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6303-1آسانسورهاي برقی بر مبناي استاندارد ملی ي یکسان بازرسیپرسشنامه

:اولیتاریخ بازرس:شماره پروندهمشخصات بازرس:
(نام و نام خانوادگی)

. مشخصات نصب1

 1-2-12(اصطکاکی - کششیآسانسور : نوع  (
")Ducking Operationتخلیه یا بارگیري بار باالتر از سطح توقف ("اصطکاکی، بدون کاربري-سورهاي کششیاین چک لیست مربوط به آسان

خواهد بود.6303- 1بوده و لذا بدیهی است براي سایر آسانسورها کاربرد نداشته و در این صورت مالك عمل استاندارد ملی شماره 

 ( با ذکر پالك ثبتی) محل نصب آسانسوردقیقنشانی:

متر:طول حرکت

جمعا:تعداد توقف

ها :آنو تعدادها قرار گرفتن دربينحوه
جلو

عقب

کناري

 آسانسور: يفروشندهنشانی شرکتنام و

آسانسور: يطراحی و مونتاژ فروشندهيپروانهو تاریخ اعتبار شماره

:نام متقاضی بازرسی

نفرکیلوگرم:ظرفیت

متر بر ثانیه:سرعت

دستگاه:تعداد آسانسور در ساختمان فوق

نوع کاربري آسانسور:

باربرخودروبرباربر- مسافربرمسافربر
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چاه آسانسور. 2
cmطول چاه cmعمق چاه cmعرض چاه :ابعاد چاه

cmارتفاع از کف آخرین توقف تا زیر سقف چاه) (باالسري يفاصلهcmعمق چاهک 

cmدر صورت وجود) (ي تعادلوزنههاي ریليدهانهيفاصلهcmکابین هاي ریليدهانهيفاصله

گیرضربه. 3
کابین
سازندهنامسریالشماره

cmگیر ارتفاع  ضربهتعدادگیرنوع ضربه

متحركثابت

ي تعادلوزنه
سازندهنامسریالشماره

cmگیر ارتفاع ضربهتعدادگیرنوع ضربه

متحركثابت

. ریل راهنما4
cmکابینریللقمهبراکتدوبینيفاصلهحداکثر

قاب وزنهکابینابعاد ریل استفاده شده:

.چاهک5

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

) رعایت شده است؟2-5-5(در صورت وجود چاهک معلق آیا شروط بند1

)2-1-5و کابین آسانسور در یک چاه قرار دارد؟ (طبق ي تعادلوزنهآیا 2

)8-5باشد؟ (طبق بند میآیا فضاي چاه منحصراً براي آسانسور3

) وجود دارد؟4-3-7-5آیا در چاهک کلید توقف و پریز مطابق بند (4

) ذکر شده است؟Stop(یاتوقف ي ته چاه کلمهآیا در نزدیکی یا روي کلید5
)9-15(طبق بند 

6
)  9-5آیا روشنایی چاه تأمین است؟ (طبق بند 

 متر در طول چاه یک چـراغ نصـب   7حداکثر نیم متري از کف و سقف چاه یک چراغ و حداکثر هر
شود.

گیري فواصل از وسط چراغ نصب شده انجام شود.اندازه
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شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

7
جداسـازي بـین قطعـات    ،با چاه مشـترك در پـایین قسـمت چاهـک    هاي آیا در آسانسور

متـر تـأمین شـده    5/2مجـاور بـه ارتفـاع    هـاي  تعادل) آسانسوري متحرك (کابین یا وزنه
)1-6-5(است؟

8

) تـأمین شـده   1-3-4-5(درب طبقـات طبـق بنـد    ي چاه زیر آسـتانه ي آیا شرایط دیواره
است؟

   سطوح عمودي و یکپارچه از مواد سخت و هموار مانند صفحات فلزي یا مواد با اصطکاك مشـابه بـه
جز گچ و شیشه

  5ارتفاع قسمت عمودي این سطح باید حداقل معادل نصف طول کمان درب (خم تا خم) به اضـافه
متـر بـیش از پهنـاي کامـل     میلـی 25متر و عرض آن باید از هر دو طرف حداقل بـه میـزان  سانتی

ورودي کابین امتداد یابد.

9
باشد؟می)3-5آیا دیواره ها، کف و سقف چاه داراي شرایط بند (

اي که در بازرسی ریزشـی نباشـد   استفاده از مصالح نسوز و بادوام با هر نوع جنس و رنگ به گونه
طبقات)مجاز است. (به جز گچ و شیشه در زیر آستانه درب 

هاي  بند خواسته، آیاکندمیمتر تجاوز5/2از ها آنکه عمقهایی در خصوص چاهک10
) رعایت شده است؟3-2- 5-7(

11
) 2-1-7-5گیرد، شرایط بند مقـررات ( گیر فشرده شده قرار میآیا وقتی کابین روي ضربه

گردد؟) تأمین می3-3-7-5و (

و هـا  ریليها، پایهگیرضربهباشد؟ به استثناء نقاطی که میتقریباً ترازآیا کف چاه صاف و 12
)1-3-7-5(طبق بند .وسایل مکش آب روي آن نصب شده است

13

ضربه گیر ثابت یا متحرك بـراي  و متحرك براي قاب وزنهگیرضربهدر صورت استفاده از 
)1-3-10باشد؟(طبق بند متر میسانتی50ضربه گیرها آیا حداقل ارتفاع سکوي ،کابین

 تـوان ارتفـاع قسـمتی از    مـی )و  قاب وزنهکابینپلی اورتان (ثابتهايگیرضربهدر مورد فقط
گیـر) جـزو ارتفـاع سـکوي     % ارتفـاع ضـربه  50گیر را که فشرده نشده است (حداکثر به مقـدار  ضربه
گیر محاسبه نمود.ضربه

باید از طریق پـیچ و مهـره انجـام    به کف چاهک، سکو و یا کابین و قاب وزنه گیرها انواع ضربهاتصال
شود.

14
متـر  سـانتی 50حداقلقاب وزنه ثابت است و فاقد سکوي با ارتفاع گیرضربهدر صورتی که 

به آن وجود دارد؟اتفاقیباشد آیا تمهیداتی براي جلوگیري از دسترسی می
 متـر و از ارتفـاع   5/1حرکت قاب وزنه و کابین تا ارتفـاع حـداقل   این تمهیدات شامل جداسازي محل

باشد.متري از کف چاهک و به عرض قاب وزنه میسانتی30حداکثر 

15
(طبـق بنـد   ارائه شده انطباق دارد؟يي تعادل با گواهینامهکابین و وزنههاي گیرضربهآیا 
)5-3-10و 4-3-10و 10-3-3
و سرعت نامیمتناسب بودن با ظرفیت

16
باشد؟می)1- 15و ()8-15داراي پالك مشخصات مطابق با بند (گیرضربهآیا 

 (عالمت تجاري)شماره سریال-عالمت آزمون نوعی -(نام سازنده
گیرهاي هیدرولیک درج ظرفیت نیز الزامی است.براي ضربه

-3-4-10(یا داراي میکروسوئیچ مطابق با بند آ،هیدرولیکگیرضربهدر صورت استفاده از 17
باشند؟می)4
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18
آیا براي قاب وزنه،زبانه هاي ایمنی فوالدي یا چدنی مستقل (کفشک هاي کمکی)وجود دارد؟ 

     چنانچه قسمتی از کفشکهاي قاب وزنه به نحوي باشند که بتوانند به عنـوان زبانـه ایمنـی عمـل
شوند ولی این قسمت ها باید از جنس فوالد یا چـدن بـوده   نمایند ، کفشک کمکی محسوب می 

و مستقیما به قاب وزنه وصل باشد.

