
 جزوه نکات کاربردي مبحث پانزده



آنعملکردنحوهوبرقیپلهاجزای



می شود؟نصببرقیپلهکجایدراضطراریتوقفشستی
ورودی.1
خروجی. 2
طویلپله هایدرمتر30هر. 3
مواردهمه.4

15مبحثطبق 4گزینه :پاسخ



می شود؟نصبمتحرکروپیادهکجایدراضطراریتوقفشستی
ورودی.1
خروجی.2
طویلمتحرکروپیادهدرمتر 40هر.3
مواردهمه.4

15مبحثطبق 4گزینه :پاسخ



مستقیمجکهیدرولیکآسانسوراصلیاجزای



کششیآسانسوراجزای



تعادلوزنههایریلوکابینهایریلوآسانسورچاه



وزنهقاببهمتصلفوالدیطنابوآسانسورچاهچپسمتدرتعادلوزنه



چیست؟الکتریکیتجهیزاتبرایمناسبکنندهخاموشنوع



باشد؟لوکسچندازبیشبایدآناجزایسرتاسردربرقیپلهیکنواختوشناییر
1. 2 lux
2. 10 lux
3. 50 lux
4. 54 lux
مبحثطبق :پاسخ 4گزینه 15
54lux



.استمتر ...فوقانیمانعتاپلهمجازقائمفاصلهحداقل

2.5m(الف
2.3m(ب
2m(ج
2.25m(د

 (2.3)بگزینه 15مبحثطبق :پاسخ



انعمویادیوارهوبرقیپلهدستگیرهخارجیهایکنارهبینفاصلهحداقل
.استمترمیلی...جانبی

80(الف
50(ب
100(ج
200(د

(80)الفگزینه 15مبحثطبق :پاسخ
مچگیرنکردن



یلیم... حداقلطبقاتافقیسطحبهرسیدنازپسبایدبرقیپلههاینرده
.یابندادامهمتر
200(الف

300(ب
400(ج
600(د

(300)بگزینه 15مبحثطبق :پاسخ



بایدباشدشیشهازبرقیپلهنرده هایدیوارهجنسصورتیکهدر
باشدداشتهضخامتمترمیلی...حداقل

5(الف
6(ب
8(ج
9(د

(6)بگزینه 15مبحثطبقپاسخ
باششهمان��هشیشجواب،شیشهضخامتمیگمکالسهاسر

لهجه



ازبایدبرقیپلهخروجیوورودیفضایدرازدحامعدمبرای
باشدمتر...آزادعمقحداقلدستگیرهانتهای

1.5(الف
2(ب
2.5(ج
3(د

(2.5m)جگزینه :پاسخ



یلیم...آنهاکناریحفاظوبرقیهایپلهبینمجازفاصلهحداکثر
.استمتر
3(الف

4(ب
5(ج
6(د

(5mm)جگزینه :پاسخ



ت؟چیسجنسشوکجاستبرقیپلهدرثابتشانهنصبمکان
فلزی_ورودی.1
فلزی_خروجی.2
مستحکمپالستیکیافلز_خروجیوورودی.3
فلز_خروجیوورودی.4

4گزینه 15مبحثطبق :پاسخ



برقیپلهخروجیوورودیتابلوپیام
چیست؟

توجه.1
(رویلچوکالسکهنه)افرادعبورمخصوص.2
باشیدخودکودکانمواظب.3
بگیریدرادستگیره.4
نکنیدتکیههاکنارهبه.5



درهمچنینوورودیدرتختپله ...حداکثروتختپله ...حداقل
ادهپیدرتسهیلجهت)شودبینیپیشبایدبرقیپلهخروجی

(افرادشدن
2_1(الف

3_2(ب
4_2(ج
3_1(د

جگزینه 15مبحثطبق :پاسخ
Min: 2
Max: 4



خروجیدرهمچنینوورودیدرتختپله ...حداکثروتختپله ...داقلح
(افرادشدنپیادهدرتسهیلجهت)شودبینیپیشبایدبرقیپله
2_1(الف

3_2(ب
4_2(ج
3_1(د

جگزینه 15مبحثطبق :پاسخ
Min: 2
Max: 4



باشند؟داشتهوجودطرفکدامدربایدبرقیپلکانهاینرده
طرف 1(الف

طرف2(ب
آزادطرف(ج
متحرکطرف(د

(طرف2)بگزینهپاسخ



هکداردوجودپاانگشتانقطعیاجرحبهمنجربرقیپلهدرزیادیحوادث
شدمتحرکپلکاننزدیکوهاکنارهدرایمنیبرسالزامباعث

مقاومنددرجه 210تا 40منفیازوهستناستاتیکآنتیهابرساین



...ازآنعمقومترمیلی7تا 5ازپلههرشیارعرض،برقیپلهدر
.باشدکمترنبایدمترمیلی

7(الف
8(ب
9(ج
10(د

(10)دگزینه 15مبحثطبقپاسخ



سانتی ...تا ...بینپلهعمقومترسانتی 24تا 20بینپلهارتفاعبرقیپلهدر
استمتر
40تا38(الف

40تا36(ب
32تا30(ج
32تا28(د

الفگزینه 15مبحثطبقپاسخ



درجه27گاهیوشدهساختهدرجه35و 30زاویهبااکثراهابرقیپله



چیست؟برقیپلهعرضانواع
60cm (الف
80cm(ب
100cm(ج
مواردهمه (د

مبحثطبقپاسخ دگزینه 15



پلهحریقهشداروحفاظتبرای LHDخطیحرارتیدتکتورازتوانمیآیا
کرد؟استفادهبرقی

بله



ستادرجه...تا...بینبرقیپلهشیبزاویه
30تا 27(الف

35تا30(ب
37تا30(ج
35تا27(د

دگزینه 15مبحثطبقپاسخ



وپلهعرض،پلهارتفاعازمنظور
پلهکف ( پلهپاخور مقرراتدر (

مبحثملی چیست؟ 15و12و3



پله برقیجلویپاگرد
شودطراحیگونه ایبهبایدپله برقی هاجلویپاگرداصوالً

وپیادهوشدهجلوگیریجمعیتاغتشاشوازدحامازکه
گیردصورتکاملآرامشوایمنیبامسافرانشدنسوار .



هم .3وجهتهم .2ومتحرک.1بایدبرقیپلههاینردهرویدستگیره
پلکانبا(رواداری)سرعتاختالفدرصد ...حداکثروباشدپلهحرکتسرعت

باشدداشتهاستمجاز
1(الف

2(ب
3(ج
4(د

(%2)بگزینه 15مبحثطبقپاسخ



یجویصرفهجهتبرقیپلهورودیدروزنسنسوریانوریسنسورنصب
سرعتشدنکمیاشدنخاموشوترددشدنکمهنگامانرژیمصرفدر

پلهحرکت
باشدداشتهراجهت2درحرکتقابلیتبایدبرقیپله



درنشانآتشکلیدبرایگزینهکدام
است؟درستآسانسور

معلوالنوسالخوردگانتخلیهبرای.1
ضروریمواقعدرنشانآتشتوسط.2

شدهتحریک
میکابینداخلراهبردستکنترل.3

افتد
مواردهمه.4

4:پاسخ



چیست؟آسانسورگاورنر
وبودهمتصل (پاراشوت)ایمنیترمزبهبکسلسیمباکهمکانیکیایوسیله

می شود...باعث،سرعتاضافهدر
موتوربرققطع.1
ترمزکردنفعال.2
گاورنرشدنقفل.3
مواردهمه.4

4:پاسخ

هرماومیکندقفلکابینسرعتاضافهدراتومبیلایمنیکمربندشبیهگاورنر
کندمیفعالرا( ترمزایمنیفکهایفشردن)پاراشوت



