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  ديجد شيرايو در مهم يهاتفاوت از يبرخ
  يبرق يآسانسورها يمل استاندارد

)1-6303( 
 

 :مهم توجه

 يهـا ركتي شفن محترم رانيمد اطالع جهت صرفاً رنديگيم قرار اشاره مورد ادامه در كه يمطالب
ـ و سينوشيپ در شده اضافه اي افتهي رييتغ يبندها از يبرخ اساس بر و يآسانسور ـ جد شيراي  دي
 شيرايو يرسم انتشار زمان تا و است شده يگردآور) 6303-1( يبرق يآسانسورها يمل استاندارد

  .باشدينم انتشار و استناد قابل مذكور استاندارد ديجد
 آسانسور استاندارد نيتدو خچهيتار
  تهران      1374          : اول شيرايو
  تهران      1380          : دوم شيرايو

  كشور سراسر      1382    ،)1381 شيرايو( ،6303-1 يمل استاندارد
  كشور سراسر    1393 دوم مهين    ،)1392 شيرايو( ،6303-1 يمل استاندارد

  
  :شامل و بوده EN81-1:2009+A3 يمبنا بر يمل استاندارد شيرايو نيآخر در شده انجام راتييتغ
  
  ...و MRL، UCM شامل EN ديجد شيرايو در شده انجام راتييتغ -1
  )يفيتخف( شده مانجا يمل اضافات -2
  رلسيگ يموتورها يبرا Black out الزام و آسانسورها همه يبرا 3VF الزام -3
  
 .باشد يم
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 آسانسور چاه
 آسانسور چاه

 در يعـاد  بطـور  كـه  ينقـاط  در شـده،  داده شـكل  ايـ  مسطح ياشهيش يهاوارهيد  2 – 1 – 3 – 5�
 مشـخص  2–1 –2–5 بنـد  در كـه  يارتفـاع  تا و هبود دار هيال نوع يها شهيش از ديبا باشد يم افراد دسترس

  )شده اضافه(. ابندي امتداد شده
  

  دهيپوش مهين يها چاه) 5-2-1-2
 يتاالرهـا  هـا، يگالر در نمـادار  يآسانسورها همانند باشد، نداشته طبقات ريسا به آتش گسترش در ينقش آسانسور چاه چنانچه

  :شوند تيرعا ديبا آنها در ريز موارد يول باشد دهيپوش كامالً آسانسور چاه ستين ،الزم رهيغ و برجها ، يمركز
 و عبـور  از تـا  باشـد  يا اندازه به ديبا ها وارهيد ارتفاع هستند يدسترس قابل افراد يبرا يعاد صورت به كه ييقسمتها در -الف

  :اشخاص نيا تا كند، يريجلوگ افراد يدسترس
   ند،نباش خطر معرض در آسانسور متحرك يها قسمت توسط • 
 آسانسـور  مـن يا كـاركرد  در خـود  همـراه  حمـل  قابل ليوسا با اي ميمستق طور به چاه داخل قطعات به داشتن يدسترس با • 

  .نديننما جاديا ياختالل
 آسانسور چاه
  :باشد يم قبول قابل ريز طيشرا نيتام با باشد 2 و 1 شكل مطابق چاه وارهيد ارتفاع اگر
  طبقه؛ درب طرف در متر 5/3 حداقل ارتفاع تيرعا -1
  .آسانسور متحرك يقسمتها از متر 5/0 حداقل يافق فاصله با ، گريد يسمتها از متر 5/2 حداقل ارتفاع تيرعا -2
 1/1 حداقل مقدار به جيتدر به تواند يم متر 5/2 ارتفاع مقدار باشد، شتريب متر 5/0 از متحرك يقسمتها تا فاصله كهيصورت در
  .ابدي كاهش متر 2 يافق فاصله در متر
  باشند؛ منفذ بدون ديبا ها وارهيد – ب
  )دينيبب را 1 شكل. ( باشند داشته فاصله سكوها اي ها پله راه ، طبقات لبه از متر 15/0 حداكثر ديبا ها وارهيد – پ
 بنـد  و ب-8-5 بنـد . (شـود  يريجلوگ ساختمان گريد زاتيتجه كار با آسانسور كار تداخل از كه شود فراهم يطيشرا ديبا– ت
  .)دينيبب را پ-16-1-3
 3-3-0 بنـد ( هستند ييهوا و آب راتييتغ معرض در كه ساختمان از خارج نمادار يآسانسورها يبرا يا ژهيو داتيتمه – ث
  .شوند يم نصب ساختمان كي يخارج يوارهايد يرو در كه ييآسانسورها مثال عنوان به شود، گرفته نظر در ديبا) دينيبب را
 كشور يساختمان نيقوان و يطيمح طيشرا يتمام گرفتن نظر در از پس تنها ديبا دهيپوش مهين چاه با آسانسورها نصب: يادآوري

