
 

 

آموزش  سرویس آسانسور   

: جالل طالبی هتهیه کنند  

 



                                                                                  :      تعریف نت

                                                                                                                         

برگرفته از دو کلمه نگهداری و تعمیرات میباشد و مشتمل بر کلیه فعالیتهایی است که به منظور استفاده  

برد صحیح آنها اعمال میشود.ینه ا ز تجهیزات با رعایت اصول و نحوه کارهب  

 

به عبارت دیگر به مجموعهای از اقداماتی گفته میشود که جهت حفظ یک دستگاه و یا باز گرداندن آن به 

. وضعیت قابل قبول انجام میشود  

 

 در مورد نت استراتژیهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آن عبارت از :

 

 Breakdown - maintenance -  (BM)نت بر اساس تعمیرات پس از خرابی  -1

  preventive- maintenance – (PM)نت بر اساس تعمیرات زمانبندی  -2

 

 : BMتعریف 

کلیه عواملی است که به هر شکل ممکن مانع از ارائه خدمات نگهداری از سوی شرکت خدماتی میگردد و 

ر دلیل دیگری باشد که مانع از بهر این موانع میتوان شامل خرابیها ، اجزای تعمیرات ، باز سازی و یا ه

 .برداری از تجهیزات گردد

 :  BMوظیفه اصلی واحد 

داری و تعمیرات پس از وقوع خرابی میباشد . و بطور کلی عهد دار فعالیتهای هارائه کلیه خدمات در بخش نگ

 زیر است.

 اعزام نیروهای متخصص بعنوان نگهدار مقیم ) دائم ( -1

 متخصص جهت رفع خرابی پروژهای مختلفاعزام نیرو های  -2

 تامین قطعات مورد نیاز جهت سرویس و تعمیرات -3



                            آموزش افراد متخصص با سمت نگهدار دائم یا تعمیر کار -4

 انجام کلیه امور مربوط به باسازی -5

 برنامه ریزی و اعزام سرویسکاران -6

 

 : PMتعریف 

مبنای رعایت تمامی اصول مدیریتی در صنایع می باشد. و هدف آن جایگزینی نگهداری  نگهداری علمی بر

 پیشگیرانه بجای تعمیر بعد از خرابی میباشد.

 

                                                                                     : PMهدف از 

در ارائه خدمات می گردد. به منظور افزایش بهروری  پیشگیری از هر نوع عامل که باعث کاهش کیفیت

تاسیسات مکانیکی مشتمل بر آسانسور و پله برقی است که تحت پوشش خدمات سرویس و نگهداری شرکت 

 قرار دارند.

 :        PMاهداف 

متعلقات ان کاهش توقف و استهالک میباشد که در تولید ، ساخت ، نصب ، و راه اندازی آسانسور و قطعات و 

 .میتوان نقش موثری داشته باشد

 : تعریف تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات برنامه ریزی شده برای ماشین آالت و تجهیزات است که برای بهبود عمر دستگاه یا سیستم مورد 

 نظر و پرهیز از فعالیتهای تعمیراتی برنامه ریزی نشده طراحی میشود . 

  کوچکتنظیم و یا تعویض های اجزاء  –تمیز کاری  –مانند : روغن کاری 

 

 هزینه های نیز رایج است . عبارت از PMدر فعالیتهای 

 هزینه دستمزد که مربوط به کارکنان داخل سازمان و یا قرار داد های جانبی است -1

 هزینه لوازم یدکی که با افزایش درجه نت افزایش می یابد. -2



 

                   نگهداری پیشگیرانهبیشترین دالیل برای داشتن برنامه ریزی 

 

 کاهش توقف تولید که نتیجه توقفهای متعدد دستگاهها میباشد. -1

و افزایش میانگین طول عمر دستگاهها ، که بدین وسیله می توان حذف و جایگزینی پیش  نگهداری بهتر -2

 از موعد ماشینها وتجهیزات را کاهش داد.