چیست؟آسانسورگاورنر
وبودهلمتص(پاراشوت)ایمنیترمزبهبکسلسیمباکهمکانیکیایوسیله

می شود...باعث،سرعتاضافهدر
موتوربرققطع.1
ترمزکردنفعال.2
گاورنرشدنقفل.3
مواردهمه.4

4:پاسخ



نیست؟کششیآسانسورموتورخانهاجزایجزیککدام
موتور.1
کششفلکه.2
(گیرضربه)بافر.3
گاورنر.4

3:پاسخ
شودمیمشاهدهتصویردرگاورنرمحافظقفس

شودمینصبتعادلوزنهزیروکابینزیر،چاهکدربافر



چیست؟آسانسورکابینحرکتمسیرطول
کابینتوقفباالترینکفتاتوقفترینپایینکفبینفاصله



چیست؟آسانسوردر overheadیاباالسری
آسانسورچاهسقفزیرتاتوقفباالترینکفبینفاصله



چیست؟آسانسوردرچاهک
آسانسورچاهکفتاتوقفترینپایینکفبینفاصله



است؟موردکدامشاملآسانسورچاه
چاهک .1
حرکتمسیرطول .2
باالسری .3
مواردهمه .4

4:پاسخ



آسانسورچاهدرارتفاعسهمایشن
pitیاچاهک.1
total riseیاحرکتمسیرطول.2
overheadیاباالسری.3

شودمیآسانسورچاه،ارتفاع 3اینمجموع



چیست؟ MRLآسانسور
Machine RoomLess

درچاهداخلوشدهکامپکتموتورخانهزیرا،استموتورخانهبدونآسانسور
توقفباالتریندرفرمانتابلووگیردمیقرارچاهباالسریقسمت



بتوانامیگیردتقرارطبقهباالترینوترینپاییندرآسانسورهوایهویهت
دواینهمزمانکردنبازطریقازرااندکردهنفوذچاهداخلبهکهدودهایی

.کردهدایتخارجبهدریچه



دوعمقمجموعبابرابراستهمروبرویهایآسانسوربینراهروعرض
مباشیآسانسوردوازاستفادهبهمجبوراگرمسکونیدرساختمان.کابین

.کنیماستفادهنوعدواینازمیبایست



استفادهدرصورتیکه.کابینعمقبابرابرآسانسورجلویراهروعرضحداقل
چرخشویلچرتاگرفتدرنظرسانتیمتر١50حداقلمیبایستباشدنیزمعلول

.باشدداشتهدرجه٩0



مجاورواحددوبیندیوارخارجی،دیوارآسانسور،،پلکاندیوارضخامت
.میباشد✅سانتیمتری20موتورخانهودیوارنورگیردیوار،حیاطدیوارهم،



هکهاییساختمانوطبقاتیهایپارکینگدرخودروبرآسانسورعبیهت
.️❗️❗️❗️❗️❗️❗میباشدمجازدارندقرارساختمانکناردرپارکینگطبقات

الزامیستخودروبرآسانسور2حداقلتعبیه✅

اما تعبیه این آسانسور بعنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات  ✅
پارکینگ کلیه ساختمان های مسکونی ،تجاری ،اداری و عمومی ممنوع 

.میباشد



تتجهیزاکنارازعبوربرایمعبرحداقلآسانسور،موتورخانهدر
میلی ...متحرکتجهیزاتکنارازعبوربرایمعبروحداقل...ثابت
استمتر
600و 200(الف

400و 300(ب
500و400(ج
700و 500(د

جگزینهپاسخ



زیرتاچرخشحالدرقطعاترویازقائمفاصلهحداقل
.استمترمیلی ...آسانسورموتورخانهسقف

200(الف
300(ب
400(ج
500(د

(300mm)بگزینهپاسخ



باشدشدهساخته ...ازبایدآسانسورموتورخانهفک
غیرلغزندهمصالح. 1
شدهکشیمالهسیمان.2
دارآجورق.3
مواردهمه.4

4گزینه 15مبحثطبقپاسخ



مترمیلی...حداقلمعادلکاریسطح
کنترلمانندچرخندهلوازماطراف
وگاورنر)سرعتمکانیکیکننده
هتعبیآسانسورموتورخانهدر (غیره
 .شود
400*300(الف

500*400(ب
600*500(ج
700*600(د

جگزینهپاسخ



میلی ...آسانسورموتورخانهدر( فرمان)کنترلتابلوجلویبازفضایحداقل
استمتر
500(الف

600(ب
700(ج
800(د

جگزینه 15مبحثطبقپاسخ



چیست؟آسانسورباراضافهسیستمعملکرد
هشدار.1
حرکتازجلوگیری.2
2و1موارد.3
دربشدنباز.4

3گزینه 15مبحثطبقپاسخ
کندمیکارحسگربهفشاروطنابکششاساسبرحسگرتصویر



Compression Load Cell
چیست؟آسانسورباراضافهسیستمعملکرد

هشدار.1
حرکتازجلوگیری.2
2و1موارد.3
دربشدنباز.4

3گزینه 15مبحثطبقپاسخ
کندمیکاروزنفشاراساسبرحسگرتصویر



Elevator Load Cell Strain Gauge
چیست؟آسانسورباراضافهسیستمعملکرد

هشدار.1
حرکتازجلوگیری.2
2و1موارد.3
دربشدنباز.4

3گزینه 15مبحثطبقپاسخ
شودمیبستهموتورخانهسرقالبرویحسگرتصویر



است؟مترسانتیچندآسانسورچاهکبافرسکویارتفاعحداقل
50(الف

60(ب
70(ج
80(د

(50)الفگزینه:پاسخ
تعادلنهوزوکابینزیرمتحرکبافربرایتصویردرایاستوانهبافرسکوی2



ردبایدموتورخانهباشدثانیهبرمتر ...ازبیشآسانسورسرعتصورتیکهدر
باشدآسانسورچاهباالی

2(الف
2.5(ب
3(ج
1.6(د

(2.5)بگزینه 15مبحثطبق :پاسخ



گیریجلوساختمانسازهبهآسانسورمحرکهسیستملرزشانتقالازچگونه
شود

سیستمصحیحباالنس.1
گیرلرزهنصب.2
2و1موارد.3
سرعتکاهش.4

3گزینه:پاسخ
کفبتنوآبیشاسیبینسیاهالستیکیگیرلرزه



70cmآسانسورکنترلتابلوجلویبازفضایحداقل
50cmچرخشیتجهیزاتکنارمعبرحداقل
40cmثابتتجهیزاتکنارمعبرحداقل
1500kgموتورخانهسقفقالببارحداکثر



ابلقغیریاواشتعالقابلموادنوعهرگذاشتنیاوکردنانبار
استممنوعآسانسور ...دراشتعال

چاه.1
موتورخانه.2
چاهک.3
مواردهمه.4

4گزینه:پاسخ



چیست؟معلقآسانسورچاهتمهیدات
5000N/m^2مکانیکیمقاومتباچاهککفتقویت.1
تعادلوزنهبرای(ترمزایمنی)پاراشوتنصب.2
زمینتاچاهککفازتعادلوزنهمرکزامتداددرصلبستوننصب.3
3یا2و 1مورد.4

4:پاسخ



چیست؟آسانسوربافرخواص
ارتجاعی.1
چاهککفبهتعادلوزنهیاکابیننشدهکنترلبرخوردازجلوگیری.2
نیستسقوطهنگامکابینتوقفبرای.3
هیدرولیک،فنری،الستیکی:بافرانواع.4