  .رديپذ صورت
 آسانسور چاه
 آسانسور چاه
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 در يطـ يمح طيشـرا  بـه  توجـه  بـا  ديـ با حاًيترج آن اتصاالت و آسانسور يفلز سازه   3 – 1 – 3 – 5�
  )شده اضافه(. وندش حفاظت يمناسب روش به يخوردگ مقابل

 ارتفـاع  در يانقطـه  از صـلب  صـفحه  كي توسط ديبا تعادل وزنه آمد و رفت هيناح     1 – 6 – 5�
  )شده اضافه(. گردد حفاظت متر 5/2 حداقل ارتفاع تا چاهك كف از متر 3/0 حداكثر

  )دهش اضافه(. باشديم طرف هر از متر 1/0 اضافه به تعادل وزنه يپهنا معادل هيناح نيا يپهنا
  .باشد داشته مطابقت 18100 يمل استاندارد با ديبا باشد، منفذدار كننده محافطت وارهيد نيا چنانچه

 متحـرك  قسـمت  نيتـر  كيـ نزد و نيكـاب  سـقف  لبه نيب يافق فاصله كهيصورت در   2 – 2 – 6 – 5�
 ارتفاع سراسر در ديبا جداكننده واريد باشد، متر 5/0 از كمتر مجاور آسانسور به مربوط) تعادل وزنه اي نيكاب(

  )افتهي رييتغ(. ابدي امتداد چاه
  )افتهي رييتغ(: چاه ييروشنا     9 – 5 �

 فاصـلة  در لـوكس  50 معـادل  حداقل ييروشنا شدت كهيبطور باشد، مجهز يدائم يبرق ييروشنا به ديبا چاه
  . باشد اند،بسته رهاد كهيزمان يحت چاهك كف و نيكاب سقف يباال يمتر كي

 گـردد  نيتام چاه نقاط نيترنييپا و نيباالتر از يمتر 0/5 حداكثر در المپ كي حداقل توسط ديبا ييروشنا
  .گردد نيتأم ديبا يكاف ييروشنا زين چاه يانيم فواصل در نيهمچن و

 چـاه،  مجـاورت  رد موجـود  يبرقـ  ييروشـنا  كـه يبطور باشـد،  قـرار  بـر  2– 1 – 2 – 5 بند خاص حاالت اگر
  .باشندينم يضرور فوق داتيتمه آورد، يم بوجود آن در يكاف ييروشنا

   1 – 3 - 7 - 5 بند ليذ تبصره �
 طيشـرا  نيتـام  بر مشروط باشد چاهك كف بودن سطحهم از مانع) ساختمان شناژ( ونيفونداس كهيصورت در

  )افتهي رييتغ(. است مانع بال چاهك كف يناهمسطح 2-4-8 و 3-3-7-5ي بندها
  
  :باشد فراهم همزمان بطور ديبا ريز طيشرا دارد، قرار فشرده كامال يرهايگضربه يرو نيكاب كه يزمان) 5-7-3-3

 ،وجـوهش  از يكـ ي يرو m5/0 در m6/0 در m1/0 ابعاد به يمكعب يريقرارگ يبرا ، يكاف يفضا حداقل چاهك در ديبا -الف
  .دباش موجود