واستفاده اقتصادی تر از کارگران تعمیراتی ، بدلیل کار بر پایه برنامه  کاهش هزینه های اضافه کاری -3

 ریزی بعوض کار برپایه خرابی که منجربه جبران کردن توقفها میشود.

 انجام تعمیرات دوره ای بموقع باعث جلوگیری از انجام تعمیرات در مقیاس بزرگ خواهد شد. -4

ی جانبی و فرعی.معموال قطعات معیوب باعث خرابی کاهش هزینه تعمیرات بوسیله کاهش خرابیها -5

  قطعات دیگر میشود.

شناسایی تجهیزات وقطعاتی که هزینه یا تعمیراتی بیش از اندازه دارند.که مشخص کننده نیاز به  -6

 تعمیرات اصالحی آموزش بهره برداری یاجایگزینی دستگاه فرسوده میباشد.

 نصب و راه اندازی نگهداری مقیم. بهبود ایمنی وکیفیت درتولید و ساخت -7

 کاهش زمان توقف وتعمیر و افزایش زمان کارکرد موثر -8

  

 PMروش اجرای برنامه 

 

 مراحلی که یک قطعه جدید باید طی کند؟ 

 فرسودگی –عمر متوسط  -تازگی 

 

 



                                         یکی از اهداف تعمیرات پیشگیرانه

این قطعات قبل از رسیدن به مرحله فرسودگی میباشد. برای داشتن یک برنامه موفق پر واضح جایگزینی 

روغنکاری وتعمیرات اصالحی و مواردی که در زمان آزمایشها ویا بازرسیها  -است که باید برروی تمیز کاری

 .مشخص میشود تمرکز کرد

 

 نیازمند پرسنل با انگیزه باال: PMکیفیت اجرای 

 بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه بعنوان یک بخش مهم در کل برنامه تعمیرات شرکتمعرفی  -1

 اختصاص این کار به افراد الیق و مسئولیت پذیر -2

 پیگیری تا حصول اطمینان از کیفیت اجرا و تبیین اهمیت آن برای مدیران -3

پیشگیرانه برای یک تکنیکهای صحیح و روشهای تعمیرات  -آموزش اهمیت دقت در انجام تعمیرات -4

 دستگاه خاص

 ا ستقرار استانداردهای جدید -5

 رسانی  اطالع رسانی در مورد کاهش هزینه ها بوسیله بهبود مناسب و بهنگام و سود -6

 :PMمراحل اجرای 

 بازرسی کل دستگاه یا سیستم به کمک پرسنل نت -1

 سیستم و اولویت بندی آنها تهیه لیست خرابیهای دستگاه یا -2

 رفع خرابی براساس اولویت  تعمیر و -3

ارسال برنامه تدوین شده برای مجریان بخش تولید و فنی )نصب و راه اندازی( و نت جهت تکمیل ویا  -4

 اصالح برنامه ها

-اجرای آزمایشی برنامه های مربوط به حفظ شرایط اساسی و مطلوب دستگاهها و سیستم شامل نظافت -5

با آموزش پرسنل مجری برنامه ها ودر نظر گرفتن زمان مناسب جهت اجرای  آچارکشی و روغنکاری همراه

  برنامه ها

 



  

اجرای آزمایشی برنامه های تدوین شده وبرنامه ریزی هفتگی جهت اجرای برنامه به همراه آموزش نحوه  -6

ید وفنی پرسنل تولاجرای برنامه ها برای مجریان)برنامه بازرسی باید توسط افراد متخصص انجام گیرد واز 

 بعنوان کمک استفاده نمود

اصالح واستاندارد سازی برنامه و اجرایی نمودن آنها که در  بررسی نتایج حاصله از اجرای آزمایشی برنامه. -7

 .  میباشد PMواقع مهمترین گام دراجرای 

 

یگیرد و عمومی ترین آسانسور تنها وسیله رفت امد ترافیکی است که مورد استفاد تمامی گروه سنی قرار م

 وسیله جابجایی عمومی در جهان است . 