بهآسانسورچاهکدرشدهنصب (polyurethane)الستیکیبافرعدد2
ثانیهبرمتر 1ازکمترهایسرعتبرایتعادلوزنهوکابینگیرضربهعنوان



چیست؟مرتفعهایساختمانآسانسوردرجبرانزنجیروجودعدمحاصل
کششفلکهرویهابکسلسیمخوردنسر.1
انرژیزیادمصرف.2
موتورشدنگرم.3



طرفیکبه،اهبکسلسیموزنمجموع،گیردمیقرارطبقهترینپایینیاباالتریندرکابینوقتیکه،مرتفعهایساختماندر
باعثوشدهمنتقلکششفلکه

کششفلکهرویهابکسلسیمخوردنسر.1
انرژیزیادمصرف.2
موتورشدنگرم.3

سایردرو)تعادلوزنهقابوکابینتعلیقهایبکسلسیموزنسازیمتعادلبرایجبرانزنجیرموارداینرفعبرایوگرددمی
.گیردمیقراراستفادهمورد (کابینتغذیهکابلتراولوزنازنیمیهمچنینمدارک

سیموزناختالفزیراگردداستفادهجبرانزنجیرازبایدباشندطبقه 10تا 8ازبیشکهآسانسورهاییبرایکلیحالتدر
آسانسورموتوربررازیادیبار،استآویزان (موتورخانهدر)اصلیفلکهسمتدوازکهتعادلوزنهقابوکابینبینهایبکسل

 .کندمیوارد
محل .باشد، (استآویزانکابینازکههاییکابلنصفوزناضافهبهمدارکسایردر)بکسلهاسیموزنهمانتخابیزنجیر

.باشدمیتعادلوزنهقابفریمزیردیگرسمتوکابینزیریوکرویبریکیجبرانزنجیرسمتدواستقرار



گیرد؟میقرارکسانیچهاختیاردرآسانسورفنیمشخصات.1
شود؟میانجامکسانیچهتوسطآنتایید.2



چیست؟آسانسوربامرتبطساختماندراساسیتغییرات
سطحتوسعه.١
طبقاتتعدادافزایش.2
(آموزشیبهمسکونیمثال)کاربریتغییر.3
آسانسورهامحلتغییر.4



دارد؟وظایفیچهوچیستشاملآسانسورکنترلتابلو
فرمانمدار.1
قدرتمدار.2
کابینحرکتکنترلوظیفه.3
احضاربهپاسخگویی.4



دارد؟وظایفیچهوچیستشاملآسانسورکنترلتابلو
فرمانمدار.1
قدرتمدار.2
کابینحرکتکنترلوظیفه.3
احضاربهپاسخگویی.4



با 180cmموتورخانهسقفتاآسانسورچاهرویسکویازارتفاعحداقل
 .است-5cmرواداری
 .باشدآسانسورکنترلتابلوجلویبازفضای 70cmحداقل



خانهموتورداخلسطوحبینارتفاعاختالفصورتیکهدر
شودمحصورنردهبابایدباالترسطح،باشد ...cmازبیش

شودتعبیهآنبهدسترسینردبانو
40(الف

50(ب
60(ج
80(د



آسانسورریلنگهدارندهوظایف
(آسانسورچاهدیواره)سازهوریلرابط.1
(غیرجوشی)مهرهوپیچوبستباآناتصاالت.2



دارایورطوبتضدنفوذبایدملیمقرراتدرآسانسورچاهازقسمتکدام
باشد؟مناسببندیعایق

چاهک.1
چاهکل.2
چاهککففقط.3
چاهکدیوارهفقط.4

١:پاسخ



شود؟میمتصلکجابهآسانسورایمنیترمز.1
است؟تجهیزاتیچهتوقفبرایایمنیترمز.2



 (parachute)آسانسورایمنیترمزتصویر
وکندمیقفلخودروایمنیکمربندمانندکابینسرعتاضافههنگامگاورنر

میگازراریلترمزهایفکوکندمیفعالراکابینبهمتصلترمزاهرم
(ترمز)گیرد



بادامکیآنیایمنیترمزازثانیهبرمتر0/63سرعتتاکابین.1
درگیرغلتکباایلحظهنوعاز 1m/sسرعتتاکابین2.
یادیسکیترمزهایتدریجینوعاز 1m/sازبیشهایسرعتبرای.3

پالستیکیفشردهفنرهای



به  .می تواند کابین را روی ریل ها متوقف کندکابین و در دو طرف آن سوار میشود و به وسیله ی دو فک گاز گیرنده،  (yoke(زیر یوکەپاراشوت یا ترمز ایمنی مکانیزمی است ک
ه  سیم بکسل متصل به  گاورنر مانند کمربند ایمنی خودرو قفل می شود و به تبع آن اهرمی ک )برای آسانسور های مختلف متغیر می باشد(محض افزایش بیش از حد سرعت کابین، 

ها با ریل ،  در این زمان بر اثر وزن کابین و سطح تماس فکبه این سیم بکسل متصل است همراه با ادامه ی حرکت کابین کشیده میشود و دو فک ترمز را بهم نزدیک میکند ، 
.کابین می ایستد 

:ایرادات سیستم پاراشوت

تولیدکنندگان  پاراشوتی که در دو جهت فعال میشود توسطٲاولین ایراد در ترمز ایمنی یا پاراشوت این است که تنها در جهت رو به پائین عکس العمل نشان میدهد که البته اخیر
.به بازار عرضه شده است 

.باعث وارد شدن شوک به مسافرین داخل کابین میگردد فعال گشته ، ٲایراد دیگر سیستم پاراشوت حساسیت فوق العاده آن میباشد که گاه اشتباه
وچکترین  ها نزدیک کند و کیل عوامل متعددی باعث فعال شدن بی موقع پاراشوت میشوند از جمله خردگی و لقی فک های ترمز که ممکن است دندانه های مکانیزم ترمز را به ر

.تماس منجر به فعال شدن سیستم میشود 
.میلیمتر در دو طرف ریل باشد 3/5میلیمتر و در مجموع نباید بیش از ١/5طبق استانداردها فاصله مجاز فک های پاراشوت از روی سطح ریل 

.وت گردند راشخراشیدگی ریل ها در اثر عمل های قبلی پاراشوت و همین طور نصب بدون دقت ریل ها یا از یک تیپ نبودن ریل ها میتواند عامل فعال شدن پا
(در چاه معلق)همچنین زیر یا باالی وزنه تعادل .پاراشوت می تواند روی کابین یا زیر کابین نصب شود ولی باید مستحکم باشد

!از نظر استاندارد تمام انواع ترمز ایمنی باید در نهایت بصورت مکانیکی عمل کند و نباید به عملکرد مدار الکتریکی متکی باشد 
و کف  درگیری با ریلهای راهنما باید همزمان باشد ،  .سیستم ایمنی ترجیحا در زیر و در پائین ترین قطعه یوک کابین نصب می شود و بر روی جفت ریل های راهنما عمل می کند 

.درصد از موقعیت خودش داشته باشد 5نباید انحراف بیش از کابین با بار توزیع شده بطور یکنواخت ، 

م ایمنی وزنه شود برابر با سرعتی است که گاورنر برای آن تنظیم شده تا عکس العمل نشان دهد سیست(پاراشوت )سرعت مشخص که کابین یا وزنه تعادل باید در آن متوقف 
یک سوئیچ سرعت بیش از حد مجاز  .متر بر ثانیه متجاوز نباشد عمل نماید١اگر سرعت اسمی از تعادل ممکن است یا با خرابی سیستم تعلیق و یا بوسیله یک سیم بگسل ایمنی، 

.باید روی دستگاه گاورنر نصب شود تا قبل از فعال شدن سیستم ایمنی مدارات کنترل را قطع نماید 
:انواع سیستم ایمنی