  :و چاهك كف نيب يعمود آزادفاصلة -ب
  . باشد متر 5/0 حداقل دي،با آمده ريز در 2 فيرد در كه آنها بجز نيكاب بخش نيترنييپا -1 
 يدرهـا  از ييبخشـها  ايـ  نيكـاب  يدربها ريز ينيس ،يمنيا ترمز ،) يلغزش اي يغلطك( راهنما يكفشكها قسمت نيترنييپا -2 

  . باشد متر 1/0 حداقل ديبا يعمود ييكشو
    .باشد متر 75/0 حداقل ديبا پا پنجه محافظ صفحه يعمود قسمت ارتفاع) 8-4-2
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  موتورخانه
 )وجود درصورت(

 موتورخانه
 يمـ  متريسـانت  -5 يدار روا بـا  متريسـانت  180 يكار يفضاها ديمف ارتفاع حداقل  1 – 3 – 3 – 6�

  )افتهي رييتغ(: گردند نيتام دياب يم ريز موارد نيهمچن و باشد
    1 – 3 – 3 – 6 بند ليذ تبصره�
 حـداقل  توانيم باشند كردن باز قابل منيا پوشش يدارا موتورخانه در موجود متحرك قطعات كهيصورت در

 رييـ تغ(. داد كاهش متريسانت 30×30 به متر يسانت 60×50 از را متحرك قطعات نيا سيسرو يفضاها ابعاد
  )افتهي

 -5 يروادار بـا  متريسـانت  180از كمتـر  ديـ نبا آمـد  و رفـت  يمحلهـا  ديـ مف ارتفاع  2 – 3 – 3 – 6�
  .باشد متريسانت

.  باشـد  متـر  4/0  يپهنا يدارا حداقل ديبا 1-3-3-6 بند در مندرج باز يفضاها به يدسترس يراهها عرض
  )افتهي رييتغ(. باشديم كاهش ابلق متر 0/3 تا ندارد وجود متحرك قطعات كه يجاهائ در مقدار نيا

 نفـوذ  علـت  بـه  متحـرك  قطعـات  سيسـرو  يفضاها به يدسترس يهاراه معبر عرض كهيصورت در -تبصره �
 يسـانت  50 از كمتـر  يارتفاع يشاس از قسمت نيا و باشد افتهي كاهش محركه ستميس ريز يشاس از يقسمت
 موجـود  يشاسـ  زيـ ت يهاگوشه مناسب پوشش به مشروط ،)متريسانت 35 عرض به حداكثر( باشد داشته متر
 بالمـانع  مـورد  معبـر،  نيـ ا كنـار  در واقع متحرك قطعات ريسا يبرا منيا پوشش وجود نيهمچن و ريمس در

  .است
 يمـ  يريـ گاندازه يدسترس يفضا كف تا مربوطه سازه ســـقف ريت ريز از آمد و رفت يمحلها ــديمف ارتفاع
  )افتهي رييتغ(. شود

     با متريسانت 180 حداقل ديبا آنها ارتفاع و متر  0/6 حداقل يدسترس يدرها عرض  1 – 4 – 3 – 6�
  )افتهي رييتغ(. شوند باز اتاق داخل سمت به دينبا نيهمچن. باشد متريسانت -5 يدار روا
 مناسـب،  ارتفـاع  در و يدسترسـ ) نقـاط ( نقطـه  بـه  كينزد و داخل در يديكل ديبا    7 – 3 – 6�

    )شده اضافه(. كند وصل و قطع را فضا نيا يئروشنا
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نيكاب

گسترش اي و 
مس كه باشدي
و قسمت در ي
توسط ديبا نيب

  :وان
ن كردن وگرد

دهيم دست ه

 1-1 جدول

ان فني شرك
صنع در نوين هاي

م استاندارد جديد

يتورفتگ گونه
يم مجاز يورت

يدسترس قابل
كاب ياضاف  بار

تويم را افران
75 عدد بر) 

به را كمتر دار

مدير وزشي
ه آوري فن با نايي
ج ويرايش با نايي

هرگ وجود
صو در تنها ب،
ق  سطح هر. د

با ن،يا بر ـالوه
  )افتهي رييغ

مسا تعداد
1-1 جدول( 

مقد كه 1-2 ل

ك

دوره آمو
آشن ●
آشن ●

– 1   
درب بدون اي 

باشد شده ظور
عــال. شود رده
تغ( .شود ارت

 
– 4   

يبارنام ميقس

جدول از تفاده

ك

 