با نگاه گذراء به وضعیت آسانسور های منصوبه در کشور ، این نکته به خوبی مشاهد می شود که بیش از 

 سال میباشد. 25% آسانسور های کشور داری عمر بیش از 33

انسور  دارای عمر مفید مخصوص می باشد ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه لوازم و قطعات مورد استفاد در اس

بدیهی است در صورت استفاد از بهترین و مدرن ترین قطعات ، حتی با داشتن بهترین برنامه سرویس 

 نگهداری ، تجهیزات از شرایط مطلوب خارج شده و عمر مفید انها به پایان می رسد . 

 

 یک آسانسور کامل باید سه قابلیت مهم داشته باشد: 

 ) تنظیم پارامترهای کنترلی دارای تاییدیه های تست های نمونه ( :ایمنی 

 EN81قابلیت اطمینان : ) طراحی مهندسی در انتخاب و ساخت قطعات و تجهیزات مطابق با استانداردهای 

 و مقرارت ملی ساختمان 

 (ی نصب و مونتاژ قطعات جهت راحتی نحوه عملکرد : ) چگونگ

 

 

 

 



                                یل عمده از کار می افتدآسانسور به سه دل

 قطع برق ورودی ساختمان: -1

  * قطع کامل جریان برق ورودی

 * نبود باطری خروج اضطراری

 * یک یا دو فاز شدن برق

 

 استفاده نادرست مسافر از آسانسور -2

 * سوار شدن بیش از حد مسافر

 * دستکاری افراد غیر مجاز

 از بسته شدن درب کابین / طبقه* جلوگیری 

 آسانسور حرکت استفاد از کلید سه گوش درب طبقه در زمان * 

 

 نقص مکانیکی و الکتریکی -3

 * فعال شدن مکانیزم پاراشوت

 * حرکت آسانسور خارج از تراز طبقات و فعال شدن حد باال و پایین

 * فعال شدن یکی از میکروسوئیچ ها بدلیل تنظیمات غلط

 در نصب تجهیزات * اشتبا

 * عدم تنظیم صحیح مقادیر کنترلی

 * ضعف در سرویس نگهداری

 * خریداری و نصب قطعات نامرغوب و ارزان قیمت

 



 

 در کابینمسافر علل محبوس شدن 

 نقص فنی در موتور آسانسور -1

 خارج شدن کابین از ریل -2

 جمع شدن سیم بکسل ها روی کابین -3

 خرابی سیستم تابلو فرماننوسان در برق ورودی و  -4

 

 هنگام گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم

بیساری از مردم گمان میکنند هنگام از کار افتاد آسانسور ، میتوانند به سالمت از آن خارج شوند. بیرون 

یل پریدن یا باال رفتن ار آسانسور به شدت غیر عاقالنه است . بسیاری از حوادث در حوزه آسانسور به این دل

 است که مردم تالش میکنند خودشان را از آسانسور خارج کنند.

توصیه میشود هرگونه عملیلت نجات مسافران از داخل کابین آسانسور تحت نظارت مستقیم پرسنل آسانسور 

به واسطه تجربه و تخصص خود تدبیر الزم برای فائق آمدن بر خطرات پیچیده انجام شود . چرا که این افراد 

را دار هستند . در شرایط اضطراری عملیات نجات مسافران بایستی توسط پرسنلی انجام گردد که احتمالی 

به دقت انتخا ب شده و آموزش دیده اند.. این متخصصان و افراد دیگری که در صنعت آسانسور مشغول بکار 

 .هستند 

به این توصیه ها  به افرادی که در داخل کابین مانده اند توصیه های زیر را دارند . با عمل 

 جلوی خطرات احتمالی را خواهد گرفت.

 در آسانسور بمانید . آسانسور سقوط نمی کند و ایمن است . و شما در امان هستید. -1

 نگران هوا نباشید هوا در چاه و کابین آسانسور جریان دارد . و اکسیژن شما تمام نمی شود -2

 آسانسور دوباره حرکت کرد تعادل به هم نخورد.کف کابین بنشینید . با این کار وقتی  -3

 با افرادی که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید   -4

 



  

مسافران را در کابین نگهدارید . مسافران آسانسور نبایستی با اهرم انداختن درها را باز کنند . دلیلی  -5

ا ممکن است مانع از حرکت آسانسور به من دارند که درها بسته هستند و توسل به اهرام برای باز کردن دره

 منظور نجات دادن مسافران شود.

