاموجود در فضا لير وسايموقعيت سا  - خ

 

 )۳-۴- ۶(ي فلكه ها هادسترسي به فضا  -  د

 

 يهابدر ۱ن درگاهيبفواصل و  باشندمشابه ها  اگر درب ).۳- ۷(طبقات  يهادرب  ياصل يدمان و اندازه هايچ  -  ذ

 .نشان داده شوند يست همگيطبقات مشخص شده باشد، الزم ن

 

 )۲- ۲- ۵( ياضطرار يو درب ها يبازرس افقی يچه هايو دري بازرسی ها درب يدمان و اندازه هايچ  - ر

 

 )۲- ۸(و ) ۱-۸(هاي آن  ديوابين و ورک ياندازه ها  - ز

 

 ) ۲- ۲-۱۱(، )۱-۲- ۱۱(واره چاه يد ين تا سطح داخليو فاصله از درب کاب) آستانه(فاصله از درگاه  -ژ

 

نوشته شده   ۳- ۲-۱۱آنها در بند ينحوه اندازه گير كهو طبقات در حالت بسته كابين  يدرب هافاصله افقي بين   - س

 . است 

 

نوع، تركيب، (، زنجيرها )سيختگي، بار گتعداد، قطر، تركيب(، طنابها ب ايمنييسيستم آويز، ضر يمشخصات اصل  - ش

 )در صورت وجود(  )سيم بكسل(و طنابهاي جبران ) طول هر قالب زنجير، بار گسيختگي

 

 )پيوست ژ(حاسبه ضريب ايمني م  - ص

 

قطر، از نظر  ايمني ييا طناب فوالد) گاورنر(سرعت  يکيکنترل کننده مکان يطناب فوالد يمشخصات اصل  - ض

 تركيب، بار گسيختگي، ضريب ايمني 

 

، ين کاريکشش، ماش(در تماس با کفشک ها  سطوح راهنما، شرايط و اندازه يل هاير ۲مثبتهاندازه ها و مدارک   - ط

  )يسنگ کار

 

 خطي جمع كننده انرژي از نوع  يرهايضربه گ ه مثبت مدارکو اندازه ها  - ظ

1-Sill 

2-Proof  



 

 

 

        

        

        

        

        پيوست تپيوست تپيوست تپيوست ت

        ))))ييييالزامالزامالزامالزام((((

        برداريبرداريبرداريبرداريقبل از بهره قبل از بهره قبل از بهره قبل از بهره         ييييها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون ها    ييييبررسبررسبررسبررس

        

  و تائيديه ها  آزمون ها - ۲-ت

  

  سيم كشي برقي -ج

  

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود 

  

يكي از وند همه اجزا الكترباياندازه گيري  اين براي .)۳-۱- ۱۳(در مدارهاي مختلف  ياندازه گيري مقاومت عايق -۱

  . مدار جدا گردند

مختلف  ين آالت و قسمت هايماش ين در فضاياتصال زم ينال اصلياتصال بين ترم يالکتريک تائيد پيوستگي -۲

  .برق دار شوند يآسانسور که ممکن است بصورت اتفاق

  

        : : : : زير اضافه مي شود زير اضافه مي شود زير اضافه مي شود زير اضافه مي شود     بندبندبندبند

  : زير در صورت وجود ليوسا يلکردآزمون هاي عم -س  

  )۱- ۳-۴-۶(مكانيكي براي جلوگيري از حركت كابين وسيله      -    

 مكانيكي استفاده مي شودكه بعنوان وسيله  يبايد به ترمز ايمن) ۱-۴- ۴- ۶(مكانيكي براي توقف كابين  وسيله    -    

  . مي كند  خالي عملعملكرد اضطراري و كابين سرعت که با  مانند وقتي :توجه خاص شود

  

  )۵-۴- ۶( يکف    ----

  )۲-۵-۴- ۶( بين يا متوقف كننده هاي متحرکراه كاکردن مكانيكي براي سد وسيله  -

  )۶- ۶( اضطراري و آزمون ها يوسايل براي عملکرد ها -

        

        

        

        

 

        

        



 

 

        پيوست ثپيوست ثپيوست ثپيوست ث

        ))))اطالعاتياطالعاتياطالعاتياطالعاتي((((

  ز هر حادثهز هر حادثهز هر حادثهز هر حادثها پس اا پس اا پس اا پس اييييپس از هر نصب مهم پس از هر نصب مهم پس از هر نصب مهم پس از هر نصب مهم     ييييها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون ها    يييي، بررس، بررس، بررس، بررسييييادوارادوارادوارادوار    ييييها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون هاها و آزمون ها    ييييبررسبررسبررسبررس