 

 نيكاب
�8 – 2–

جداكننده
منظ نيكاب

آور حساب
نظا و داده

نيكابياب
�8 – 2–

تق از) الف
   اي و

است با) ب
 نيكاب



 

 برابـر  در

 در ي
 صب

 رايـ ز ـد، 

 و ديـ ق ز

  )شده

  مونتاژ

  

د نيهمچنـ  و

يا رهيدستگ ي
نص شهيش از ري

باشـينم ينگـ 

از شـه يش دن

ش اضافه: (اشد

مه طراحي و
 

و بوده هيال ند

يدارا ديبا ، ته
يغ به يگريد 

آو ضربة زمون

شد خارج از تا
  )ه

با ريز طالعات

نام ي گواهي
...)و MRL يرلس،

 برقي ي

چن نوع از ديبا
  .باشند وم
  . باشد ه

گرفت قرار كف
قسمت به دي

آز انجام به ي

ت رديگ انجام ي
شد اضافه(. د

اط يحاو يذار

هاي دارا كت
گي( آسانسور عت
آسانسورهاي ملي

6 

 1-2 جدول

ب) وجود صورت
مقاو است، ده
گرفته قرار ري

ك از متر 10/1
با) ها(رهيستگ

  ن
يازين باشند 2-

  .سازند
يا بگونه ديبا
شود حاصل ن
گذ نشانه يارا

ان فني شرك
صنع در نوين هاي

م استاندارد جديد

ص در( ها واره
آمد)  خ(  ست

يث تأ تحت ديا
از كمتر تفاع

دس نيا. باشند

آزمو انجام ي
-خ و 1-خ ول
سيم برآورده را
وارهيد در شه
نانياطم آن ت
د ديبا يا شه

 

مدير وزشي
ه آوري فن با نايي
ج ويرايش با نايي

ويد شهيش
وسيپ در كه ي
نبا وارهيد يمن
ارت در شهيش 
ب متر 1/10 تا
  )ه

يهااستثناء
جداو مطابق ت
آزمونها نيا ا

شيش نصب
نشست صورت 
شيش يها لته 

 ؛يتجار مت

دوره آمو
آشن ●
آشن ●

– 2 – 2 
يآونگ شوك ي
ميا آزمون، جام
آنها در كه يي
ت متر 0/90  ن
دهش اضافه(. د

        
صفحات كه ي
هايژگيو نيا با
– 2 – 3 
در يحت آن ي
– 2 – 4     
عالم و سازنده 
  شه؛يش
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نيب ارتفاع
باشد شده

7 – خ �
يرتصو در

ب يصفحات
�8 – 3 

يها بست
�8 – 3 

نام)  الف
ش نوع)  ب
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  ).متريليم 8 - 8 - 76/0 مثال بعنوان( ضخامت)  پ
 يهـا نيكـاب  سـقف  مـورد  در ديبا) نيكاب سقف يرو الزامات( 13 – 8 بند مقررات   5 – 2 – 3 – 8�
  .شود اعمال زين ياشهيش
 طـور  بـه  كـه  يمـواد  ايـ  و شـتعال ا قابل مواد از دينبا نيكاب سقف و كف ها،وارهيد    3 – 3 – 8�
  .شوند ساخته كنند، يم ديتول خطرناك يدودها و گاز يعيطب
 يدارا ديـ بايمـ  نيكـاب  سقف اي وارهيد در رفته كار به ينيتزئ يها شهيش اي و نهيآ    4 – 3 – 8�

 چسبدار هيال با پشت از شدن شكسته هنگام در زشير از يريجلوگ جهت و بوده متريليم 4 ضخامت حداقل
  )شده اضافه( .باشند شده پوشانده

   شدن بسته حركت كنندة معكوس      8 – 8�
 شـدن  بسـته  حركـت  نمـودن  معكوس يبرا يالهيوس ديبا باشد محركه يروين با خودكار نوع از) ها(درب اگر