نگران ماندن در تاریکی نباشید سیستم اکثر آسانسورها هنگام توقف  آسانسور ها همچنان کار میکند .  -6

 بسیاری از آسانسور ها مجهز به سیستم باتری پشتیبانی برای تامین روشناییحتی اگر جریان برق قطع شود 

 اضطراری هستند

 خونسرد و صبور باشید و سعی کنید دیگران را آرام نگه دارید  -7

 هنگام باز شدن درها آسانسور توسط تیم نجات از آنها فاصله بگیرید  -8

 

 کلید حل مشکل –برقرای ارتباط 

آسانسور ارتباط چطور میتواند به نحو مقتضی با افراد بیرون . ببینیم کسی که در آسانسور گیر کرده است 

 برقرار کند.

 استفاد از زنگ خطر آسانسور -1

 استفاد از تلفن اضطراری تعبیه شده در کابین -2

 روش قدیمی و موثر فریاد زدن و کوبیدن به در آسانسور -3

 توضیح :

و تنها نشان می دهد که آسانسور در جایی از  زنگ خطر اطالعات اندکی را به افراد بیرون آسانسور میدهد.

 ساختنمان گیر کرده است . و کسی داخل آن است. 

شخص آموزش دیده و یا افرادی که در این کار تخصص دارند  اضطراری استفاده کننده آسانسور بهبا تلفن 

 درآسانسور را دست  ندوصل میشود . اگر به دلیلی تلفن اضطراری کار نکند ، نباید تاثیر داد و فریاد مشت ز

 

  

 



 

کم بگیرید . ممکن است مسئول ساختمان یا ساکنین از نزدیکی آسانسور رد شود و بشنود و هنگامی که 

 تلفن همراه آنتن دهد . ابزار بسیار موثری خواهد بود.

  

که قرار باید یکسری اطالعاتی را کسی که داخل کابین است را به کسی قرار شد  زمانی که ارتباط شفاهی بر

 است آنها را نجات دهد بدهد که عبارت از :

 نام ساختمان -

 شماره آساسنور ) اغلب روی صفحه فرمان باالی کلید ها یا داخل درب تابلو نوشته شده است ( -

 شماره طبقه ای که آسانسور گیر کرده است -

. و یا هر گونه اطالعاتی  شرح خالصه از مشکل و  تعداد و شرایط کسانی که در کابین هستند را بدهد -

 مفید دیگر را به مسئول امر برساند.

 

 موارد پیشگیری از کار افتادن آسانسور در اثر قطع برق رخ میدهد عبارت از :

 استفاده از یک ژنراتور به منظور تامین برق اضطراری برای آسانسور -1

 نصب سیستم نجات اضطراری  -2

 

 ابین آساسنور در مواقع اضطراریراهنما ی خارج کردن سرنشینان از ک

 در هنگام توقف آسانسور به دلیل قطع برق و یا نقص فنی ابتدا کلید اصلی برق را قطع نماید. -1

اگر قسمت های رنگ خورده سیم بکسل ها با قسمت رنگ خورده پایه موتور گیربکس هم سطح هستند  -2

، کابین در تراز یکی از طبقان ایستاده و گرنه با یک دست اهرم ترمز روی موتور موتور گیربکس را فشار 

 د بچرخانید دهید و با یک دست دیگر فلکه دستی زرد رنگ روی موتور را در جهتی که راحت تر میچرخ

 : در صورتی که سرعت حرکت زیاد شد با شل کردن اهرم جلوی سرعت را بگیرید 1نکته 



 

: در مورد آسانسور های که موتور خانه ندارند در تابلو فرمانی که در بیرون چاه قرار دارد مراجعه نمود  2نکته

