
 مىرداستانداردمىتىرخانه هشت

   :اول مىرد

 تِْیَ

 )44 ّیزایص6333 هلی استاًذارد کتاب اس 6-3-6تٌذ طثك(

 هْتْر تَ هستميوا ًثایذ ساختواى ُاي تخص دیگز اس هطثْع ًا ُْاي.تاضذ تزخْردار هٌاسة تِْیَ اس تایذ خاًَ هْتْر

 ّ هضز ُاي تخار ّ غثار ّ گزد تزاتز در تایذ تزلي ُاي كاتل ًيش ّ تجِيشات ّ خاًَ هْتْر ُوچٌيي.ضْد ّارد خاًَ

 .ضًْذ هذافظت رطْتت

 .تاضذ داضتَ فاصلَ ساًت 33 دذالل كٌاري ُاي دیْارٍ ّ سمف اس تایذ تِْیَ

  دوم مىرد

 )2-2-6تٌذ طثك)ًزدتاى

 چِار اس تيص ًثایذ پلَ راٍ سطخ تاالتزیي اس ًزدتاى ارتفاع٬ُا فلکَ ّ آالت هاضيي ُای فضای تَ دستزسی تزای( الف

 .تاضذ هتز

 .ًثاضذ هوکي آى تزداضتي کَ ضْد تستَ دستزسی هذل در ای گًَْ تَ تایذ ًزدتاى( ب

 .تاضٌذ داضتَ درج55َتا65ساّیَ تایذ تایذ است هتز5.5اس تيص ارتفاػطاى کَ ُایی ًزدتاى( پ

 استفادٍ لائن ًزدتاى کَ درصْرتی.تاضذ کوتز ساًت25اس ًثایذ آى پلَ ُز ػوك ّ ساًت35 دذالل ًزدتاى هفيذ ػزض( ت

 .تاضٌذ داضتَ را ًيْتي 5533تذول تایذ پلَ.تاضذ ساًت٬55 ًزدتاى پطت دیْار ّ ُا پلَ تيي فاصلَ دذالل تایذ ضْد هی

 .تاضذ داضتَ ّجْد دستگيزٍ یک دذالل تایذ ًزدتاى ُای پلَ تاالتزیي هجاّرت در( ث

 .تاضذ ًذاضتَ ّجْد ًزدتاى ارتفاع اس تيص افزاد سمْط اهکاى تایذ ًزدتاى٬ اطزاف هتز5.5 افمی هذذّدٍ در( ج

  سىم مىرد

 : ّرّدی درب ّ کف٬فضا

 ( :3-6 تٌذ طثك)

 ّ گزد تْليذ کَ تاضذ آجذار ّرق یا ضذٍ کطی هالَ تتي هاًٌذ لغشًذٍ غيز هصالخ اس تایذ خاًَ هْتْر سمف ّ کف٬دیْار

 .کٌٌذ ًوی غثار



 کوتز ًثایذ آهذ ّ رفت هذل هفيذ ارتفاع ّ تاضذ هی ساًت 5 رّاداری تا هتز 5.1کاری ُای فضای هفيذ ارتفاع دذالل

 .تاضذ ساًت 5 رّاداری تا هتز5.1

 تایذ تزق ّ فزهاى تاتلْ تغل آساد فاصلَ ّ است ساًت 5رّاداری تا ساًت 53 دذالل تزق ّ فزهاى تاتلْ جلْ آساد فاصلَ

 .است( تاضذ تشرگتز کَ کذام ُز)تزق تاتلْی یا فزهاى تاتلْ کاهل ػزض یا ساًت 53

 .تاضذ هتذزک لطؼات تزای ساًت 63 در 53 دذالل تایذ تاس افمی فضای

 .تاضذ ساًت 33 دذالل تایذ هتذزک لطؼات تاالی تاس ػوْدی فضای

 تَ ًثایذ ُوچٌيي ّ تاضذ تایذ ساًت 5رّاداری تا هتز5.1  دذالل آى ارتفاع ّ ساًت 63دذالل دستزسی درب ػزض

 .ضْد تاس داخل

 .ًطْد استفادٍ آساًسْر اس غيز هْارد تزای ّ تاضذ هذصْر تایذ خاًَ هْتْر فضای

 .تاضذ ساًت 5دذالل داین٬ اتصال تا پالستيکی یا فلشی یمَ دارای تایذ خاًَ هْتْر داخل ُای سْرار

 ّ تاضذ فلشی خزطْهی لْلَ یا کاًال اس تایذ( دار رّکص فاس سَ کاتل جش تَ) خاًَ هْتْر کف ُای کاتل ّ ُا سين کليَ