  )شده اضافه(. شود هيتعب نيكاب داخل يهاكنترل در درب
)  چـاه  وارةيـ د تا( آن بر عمود و نيكاب يخارج لبة از يافق زادآ فاصلة كهيصورت در      3 – 13 – 8�
  )شده اضافه(.: شود يگذار نرده نيكاب سقف ديبا شود، شتريب متر 0ر3 از
  از كمتـر  وارتفـاع  عـرض  بـه  وارهيـ د در يهايتورفتگ رد،يگ انجام ديبا چاه واريد از آزاد فواصل يريگاندازه �
  . شودينم گرفته نظر در متر 0/3
  )شده اضافه(: باشند ريز الزامات و طيشرا يدارا ديبا ها نرده �
 لـة يم كي حداقل و متر 1/0 ارتفاع به پا پنجة محافظ ينيس و رهيدستگ يدارا ديبا    1 – 3 – 13 – 8�
  )شده اضافه(. باشند ها، نرده ارتفاع نصف در يانيم

: حـداقل  ديبا آن ارتفاع ، نرده رةيدستگ پشت از يافق آزاد فاصلة گرفتن نظر در با     2 – 3 – 13 – 8�
  )شده اضافه(

   باشد؛ كمتر اي متر 85/0 آزاد فاصلة كهيصورت در متر 0/70) الف
  .باشد شتريب متر 85/0 از آزاد فاصلة كهيصورت در متر 1/10) ب
ـ  شـامل ( چاه از قسمت هر و رهيدستگ يخارج لبة نيب يافق فاصلة با     3 – 3 – 13 – 8�  تعـادل،  ةوزن
  )شده اضافه(. باشد متر 10/0  حداقل ديبا...) رهيغ و براكتها ها،لير ها، چييسو
 كـه  ييقسـمتها  ايـ  قسـمت  از نيكاب سقف به  آسان و منيا يدسترس ديبا هانرده     4 – 3 – 13 – 8�

  )شده اضافه(. دينما فراهم را رد،يگيم انجام آن به يدسترس
 نيكاب
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 اضـافه (. باشد متر 15/0 ديبا يم نيكاب سقف يها لبه از نرده يافق فاصله كثرحدا     5 – 3 – 13 – 8�
  )شده

 از يآگــاه يبــرا ،يا دهنــده هشــدار نوشــته ايــ عالمــت نــرده، وجــود صــورت در      4 – 13 – 8�
  )شده اضافه(. شود نصب ديبا آنها يرو بر مناسب ييجا در آنها بر هيتك بودن نيخطرآفر

 اضـافه (. باشند دارهيال نوع از ديبا روند،يم بكار نيكاب سقف در كه يياهشهيش در      4 – 13 – 8�
  )شده

  .باشد روشن دائمأ ديبا نيكاب باشديم استفاده حال در آسانسور كهيزمان     3 – 17 – 8�
 قمطـاب  درها و است شده پارك طبقه كي در نيكاب كهيزمان در محركه يروين يدارا خودكار يدرها مورد در
  ) شده اضافه(. گردد خاموش توانديم ييروشنا نيا ، اند بسته 8-7 بند
   نيكاب يورود        5 – 8�

  .باشند درب به مجهز ديبا نيكاب يهايورود
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 يفوالد طناب و تعادل وزنه
 يفوالد طناب و تعادل وزنه

  پ بند 1 – 18 – 8�
 سـاخته  يكپارچـه  و صـلب  موادي از ها وزنه اين بايد وزنه قاب براي فلزي غير هاي وزنه از استفاده حالت در

 صـورت  بـه  فلزي صفحات توسط وزنه قاب طرف دو بايد ها وزنه روي افقي مهار نصب بر عالوه و باشند شده
  )شده اضافه(. باشد شده داده پوشش كامل

  )شده اضافه( ويژه فشار كششي، محركة سيستم با آسانسورهاي در طناب  كشش       3 – 9�
  :شوند تأمين زير شرط سه تا باشد  ايبگونه بايد فوالدي طناب كشش    1 – 3 – 9�

-2-8    و 1-2-8 بندهاي مطابق( است شده بارگذاري نامي بار درصد 125 با كه حالتي در بايد كابين -الف
  .شود داشته نگه طبقه تراز سطح در سرخوردگي بدون)  2
 بـا  چه حركت حال در كابين اضطراري ترمز از ناشي يكاهش شتاب مقدار كه شود حاصل يناناطم بايد  -ب
 بيشـتر ) يافتـه  كـاهش  كورس با گير ضربه شامل( گير ضربه يكاهش شتاب مقدار از بار بدون چه و كامل بار

  .نشود
 در آسانسـور  موتـور  و رددا قرار) ها(گيرضربه روي قسمت ترينپايين در كششي-تعادلي وزنة هنگاميكه  -پ

  .نرود باالتر خالي كابين ،است گردش در باال به رو حركت جهت
 يفوالد طناب و تعادل وزنه

  )شده اضافه( هرزگرد هاي فلكه و زنجيرها چرخ كششي، فلكه براي حفاظ       7 – 9�
  :شود بينيپيش 2 جدول مطابق تمهيداتي بايد زير موارد بروز از جلوگيري جهت      1 – 7 – 9�

  بدني، جراحت  -الف
 شـل  اثـر  در زنجيرهـا  چرخ از زنجيرها يا و شيارها درون از طنابها شدن خارج  -ب

  آنها، شدن
  ).زنجيرها چرخ يا( شيارها و) زنجيرها يا( فوالدي طنابهاي بين اشياء ورود  -پ

 يفوالد طناب و تعادل وزنه
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  2 جدول

  و تعادل وزنه
 يفوالد طناب و تعادل وزنه

 قابـل  چرخنـده  اجزاء كه باشد شده ساخته ايگونه به بايد رفته كار به هاي حفاظ      2 – 7 – 9�
 مطـابق  سـوراخها  بايـد  بودن مشبك صورت در نباشد، نگهداري و بازديد عمليات براي مانعي و بوده مشاهده
  )شده اضافه(. باشد 18100 شماره به ايران ملي استاندارد

  :است مجاز زير شرايط در فقط حفاظها كردن باز
  زنجير يا طناب تعويض) الف
  زنجير چرخ يا فلكه ضتعوي)ب
  .شيارها مجدد تراشكاري)ج

 
   



 

 نامه طراحي و مونتاژ هاي داراي گواهي مديران فني شركت دوره آموزشي
 ...)و MRL گيرلس،( آسانسور صنعت در نوين هاي آوري فن با آشنايي ●
 برقي آسانسورهاي ملي استاندارد جديد ويرايش با آشنايي ●

 

 

11 

 محركه ستميس
 محركه ستميس
 وسـايل  بـه  مجهـز  بايـد  گيـربكس  بـدون  كششـي  محركه سيستم با آسانسورهاي     10 – 9�

 اضافه(: باشند زير شرايط مطابق باال سمت به كابين حد از بيش سرعت با حركت از جلوگيري براي حفاظتي
  )شده

 بايـد  باشـند  مـي  آن كـاهش  و سـرعت  بـر  نظارت قسمتهاي داراي كه وسايل اين     1 – 10 – 9�
-9 بنـد   در شـده  تعريف حداكثر و نامي سرعت% 115 حداقل در را باال سمت به كابين نشده كنترل حركت

 تعـادل  وزنه گيرهاي ضربه كه حدي به آن سرعت كاهش حداقل يا كابين توقف باعث و دهند تشخيص 9-3
  .شوند اند شده طراحي آن براي

 ديگـر  از گـرفتن  كمـك  بدون 1-10-9 بند نياز مطابق باشند قادر بايد وسايل اين     2 – 10 – 9�
 مـي  متوقـف  را كـابين  يـا  كـرده  كنترل را آن كاهش يا و سرعت عادي كاركرد حالت در كه آسانسور قطعات
  .باشد شده تعبيه مشابهي ضافها سيستم يا ديگر قطعات آن داخل در اينكه مگر نمايند عمل كنند
 براي اتصالي چنين اگر حتي شود استفاده عملكرد اين به كمك براي تواند مي كابين به مكانيكي اتصال يك