چراغ سیگنالی تعبیه شده که اگر روشن باشد به منزله اینکه کابین با طبقه  copو در یک قسمتی از برد 

هم سطح است . در غیر اینصورت از ترمز دستی که در همین تابلو نصب شده استفاده کرده و با آزاد کردن 

 کابین در سر طبقه قرار گرفته استترمز و با روشن شدن سیگنال 

  

بین را پیدا کرده و به آن طبقه بروید . با استفاد از کلید سه گوش از سوراخهای سقف چاه موقعیت کا -3

درب طبقه را باز کرده و با فشار دادن لته های درب کابین ، در ب کابین را باز کرده تا سرنشیان از آن خارج 

 شوند. 

 چه مواقع با آزاد کردن ترمز دستی کابین به سمت باال یا پایین حرکت میکند.

مسافری که در داخل کابین است . اگر تعداد فسافر زیاد باشد کابین به سمت پایین  بستگی به ظرفیت

 حرکت و در صورتی که کمتر باشد به سمت باال حرکت میکند

 طبقه بندی حوادث برای سرویسکاران

 ) وجود تجهیزات متحرک در موتور خانه و چاه آسانسور(برخورد سرویس کار با قطعات متحرک -1

اگر درب طبقه به دلیل عدم عملکرد میکروسوئیچ یا مکانیزم ) س کار به داخل چاه آسانسورسقوط سروی -2

  درب و یا پل بودن میکروسوئیچ بدون حضور کابین در تراز طبقه باز شود که منجر به سقوط مسافر میگردد.

 برق گرفتگی سرویسکار -3

 ) عدم تعبیه فضای با ال سری (محبوس شدن سرویسکار -4

فرد محبوس  –خطر سقوط به چاه آسانسور در زمان نجات اضطراری ) عدم تعبیه سینی زیر درب طبقه  -5

 شده در زمان خروج تعجیل داشته است(

 باز کردن درب طبقه در موارد غیر ضروری -6

 ورودی غیر مجاز به چاه آساسنور -7

 عدم عملکرد صحیح فتوسل درب آسانسور -8



 

                                     

 مخاطرات کابین ها بدون درب -9

 بدلیل عدم تامین روشنایی محیطی -11

 عوم وجود و یا کارکرد مکانیزم نجات اضطراری -11

 عدم توقف کابین در تراز طبقه  -12

 سقوط کابین به دلیل پارگی سیم بکسل -13

 موارد عمومی 

خل اکنترل نصب عالئم هشدار دهنده بر روی درب ورودی موتورخانه و همچنین دریچه های بازرسی د -1

                                                                                                                 چاه آسانسور.

تذکر : می بایست این عالئم بصورت دائمی بوده و روی آنها ذکر شود که ورود به موتور خانه و استفاده از 

                                                                      دریچه ها بجز افراد شرکت پیمانکار مجاز نمیباشد

محل درب ورودی موتور کنترل عملکرد روشنایی موتور خانه ) محل کلید روشنایی باید در نزدیک ترین  -2

 خانه تعبیه شده باشد (

             .شده کنترل دمای موتور خانه نسبت به فصل و بررسی عملکرد صحیح فن یا کولر گازی نصب -3

ترمز اطمینان از نصب دستور العمل نجات اضطراری مسافران و وجود دسته ترمز در آسانسور های که  -4

                                                                                   آنها بوسیله اهرمهای خارجی باز میشوند
                                                                                                      

تریبلکس .....( شماره موتور و تابلو فرمان و کلید صفر و یک نصب  -در آسانسور های چند تایی ) دوبلکس -5

 جهت شناسایی نداشته باشیم . شده و روی تابلو برق سه فاز باید بررسی گردد تا در مواقع اضطراری مشکلی

                                                  

کنترل وضعیت چراغ سیگنال تابلو سه فاز و صحت عملکرد صفر و یک نصب شده روی درب تابلو و  -6

                                                          .همچنین بررسی عملکرد فیوز روشنایی داخل چاه آسانسور

.بررسی صحت عملکرد میکروسوئیچ دریچه اضطراری -7  



  بررسی وضعیت عملکرد موتور آسانسور                                       

 بازدید از لنت ترمز و بررسی صحت عملکرد آن -1

تذکر : ذکر این نکته ضروری است که فاصله دو فک ترمز تا دیسک باید کامال مساوی باشد . تا بطور همزمان 

 عمل کند. همچنین نحوه عملکرد فکها با شل و سفت کردن فنر ها تنظیم میگردد . 