19

متر بر ثانیه طناب یا زنجیرهاي جبران کننده مشخصات 2,5با سرعت بیش از هاي آیا در آسانسور
، 1-6-9متر بر ثانیه عالوه بر شرایط بنـد  3,5) و در آسانسورهاي با سرعت بیش از 1-6-9بند (

) وجـود  2-6-9وجود یک وسیله ضد پیچش طناب ها، مجهز به وسیله ایمنی برقی طبـق بنـد (   
) انجام می 7-9دارد؟ و آیا حفاظت از فلکه هاي هرزگرد احتمالی مورد استفاده در آنها طبق بند (

شود؟

. ترمز ایمنی (پاراشوت)5
نوعیآزمونعالمتسازندهنامسریالشماره

=m/s(Vسرعت درگیر شدن ترمز ایمنی m/s(Vc=)سرعت نامی آسانسور (

=kg(P+Qظرفیت ترمز ایمنی (تدریجیآنینوع ترمز ایمنی:

زیر کابینروي کابینترمزایمنینصبموقعیت

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

آیا ترمز ایمنی با سرعت و ظرفیت کابین متناسب است؟20
)2-8-9(طبق بند 

21
باشد؟می) 1-15و ()14- 15آیا ترمز ایمنی داراي پالك مشخصات مطابق با بند (

 (عالمت تجاري) سرعت درگیري ترمز ایمنی -ظرفیت-آزمون نوعی عالمت -نام سازنده -
شماره سریال

آیا ترمز ایمنی پس از تنظیم پلمپ شده است؟22
)4-6-8-9(طبق بند 

رعایت 2-6-8-9در صورت استفاده از ترمز ایمنی آنی با اثر ضربه گیر، آیا شرایط بند 23
شده است؟

باشد؟میگاورنر مخصوص به خودآیا ترمز ایمنی کابین داراي 24
)3-8-9(طبق بند 

-8-9باشد؟(طبق بنـد  میداراي گاورنر مخصوص به خودي تعادلوزنهآیا ترمز ایمنی 25
) (چاه معلق)3

باشـد؟(طبق  میآیا میکروسوئیچ پاراشوت کابین نصب شده است و عملکرد آن صحیح26
)8-8-9بند 

هادرب. 6
اتوماتیکلوالیی:طبقاتنوع درب 

cmدربپهنايcmمفیددربارتفاع:ابعاد درب
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سریال قفل درب2طبقهسریال قفل درب1طبقه

سریال قفل درب4طبقهسریال قفل درب3طبقه

سریال قفل درب6طبقهسریال قفل درب5طبقه

سریال قفل درب8طبقهسریال قفل درب7طبقه

گرددضمیمهدر فرم جداگانه اي ثبت وطبقاتدربهايقفلسریالالزم است ،می باشد8بیشترازتعدادتوقفدرصورتی که.

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

27
)1- 15و ()13-15طبقات داراي پالك مشخصات مطابق با خواسته بند (هاي آیا قفل

است؟
 شماره سریال-عالمت آزمون نوعی -(عالمت تجاري) نام سازنده

و بـه طـرف   درجـه 90هاي طبقات حـداقل  با درب لوالیی، بازشو دربهاي آیا در آسانسور28
باشد؟) می4-6-8بیرون ( طبق بند 

29
کابین و طبقات آسانسور هنگام بسته بودن فاقد هر گونه منفذ و روزنه بـوده و  هاي آیا درب

یـا کمتـر  متـر میلـی 6و چهـارچوب  هـا  بین پانلي با یکدیگر و فاصلهها بین پانلي فاصله
)  3-6-8و بند 1-1-7باشد؟ (طبق بند می

حـداقل  هـا  درببـوده و  ارتفـاع  2-2-7آیا مقاومت مکانیکی درب ها مطابق با الزامات بند 30
)1-3-7باشد؟ (طبق بند متر میسانتی195

31
از عـرض درب کـابین از هـر    متـر سـانتی 5در صورتی که عرض مفید درب طبقات بیش از 

آیا تمهیدات الزم جهت پیشگیري از خطر و ایمنی در نظر گرفته شده است؟،طرف است
)2-3-7(طبق بند 

32
و در زمـان کـارکرد   نبـوده  نیوتن150نیروي بسته شدن بیش از در درب هاي خودکارآیا

1-1-1-2-5-7و8-7طول یک بازه زمانی مشخص بسته می شوند؟ (طبـق بنـد   عادي در 
)1-1-2-7-8و بند 

سطح سمت آیا در درب هاي اتوماتیک براي جلوگیري از احتمال بریدگی در حین حرکت،33
)1-7-8میلی متر می باشد؟ (طبق بند 3کابین درب ها فاقد سوراخ یا برآمدگی بیش از 

34

در هـا، باشند تا در هنگام بسته شـدن درب میاتوماتیک داراي وسایل حفاظتیهاي آیا درب
باعث باز شدن مجدد درب گردد؟،صورتیکه شخص مابین درب و چهارچوب گیر نماید

)3-1-1-2-5-7(طبق بند 
شرایط باید براي سایر انواع درهاي مجهز به نیروي رانشی (براي مثال لـوالیی) کـه در هنگـام    این

)3-2-5-7باز و بسته شدن احتمال ضربه به افراد ، وجود دارد ، صادق باشد (

) عمـل 2-2-5-7و  3-4-7بنـد ( بـا  آویزهـاي آن مطـابق  و خودکار عموديهاي آیا درب35
نمایند؟می

باشـد؟  مـی لوکس50آیا شدت روشنایی طبیعی یا مصنوعی در نزدیکی درب طبقه حداقل 36
)6-7(طبق بند 
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37

؟ نشانگر حضور کابین در طبقه وجود داردلوالیی، هاي آیا در درب
)5-6-8و 2-6-7(طبق بند 

 شفاف در درب طبقه یا درب کابین:در صورت استفاده از سطح
میلیمتـر و پهنـاي حـداقل    6مسلح و یا ماده شفاف با مقاومت کافی، ضخامت حـداقل استفاده از شیشه

متـر مربـع بالمـانع اسـت     01/0میلیمتر و مساحت قسمت شـفاف حـداقل   150میلیمتر و حداکثر 60
میلیمتر باشد)80ي پایینی بخش شفاف حداکثر متر باید لبه1(درصورت نصب در ارتفاع زیر 

38
واضح از طبقات قابل به طور ، یک عالمت روشن(نوري) که کنترل کلکتیوآیا در سیستم

دهد؟(طبق میبه مسافر منتظر در طبقه، جهت حرکت بعدي کابین را نشان،رویت باشد
)3- 5-2-14بند 

لـوالیی  هاي و در دربمترسانتی35خودکار حداکثر هاي قفل در دربيبازشويآیا ناحیه39
)1-7-7در باال و پایین توقف است؟ (طبق بند مترسانتی20حداکثر 

40

، خودي خود بسـته ها به) وجود داشته و در2-7-7، آیا شرایط بند ( پیش از حرکت کابین
)3-7-7در شرایط اضطراري باز می شوند ؟ (طبق بند و قفل