زمان توقف و مسافت توقف بسیار کوتاه است و وسیله ای  .که فشار به سرعت فزاینده ای را بر روی ریل های راهنما در مدت زمان توقف اعمال می نماید :نوع آنی یا لحظه ای (١
انعطاف پذیر برای محدود کردن نیروی کند  

.بکار گرفته شود ١m/sاین نوع سیستم ایمنی در اروپا می تواند برای سرعت های تا .شوندگی و مسافت توقف معرفی نشده است 
ای نیروی کند شوندگی به طور قابل مالحظهحین توقف فشار محدودی را روی ریل های راهنما اعمال می کند و بعد از فعال شدن کابل سیستم ایمنی ،  :نوع پیش رونده (2

 .زمان و مسافت توقف بستگی به جرم در حال حرکتی که باید متوقف شود و سرعتی که سیستم ایمنی در آن فعال می شود دارد .یکنواخت می ماند 



شوند؟میمتصلکابینیوکبهتجهیزاتیچه
کابینکف.1
ایمنیترمزهای.2
هاکفشک.3
هابکسلسیم.4



عدد 2 .کابینزیرعدد2 .ریلرویتعادلوزنهیاکابینهدایتگرکفشکانواع
تعادلوزنهقابباالیعدد 2 .تعادلوزنهقابزیرعدد2 .کابینباالی



آسانسورچاهکپناهجانفرضیمکعبابعاد
چیست؟

1000×600×500mm
صورتبهابعادذکر .استمتریمیلیابعاد

100×60×50cm
استmmازکمتر cmدقتچوننیستدرست



خالیییفضابایداستفشردهبافررویوسطحترینپاییندرکابینوقتی
باشدموجودآسانسورچاهکدرسرویسکارپناهجانبعنوان



بافرنشیمنگاهسکویارتفاعحداقل
کابین

500mm 
.است
برای .استفنری،تصویردربافرنوع

کمتحربافرنشیمنگاهسکویارتفاع
نداریممحدودیتیتعادلوزنه



کابینبافرنشیمنگاهسکویارتفاعحداقل
500mmمتحرکبافرنشیمنگاهسکویارتفاعبرای .است

نداریممحدودیتیسانسور کششی تعادلوزنه



نصباغچربایدآسانسورچاهنقطهترینپایینوباالترینازفواصلیچهدر.1
شود؟

چیست؟آسانسورچاهدرهاچراغمجازفاصلهحداکثر.2
باشدلوکس 50بایدچاهروشناییحداقل



بنصچراغبایدآسانسورچاهنقطهترینپایینوباالتریناز 50cmدر.1
.شود

 .است 7mآسانسورچاهدرهاچراغمجازفاصلهحداکثر.2
.باشدلوکس 50بایدچاهروشنایی

شودمیمشاهدهتصویردرتعادلوزنه



قطعاتازنردبانفاصلهحداقل،آسانسورچاهکدرنردبانوجودصورتدر
چیست؟(کابینمانند)متحرک

20mm(الف
25mm(ب
30mm(ج
35mm(د



چاهکپریز.1
2.5mارتفاعباتعادلوزنهحصار.2
چاهکچراغوآسانسورریل.3
(باشدریلزیرازفاصلهبا)ریلزیرپلیت.4
بافرسکوی.5
چاهکبهترراحتدسترسینردبان.6



چیست؟بامتناسبآسانسورچاهابعاد
کابینظرفیت.1
دربنوع.2
آسانسورسرعت.3
مواردهمه.4

ارتفاعکاهشباعثکمسرعتوچاهعرضشدنکوچکباعثلتچنددرب
می شودچاه



Telescopic elevator door



بازشووسطلت4وبازشوکنارلت2درب
چیست؟بامتناسبآسانسورچاهابعاد

کابینظرفیت.1
دربنوع.2
آسانسورسرعت.3
مواردهمه.4

دهشارتفاعکاهشباعثکمسرعتوچاهعرضشدنکمباعثلتچنددرب



،نکابی،درب)آسانسورچاهوآسانسورانتظارسرسرای،پلهراهافقیبرش
(تعادلوزنه



دیدنآسیبخطر،باشندمختلفچاه 2درآسانسورکابینوتعادلوزنهاگر
داردوجودسرویسکار

برش  )چاه مختلف2قرار گرفتن غیراصولی کابین آسانسور و وزنه تعادل در 
(عمودی چاه

چاه باشند١باید در2هر 



درب2کابین
مجاوردربدو.1
روبرودربدو.2



آسانسورکابیندربانواع



ورآسانسکاربریانواع
مسافربر.1
باربرواموال.2
برخودرو.3
غذابر. 4
قیچیطرح. 5



و1.5mو 1mعمقباهمکنارمسکونیکابین3
2mانتظارسرسرایعمقحداقل .استموجود

چیست؟آسانسور
2mکابینعمقبزرگترینمعادل :پاسخ



.کابیندوعمقمجموعبابرابراستهمروبرویآسانسورهایبینراهروعرض



چاهپوشانندههایتیغهوهادیوارهحریقبرابردربودنمقاومزمانحداقل
چیست؟آسانسور



 30اتوماتیکدرهای،باشدمقاومحریقمقابلدرساعت 1آسانسورچاهاگر
باشندمقاومحریقمقابلدربایدساعت 1لوالییدرهایودقیقه



چاهاحتمالیدودخروجبرایآسانسورچاهدر)دمندهفن(مثبتفشارایجاد
لهشعبیشترکهباشدحریقینبایدچاهزوندر،حالتایندر .حریقهنگام

شودمیگرفتههازونسایرازدودنفوذجلویفقط .نشودور



وردعملکازناشیسروصدایانتقالازجلوگیریبرای،هاییساختمانچهدر
شودتعبیهبسترییاخوابهایاتاقازدورترچاهبایدآسانسورحرکت

هتل.1
بیمارستان.2
مسکونی.3



آسانسورموتورخانهدربابعادحداقل
چیست؟

ه؟موتورخانداخلیاشودبازبیرونبهرودرب
چیست؟دربقفلشرط



؟چیستآسانسورموتورخانهدربابعادحداقل
موتورخانه؟داخلیاشودبازبیرونبهرودرب
چیست؟دربقفلشرط



جزمداریهربرای (riser)باالروکانالعنوانبهآسانسورچاهازاستفاده
دارد؟شرطیچهآسانسورمختصمدارهای

 13مبحث



اقداماتیهچ،نمودتعبیهآسانسورموتورخانهبهدسترسیبرایپله،نتواناگر
داد؟انجامباید



ست؟چیآسانسورموتورخانهبهدسترسیبرایثابتنردبانارتفاعحداقل
1.5m



آسانسورموتورخانهنردبانشرایط
دائم.1
ایمن.2
غیرلغزنده.3
واژگونیخطربدون.4
افقبادرجه76تا70زاویه.5
انحصاری.6
دسترسیمحلمجاورتدر.7
انتهادردستگیره. 8
اتصالنقاط.9



چیست؟آسانسورچاهداخلبهخارجیاجسامسقوطازجلوگیریراهکار

موتورخانهکفبازهایروزنهاطرافدرمترسانتی5ارتفاعباهاییلبهایجاد
عبورمحلهاروزنهاین .چاهبهاجسامسقوطازجلوگیریجهتآسانسور

تاسپایینوباالگاورنراتصالحلقهوتعادلوزنه،کابینبکسلسیم



چیست؟آسانسورموتورخانهسقفقالبنصبمکانشرایط
است؟کیلوگرمچنددارد؟بستگیچیزیچهبهآنمجازبارحداکثر