 .بررسی عملکرد فن و ترموستات موتور و کنتاکتهای سیستم ترمز -2

رد نباید حرارت غیر معمول داشته باشد . وجود مشکل فنی در موتور میتواند بدنه موتور در زمان کارک -3

 باعث تولید گرما شود.

هرزگرد روی شاسی و اطمینان از تراز بودن شاسی  فلکهبررسی و کنترل موقعیت قرارگیری موتور و  -4

 .موتور و محکم بودن پیچهای اتصال موتور به شاسی

 .و فلکه هرزگرد و یاتاقان گیربکس جهت کارکرد بون صدابررسی  وضعیت بلبرینگ موتور  -5

  .کنترل وضعیت شیارهای موتور و هرزگرد از نظر خوردگی و ریختن براده-6

  .بررسی هم راستای فلکه موتور و هرزگرد -7

قطع شدن یکی از وایر ها و بیرون  –برق افتادگی روی سیم بکسل ها  –بازرید از وضعیت سیم بکسل ها  -8

 زدگی روغن مغز کنف نشان دهنده عدم وجود کشش مناسب و فرسوده شدن سیم بکسل ها میباشد.

 

بررسی میزان کشش سیم بکسل ها و همچنین تست سر خوردگی با استفاده از عالمت گذاری روی  -9

  .رفت و برگشت توسط آسانسور بکسل ها و بررسی میزان جابجایی، نشانه ها پس از طی مسیر کامل

 

  .کنترل شاخص تراز طبقه روی سیم بکسل ها -13

 

 

 

 



 

     

 .بررسی موقعیت نصب بکسل گیر روی فلکه جهت خروج سیم بکسلها از چرخ موتور و چرخ هرزگرد -11

را محکم بودن مهره سر سیم بکسلها ) دو مهره ( و وجود اشبل  2*1در صورت استفاده از سیستم  -12

کنترل نمائید.

 بررسی وضعیت گاورنر

 .کنترل تراز بودن نصب گاورنر و عدم ناشوقولی فلکه -1

 .بازدید از سیم بکسل گاورنر بمنظور عدم وجود شکستگی وایر و فرسودگی آن -2

 .بررسی صحت عملکرد میکروسوئیچ گاورنر -3

 .بررسی عدم خوردگی شیار پولی فلکه -4

 بازدید تابلو فرمان

 .بررسی وضعیت اتصال سیمها به ترمینالها و کنتاکتور ها -1

 .بررسی عدم وجود پل در مدارات ایمنی -2

 .مرتب بودن سیمها  و نصب بست کمربندی در فواصل معین -3

 .نصب کامل درپوش داکت ها -4

 .کنترل فیوزها -5

  .کنترل اتصال سه فاز ورودی به تابلو -6

 .مانبررسی اتصال ارت به تابلو فر -7

 بررسی خطا های ثبت شده درایو ) در صورت داشتن تخصص الزم (  -8

 تذکر : ذکر این نکته ضرروری است که در کلیه عملیات رعایت موارد ایمنی شرط اول میباشد.

 

 



 

                                                                    بازدید درب ها

و شار سیم بکسل دربها به این صورت که از رها شدن درب خود به خود و بدون ضربه فبررسی میزان  -1

 تولید صدا بسته شود.

 

 به منظور عدم تولید صدا هنگام بسته شدن درب بکار میرود. ،کنترل الستیک ضربه گیر -2

 .برسی لقی کفشک های درب طبقه -3

  چار چوب یکی باشد. در زمان بسته شدن باید فاصله باال و پایین لته با -4

 

باز بماند و لته  8یا  7در آسانسور های با درب اتوماتیک سانترال نباید درز بین لته ها بصورت اعداد  توجه :

 باید کامال با هم جفت شوند.

