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  كليات  51-5

 هدف  51-5-5

برداري ايمن و بهينه از آسانسور، نيازهاي نصب، بهرهمين پيشاتانتخاب، براي جانمايی، طراحی،  الزامات قانونیاين مبحث حداقل 

 :زير در اين مبحث در نظر گرفته شده است مبانی. بدين منظور دهدارائه می را رو متحركبرقی و پيادهپلکان

 جهترو متحرك برقی و پيادهترين آسانسور، پلکانبو انتخاب مناسنيازهاي نصب پيشطراحی  الزم براي راهکارهاي ارائه (الف

 .مواردساير برداري مناسب از لحاظ موقعيت، تعداد، نوع، سرعت، ظرفيت و بهره

 ها.برداري آننصب و بهرهباال بردن كيفيت هاي الزم براي ارائه روش ب(

 

قررات ماين مبحث از آوري جديد نخواهد بود مگر آنکه با اهداف افی نوآوري، ابتکار و فنالذكر، نها و مبانی فوقراهکارها، روش تبصره:

 مغايرت داشته باشد.

 

 بردحدود و دامنه كار  51-5-2

اظ نمودن لح نيازهاي نصب،پيش تامينتعداد، نوع، تعيين جانمايی،  ،انتخاب موقعيت كليه مقررات مربوط به اين مبحث  51-5-2-5

برقی ايمنی انواع آسانسور، پلکان و هاحفاظت الذكر،الزم براي تامين اهداف فوق ، مشخصات فنیبر سازه ساختمان نيروهاي واردهاثر 

 شود.را شامل می 2-2-5-51در بند  ذكر شدهمتحرك  روو پياده

 

 رتند از:رو متحرك موضوع اين مبحث عباو پياده برقیپلکان، انواع و كاربرد آسانسور  51-5-2-2

 آسانسورهاي كششی جهت حمل بار، مسافر، تخت بيمار يا برانکارد (الف

 آسانسورهاي هيدروليکی جهت حمل بار، مسافر، تخت بيمار يا برانکارد (ب

 آسانسورهاي كششی و يا هيدروليکی نماباز، پانوراما (پ

 درجه نباشد 51ها بيشتر از كه زاويه شيب آنهاي فلزي برقی با پلهانواع پلکان (ت

 ايكننده فلزي يا تسمهروهاي متحرك با صفحات حملث( پياده

ها اهكارگيـري اين دستگساخت و به ضوابـط مربوط بهو  باشندها و باالبرهاي زير مشمول مقررات اين مبحث نمیدستگاه  51-5-2-3

 المللی صورت گيرد.بين بايـد طبق استانـداردهاي معتبـر

 هاي باالبر، جرثقيل برجی )تاوركرين( و غيرهساختمانی نظير وينچباالبرهاي ( الف



 مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان

 
2 

 

 نظير ،وندشمی ساختمان تلقی نمیئمعبر دا عنوانبه هاي باالبر كهدستگاه هو كلي ها كاربرد دارندباالبرهايی كه در خارج ساختمان( ب

 .شوندكار گرفته میبه ان براي انتقال مصالح و غيرههنگام اجراي ساختمكه اي شانهباالبرهاي دنده

 اً با كاربرد صنعتی(مباالبرهاي ضربدري يا قيچی )عمو (پ

 (غيره بَر، غذابَر وآسانسورهاي سرويس خاص )كتاب( ت

 سکوهاي باالبر صندلی چرخدار و معلول بر با حركت قائم و يا مايل( ث

 دارند آسانسوربهاي طبقاتی و باالبرهاي مکانيزه خودروبر كه عملکردي شبيه هپاركينگج( 

 هاي باربرنوار نقاله (چ

  

و يا  تغيير كاربري، تعداد طبقات، افزايش توسعه سطح هرگونه تغيير اساسی در ساختمان كه منجر بهدر صورت ايجاد   51-5-2-4

 الزامی خواهد بود.رو متحرك گردد. رعايت مقررات اين مبحث براي شرايط جديد برقی و پيادهها، پلکانتغيير محل آسانسور

 

ا تغيير يظرفيت و تغيير تعداد، تغيير تغيير محل، رو متحرك، شامل برقی و پياده، پلکانتغييرات اساسی در آسانسور  51-5-2-1