چیست؟آسانسورموتورخانهسقفقالبنصبمکانشرایط
است؟کیلوگرمچنددارد؟بستگیچیزیچهبهآنمجازبارحداکثر



چیست؟آسانسورموتورخانهمجازدمای



چیست؟آسانسورموتورخانهپریزوروشناییشرط



چیست؟آسانسورموتورخانهمجازدمای
گرادسانتیدرجه 40تا5

چیست؟آسانسورموتورخانهپریزوروشناییشرط
Min: 200Lux

آسانسورموتورخانهدرپریز1حداقلنصببهالزامو



چیست؟آسانسورموتورخانهکفساختشرایط



آسانسورموتورخانهکفساختشرایط
چیست؟

غیرلغزندهمصالح.1
شدهکشیمالهبتن.2
دارآجورق.3

فاعارتبامحافظلبه،شکلمربعیهایروزنه
5cmدارندنیاز



چیست؟آسانسورمشترکچاهجداسازیشرایط



انتیسسیازکمترمشترکچاهدرهمکنارکابیندوفاصله
اجراچاهسرتاسررد( فلزیفنس)جداسازدیوارواستمتر

شده



چیست؟آسانسورکابینرویسرویسکارمحافظنردهشرایط

نصفدرمیانیمیلهیکحداقلوباشدمتر 0.1ارتفاعبهپاپنجهمحافظسینیودستگیرهدارایباید
.باشدشدهنصب،هانردهارتفاع

 :حداقلبایدآنارتفاع،نردهدستگیرهپشتازافقیآزادفاصلهگرفتننظردربا
باشد؛کمتریامتر  0.85آزادفاصلهکهصورتیدرمتر 0.7(الف

.باشدبیشترمتر 0.85ازآزادفاصلهکهصورتیدرمتر 1.1(ب

راکتهاب،هاریل،هاسویچ،تعادلوزنهشامل)چاهازقسمتهرودستگیرهخارجیلبهبینافقیفاصله
.باشدمتر  0.1حداقلباید(...غیرهو

.دنمایفراهمرا(ورودی)دسترسی(های)سمتازکابینسقفبهآسانوایمندسترسیبایدهانرده
.باشدمتر 0.15بایدمیکابینسقفهایلبهازنردهافقیفاصلهحداکثر

نهاآبرتکیهبودنآفرینخطرازآگاهیبرای،ایدهندههشدارنوشتهیاعالمت،نردهوجودصورتدر
.شودنصببایدآنهارویبرمناسبجاییدر

ایدباستفادهموردنردهمسلمأواستشدهاجباریخاصشرایطدرنردهنصباولنظرتجدیددر :توجه
 .باشدمناسباستحکامدارای

رویربشدهنصبهایقسمتباالترینوچاهسقفنقطهترینپایینبینعمودیآزادفاصله :توجه
برابربایدداردقرارفشردهگیرضربهرویبروزنهقابکهزمانیدر(نرده)کابینسقف

(0.3+0.035V^2) 
.باشدمتربرحسب

استملیاستانداردشرایطجزونیستملیمقررات 15مبحثجزبحثاین



چیست؟کابینورودیمفیدارتفاعحداقل
نصببایدموقعچهآسانسورطبقاتدرب

شود؟



چیست؟کابینورودیمفیدارتفاعحداقل
200+5cm

200 cm
200-5cm

شود؟نصببایدموقعچهآسانسورطبقاتدرب
تعادلوزنهیاکابینراهنمایهایریلنصبازپس



چیست؟آسانسورچاهبازدیددریچهابعادحداقل
50×50cm

یباالوچاهبهورودبرای)؟چیستآسانسورچاهاضطراریدریچهابعادحداقل
(کابین

60×60cm



چیست؟آسانسورچاهبازدیددریچهابعادحداقل
50×50cm

یباالوچاهبهورودبرای)؟چیستآسانسورچاهاضطراریدریچهابعادحداقل
(کابین

60×60cm



ویسکدیوارهدرمعموالاضطراریدریچهیابازدیددریچه
شودمیتعبیهآسانسورچاهباالیموتورخانه



موتورخانهوچاههوایتخلیهشرط10
،ملیمقررات)؟چیستآسانسور

(15مبحث



آسانسورموتورخانههواکششکل



سیمعبوربرایکهآسانسورچاهسقفهایروزنه
میودشمیاستفادهگاورنروتعادلوزنهوکابینبکسل

آسانسورچاههوایتخلیهدریچهعنوانبهتواند
شودگرفتهنظردرکششی



جسمیناتوانافراداستفادهموردآسانسورویژگی10
(Disable person)

چیست؟
دربعرض.1
مسیرشیب.2
کابینعمقوعرض.3
دستگیره.4
صندلی.5
توقف (tolerance)رواداری.6
درببازماندنزمان.7
شستی.8
(تنوشدت)مقصدزنگ.9



جسمیناتوانافراداستفادهموردآسانسورویژگی10
درعرض.1
راهشیب.2
کابینعمقوعرض.3
شعاعو 45mmتا30مقطعو 90cmارتفاعدردستگیره.4

35mmدیوارازفاصلهو10mmانحنا
صندلی.5
رواداری.6
دربزمان.7
شستی.8



چیست؟غیرمستقیمومستقیمهیدرولیکآسانسور.1
چیست؟هیدرولیکآسانسورشیراطمینان.2
دارد؟جکچندهیدرولیکآسانسور.3
چیست؟هیدرولیکآسانسورجکچاه.4



هیدرولیکآسانسورانواع



آسانسورانواع



کابینزیر "مستقیمجک"باهیدرولیکآسانسور
In ground hydraulic elevator



سیمدوجکنوعاز "غیرمستقیمجک"باهیدرولیکآسانسور
 (carsling)کابیننگهدارندهحامل،بکسلی

Roped Hydraulic Elevators



Gearless Traction Elevators
باشدداشتهجهته2پاراشوتباید،گیربکسبدونآسانسورموتورخانه



نگهدارندهحامل "غیرمستقیمجک"باهیدرولیکآسانسور
 (carsling)کابین

Twin jack Holeless Hydraulic elevator



واردیکسانفشارتامرتبطندهمباجک 2کهجک 2هیدرولیکآسانسور
کنند

Hydraulic Elevators Basic Components



 (Holeless)چاهبدونجکدوومستقیمهیدرولیکآسانسورمقایسه

Hydraulic Elevators Basic Components



ومهارچاهپایینازکهبکسلیسیمباجک(مستقیمغیرهیدرولیکآسانسور
،استمتصل carslingیاکابیننگهدارندهسکویبهباالازوشدهفیکس
 )کندمیجابجاراکابین



آسانسورهیدرولیکمزایا

جکازاستفادهدلیلبهکابینسقوطخطرکاهشوایمنیافزایش-١
صدابدونویکنواختحرکتازبرخورداری-2
طبقاتدرکابینبهترشدنترازهمومالیم ترتوقف-3
(برقمصرفبدون)خاموشموتوروثقلنیرویکمکباکابینپایینبهروحرکت-۴
(غیرهوموتورفلکهومعکوسفلکهوکششفلکهوبکسلسیممانند)متحرکقطعاتکاهشدلیلبهکماستهالکوقطعاتزیادعمرطول-5
دوارقطعاتکاهشیاحذفدلیلبهکارسرویسونصاببرایایمنیافزایش-6
پاوریونیتنامبهروغنمخزندرالکتروموتورغوطه وردادنقراروسیلهبهبرق گرفتگیخطرازپیشگیریوایمنیافزایش-7
روغنتوسطالکتروموتورشدنخنکطریقازموتورخانهمحیطگرمایکاهش-۸
ترمزایمنیسیستمکردنفعالبرای Rupture Valveمکانیزمازاستفادهبامستقیمجکسیستم هایدر( سرعتاضافهحفاظت)گاورنرحذفامکان-٩