 

 .نظافت شیار سیل طبقات -5

  .بررسی وضعیت قرقره الستیکی و همچنین نحوه اتصال به چار چوب -6

 .شدن دربها طبقات با استفاده از کلید سه گوش و تنظیم بودن قفلها بررسی وضعیت باز -7

 

 

                                          بازدید شستی ها و نمراتورها

 .بررسی نصب آنها از نظر میزان استحکام -1

 FULLبررسی وضعیت عملکرد شستی ها در طبقات مختلف و نحوه پاسخگویی آسانسور ها در حالت  -2

COLLECTIVE و یا احضار کابین در آسانسور ها دو بلکس. 

 .بررسی صحت عملکرد نمراتور )نشانگر( طبقات -3



 

                                                  بازدید در داخل کابین آسانسور

 .نظافت دیواره  کابین آسانسور و داخل سقف آسانسور -1

 .نحوه کارکردآن و کنترل  LCDنظافت داخل شاسی پنل داخل کابین و  -2

 .بررسی و کنترل سطح هم ترازی کابین و طبقه -3

 .بررسی وضعیت عملکرد شستی های احضار داخل کابین -4

 .برقراری روشنایی داخل کابین -5

 .بررسی صحت عملکرد سیستم تهویه داخل کابین -6

 .کابینبررسی وضعیت دکور داخل  -7

 .عدم وجود رول بک در زمان شروع به حرکت آسانسور -8

 .کنترل صحت عملکرد فتوسل یا پرده نوری -9

 Door Open buttonبررسی عملکرد  -13

 Door close button                       

    .بررسی صحت عملکرد آالرم و آیفون داخل کابین -11

                                   .اضطراریکنترل صحت عملکرد چراغ روشنایی  -12

 .بررسی نحوه عملکرد درب کابین -13

 .کنترل استحکام دستگیره داخل کابین -14

 .آینه و سقف کاذب آسانسور –بررسی نصب کفپوش  -15

 .کنترل عدم سائیدگی بین لته ها و یا بین لته و ستون درب کابین -16

 .نظافت داخل شیار سیل کابین -17

                                           .بررسی کفشک های درب کابین -18









 .کنترل فاصله لته و ستون در باال و پایین پس از بسته شدن درب -19

 بررسی وجود و اتصال صحیح پالک ظرفیت -23

 

  

 ارد مربوط به درب طبقات و کابین از داخل چاهوداخل چاه و مبررسی سرویس قطعات 

یکی از مهمترین مسایل بررسی و کنترل عملکرد قفلها درب طبقات میباشد. قفلها باید در سر جای خود  -1

 محکم بوده و اتصال دو شاخه و پایه کنتاکتها بطور کامل برقرار گردد.

 

 .سطح روی پالتین پایه کنتاکت باید کامال تمیز باشد -2

 

با استفاده از کلنگی قفل صحت عملکرد آن و همچنین در حین حرکت کابین در حالت رویزیون میتوانیم  -3

 مدار ایمنی قفل ها را کنترل کنید.

 

همچنین اگر درب طبقه را در فاصله بین طبقات با استفاده از اهرم قفل باز کردیم باید حتما به صورت  -4

 خود به خود بسته شود.

 

 .عملکرد رولرهای محل عبور سیم بکسل دربهای اتوماتیکوضعیت  -5

 .بررسی وضعیت سیم بکسل درب طبقات و عدم فرسایش یا زدگی روی آنها -6

 

در مورد موتور سر درب کابین نیز نحوه استقرار آن و همچنین رگالژ تسمه یا بازوی باز کننده درب  -7

کنترل شود.