) 3-7-7(با بندهايطابق آن، مهر درب و باز شدن اضطراري آیا شرایط عملکرد قفل کردنِ 
د؟می باش
 میلی متر با لنگه درب درگیر باشد.7زبانه قفل کننده باید حداقل به اندازه

) مطابقت دارد؟4-7-7بند (هاي آیا عملکرد قفل هر درب با خواسته41

بـاز  داراي قابلیـت  گوش با ابعاد اسـتاندارد  طبقات با کمک کلید سههاي آیا هر یک از درب42
)2-3-7-7باشند؟ (طبق بند میو قفل شدن و خود بسته شدنشدن

است؟در موتورخانه آسانسور و روي دیوار نصب شده سه گوشآیا کلید 43

،چاه و ریلهاي تعادلوزنه. کابین ،7
cmارتفاع کابینcmکابینعمق cmکابینعرض کابین:ابعاد 

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

)1-1-8باشد؟ (طبق بند متر میسانتی195آیا ارتفاع مفید داخل کابین حداقل 44

)2-1-8باشد؟ (طبق بند متر میسانتی195کابین حداقل هاي آیا ارتفاع مفید ورودي45

شود؟می) انجام16-8کابین مطابق با بند (يآیا تهویه46
مقطع کابین1میلیمتر و معادل حداقل 10هایی با قطر کمتر از روزنه %

)1-17-8باشد؟ (طبق بند میکافیيآیا کابین داراي روشنایی به اندازه47
 لوکس در محل کلیدهاي فرمان داخل کابین و کف کابین50حداقل

آیـا حـداقل داراي دو المـپ اسـت؟     ،شـود میهاي التهابی استفادهدر صورتی که از المپ48
)2-17-8(طبق بند 

49
براي ،آیا نوشته یا عالئم قابل رویت جهت تشخیص اینکه کابین در کدام طبقه است

) 9- 15مسافر داخل کابین وجود دارد؟ (طبق بند 
.این نشانگر باید با تعداد طبقات مطابقت داشته باشد

در کـابین  هـا  کلیدي جهت جلـوگیري از بسـته شـدن درب/درب   خودکار هاي آیا در درب50
)1-2-2-14) (طبق بند DO(وجود دارد؟ 
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51
طور خودکار قابل شـارژ بـوده و در   ه آیا در صورت قطع برق یک منبع برق اضطراري که ب

هنگام قطع برق حداقل یک المپ یک واتی را براي مدت زمان یک ساعت روشن نگه دارد 
)3-17-8(طبق بند وجود دارد؟ 

52

)  1-2-8استاندارد مطابقت دارد؟ (طبق بند 2و1آیا مساحت مفید کابین با جداول 
ــابین    ــابین در ک ــد ک ــاحت مفی ــال: مس ــداد  5مث ــین اع ــره ب 17/1و 98/0نف

)17/1<A≤98/0باشد.  ) می
 باشد.میترکوچکبا دو ظرفیت، مالك ظرفیت2و 1جداول همزماندر صورت تطابق
 یـابی خطـی اسـتفاده    باشـند، از درون براي مقادیر میانی ظرفیت و مساحت که در جداول فوق نمـی

کنید.
     زو مسـاحت مفیـد کـابین    مساحتی که در ورودي کابین هنگام بسـته شـدن دربهـا وجـود دارد، جـ

ي وســیلهبمنظــور جلــوگیري از امکــان اســتفاده،داراي ایــن ناحیــهمحاســبه مــی شــود، مگرآنکــه 
.باشداي)اي یا حداقل دو عدد چشم نقطهفوتوالکتریک (چشم پرده

) در داخل کابین نصب شده است؟2-15پالك داخل کابین مطابق با بند (53

54

) و ایـن  1-3-8کامال مسدود شده ( طبق بنـد  و کفها دیواري سقف ، وسیلهه آیا کابین ب
) و از مـواد غیـر قابـل    2-3-8بخش ها داراي مقاومت کافی مکانیکی بـوده (طبـق بنـد     

)3-3-8اشتعال که تولیدگاز و دود نمی نمایند، ساخته شده است؟ (طبق بند  
 استفاده ازMDFداخل کابین بالمانع استو فورمیکا به عنوان پوشش هاي تزیینی.

55

باشد؟میورودي مجهز به سینی زیر کابیني آیا کابین در عرض آستانه
)1-4-8(طبق بند 

 يمیلیمتـري در صـفحه  20درجه نسبت به افق در انتها (با تصـویر حـداقل   60سینی قائم با پخی
متر باشد.سانتی75افق) که ارتفاع قسمت عمودي آن باید حداقل 

 متر مربع، تغییـر  سانتی5نیوتن به 300کابین باشد. (اعمال يمقاومت دیوارهمقاومت آن باید مانند
میلیمتر)15شکل دائم صفر و تغییر شکل غیر دائم کمتز از 

56
و وقتـی درب )1-6-8و بنـد  1-5-8(طبق بند بوده آیا کابین مجهز به درب بدون روزنه

کابین مسدود هستند؟ ( طبق بنـد ها بسته هستند بجز فواصل ضروري، کلیه ورودي هاي
می باشد؟7-6-8) آیا مقاومت مکانیکی درب ها هنگام بسته بودن مطابق بند 8-6-2

57
هـاي ) آیا مطـابق بـا بنـد   آسانسورهاي فقط باربر(در صورتی که کابین فاقد درب باشد 

ي و ضــــمنا داراي وســــیلهباشــــد) مــــی4-2-15و 3-11و  4-4-5و  8-5-2(
)8-8باشد؟ (طبق بند میاي)یا حداقل دو عدد چشم نقطهاي فوتوالکتریک (چشم پرده

باشـند؟ (طبـق   میالکتریکیي کابین براي اثبات بسته بودن مجهز به وسیلههاي آیا درب58
)9-8بند 

آیا اتصاالت مکانیکی و نصب وسیله مکانیکی در مورد  درب هاي کشویی افقـی و عمـودي   59
می باشد؟1-10-8چند لته مطابق بند 

-8آیا شرایط دریچه هاي سقفی و دریچه هاي اضطراري (در صورت وجود) مطـابق بنـد (  60
) می باشند؟12

61
در صورتیکه در هنگام باز بودن درب طبقه، فاصله خالی بین سقف کـابین تـا لبـه بـاالیی     
درب طبقه وجود داشته باشد، آیا این فاصله خالی توسط ورقی مقاوم که به بـاالي کـابین   

)  14-8( طبق بند متصل می گردد، در طول و عرض پوشیده شده است؟ 

62
درب طبقـه داراي آسـتانه یـا چهـارچوب مـی      ،بـارگیري آیا بمنظور مقاومت کافی هنگام 

)1-4-7باشد؟( طبق بند 
استفاده کرد.شیب منفیدر ورودي طبقه باید از پاخور مناسب با در صورت وجود نا همسطحی
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در وضعیت همسطح سازي و بازيبین با درب هاي کابین و طبقهکادر صورت حرکت آیا63
تامین شده است؟2-1-2-14بند ، شرایط همسطح سازي مجدد

هاي تجاري ظرفیت اسمی بر روي دربباربر و خودروبر غیر-برمسافرآیا در آسانسور 64
)4-5-15طبقات نشان داده شده است؟(طبق بند 