اضطراری
.است 3VF:VVVFکششیآسانسورهایازایمن تروهزینه ترکممراتببهکههیدرولیکیکنترلشیروسیلهبهثانیهبرمتر١تاسرعتتنظیمامکان-١0
آسانسورچاهسازههزینهکاهشوکابینفضایافزایشامکان-١١
قطعاتتعمیراتونگهداریهزینهکاهش-١2
کابینازاضطراریخروجامکانوپاییندرموتورخانهبهدسترسیسهولتعلتبهزلزلهوآتش سوزیخطراتبرابردرایمنیضریبافزایش-١3
اضطراریمواقعدرموتورخانهبهکارسرویسآساندسترسی-١۴
نممکمحدودیتکمترینباهیدرولیکآسانسورنصببرایآسانسوربدونقدیمیهایساختماناستفادهبدونفضاهایازبردنبهرهقابلیت-١5



وجکنصبجهتچاهبهنیازکهمستقیمهیدرولیکآسانسور
داردپیستون

Hydraulic Lift



ازکهبکسلیسیمباجک(مستقیمغیرهیدرولیکآسانسور
دهنگهدارنسکویبهباالازوشدهفیکسومهارچاهپایین
 )کندمیجابجاراکابین،استمتصل carslingیاکابین



ازکهبکسلیسیمباجک(مستقیمغیرهیدرولیکآسانسور
ندهنگهدارسکویبهباالازوشدهفیکسومهارچاهپایین
)کندمیجابجاراکابین،استمتصل carslingیاکابین



کابینزیرمستقیمجک(مستقیمهیدرولیکآسانسور
)کندمیواردفشار

Hydraulic Elevators Basic Components



هیدرولیکآسانسور)موتورخانه(یونیتپاوراجزای
)کندمیواردفشارکابینزیرمستقیمجک(مستقیم

Hydraulic Elevators Basic Components



Twin Jack Roped Hydraulic Lift(Holeless)



)شددادهتوضیحکاملقبال(موتورخانهبدونآسانسور

MRL :Machine RoomLess



مستقیمغیرهیدرولیکآسانسوراجزای



هیدرولیکآسانسور
Hydraulic Elevator

 .شودمیانجامجکشفتبهشوندهاعمالروغنفشارواسطهبهآنهادرحرکتکهآسانسورهایی

:یونیتپاور

Power unit
.باشدمیجکحرکتبرایروغنبرفشارکنندهایجادومحرکهنیرویکنندهتولیدیونیتپاور

:ازعبارتندهایونیتپاوراجزای
پمپ،هاشیرمجوعه،موتور،تانک

Tank, electromotor, valve, pump 
:جک

Jack
.استمکانیکینیرویبه(روغنسیال)هیدرولیکنیرویکنندهتبدیلرابط

:ازعبارتندهیدرولیکجکاجزای

ولورپچر،شفت،سیلندر،پکینگ
Packing, cylinder, shaft, rupture valve 

Carsling:کاراسلینگ

هایمدلدرو،110و 80،90، 60،70ریلدهانهاستانداردابعاددر،آمادهپیشازصنعتیهایکاراسلینگ .استکابیننگهدارندهفریمکاراسلینگ
.باشندمیموجود،(چاهکبهنیازبدون)pitlessپیتلسودوطرفه،یکطرفه

نگهدارنده،هرزگردفلکه،مخصوصهایسربکسلقالبوکفشک،rollerرولر،زیرجکستون،parachuteپاراشوتکاملیمجموعههاکاراسلینگاین
.دارندبردررا ...وشابلونصفحه،جکاتصالهایبراکت،جک



(هیدرولیکآسانسورمحرکهسیستموموتورخانه)پوینتپاور



چیست؟ملیمقرراتدرخودروحملآسانسورالزام7
نباشدخروجوورودراهتنها.1
اضطراریبرق. 2
فندو.3
اتوماتیکدر.4
شستیدو.5
الکترونیکچشم.6
relevelingترازمجدد.7



چیست؟ملیمقرراتدرخودروحملآسانسورالزام7
نباشدخروجوورودراهتنها.1
اضطراریبرق. 2
فندو.3
اتوماتیکدر.4
شستیدو.5
الکترونیکچشم.6
relevelingترازمجدد.7



دربو .هستنددربدو .شویممیواردخیابانازمستقیمکهآسانسورهایی
شودمیقفلطبقاتسایردرخیابانسمت



زلزلهوحریقدرهیدرولیکآسانسورمزایای



آسانسورهاییچهبرایاضطراریبرق
است؟الزامی

21mازبیشمسیرحرکتطول.1
بیمارستانیآسانسور.2
خودروبرآسانسور.3



هممقابلدربدوآسانسور



شود؟میگرفتهتحویلکسانیچهتوسطآسانسور.1
ضمانتنقشگیریتحویلازپس.2
سازنده-
فروشنده-
آسانسورنصاب-

چیست؟



است؟مترمیلیچندورودیترازسطحازکابینتوقفرواداری
+20mm/-20mm



 (Releveling)مجددترازسیستمموقعچه
است؟الزامیآسانسوردر
غییرتبعدسطحتغییروسنگینظرفیت.1

بار
باررتغییبعدسطحتغییروزیادارتفاع.2
بیمارستانآسانسور.3
خودروبرآسانسور.4



Elevator Limit Switch Landing Door Switch
مگنتابدربزبانهشدنجمعوطبقهترازبهکابینرسیدنتشخیصایمنی

شودبازباشدداشتهاجازهطبقهدربتا



Elevator Photoelectric 
Switch,Photo Sensor,Infrared 

Level Sensor
سطحتشخیصقرمزمادونحسگر

فکباآنترازوآسانسورکابینبرای
طبقات



.شدباداشتهغیرمعمولوسایشصداییالرزش،حرکتحیننبایدکابین
:دالیل
ترازیعدم
نامیزانریل

نامرغوبکفشک
نامتعادلبار



است؟الزامیآسانسوردرگیرلرزهآیا



وکفنبتبین)آسانسورموتورخانهشاسیزیرالستیکیگیرهایلرزهنصب
(آهنیشاسی



ریننزدیکتبهراکابین،دستیصورتبه،برققطعهنگامداریماجازهآیا
شوند؟خارجآنازمسافرانتابرسانیمطبقه



آسانسوردستیحرکتدستورالعمل
(شودمیمیخآسانسورموتورخانهدیواررویوشدهچاپفلزیپالکرویمعموال)
 .کنیدحفظراخودخونسردی-١

.شودقطعآسانسورسیستمکلبرقتادهیدتغییر 0حالتبه 1حالتازراراآسانسورموتورخانهداخلفازسهتابلودربرویفازسهبرقکلید-2

.داریدنگهحالتهماندرودادهفشارفلشجهتسمتبهراآسانسورموتوررویترمزدستگیره-3

.بگردانیدآیدمیدرحرکتبهترراحتکهجهتیدرراموتوررنگزردفلکه-۴

.نماییداقدامکمتریفشاربامجدداورهاراترمزدستگیرهبالفاصلهتنددوربافلکهحرکتصورتدرکنیددقت :نکته

االیبدررنگهاازردیفیککهزمانیهر(استگرفتهقراردربمقابلدرکابین)استطبقاتدهندهنشانعالمتهابکسلسیمرویرنگ :اولروش-5
.کنیدرهاراترمزدستگیره،گرفتقرار pulleyپولیفلکه