  .باشد شده استفاده نيز ديگري منظور
 شـونده  كنـد  شـتاب  توقف مرحله در خالي كابين كه بدهند اجازه نبايد وسايل اين     3 – 10 – 9�
  )شده اضافه(. باشد داشته 1g از شتريبي
  )شده اضافه(: كنند عمل زير قطعات روي بر بايد وسايل اين     4 – 10 – 9�

  يا كابين -الف
  يا كششي-تعادلي وزنه -ب
  يا كننده جبران يا اصلي طنابهاي -پ
 فلكـه  از بعـد  هبالفاصـل  فلكـه  محور همان روي يا و فلكه روي مستقيماً مثال عنوان به( موتور اصلي فلكه-ت

  ).اصلي
 برقي ايمني وسيله يك 2-1-14 بند مطابق بايد شدن درگير صورت در وسايل اين     5 – 10 – 9�
  )شده اضافه(. نمايد فعال را
 دار صالحيت فرد توسط بايد باشند شده درگير صورتيكه در وسايل اين كردن آزاد     6 – 10 – 9�

  )شده اضافه(. شود انجام
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 كششـي -تعـادلي  وزنـه  يـا  كـابين  بـه  دسترسي به نياز نبايد وسايل اين كردن آزاد     7 – 10 – 9�
  .باشد داشته

  )شده اضافه(. گيرند قرار كار به آماده حالت در بايد وسايل اين شدن، آزاد از بعد     8 – 10 – 9�
 اين نبود صورت در باشند شتهدا خارجي انرژي به نياز عملكرد براي وسايل اين اگر     9 – 10 – 9�

 هـدايت  شـده  فشـرده  فنرهاي شامل مورد اين. بماند باقي توقف حالت در و شده متوقف بايد آسانسور انرژي
  )شده اضافه(. شود نمي شده

 عنـوان  بـه  »باال سمت به كابين حد از بيش سرعت از جلوگيري« حفاظتي وسايل  11   – 10 – 9�
 اضـافه (. باشـند  گرفتـه  قـرار  تاييـد  مورد پيوست الزامات مطابق بايد و شوند مي گرفته نظر در ايمني وسايل
  )شده

  )شده اضافه( طبقه سر از باز در با كابين ناخواسته حركت برابر در محافظت     11 – 9�
  . باشد مي دسترسي قابل)  س(  اطالعاتي پيوست در بند اين به مربوط گانه سيزده بندهاي زير
 هـاي  صـفحه  بايـد ) پاراشـوت  وجود ورتص در( تعادل وزنه و كابين ريلهاي زير در    4 – 1 – 10�

 ايـن  باشـد  متـر  30 از بـيش  آسانسور حركت طول كه شرايطي در. شود نصب چاهك كف در مناسبي فلزي
  )شده اضافه(. باشند داشته مناسبي هوايي فاصله ريلها با بايد صفحات

 داده شـكل  لزيف ورقة از تواند مي ايمني ترمز بدون تعادل وزنة ي راهنما هايريل    3 – 2 – 10�
  )شده اضافه(. باشند شده محافظت خوردگي مقابل در بايد آنها. باشند شده

 قطـر  با اي كره قراردادن  باشد، تاشو كابين درب و لواليي طبقه درب صورتيكه در    4 – 2 – 11�
  )شده اضافه( .باشد ممكن نبايد شده بسته درهاي بين شكافي هر در متر 0/15 از بيشتر

 تعـادل  وزنـة  و كششـي -تعادلي وزنه يا و چاه هاي ديواره با كابين اجزا افقي فاصله    2 – 3 – 11�
  )شده اضافه( .باشد متر ميلي 20 حداقل بايد چاه هاي ديواره با) وجود صورت در(

  :گيرد قرار زير محلهاي در بايد ياصل كليد   2 – 1 – 4 – 13�
   وجود صورت در نهموتورخا) الف
 گرفتـه  آسانسـورقرار  چـاه  داخل در تابلو اين اينكه مگر ، موتورخانه وجود عدم صورت در. فرمان تابلو در) ب