 ، بايد با رعايت مقررات اين مبحث انجام گيرد.هاآنسرعت 

 

شامل جزييات كامل موقعيت، اطالعات  و نصب، ساختمانیهاي نقشههاي الزم، ، دستورالعملكليه اسناد، مدارك فنی  51-5-2-6

الح در مراحل بعد، تحويل مقامات ذيصمتحرك بايد در اختيار كارفرما قرار گيرد تا  رويا پياده و مشخصات فنی آسانسور، پلکان برقی

 بردار گردد.و بهره

 

ها اعمال گردد و اين تغييرات به كارفرما، تغييراتی در آنرو متحرك برقی و پيادهچنانچه پس از تحويل آسانسور، پلکان  51-5-2-7

مطابق استانداردهاي مّلی نياز به بررسی مجدد داشته باشند، مسئولين ذيربط و يا بهره بردار ساختمان بايد نسبت  به اخذ گواهی 

شوند. حوزه شمول اين تغييرات شامل روز ها اعمال و مدارك نگهداري شده بهبازرسی ايمنی مجدداً اقدام و آن تغييرات در نقشه

 موارد زير است:

 هاي اجرايی شود.هر گونه تغييري كه موجب تغيير در محاسبات فنی و نقشه -

و ترمز  كننده مکانيکی سرعتگيرها، كنترلتغيير يا تعويض قطعات ايمنی اصلی شامل قفل درهاي كابين و طبقات، ضربه -

 ايمنی و غيره.

 

مقرراتی كه محدوديت ساير مباحث تفاوت داشته باشد،  با مندرجاتمقررات مندرج در اين مبحث كه در صورتی  51-5-2-8

 االجرا خواهد بود.نمايد، الزمبيشتري در راستاي تامين ايمنی ايجاد می

 

. رو متحرك باشندبرقی و پيادهاطالعات و مدارك آسانسور، پلکانمتحرك بايد داراي  روپياده و برقیآسانسور، پلکان  51-5-2-2

 (5)پيوست 
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روهاي متحرك، بايد مطابق با استانداردهاي و پياده برقیهاي ايمنی كليه آسانسورها، پلکانتجهيزات و سيستم ،لوازم  51-5-2-53

 المللی باشند.ی و يا استانداردهاي معتبر بينملّ

 

 تعاريف  51-5-3

 آسانسور 

بار يا هر دو را در مسير بين طبقات ، هاي مختلف، مسافرو اجزاي ديگر كه با روش معموالً وزنه تعادل ،اي است متشکل از كابينوسيله

 كند.جا میهساختمان جاب

 آسانسور كششی 

ه بهنگام چرخش آن، توسط سيستم محركه كشش، به آسانسوري است كه حركت آن بر اثر اصطکاك بين سيم بکسل و شيار فلکه

 آيد.وجود می

 آسانسور هيدروليکی 

تصال شود. اكند، تامين میآسانسوري است كه قدرت باالبري آن از طريق يک الکتروپمپ كه مايع هيدروليک را به جک منتقل می

 تواند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم باشد.جک به كابين می

 باالسري 

 تا زير سقف چاه آسانسور را باالسري گويند. كابين توقف محل باالترين  تمام شده قائم بين كففاصله 

 برقی کانپل 

ها كه هميشه سطح آن در حالت افقی قرار دارد، جهت برقی به حركت در آمده و توسط پلهتوسط نيروي محركهاي است كه وسيله

 رود.بکار میبردن افراد در دو تراز غيرهمسطح باال يا پايين

 رو متحرکپياده 

راد كننده مسطح يا تسمه افبرقی به حركت درآمده و به وسيله صفحات حملاست كه توسط نيروي محركهاي متحرك وسيله روپياده

 گويند.تراز آن رمپ برقی نيز میكند. به نوع غيرهمتراز جابجا میتراز يا غيرهمرا در سطوح هم

 پله 

جهت  بوده وها از آلومينيوم با سطح شياردار ايستند. معموالً جنس آنشود كه افراد روي آن میفته میگ برقیبه قسمتی از پلکان