.(دارپنجرهکابین)کنندمطلعراشمابالفاصلهگرفتقرارهادربازیکیمقابلدرکابینکهزمانیهرتابخواهیدکابینداخلافراداز :دومروش

.کنیدرهاراترمزاهرمدربهاازیکیمقابلدرکابینکاملرسیدنمحضبه-6

.(شویدمطمئنطبقهایندرکابینحضوراز)کنیدبازراآسانسورطبقهدرب(گوشسهکلیدمعموال)مخصوصکلیدبا-7

.دهیداطالعآسانسورخدماتپیمانکارشرکتبهسریعارانقص،مسافرینیامسافرخروجازپس-۸



زردفلکهچرخشبرایباالجهتوپایینجهتنمایش
،خانهموتوردرآسانسورکابیندستیحرکتوموتوررنگ
یشاسزیرالستیکیگیرلرزهبه .قرمزرنگبادیوارروی
شودتوجههم



چکپیامک1باراآنبازرسیوایمنی،توانمی،آسانسورازاستفادهازقبل
(آسانسورملیشناسه)کرد



شودمیبازگوشسهکلیدباکهآسانسورطبقاتدربایمنیقفل



چاهوکابین .باشندتهویهفندارایبایدخودروبرآسانسورچاهوکابین
 .باشندداشتهتهویهدریچهبایدهموارهآسانسور



در(گرمایش،سرمایش)تهویهدستگاهازگرمخیلییاسردخیلیمناطقدر
شودمیاستفادهآسانسورکابین



infrared optical beam detector
انسورآسچاهدرنصبقابل(قرمزمادونپرتواساسبر)دودتشخیصدتکتور



چاهوکابین .باشندتهویهفندارایبایدخودروبرآسانسورچاهوکابین
(دمندهفن)هوامثبتفشار .باشندداشتهتهویهدریچهبایدهموارهآسانسور

آسانسورچاهوخروجپلکانبرای



هایدریچهودمپرهابایدآسانسورچاهبهدودوآتشنفوذوحریقهنگام
باشندبازدمپرها،کندنفوذدودفقطاگر .شوندبستهآسانسورچاهتهویه
دودتخلیهبرای



هایدریچهودمپرهابایدآسانسورچاهبهدودوآتشنفوذوحریقهنگام
باشندبازدمپرها،کندنفوذدودفقطاگر .شوندبستهآسانسورچاهتهویه
دودتخلیهبرای

Automatic Opening Vents



هایدریچهودمپرهابایدآسانسورچاهبهدودوآتشنفوذعملکردهنگام
ذنفودودفقطاگر،حریقدتکتورعملکردبا .شوندبستهآسانسورچاهتهویه

دودتخلیهبرایباشندبازدمپرها،کند



چیست؟آسانسورکابینهایدکمهمجازارتفاع
ردهکسقوطفردوکودکاندسترسحددراضطراریتوقفواخبارزنگدکمه

89cmباشدکابینکفدر



جسمیناتوانافراددسترسحددربایدکابینهایدکمهباالترین
(Disable person) 

باشد
137cm



صبنکابیندر(تلفن)طرفهدومکالمهوسیلهبایدعمومیهایساختماندر
شودنصبهاساختمانهمهدرشودمیتوصیه .شود



 90اقلحدباید،آنبامرتبطتاسیساتونشانآتشدسترسآسانسورکابل
حریقبرابردرمقاومدقیقه 90سازهدریاباشدمقاومحریقمقابلدردقیقه

 .گیرندقرار



آسانسورریلوجکوکششیآسانسورریلهمبندی،13مبحثطبق
چپسمتشکلفنریهمبندیسیم .استالزامیارتسیستمباهیدرولیک

شودمیمشاهدهتصویر



هلولداخلازارتسیستمبااصلیهمبندیسیمعبور
آسانسورجکسمتبه(دیوارروی)فوالدیفلکسیبل

ارتباجکهمبندیوهیدرولیک



آسانسورریلوجکوکششیآسانسورریلهمبندی،13مبحثطبق
سمتدرسبزوزردهمبندیسیم .استالزامیارتسیستمباهیدرولیک

موتوروبرقتابلوخروجی .شودمیمشاهدهتصویرچپ



چاهوکابین .باشندتهویهفندارایبایدخودروبرآسانسورچاهوکابین
( دمندهفن)هوامثبتفشار .باشندداشتهتهویهدریچهبایدهموارهآسانسور

آسانسورچاهوخروجپلکانبرای



باجسمیناتوانافرادحملآسانسورکابیندرببازشویعرضحداقل
چیست؟چرخدارصندلی

800mm
 .باشد 900mmشودمیتوصیه

600kgآنظرفیت



ورآسانسظرفیتچیست؟دارچرخصندلیباافرادحملآسانسورظرفیت
ت؟چیسبیمارستانیتختحملآسانسورظرفیتچیست؟برانکاردحمل



(الفسری) 800mmدرببازشویبا 630kgآسانسورکابینعمقوعرض
چیست؟

1100mmکابینعرض
1400mmکابینعمق

1600mmچاهعرض
1900mmچاهعمق



نجاتگوشکلیدسهروزنهو 800mmحداقلبازشوعرض .کابینتلفن
ناتوانافرادکابیندستگیره .ورودیراستسمتباالگوشهدراضطراری

فاصلهو10mmانحناشعاعو 45mmتا30مقطعو 90cmارتفاعدرجسمی
35mmدیواراز



باجسمیناتوانافرادحملآسانسورکابیندرببازشویعرضحداقل
600kgآنظرفیتو 800mmچرخدارصندلی



داخلیاضطراریبرقباتری
زنگبرایآسانسورکابین
وکیتاینکهروشنایی،اخبار
ترلکنتابلودرشارژرشوباتری

میقرارآسانسورموتورخانه
گیرد



است؟الزامیآسانسوریدربچهبرایمرئیپنجره. 1
است؟الزامیموقعچهکابینداخلروشن.2
استالزامیکابینینوعچهبرایهواکشتعبیه.3



طبقهردکابینحضورتاباشدپنجرهدارایبایدآسانسورطبقاتلوالییدرب
لدلیبهکنندمیسقوطآسانسورچاهدرساالنهزیادیافراد) .شودمشخص

(شودمیبازکهدربخرابقفلوطبقهدرکابینوجودعدم



ینکابابعادچیست؟دارچرخصندلیباافرادحملآسانسورکابینابعاد
ارستانیبیمتختحملآسانسورکابینابعادچیست؟برانکاردحملآسانسور
چیست؟



چیست؟بیمارستانیتختحملآسانسورکابینابعاد
1400×2400mm

1300mmآندربعرض
بهمجهزو 2100mmآندربارتفاع
VVVF

Releveling
Emergency power 

Door Open



 .آسانسورکابیناتوماتیکدربمکانیزمانواعازیکی
باشدروشنهموارهبایدبازدربباکابین



چیست؟ملیمقرراتدردرببدونکابینالزامیشرایط
میکروسویچبهمجهزایمنیلبه.1
کابینورودیدرالکترونیکیچشم 1نصبحداقل.2



چیست؟ملیمقرراتدردرببدونکابینالزامیشرایط



باشد؟بایدچهآسانسورهایریلجنس.1
آسانسورشناسنامه.2
وشدهدریافتموقعچه-
رسدمیکسیچهرویتبه-
می شود؟ثبتآندرچیزیچه-



دادهتحویلکسیچهبهچیست؟برقیپلهیاآسانسورالزامیفنیمدرک8
شود؟می
نیفمدارکجزوایمنیدستورالعملازجداگانهبرداریبهرهدستورالعملآیا

است؟آسانسور



فنیشناسنامهطبق
چیست؟آسانسورانواع.1
چیست؟سرعتکنترلانواع.2
چیست؟آویزسیستمانواع.3
؟چیستوزنهکادر.4