  

  ک حادثهيا پس از يسازي مهم  بهينهک يپس از  يها و آزمون ها يبررس ----۲۲۲۲- - - - ثثثث

  

  : متن اين بخش با متن زير جايگزين مي شود -

  . دننگهداري شو ۲-۱۶موضوع بند  پرونده قسمت فنیو حوادث مهم بايد ثبت شده ودربهينه سازي ها  -

  

  : شوند يوب ممحس بهينه سازي هاي  مهم رزي به خصوص موارد-

  :در تغيير  - الف

  يسرعت نام -۱

  يبارنام -۲

  جرم کابين -۳

  حرکتطول مسير  -۴

  :در ينتغيير يا جايگزي -ب

  ) شود يدرنظر گرفته نمهم مبه عنوان تغيير مشابه از اين وسيله " كامالدو نمونه  يجايگزين(ل قفل كننده نوع وساي -۱

  سيستم كنترل -۲

  راهنما يل هاري راهنما يا نوع يريل ها -۳

  ) به کابين يا طبقات ديگريک يا چند درب يا اضافه كردن (نوع درب  -۴

  ستم محرکه يا فلکه کششيس -۵

  )گاورنر(سرعت  يکنترل کننده مکانيک - ۶

  در برابر حرکت کابين با سرعت بيش از حد مجاز به سمت باال يحفاظتل وساي -۷

  ته چاه يرهاضربه گي -۸

   )راشوت پا(  يمنترمز اي -۹

   )۱-۳-۴- ۶(از حرکت کابين  يجلوگيرمكانيكي براي  وسيله -۱۰

  )۱-۴- ۴- ۶( متوقف کردن کابين  يبرا يوسيله مکانيک -۱۱

  )۵- ۴-۶( يکف -۱۲

  )۲-۵-۴- ۶(ين يا متوقف كننده هاي متحرکكاب مسدود کردن مسير حرکت مكانيكي برايوسيله  -۱۳

  )۶- ۶(اضطراري  و در حالتهاي آزمون عملكرد يوسايل برا -۱۴

ا سازمان يد به شخص يک حادثه، اسناد و اطالعات الزم بايا پس از يمهم بهينه سازي بعد از يک  يآزمون ها يبرا

  .ل شوديمسئول تحو

 چگونه يضيا قطعات تعويانجام شده و  بهينه سازي يم خواهد گرفت که آزمون بر روين سازمان تصميا اين شخص يا

  .انجام شود

  .شود يانجام م يقبل از شروع بهره بردار يقطعات اصل يهستند که بر رو ييا حداکثر همان هان آزمون هيا

        



 

 

        

        

        يوست س يوست س يوست س يوست س پپپپ

        ) ) ) ) اطالعاتياطالعاتياطالعاتياطالعاتي((((    

        ))))۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶((((    ييييدسترسدسترسدسترسدسترس    ييييراه هاراه هاراه هاراه ها    ––––ماشين آالت ماشين آالت ماشين آالت ماشين آالت     ييييفضاهافضاهافضاهافضاها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  :نقشه يراهنما

  )۷-۴-۶( § چه هادرها و دري -۱

 )۶( § ن آالتفضاهاي ماشي -۲

 )۲-۶( §ي دسترس يراه ها -۳



 

 

  

        الفالفالفالف مممم    پيوستپيوستپيوستپيوست

        ))))اطالعاتياطالعاتياطالعاتياطالعاتي((((

        

        اشاره اشاره اشاره اشاره ) ) ) ) EU((((جامعه اروپا جامعه اروپا جامعه اروپا جامعه اروپا هيدات دستورالعملهاي هيدات دستورالعملهاي هيدات دستورالعملهاي هيدات دستورالعملهاي مات اساسي يا ديگر تممات اساسي يا ديگر تممات اساسي يا ديگر تممات اساسي يا ديگر تمبندهاي اين استاندارد به الزابندهاي اين استاندارد به الزابندهاي اين استاندارد به الزابندهاي اين استاندارد به الزا

  .کندکندکندکند    ييييمممم

  :شود ين ميگزيبا متن زير جا ۱ ييادآور

  .اين استاندارد مراجعه شود ۲- ۲-۰به بند  ۷-۶و  ۵-۶، ۳- ۶، ۲-۶ يبا در نظر گرفتن بندها - ۱ ييادآور

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  