65
)4-2-14طبق بندهايباشد؟(میاعالم خطري آیا کابین مجهز به وسیله

نوع وسیله اعالم خطر:
دیگر: .........................زنگ خطر  تلفن  آیفون

باشد؟میتشخیص اضافه وزني آیا آسانسور مجهز به وسیله66
)3-2-14طبق بند (

)12-15آیا کلید زنگ اعالم خطر داراي عالمت زنگ خطر است؟(طبق بند 67

)3- 2-15باشد؟(طبق بند میزردآیا شستی زنگ در صورت وجود به رنگ68

)3-2-15باشند؟(طبق بند میکابین به غیر از رنگ زرد و قرمزهاي دکمهي آیا بقیه69
باشد.ها شامل این بند نمیهاي دکوراتیو شستینورپردازي

70
آیـا آیفـون یـا وسـیله     ،متـر باشـد  30در صورتی که طول مسیر حرکت آسانسور بیش از 

ارتبـاط بـین داخـل کـابین و     ،گـردد مـی مشابه دیگري که توسط منبع اضطراري تغذیـه 
)5-4-2-14نماید؟(طبق بند میموتورخانه را برقرار

) وجود دارد؟15-8آیا روي سقف کابین تجهیزات مطابق با بند (71

) اشاره شده است؟3- 15(آیا روي سقف کابین اطالعات خواسته شده در بند 72

73
باشد؟می)3-1-2-14آیا عملکرد جعبه ریویزیون مطابق با بند (

  متـر بـر   63/0حـداکثر سـرعت   -(از جمله دو وضعیتی با حفاظت در برابر تغییر وضعیت ناخواسـته
-هاي خودکـار طبقـات  هاي دربغیر فعال شدن کنترل-عملکرد مستلزم فشار دائم بر دکمه-ثانیه 

مقدم بودن بر عملکرد سیستم نجات اضطراري برقی و...)

74

:  )1-13-8(طبق بند آیا  
نیـوتن (یـا دو نفـر)،    2000الف) هرقسمتی از سقف کابین ، مقابل نیروي عمودي معـادل  

بدون هیچگونه تغییر شکل دائمی ، پایداري می نماید؟  
متـر مربـع بـراي ایسـتادن     12/0روي سقف کابین فضاي بازرسی به مساحت حداقل ب) 

متر نباشد؟ 25/0افراد وجود دارد که ضلع کوچک آن کمتر از 
پ) امکان نصب نرده روي سقف کابین در صورت نیاز به آن ، وجود دارد؟

7-9و 2-13-8هـاي  مطابق با بند) ها(آنروي یوك کابین آیا(ها)در صورت نصب فلکه75
و داراي حفاظ است؟باشدمی

(طبـق بنـد   اسـت؟  آیا نصب حداقل دو مهره و اشپیل در اتصال هر سر بکسل رعایت شده 76
9-5-4(

هاي فوالدي مکانیزم متعادل کننده خودکـار  آیا براي توزیع یکنواخت بار کششی در طناب77
)1-5-9بینی شده است؟ (طبق بند هاي فوالدي پیشدر یکی از دو سر انتهاي طناب

باشـد؟  صورتی که براي متعادل کردن کشش از فنر استفاده شده، آیا از نوع فشاري میدر 78
)2-5-9(طبق بند 

) رعایت شـده  3-5-9در صورتی که کابین با دو طناب آویخته شده باشد ، آیا شرایط بند (79
است؟

)1-18-8(طبق بند است؟ها قرار گرفته هره روي وزنهآیا حفاظ یکپارچه با اتصال پیچ و م80
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81
ها داراي دریچه بازدید به ابعاد حـداقل  ي آنهمهآیا ،غیر فلزيتعادل با پوشش هاي در مورد وزنه

باشند؟متر میسانتی2×2
.مصالح وزنه نباید ریزشی باشد

و 2-18-8هاي ي تعادل، آیا داراي شرایط بنـد در صورت استفاده از فلکه روي قاب وزنه82
باشد؟می9-7

گیـرد، بـه جـز    مـی طبقات که در قسمت ورودي کابین قـرار هاي دربي آیا کل مجموعه83
)2-4-5بدون روزنه است؟ (طبق بند ،کندمیکه درب عملاي ناحیه

84
بازدیـد تـأمین اسـت؟ (ابعـاد، بـدون      هاي بازرسی، اضطراري و دریچههاي آیا شرایط درب

3-2-2-5و 2-2-2-5هايمیکروسوئیچ، بازشو خارج و شـرایط قفـل) (طبـق بنـد    روزنه، 
)3-3-3-6و 1-1-2-2-5و 

85
چـاه  متـر، آیـا   11هاي طبقات متوالی بیش از ي دري بین آستانهدر صورت داشتن فاصله

)2-1-2-2-5باشد؟ (طبق میمیانیداراي درب اضطراري

سقف کـابین و قسـمت متحـرك (کـابین یـا      ي افقی بین لبهيآیا در چاه مشترك فاصله86
)2-6-5رعایت شده است؟ (طبق بند مترسانتی30تعادل) آسانسور مجاور حداقل ي وزنه

باشد، آیـا شـرایط ارتفـاع و    مترسانتی30کمتر از ) 86ي مندرج در ردیف (چنانچه فاصله87
)  2-6-5جداساز در کل ارتفاع چاه تأمین شده است؟ (طبق بند ي پهناي مؤثر دیواره

)3-2-5گیرد؟ (طبق میطور مناسب انجامه چاه بيآیا تهویه88
 مقطع چاه1حداقل مساحت %

89
افقی يآیا فاصله،جهت جلوگیري از سقوط یا ورود افراد به فضاي بین کابین و دیواره چاه

)2-3-4-5کـابین مطـابق بنـد (   هـاي  ترین قسمتبین دیواره سمت ورودي چاه و نزدیک
باشد؟می

آیـا درب کـابین داراي قفـل مکـانیکی    ،تـامین نیسـت  )89(که شـرایط ردیـف   در صورتی90
)2-2-3-4-5طبق بند (بازشوي طبقات بار شود؟ يباشد که تنها بتواند در منطقهمی

آسانسور با درب غیر خودکار، تنظیمات الزم براي جلوگیري از حرکت کابین از تراز آیا در 91
)1- 5-2-14(طبق بند ؟ثانیه بعد از توقف صورت گرفته است2طبقه به مدت حداقل 

92

ها ثانیه بعد از بسته شدن درب2آیا مسافر پس از وارد شدن به کابین قادر است حداقل 
مورد نظر خود را انتخاب ي شستی طبقهي به وسیلهخارجی، هاي قبل از اعمال فرمان

) 2-5-2- 14نماید؟ (طبق بند 
هاي کنترل کلکتیوبه استثناء سیستم

بیشترمترسانتی12طبقات در حالت بسته از هاي آیا فاصله افقی بین درب کابین و درب93
)3- 2-11باشد؟(طبق بند نمی

هاي بین سطح داخلی دیواره چاه با درگاه یا چهارچوب ورودي یا وروديافقی ي آیا فاصله94
باشد؟ می)1- 2-11کابین با درب آن مطابق با بند(

35پایین درگاه طبقات از ي پایین درگاه کابین و لبهي افقی بین لبهي آیا فاصله95
)2- 2-11کند؟(طبق بند نمیتجاوزمترمیلی

متر میلی50تعادل حداقل ي با وزنهها آنهوایی بین کابین و متعلقاتي آیا فاصله96
)4- 11باشد؟(طبق بند می