کندچکتواندمیبرقناظرکهآسانسورفنیشناسنامهبرقیتجهیزات.1
چیست؟

چیست؟موتورخانهمکانانواع.2



فنیشناسنامهطبق
چیست؟برقیپلهکاربریانواع.1
لوتابچیست؟برقیپلهفنیشناسنامهبرقیاطالعات.2

سرعتکنترلنوع .فرمان



ردآسانسورکابینداخلگیرضربهوروشناییشدت،دستگیرهالزامات
چیست؟ملیمقررات



چیست؟آسانسورکابیندستگیرهشرط
 900mmارتفاعدروباشدداشتهفاصلهدیوارهاز 20mmحداقلدستگیره

(باشدکابینعقبداردترجیح)شودنصب



ستابازطبقاتدربواستمتوقفطبقاتدریااستبازکابیندربوقتی
باشدباید 50Luxکابینکنترلهایدکمهاطرافروشناییشدتحداقل



وانبیمارستآسانسور،برتختآسانسورهایدرگیرضربهردیف 2یا 1نصب
استالزامیباربرآسانسور



چیست؟آسانسورکابیندرطبقاتشمارهنشانگرارتفاعحداکثر



چیست؟آسانسورکابیندرطبقاتشمارهنشانگرارتفاعحداکثر
1800mm



عادیافراداستفادهنحوه ( نشانغیرآتش چیست؟حریقهنگامآسانسوراز (



ایزولهبیشترایمنیجهتیاداردزمیناتصالوارتبهنیازآسانسوربرقآیا
است؟ارتاز

دارد؟همبندیبهنیازآسانسورآیا



قدرتتابلوسمتبهاصلیبرقتابلوازمناسبزمیناتصالانشعاب
آسانسورموتورخانه



رداریببهرهواستفادهمورد،آسانسورنصبتکمیلازقبلساختمانچنانچه
شود؟میاتخاذآسانسورمورددرتصمیمیچه،گیردقرار



رداریببهرهواستفادهمورد،آسانسورنصبتکمیلازقبلساختمانچنانچه
ارحص،داردسقوطخطرکهموتورخانهوچاهدسترسدرنقاطباید،گیردقرار

شودکشی



ردمو،آسانسورنصبتکمیلازقبلساختمانچنانچه
رسدستدرنقاطباید،گیردقراربرداریبهرهواستفاده

شودکشیحصار،داردسقوطخطرکهموتورخانهوچاه



ادیعافراداختیاردرچیست؟تخلیهعملیاتدرحریقهنگامآسانسورنقش
دوهریانشانآتشیاگیردمیقرار



دودکشیاهواییکانالعنوانبهآسانسورچاهنمودنعملازچگونه
شود؟میجلوگیری



شودمجهزضدحریقدرببهبایدطبقاتراهروی
کانالعنوانبهآسانسورچاهنمودنعملازتا

 .شودجلوگیریدودکشیاهوایی



The combination of the fire-rated elevator doors and the 
rolling magnetic gasketing system



Fire & Smoke Curtain Solutions



Smoke Curtain, smoke guard



Smoke Curtain, smoke guard
آسانسورطبقاتدرب،دودبندپرده



چاهنمودنعملازتاشودمجهزضدحریقدرببهبایدطبقاتراهروی
شودجلوگیریدودکشیاهواییکانالعنوانبهآسانسور

Fire rated door



چاهنمودنعملازتاشودمجهزضدحریقدرببهبایدطبقاتراهروی
شودجلوگیریدودکشیاهواییکانالعنوانبهآسانسور

Fire rated door



اگزاستوپریز،روشناییبرقتابلوازتواندمیآسانسوربرقتغذیهکابلآیا
شود؟گرفتهانشعاببامهایفن

شودمیآسانسورقطعسبب،آنهادراتصالیچون .خیر



شود؟میاندیشیدهتمهیدیچه،آسانسورچاهبهدودنفوذاحتمالبرای



رشود؟دمیاندیشیدهتمهیدیچه،آسانسورچاهبهدودنفوذاحتمالبرای
شودمیایجادهواییداکتهمکفطبقهیانقطهترینپایین



شود؟درمیاندیشیدهتمهیدیچه،آسانسورچاهبهدودنفوذاحتمالبرای
تورییاکرکرهبا)شودمیایجادهواییداکتهمکفطبقهیانقطهترینپایین

(محافظ



قاتطبدرببازشویمرکزاز(حریقآشکارساز)دتکتورمجازفاصلهحداکثر
چیست؟آسانسور

1.5m



(تجهیزاتنصببهباالازدید)عرضیبرش
قاتطبدرببازشویمرکزاز(حریقآشکارساز)دتکتورمجازفاصلهحداکثر

چیست؟آسانسور
1.5m



است؟مجازآسانسورموتورخانهدرحریقاطفاتجهیزاتنوعچه
الکتریکیحریقاطفایتجهیزات



.استمناسبکربناکسیددییاوپودر،الکتریکیتجهیزاتحریقاطفایبرای



قلحدا)باشدمقاومحریقمقابلدرآسانسورچاهاندازهبهبایدلوالییدرب
دربایدآسانسورچاههایدیوارهنصفحداقل،اتوماتیکدرب .(ساعت1

(ساعت 0.5حداقل)باشدمقاومحریقمقابل



رابربدربودنمقاومزمان،هاضخامتانواعبا،ساختمانیپوششمختلفمواد
کندمیمشخصراحریق



درراآسانسور 1حداقلباید،اضطراریبرقتقاضاییادیماندبرآورددرآیا
گرفت؟نظردر،آسانسوردارایساختمان



ارتفاعمسکونی 1000kgآسانسوربرای
2200mmکابین
طبقاتدربوکابیندربارتفاع

2100mm
 1m/sسرعتدر 1400mmچاهکارتفاع



 1000kgآسانسوربرای
ارتفاعمسکونی
در (over head)باالسری
چیست؟ 1m/sسرعت

3700mm
چیست؟ 2m/sسرعتدر

4300mm
هبباالسریوچاهکارتفاع

بستگیآسانسورسرعت
دارد



ومسکونی 1000kgآسانسوررایب
رمتبهموتورخانهابعاد 1m/sسرعت

چیست؟
3.2m×4.9m=15.68m^2



سرعتومسکونی 1000kgآسانسوربرای
2.5m/s 

چیست؟متربهموتورخانهابعاد
2.7m×5.1m=13.77m^2



متربهموتورخانهابعاد 1m/sسرعتومسکونی 1000kgآسانسوربرای
چیست؟

3.2m×4.9m=15.68m^2

سرعتومسکونی 1000kgآسانسوربرای
2.5m/s 

چیست؟متربهموتورخانهابعاد
2.7m×5.1m=13.77m^2

ترزیادآسانسورسرعتچههرکهشودمیمشخص،قبلسوالدوبهتوجهبا
موتورخانهعمقولیشودنمیبیشترموتورخانهمساحتلزوما،شود

(d4:depth)
شودمیبیشتر،باالترهایسرعتدرحتما



طولزجزیرزمینطبقاتآیا،مسکونیساختماندرآسانسورنصبالزامبرای
خیرشوند؟میمحسوبآسانسورحرکتمسیر

شودمیمحسوب(...سینماو)فرهنگییاتجاریساختمانبرایولی



طولزجزیرزمینطبقاتآیا،مسکونیساختماندرآسانسورنصبالزامبرای
خیرشوند؟میمحسوبآسانسورحرکتمسیر

شودمیمحسوب(...سینماو)فرهنگییاتجاریساختمانبرایولی



گردآوري:
 آبان ماه97