 

 .ه اتوماتیکمکنترل عملکرد کمان میکانیکی درب در آسانسور های نی -8

 .درب کابین با قرقره قفل درب طبقات در آسانسورهای با درب تمام اتوماتیکبررسی فاصله کمان  -9

 

 .بررسی وضعیت اتصال برد سر درب موتور و صحت عملکرد آهنربا و سوئیچها -13

 

                                         بررسی پاراشوت یا ترمز ایمنی

 .اتصال به دستک پاراشوت کنترل محکم بودن کرپی سیم بکسل گاورنر در محل -1

  .با ریلکنترل عدم درگیری پاراشوت با ریل در حین حرکت و در صورت نیاز تنظیم فاصله فک ها  -2

 .کنترل عملکرد میکروسوئیچ پاراشوت -3

 

 موارد مربوط به سیم بکسل، وزنه تعادل ، کابین

 .انجام نظافت روی کابین -1

 .کابینبررسی وجود روشنایی مناسب روی سقف  -2

 .کنترل نحوه اتصال گارد روی کابین برای حفظ ایمنی سرویسکاران -3

 

  .بررسی روغن دانهای روی کابین و وزنه تعادل از نظر نحوه نصب و عملکرد و همچنین عدم نشت روغن -4

 .ریختن روغن داخل روغن دانها -5

نها تعویض و یا فنر رولر ها تنظیم بررسی وضعیت کفشکهای کابین و وزنه تعادل ) در صورت نیاز لنت آ -6

 (گردد

  .تنظیم لقی کابین و وزنه تعادل -7





 

، بررسی وضعیت  1:1کنترل سفت بودن مهرها سر بکسل روی یوک کابین و وزنه تعادل در آسانسورهای  -8

 .اشپیل سیم بکسلها و آچار کشی پیچ کرپی ها و مهره ها

 

 نه.حوه مهار وزنه ها داخل کادر وزکنترل ن -9

 .بازدید و آچار کشی لرزه گیرهای روی کابین -13

  

 .بازدید و آچارکشی پیچ و مهره های براکت ها و پشت بند ریلهای کابین و وزنه تعادل -11

 .کنترل اتصاالت یوک کابین -12

 .کنترل عملکرد حالت دستی روی جعبه رویزیون-13

 .تست آالرم روی کابین -14

 

 داخل چاه یکنترل موارد الکتریک

  تراول کابل. بازدید از نحوه قرار گیری  -1

 .کنترل استپ قارچی روی کابین -2

 .بررسی عملکرد و موقعیت قرار گیری شالتر حد باال و پایین -3

 .مرتب بودن سیم کشی داخل داکت -4

 .کامل بودن درپوش داکتهای داخل چاه -5

چراغ تونلی داخل چاه ، و تمیز کردن ریل نکته : شایان ذکر است که بازدید از نحوه عملکرد 

 های کابین و قاب وزنه با مواد ریل شور انجام شود.

 

 



 



 

                                 موارد مهم در چاهک آسانسور )پیت (

  .استپ ته چاه را قطع کنید -1

 پایین گاورنر به ریل.بررسی نحوه اتصال فلکه  -2

 کنترل صحت عملکرد میکروسوئیچ فلکه کششی.  -3

 کنترل کشش مناسب سیم بکسل گاورنر بر روی فلکه انتهای چاهک. -4

 بررسی نحوه استقرار و استحکام ضربه گیر های کابین و قاب وزنه. -5

 بررسی فاصله کابین تا ضربه گیر وقتی کابین در پایین ترین طبقه میباشد. -6

 وزنه تا ضربه گیر وقتی کابین در باال ترین طبقه قرار دارد. بررسی فاصله کادر -7

متر  6/1کنترل صحت عملکرد میکروسوئیچ ضرب گیر های هیدرولیک در آسانسورهای با سرعت بیش از  -8

 بر ثانیه.

 کابین و قاب وزنه. رکنترل میزان روغن باف -9

 بررسی عدم وجود آب و رطوبت در کف پیت. -13

 نجیر جبران و عدم درگیری آن با اجزاء داخل چاه و کف چاهک.آزاد بودن ز -11

 

 

 

 صنعت آسانسوربا آرزو موفقیت برای تمامی همکاران در 