باشد؟متر مربع میمیلی75/0حداقلها دربمدار ایمنی برقیهاي آیا سطح مقطع هادي97
)2-5-13(طبق بند 

)1-2-5باشد؟ (طبق میسقفبدون روزنه و کف و هاي آیا چاه آسانسور داراي دیواره98
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ـ   ،گیردمیکامال فشرده قرارگیرضربهتعادل روي ي آیا وقتی وزنه99 طـور  ه چهـار وضـعیت ب
)1-1-7-5شود؟ (طبق بند میزمان رعایتهم

100

باشد؟میمدار فرمان (تراول کابل) از نوع مخصوص آسانسورهاي آیا کابل
)3-1-5-13(طبق بند 

 گونه عیب ظاهري باشد.نباید داراي هیچتراول کابل
هاي مخصوص باشد.اتصال تراول کابل در چاه و زیر کابین باید توسط بست
هاي اتصال میانی ممکن است.چند تکه بودن تراول کابل فقط در قسمت ثابت و با استفاده از جعبه

) 1-1-10دارد؟(طبـق بنـد   آیا ریل راهنما تحمل نیروي ناشی از عملکرد ترمـز ایمنـی را   101
(بررسی محاسبات)

) انجام گرفته است؟2-1-10و به ساختمان مطابق با بند (ها به براکتها آیا نصب ریل102

)1-2-10باشند؟(طبق بند میآیا کابین داراي حداقل دو ریل فوالدي صلب و توپر103

فـوالدي و  ي تعـادل وزنهدر صورت استفاده از ترمز ایمنی براي ي تعادلهاي وزنهآیا ریل104
)1-2-10باشند؟(طبق بند میتوپر

مناسـب هـا  آنآیا در باالي چاه و پایین چاه کلیدهاي حد نهایی وجـود دارنـد و عملکـرد   105
)1-3-5-10و 5-10باشد؟(طبق بند می

مطـابق یکـی از   ) و1-2-5-10بوده ( طبق بند آیا کنترل کلیدهاي حد نهایی بطور مجزا 106
شود؟می) از طریق کابین انجام3-2-5-10مندرج در بند (هاي روش

باشـند و در دیـواره چـاه مـدفون     مـی در سراسر چاه بـدون جوشـکاري  ها آیا اتصاالت ریل107
اند؟نشده

. طناب فوالدي8
mmقطر طناب فوالدي تعداد طناب فوالدي

بافت طناب فوالدي

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی
108

کابین
باشد؟میصورت صحیحه بهاي نصب کلیپسي آیا تعداد و نحوه

مهار شدن طناب فوالدي با توجه به بارهاي زنـده و مـرده صـحیح   ي آیا نحوه109
)5-2-9، 4-2-9،  3-2-9باشد؟ (می

110
تعادلي وزنه

باشد؟میصورت صحیحه بهاي نصب کلیپسي آیا تعداد و نحوه

مهار شدن طناب فوالدي با توجه به بارهاي زنـده و مـرده صـحیح   ي آیا نحوه111
)5-2-9، 4-2-9،  3-2-9باشد؟(می

112

گاورنر

باشد؟میصورت صحیحه بهاي نصب کلیپسي آیا تعداد و نحوه

113
صـحیح زنـده و مـرده  مهار شدن طناب فوالدي با توجه به بارهاي ي نحوهآیا 
باشد؟می

)9-2-3  ،9-2-4 ،9-2-5(
باشد؟می)2-1-9آیا انتخاب طناب فوالدي و حداقل قطر طناب فوالدي مطابق با بند (114
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-9باشد؟ (طبق بند میبرابر40حداقل با قطر نامی طناب فوالدي ها آیا نسبت بین قطر واقعی فلکه115
2-1(

مطابقـت دارد؟ (طبـق   9انتهاي بخش 2فوالدي با مقررات یادآوري شماره هاي آیا فشار ویژه طناب116
)2-3-9بند 

هاو محل قرار گرفتن فلکهموتورخانه. 9

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

طبق بند (باشد؟میروشنایی دائمی مناسبیيداراي وسیلهموتورخانهآیا مسیر دسترسی به 117
الف)-6-2-1

118

متـر 8/1در مسیر اصـلی بـه سـمت موتورخانـه داراي ارتفـاع حـداقل       ها آیا راه سایر ورودي
)  1-2-6طبق بند (باشد؟می
شود.مسیر اصلی از آخرین توقف تا درب موتورخانه در نظر گرفته می
 گیري از ها در مسیر اصلی، اندازهمتر در مسیر سایر ورودي4/0پاخور با ارتفاع کمتر از در صورت وجود

کف انجام شود.

119
؟باشندمی3-3-3-6و 1-3-3-6داراي شرایط بند موتورخانههاي آیا درب یا درب

   کشـویی مجـاز   ابعاد مفید و بدون در نظر گرفتن پاخور، شرایط قفل و به طرف داخل بـاز نشـوند (درب
است).

شـود؟ مـی آیا تردد از مسیر دسترسی به موتورخانه تحت هر شرایطی با ایمنی کـافی انجـام  120
ب) -1-2-6طبق بند (

121
)1-2-6و1-1-6طبق بند (باشد؟میداراي راه دسترسی مجزاموتورخانهآیا 
مسیر دسترسی به سایر نواحی باشد و همچنین دسترسی به موتورخانه باید بـدون  تنهاموتورخانه نباید

هاي خصوصی فراهم باشد.نیاز به داخل شدن به محوطه

آیا شرایط استفاده از نردبان با بنـد موتورخانهدر صورت استفاده از نردبان براي دسترسی به 122
).امی نیستشرایط این بند الز،پلکاندر صورت استفاده از () مطابقت دارد؟6-2-2(

مسئول به موتورخانه آیا شرایط بنددر صورت وجود دریچه دسترسی براي افراد 123
شده است؟) تأمین2- 3-3- 6(

124
با دیوار محکم و داراي سقف که تولید اي آیا سیستم محرکه و تجهیزات مربوطه در اتاق ویژه

)1-1-3-6و 2-1-6طبق بند (شده است؟کنند نصب نمیگرد و غبار
اي که در بازرسی ریزشی نباشد مجاز است.بادوام با هر نوع جنس و رنگ به گونهاستفاده از مصالح

مطابقت دارد؟) 8-9-9و () 3-1-2-1-6(در صورت نصب گاورنر در چاه آیا با مقررات بند125

هـاي مطـابق بنـد  باشـد، آیـا  هرزگرد و رانش در داخل چاه نصـب شـده   ي فلکهدر صورتیکه126
؟باشد) می5-1-2-1-6) و (1-1-2-1-6() و6-1-2-1-4(

بینـی  متر اسـت، آیـا پـیش   5/0داراي اختالف سطحی بیش از موتورخانهدر صورتی که کف 127
)4-2-3-6شده است؟ (طبق بند )محافظهاي با نرده(پله یا پله راه

طبـق بنـد   (شده است؟نآیا در موتورخانه وسایلی غیر از وسایل مورد استفاده آسانسور نصب 128
6-1-2-3(

-3-6باشد؟ (طبق بنـد  میدوار ماشین از زیر سقف موجوديمتر اجزا3/0آیا فاصله حداقل 129
2-3(