 .تاضذ پالستيکی لْلَ یا کاًال هيتْاًذ خاًَ هْتْر دیْارٍ اس ػثْری ُای سين تٌِا

 :چهارم مىرد

 خاًَ هْتْر سمف لالب

 ( :1-3-6 تٌذ طثك)

 .تاضذ داضتَ را گزم کيلْ 5533 دذالل ّسى تذول کَ ضْد ًصة طْری تایذ خاًَ هْتْر سمف لالب

 : پنجم مىرد

 خاًَ هْتْر رّضٌایی

 ( :5-3-6 ّ 5-2 تٌذ طثك)

 .گزدد تاهيي دایوی تغذیَ اس تایذ خاًَ هْتْر رّضٌایی

 .تاضذ خاًَ هْتْر کف تزاس در لْکس 233دذالل دارای تایذ هْتْرخاًَ

 افمی فاصلَ تا ّ ساًت 553 ارتفاع در درب لْالی هخالف سوت در ّ درب ّرّدی در تایذ خاًَ هْتْر رّضٌایی کليذ

 .تاضذ درب لثَ اس ساًت 33



  : ششم مىرد

 خاًَ هْتْر دفاظ ًزدٍ

 ( :2-6 تٌذ طثك)

 داضتَ ًزدتاى یا پلَ راٍ است تاضذ٬السم ساًت 53 اس تيطتز تزاس اختالف تا سطْح تؼذادی دارای خاًَ هْتْر کف اگز

 گزفتَ ًظز در ساًت53 ارتفاع تَ هذافع ًزدٍ فْق سطْح تزای تایذ تاضذ ساًت 53 اس تيص سکْ ارتفاع اگز ّ تاضذ

 .ضْد

  هفتم مىرد

 اصلی  کليذ ّ تزق تاتلْ

 )6-53 الی 5-53 تٌذ طثك(

 : ًطْد تزق تی سیز هْارد آى٬ لطغ ٌُگام ّ تْدٍ رّضي ّ خاهْش چسة تز دارای تایذ تزق تاتلْ یک-صفز کليذ

 .کاتيي داین سمفی رّضٌایی

 .چاٍ رّضٌایی

 .کاتيي اضطزاری چزاؽ

 )کاتيي٬آیفْى سًگ)اضطزاری ّسيلَ

 .کاتيي تِْیَ

 .کاتيي درب سز تزق

 .هْتْرخاًَ ّ چاُک٬کاتيي تزق پزیش

 .خاًَ هْتْر رّضٌایی

 .ضْد تؼثيَ تزق تاتلْ در (FLC) کاتيي تزق کليذ ّ فطٌگی فيْس

 .تاضذ آساى دستزسی دارای تایذ اصلی کليذ

 ػالهت تزق تی ُای تزهيٌال اس تایذ تواًٌذ تالی دار تزق ُا تزهيٌال اس اصلی٬تؼضی کليذ کزدى لطغ اس تؼذ چٌاًچَ

 .ضًْذ گذاری



 .ضْد رػایت تایذ سْم هْرد اس 3 گشیٌَ فاصلَ

  :هشتم مىرد

 فزهاى تاتلْ

 )6-53 الی 5-53 تٌذ طثك(

 .ضًْذ گذاری ضوارٍ ّ ًاهگذاری ساسًذٍ تاتلْ ليثل طثك تایذ تزهيٌال ُای سين کليَ

 .تاضذ داضتَ اتصال ساختواى ارت پيْستَ سيستن تَ تایذ فزهاى تاتلْ

 .ضْد رػایت سْم هْرد اس3 گشیٌَ

 یک الحاق

 )2-6-53 تٌذ طثك( 

 ّرّد اس لثل تزق تغذیَ اس هيتْاًذ.تاضذ هستمل هذزکَ سيستن تزق اس تایذ پزیش تزق تغذیَ.خاًَ هْتْر در پزیش ًصة

 .گيزد اًجام هذزکَ سيستن اصلی کليذُای تَ

 دو الحاق

 )3-4-3-6 تٌذ طثك( 

 داخل اس ّ کليذ تا خاًَ هْتْر تيزّى اس کَ تاضذ ُایی لفل تَ هجِش تایذ ػوْدی ّ افمی ّرّدی ُای دریچَ یا درب

 .کزد تاس تتْاى کليذ تذّى هْتْرخاًَ

  سه الحاق

 هتذزک لطؼات کاری فضای کاُص

  )5-3-3-6تٌذ(

 تاسکزدى لاتل ایوي دفاظ هيثاضٌذ٬دارای کاری فضای در خاًَ هْتْر در هْجْد هتذزک لطؼات  کَ صْرتی در

 کاُص ساًت 33 در 33 تَ را ساًت 53در63 اس را هتذزک لطؼات سزّیس ُای فضای اتؼاد دذالل تاضٌذ٬هيتْاى

 .داد