  باشد؛يا
-6(  بنـد  مطابق باشد گرفته قرار چاه در فرمان تابلو كه هنگامي ، اضطراري عملكرد و آزمون تابلوي در) پ
 قـرار  اضطراري عملكرد تابلوي در بايد كليد اين باشد جدا آزمون بلويتا از اضطراري عملكرد تابلوي اگر ؛) 6

  .گيرد
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 2-4-13 بند  طبق مجزا كليد به بايد تابلو نباشد؛ دسترس در فرمان تابلو طريق از راحتي به اصلي كليد اگر
  )شده اضافه(. شود مجهز

 وصـل  و قطـع  حالتهـاي  داراي بايـد  1-4-13 بنـد  در شده تعريف اصلي كليدهاي    2 – 4 – 13�
 ، عمـدي  غيـر  عملكـرد  از اطمينان براي ، آن معادل وسيله يا آويز قفل يك بوسيله بتوان بايد و باشند پايدار
  )شده اضافه(. نمود قفل قطع وضعيت در را اصلي كليد

 در آسانسـور  كـابين  داخـل  در اسـت  ممكن دومي) رويزيون( بازرسي كنترل جعبه   3 – 1 – 2 – 14�
 قـرار ) 6-5-4-6 بنـد ( حالـت  در كفـي  روي يـا ) 1-4-4-6 بند( حالت در چاهك در ؛)4-3-4-6 بند( حالت
  .باشد داشته

  :كند تضمين را زير موارد بايد داخلي قفل سيستم يك ، است شده تعبيه بازرسي جعبه دو جائيكه در
 بـا  بتوان بايد فقط را آسانسور گرفت، قرار »بازرسي« حالت در) رويزيون( بازرسي كنترل جعبه يك اگر) الف
  )شده اضافه(. درآورد حركت به)رويزيون( بازرسي كنترل جعبه همان روي هايي شستي فشار
  :گيرد قرار »بازرسي« حالت در) رويزيون( بازرسي كنترل جعبه يك از بيش اگر) ب

  : يا باشد؛ پذير امكان آنها از يك هيچ با ابينك دادن حركت نبايد -1      
 كنتـرل  جعبه دو هر روي جهت هم هاي شستي حالتيكه در فقط آسانسور كابين حركت امكان بايد -2      

  .) شود رجوع 18-3-0 بخش به( باشد داشته وجود شوند، مي فشرده همزمان طور به) رويزيون( بازرسي
  )شده اضافه(. شود نصب) رويزيون( سيبازر كنترل جعبه دو از بيش نبايد

 يآسانسـورها  يبرا برق قطع هنگام در خودكار ياضطرار نجات ستميس از استفاده    3 – 5 – 12�
  )شده اضافه(. گردديم شنهاديپ زين آسانسورها ريسا يبرا و بوده يالزام ربكسيگ بدون
 رعايـت  بـر  عـالوه  باشـد  شـده  استفاده برق قطع مهنگا در خودكار اضطراري نجات سيستم از كه صورتي در

 بازرسـي  درحالـت  نبـودن  از اطمينـان  كسـب  و بـرق  قطـع  از پـس  فقـط  بايـد  سيستم اين 2-14  بند مفاد
 نبايد هنگام اين در و نموده عمل طبقات از يكي به يافته كاهش سرعت با كابين رساندن به نسبت) رويزيون(

 ايمـن  دستي،وسـايل  توقـف  هاي كليد دربها، كنتاكت و قفل شامل( ايمني سري مدار قسمتهاي از يك هيچ
  .گردد فراهم دربها شدن باز امكان بايد كابين توقف از پس همچنين. كند خارج مدار از را) برقي

 انجـام  شـده  كنتـرل  سـرعت  با ديبا يعاد كاركرد حالت در آسانسور نيكاب حركت    1 – 6 – 12�
 يموتورها و) 3VF( ريمتغ ولتاژ و فركانس ويدرا ستميس به ديبا متناوب انيجر يتورهامو منظور نيبد. شود
  )شده اضافه(. باشند مجهز كياستات نوع از سرعت يهاكنندهميتنظ به ميمستق انيجر
  