-6طبق بنـد  (ساخته شده است؟سطوح غیر صیقلی) (آیا کف موتورخانه از مواد غیر لغزنده130
3-1-2(
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لوکس نسبت به کف در نواحی کاري، محل نصـب کلیـد روشـنایی و پریـز     200آیا روشنایی 131
) تأمین شده است؟6-3-6طبق بند (

همـواره و در شـرایط اقلیمـی مختلـف     و دماي آن (به فضاي باز) موتورخانهشرایط تهویهآیا 132
) می باشد؟5-3-6مطابق بندهاي ( 

باشد؟میجایی تجهیزاتهداراي قالب یا مونوریل مناسب سقفی جهت جابموتورخانهآیا 133
)3-2-6و 7-3-6(طبق بندهاي 

فلزي یا پالسـتیکی بـا اتصـال دائـم بـه بلنـدي       يداخل موتورخانه داراي یقههاي آیا سوراخ134
)4-3-6باشد؟ (طبق بند میمیلی متر50حداقل 

متر و همچنین 5/0متر و عرض کمتر از 5/0در صورت وجود تورفتگی هایی با عمق بیش از 135
)5-2-3-6هر نوع کانالی در کف موتورخانه ، آیا پوشیده شده اند؟ (

) مطابقت دارد؟2-3-6و2-2-1-6( بندهايبا موتورخانهآیا ابعاد 136

شود؟طناب فوالدي عیبی مشاهده نمیآیا در طول هر رشته از 137

138
ضـریب  ) آیـا 3-1-9آیا طناب هاي فوالدي، حـداقل دو رشـته و مسـتقل از هـم هسـتند ؟(     

باشد؟) می2-2-9اطمینان طناب فوالدي مطابق با بند (

بـوده 4-6، آیا شرایط آن مطابق الزامات بیان شده در بندهاي  در صورت وجود اتاق فلکه139
می باشد؟4-4-15و دستورالعمل هاي آن مطابق بند 

140
مطابق ) روکش دار (به جز کابل سه فازقابل انعطافمعمولیهاي و کابلها سیمي آیا کلیه

کابین و موتورخانه عبور داده شده است؟ سقف) از چاه و روي3- 1- 5-13بند (
 هاي عبوري از دیواره چاه و دیواره باشد و تنها سیممیفقط عبور از کانال یا لوله خرطومی فلزي مجاز

توانند از کانال یا لوله خرطومی پالستیکی عبور داده شود.موتورخانه می

. گاورنر10
سازندهنامسریالشماره

)m/sسرعت درگیري گاورنر ()m/sسرعت نامی آسانسور (

درون چاهدر موتورخانهنصب گاورنر:موقعیت

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

باشد؟می)1- 15و ()6- 15آیا گاورنر داراي پالك شامل اطالعات بند (141
شماره سریال- یري درگسرعت-نوعیآزمونعالمت-) تجاريعالمت(سازندهنام

) انتخاب و تنظیم شده است؟9-9آیا گاورنر مطابق بند (142
 نگهدارنده محکم شود.يبه صفحههاییپیچگاورنر باید توسط

تعادل (در صورت وجود) از سرعت عملکرد گاورنر ي آیا سرعت عملکرد گاورنر وزنه143
)3-9-9باشد؟(طبق بند می% بیشتر10کابین حداکثر 

ایمنـی  گذاري شده روي گاورنر بـا جهـت عملکـرد ترمـز    آیا جهت چرخش عالمت144
)5-9-9مطابقت دارد؟ (طبق بند 
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145
)6-9-9با بنـد ( گاورنر و سایر مشخصات آن مطابقآیا حداقل قطر طناب فوالدي 

باشد؟می
30ي گاورنر به قطر اسمی طناب فـوالدي آن بایـد بـیش از    نسبت بین قطر واقعی فلکه

)4-6-9-9برابر باشد (طبق بند 

)10-9-9تنظیم پلمپ شده است؟(طبق بند آیا گاورنر پس از 146

) عملکرد مناسب دارد؟ 11-9-9آیا وسائل الکتریکی گاورنر مطابق با بند (147
وسیله الکتریکی گاورنر و وسیله الکتریکی فلکه هرزگرد گاورنر

آسانسوري . سیستم محرکه11

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

باشد؟میمخصوص به خودي داراي حداقل یک سیستم محرکهآیا هر آسانسور 148
)1-12(طبق بند 

آسانسوري . مشخصات سیستم محرکه12

(N/A)اعالم شده توسط سازنده. موتور1

کشور و شرکت سازنده- 1-1

شماره سریال - 1-2

KWHPقدرت - 1-3

Rpmدور تندتعداد دور در دقیقه- 1-4

گیربکس. 2
(N/A)اعالم شده توسط سازندهدر صورت وجود)(

نام و شرکت سازنده - 2-1

نسبت ورودي به خروجی- 2-2

Cmقطر فلکه اصلی- 2-3

Cmقطر فلکه هرزگرد- 2-4

2-5 -Static LoadمحورگیربکسKg
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شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

149
، راسـتایی هـم هرزگرد و استقرار طناب فـوالدي از نظـر   هاي اصلی و فلکهي آیا وضعیت فلکه

مناسب است؟(بازرسی چشمی)فلکه اصلیتناسب طناب فوالدي با شیارو شاقولی
 از قطر طناب فوالدي درون شیار فلکه اصلی قرار گیرد.50حداقل باید %

مناسب است؟ها طناب فوالدي نسبت به فلکهيهرزگرد و زاویهي آیا وضعیت فلکه150
 ي زاویهبایدαمحاسبات کمتر نباشددفترچه مندرج درزاویهاز و گردد ثبت ندازه گیري وده ااجرا ش.

با قطر طناب فوالدي مناسب است؟ها آیا قطر فلکه151
 برابر قطر طناب فوالدي40حداقل

، آیـا  جفت کردن موتور بـه اجـزاي ترمـز الکتـرو مکـانیکی     از تسمه براي در صورت استفاده152
)2-2-12حداقل از دو حلقه تسمه استفاده شده است؟ (

. ترمز13

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

153
؟باشد) می4-12(هايبندآیا عملکرد ترمز متناسب با 

 :قطع کلید صفر و یـک  –حرکت به سمت پایین با سرعت نامی –% بار در کابین 125تست ترمز
توقف کابین–

154

-12(طبـق بنـد   گرفته آیا قطع جریان فوق حداقل توسط دو وسیله برقی مستقل انجام
) می باشد؟1-7-12کنتاکتورهاي قطع جریان مطابق بند (و )4-2-3-1

  نظیر:  درایو، کنتاکتور، رله کنتاکتور ایمنی
 بنـد  د لئونـارد) بایـد الزامـات    ژنراتور (وار-صورت بکارگیري از سیستم محرکه از نوع موتوردر

) رعایت شده باشد.12-7-2(

155

بـاز نشـود و کـابین سـاکن باشـد،      415ردیـف مسـتقل ي برقی آیا در صورتیکه وسیله
شود؟ میشود و یا از تغییر جهت بعدي آن جلوگیريمیآسانسور متوقف

)3-1-2-13و 1-3-2-4-12(طبق بند 
 فرمان حرکت در حالت اتصال (در حالت نرمال)–روش تست: وصل دستی یکی از کنتاکتورها

-2-4-12باشـد؟(طبق بنـد   میپذیردست امکاني به وسیلهآیا قابلیت آزاد نمودن ترمز 156
4(

ي وسـیله توسط یکآزاد سازي ترمز ) قابلیت156در صورت عدم تامین شرایط بند (آیا157
پذیر است؟مجهز به باطري پشتیبان امکانبرقی

در صورتیکه چرخ فالیویل الکترو موتور قابل برداشتن باشد در محلی که به سهولت قابل 158
)1-1-5-12نصب گردیده است؟(طبق بند ،باشدمیدسترسی

159

باشـد و یـا   نیوتن می400نیروي الزم براي حرکت دادن فالیویل بیش از صورتی کهدر 
4-1-2-14و شـرایط بنـد   2-5-12آیا شرایط بند ،در مواردي که فالیویل وجود ندارد

رعایت شده است؟در خصوص عملکرد اضطراري کلیدهاي برقی
 شودگیرياندازهو یا محاسبه نیوتن باید توسط بازرس 400لزوم نیروي بیش از.

160
)2-1-5-12آیا شاخص طبقات وجود دارد؟ (طبق بند 

گذاري روي طناب فـوالدي و شاسـی موتـور و یـا نشـانگر      تواند به صورت نشانهشاخص طبقات می
الکتریکی مجهز به برق پشتیبان اجرا شود.
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لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی.14

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

وجود دارد؟ 8-12آیا دورانداز اجباري در صورت لزوم مطابق بند 161

نظیر فالیویل و هر قطعه صاف و مدور در دسترساز قطعات چرخنده حداقل قسمتیآیا 162
)9- 12مشابه در سیستم محرکه (به استثناي فلکه هاي کششی) ، به رنگ زرد می باشد؟ (

163
) بینAC(r.m.s) یا مقدار DCمدارهاي کنترل و ایمنی مقدار میانگین ولتاژ (آیا در

)4-1- 13ولت کمتر است؟ (250هادیها یا بین هادیها و زمین از 
اندازه گیري ولتاژ بین نول و فاز و بین ارت و فاز

) می باشد؟ 1- 1- 2-13آیا شرایط کنتاکتورهاي اصلی طبق بند (164

باشد؟می)2- 1-2- 13(بند صورت استفاده از رله کنتاکتوري آیا مطابق با خواستهدر 165

166
برقی مستقل انجامي دو وسیلهي محرکه اصلی در هر زمان به وسیلههاي موتوريآیا تغذیه

گیرد؟می
نظیر:  درایو، کنتاکتور، رله کنتاکتور ایمنی

167

باز نشود و کابین ساکن باشد، آسانسور 616ردیفبرقی مستقل ي وسیلهصورتی کهآیا در
- 13و 3- 7-12شود؟ (طبق بند میشود و یا از تغییر جهت بعدي آن جلوگیريمیمتوقف

2 -1-3(
فرمان حرکت در حالت اتصال (در حالت نرمال) - روش تست: قطع دستی یکی از کنتاکتورها

حفاظت موتور ها.15

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

) 5-1-13اند؟ (طبق بند آیا سیم اتصال به زمین و سیم نول همواره از هم جدا شده168
 :بین نول و ارت نباید صفر باشد.اهمبعد از قطع کلید سه فاز ساختمانروش تست

169
موتور در مقابل اتصال کوتاه (سیم زمین) ،VVVFبدون درایو آیا در آسانسورهاي 

)5-3-13و  4- 3-13و 1- 3-13حفاظت شده است؟(طبق بند 
 باید در مورد هریک از سیم این بند در صورتی که موتور داراي سیم پیچ هاي مختلف باشد، مقررات

.پیچ ها اعمال گردد

170

(اضافه بار Over Loadدر برابرموتور ،VVVFبدون درایو آیا  در آسانسورهاي 
)4- 3-13و 2-3- 13؟(طبق بند محافظت شده استالکتریکی)

 ،در مورد هریک از سیم بایداین بند مقررات در صورتی که موتور داراي سیم پیچ هاي مختلف باشد
پیچ ها اعمال گردد.

 چنانچه موتورهاي آسانسور از ژنراتورDCافه بار برابر اضین موتورها نیز باید در تغذیه شوند، ا
محافظت شوند

شود؟(طبق میموتور، مدار اصلی تغذیه قطعهاي پیچآیا در صورت افزایش دما در سیم171
)3-3-13بند 
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باشد؟می)2-6-10آیا عملکرد سیستم کنترل زمانی مطابق بند (172

عملکرد آسانسور تحت تأثیر عملکرد سیستم کنتـرل زمـانی قـرار   ،آیا در هنگام ریویزیون173
)3-2-6-10گیرد؟(طبق بند نمی

باشد؟میآیا سیستم مجهز به کنترل فاز174

اصلیهاي . کلید16

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

که قادر بـه قطـع حـداکثر جریـان در     دو وضعیتیآیا براي هر آسانسور یک کلید اصلی 175
)1-4-13شرایط استفاده عادي از آسانسور باشد وجود دارد؟(طبق بند 

176

، تغذیهآیا در زمان قطع کلید فوق
رو برقرار است؟هروبهاي مدار

و 1-6- 13و1-4- 13هاي(طبق بند
13-6-2(

روشنایی کابین-الف

تهویه (در صورت وجود)-ب

پریز نصب شده روي سقف کابین-پ

هاهفلکاتاقروشنایی موتورخانه و -ت

پریز موتورخانه-ت

روشنایی چاه آسانسور-ث
زنگ اخبار(زنگ خطر)-ج

(در صورت وجود)

موتورخانه قابـل رویـت بـوده و  بـه آسـانی و بـه       هاي آیا کلید اصلی از ورودي یا ورودي177
)2-4-13سرعت قابل دسترسی است؟(طبق بند 

آیا یک کلید مستقل جهت تغذیه مدار کابین وجود دارد؟ (داخل تابلو اصلی)178
)  1-3- 6-13(طبق بند 

مشترك آیا کلید اصلی متعلق به هر آسانسور به آسانی قابل تشخیص هاي در موتورخانه179
)2-4-13است؟(طبق بند 

180
موتورخانه شامل چند سیستم محرکه آسانسور باشد، آیا براي هر کابین صورتی کهدر 

و1- 3-6-13هايل تابلو اصلی) (طبق بندیک کلید مربوطه جداگانه وجود دارد؟ (داخ
13-6-3-3(

- 13و 2- 3-6- 13هايصلی وجود دارد؟(طبق بندآیا کلید روشنایی چاه در داخل تابلو ا181
6 -3-3(

سیستم محرکه متوقف،آیا با عملکرد یکی از وسایل برقی ایمنی موضوع پیوست الف182
)1-1- 2- 1-14گردد؟(طبق بند می

183
بعـد  عالمت گذاري شده اند؟ و چنانچـه براي تشخیص آسان،  لوازم برقی نصب شدهآیا

از هـم جـدا شـده و   ولت تجاوز نماید ، بطور مناسبی50ولتاژ آنها از از قطع کلید اصلی
)3-5-13(طبق بند عالمت گذاري شده اند؟ 
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184
در صورتی که جدا کردن اتصاالت در تابلو نیاز به ابزار خاص (نظیر پیچ گوشتی) نداشته 

(طبق سازد؟ که اتصال مجدد غلط را غیر ممکن ي می باشداآن بگونه آیا طراحی باشد ،
)4-5-13بند 

) مـی  3-4-13آسانسورهاي گروهی شرایط قطع کلیـد اصـلی مطـابق بنـد (    آیا در مورد 185
باشد؟

این خازن قبل از کلید اصلی قرار ده از خازن تصحیح ضریب قدرت ، در صورت استفاآیا 186
)4-4-13دارد؟ (

عملکردآسانسور. کنترل17

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

187
شامل یک وسیله ایمنی برقیمداري کهدر زمین شدن یا بدنهاتصال آیا در صورت

رعایت شده است؟3- 1-1- 14شرایط بند می باشد ، 
د صفر و وصل کلی-اتصال کوتاه شین ارت تابلو به انتهاي مدار ایمنی-(قطع کلید صفر و یک

قطع شدن فیوز یا اعالن خطاي تابلو)-فرماندهی به یک طبقه-یک

نمـی  ،در دسـترس کلیدهایی که داراي هیچ جزء برقـدارِ آیا کنترل عملکرد عادي توسط 188
رعایت شده است؟1-1-2-14باشد، مطابق بند 

189

هاي آیا کلید توقف اضطراري با شرایط بند
) در نواحی 3- 2-2-14) و (2-2- 14-2(

رو وجود دارد؟هروب

سقف کابین- الف
)3- 2-2-14(طبق بند 

چاهک-ب
) 3- 2-2-14(طبق بند 

اتاق فلکه -پ
)3- 2-2-14(طبق بند 

ها. دستورالعمل18

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

190
خوانا، قابل فهم، غیر قابل پاره شدن و بادوامها و دستورالعملها آیا تمام برچسب

) 1-15(طبق بند فلزي یا غیر قابل اشتعال بوده و در محل قابل رویت قرار دارد؟ 
باشد.استفاده از شابلون و رنگ بالمانع می

)1-15باشند؟(طبق بند میها به زبان فارسیو پالكها ي برچسبآیا همه191
هاي چند زبانه بالمانع است.ها و پالكبرچسب

192
در موتورخانه و ) 2-4- 15و 1-4- 15بند (ي مطابق با خواستههاآیا برچسب

نصب شده است؟روي درب آن
" ي آسانسورموتورخانه-خطر

"افراد غیر مجاز ممنوعيورود کلیه

17



193

هاي دسترسی و سایر نشانه گذاري ها در دریچهنشانه گذاري دربها وآیا
موتورخانه (شامل دستورالعمل نجات اضطراري، حداکثر بار مجاز روي تیرك یا 

قالب سقف، جهت حرکت کابین روي فالیویل، عالئم موتورخانه مشترك و ........)  
؟باشند) می4-15مطابق با بند (

 دریچه را مجدداًً ببندید.- خطر سقوط ":عبارت اخطار دهنده دربها یا دریچه ها"

194
باشند؟می) داراي برچسب5-15هاي بازرسی و اضطراري مطابق با بند (آیا درب

" چاه آسانسور-خطر
"افراد غیر مجاز ممنوعيورود کلیه

195
داخل که به هایی اتصاالت مدارهاي و سرسیمها فیوز–ها رله–ها آیا کنتاکتور

گذاري شده کشی عالمتطبق نقشه سیم،شوندمیتابلو کنترل یا فرمان وارد
)10- 15اند؟(طبق بند 

) تطابق دارد؟11- 15آیا کلید سه گوش درب با شرایط بند(196

می گذاري مناسب عالمتنصب شده در موتورخانه دارايآیا کلید سه گوش 197
)11- 15؟ (طبق بند باشد

تست ها. 19

نتیجه شرح ردیف

)N/A(خیربلی

198

تست پاراشوت (ترمز ایمنی)
انجامتیموفقباافتهیکاهشسرعتدروینامبار% 125باکابین ) یجیتدر(پاراشوتتستایآ

می% بار نامی و در سرعت نامی انجام 100با کابین تست پاراشوت آنی(است؟گرفته
(پیوست ت))ود.ش

باقینقص بدون،خودمحلدر،آنمتعلقاتوگاورنرطناب،ایمنیترمزدرگیريحیندرآیا
)6-6-9-9(ندنامی م

ترمز ایمنی براي آن) ،سیستمنصب( در صورت ي تعادلآیا فقط با باال بردن کابین و وزنه
)1-5-8-9گردد؟(طبق بند پاراشوت آزاد می

 7- 8-9% حالت عادي آن است؟ (5ترمزایمنی کمتر از آیا شیب کف کابین پس از عملکرد(
 آن) با کابین خالی و برايترمز ایمنینصب سیستم تست پاراشوت وزنه ي تعادل ( در صورت آیا

(N/A)(پیوست ت)  شده است؟در سرعت افزایش یافته انجام 

تست باالنس199

200

)Tractionهاي کشش (تست
 حرکت زمان موتور آسانسور درجهتقرار دارد و همهاگیري تعادل روي ضربهوزنهکه آیا در زمانی

)153و تست ترمز (ردیف )قسمت الف1-3-9رود؟(طبق بند مینباال خالیکابینباشد،به باال می
 قسمت 1- 3-9هاي(طبق بند9انتهاي بخش 2و 1تامین کشش در فرمول هاي یادآوري شماره

)209(ردیف محاسبات احراز می شود.) که با صحه گذاري 2- 3-9و ب

تست کنترل فاز201

تست کنترل دما202

تست وسیله زمانی203

18



. مدارك20

شرح ردیف
نتیجه 

)N/A(خیربلی

204
فرم درخواست بازرسی

 کننده بازرسی باشد.تواند درخواستآسانسور میمالک (با ارایه مدارك مثبته)و یا شرکت فروشنده
.تنظیم کروکی دقیق در این فرم الزامی است

مشخصات فنی آسانسور205
فرم تأییدیه اجزاء206
تصویر پروانه ساختمان207
تصویر قرارداد سرویس و نگهداري حداقل یکساله208

نقشه و دفترچه محاسبات209
 و محاسبات توسط بازرس و بر مبناي فرم یافته هاي بازرسی صحه گذاري شده است؟آیا نقشه

210
نامه آسانسوربیمه

 تعداد توقفو با ذکر به ظرفیت کامل آسانسور، شماره پالك ثبتیبه آدرس محل نصب با ذکر
مالکان «و » مدیر ساختمان«تواند شرکت فروشنده آسانسور یا مالک باشد، ولی گذار میبیمه

نامه باشند.جزو ذینفعان بیمهنامبیبه صورتید  با»ساختمان

211
پروانه طراحی و مونتاژ معتبر شرکت فروشنده آسانسورتصویر 
باید در بانک اطالعاتی شرکت بازرسی قابل ت در پرونده هاي بازرسی ندارد و نیازي به ثب

ردیابی باشد.

212

قفل درب)-ضربه گیر- ترمز ایمنی- قطعات ایمنی (گاورنرمعتبرتصویر گواهینامه
/ گواهینامه 6- 7-7و 5-7-7(،)ترمز ایمنی/گواهینامه 4-8-9و 6-8-9و 5-2- 9-8(

-3-4- 10و 2- 4-10و  1-4- 10و 9-9-9و  6-6-9-9و  4- 9-9(،قفل درب) 
گاورنر)/ گواهینامه 5-3-4- 10و  3-3-4- 10و  2-3- 4- 10و 1

باید در بانک اطالعاتی شرکت بازرسی قابلت در پرونده هاي بازرسی ندارد ویازي به ثبن
یابی باشد.رد

:بازرسخانوادگیونامنام
:تاریخ
:امضاء
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