 باشد.شيارها، موازي جهت مسير حركت می

  تابلو كنترل 

كاركرد و وظيفه كنترل و غيره بوده و  قدرت و كنترل،مدارهاي فرمان بوردهاي الکترونيکی، تجهيزات و لوازم اي شامل مجموعه
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 عهده دارد. را به رو متحركبرقی و يا پيادهايمن آسانسور، پلکانحركت 

 تعميركار 

رو ا پيادهبرقی ي، پلکانوظيفه سرويس و يا تعمير آسانسوردر قالب يک شخصيت حقوقی افراد مجاز و متخصص صاحب صالحيت كه 

 عهده دارند.را به متحرك

 تراز طبقه شدن 

 آسانسور است. كابين با كف تمام شده طبقه در محل ورودي به تراز شدن كفمنظور هم

 آسانسور چاه 

 مايند. نو وزنه تعادل در اين مکان حركت می شوند و كابينها و برخی تجهيزات ديگر آسانسور در آن نصب میفضايی است كه ريل

 آسانسور چاهك 

  گويند.اه را چاهک آسانسور میترين طبقه تا كف چبه قسمتی از چاه آسانسور حد فاصل كف پايين

 رو متحرک برقی و پيادهپلکان چاهك 

رو برقی يا پيادهرو متحرك را چاهک پلکانبرقی يا پيادهمحل احداث شده در ساختمان براي استقرار موتورخانه و تجهيزات پلکان

 گويند.متحرك می

 درهاي طبقات 

 شوند.نصب میجهت دسترسی به كابين، در طبقات درهايی هستند كه 

 ِكابين در 

 شود. طور خودكار باز و بسته می و به دارددري است كه در ورودي كابين قرار 

 دستگيره 

ت آن با سرعحداقل باشد كه متحرك بوده و از جنس الستيک با الياف مخصوص میه )در پلکان برقی يا پياده رو متحرك(، دستگير

 گيرند.دست را به آن میافراد هنگام باال رفتن يا پايين آمدن  است.يکسان  هاسرعت حركت پله

 هاي راهنماريل 

 روند.كار می)در صورت وجود( بهآسانسور  كه براي هدايت كابين يا وزنه تعادل Tاجزاي فلزي با مقطع 

 زاويه شيب 

 .داردسطح افق  نسبت بهرو متحرك يا تسمه برقی يا پيادهکاناي است كه پلحداكثر زاويه
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 زمان انتظار 

 فاصله زمانی احضاز آسانسور در طبقه تا رسيدن و شروع باز شدن درِ آسانسور در آن طبقه را گويند.

  نامی آسانسورسرعت 

 گويند.حداكثر سرعت كابين هنگام حركت عادي را سرعت نامی می

  نامی پلکان برقی و پياده رو متحرکسرعت 

 گويند.كننده يا تسمه را میحمل، صفحات سرعت خطی در جهت حركت پله

 بار اضافه سيستم 

ش از ظرفيت بي ،كنند تا هنگام سوار شدن مسافر يا گذاشتن بارهاي مختلف تعبيه میشيوه بار حسگري را بهبراي جلوگيري از اضافه

 شود.بينی شده در كابين، ضمن اعالم خبر تا تخليه بار اضافی از حركت آسانسور جلوگيريپيش

 سيستم پاراشوت( آسانسور سيستم ترمز ايمنی( 

يرد و گوزنه تعادل )در صورت لزوم( قرار می يا يا باالي چهارچوب )يوك( كابين و )ترجيحاً( سيستم مکانيکی كه در قسمت زيرين

فل شدن ق هوسيلبه)، فعال شده و سبب توقف كابين يا وزنه تعادل بيش از سرعت تعيين شده در مواقع اضطراري با افزايش سرعت

 .شودمی (هاريله كابين يا وزنه تعادل ب

 هاي فراخوانی آسانسورسيستم 

 .نوع كاربري ساختمان متفاوت باشد به بـا توجـهتواند كه مین در آسانسور ااحضـار مسافر پاسـخ به هنـحو

 سطح مفيد كابين 

آن متناسب با ظرفيت بار يا مسافر محاسبه  اندازهشود و كار گرفته میكه براي ايستادن مسافر و يا گذاشتن بار بهی است سطح

 الف و ب(. 5-2-2-2-51داول شود )جمی

 شير اطمينان 

 .رودمیكار در آسانسورهاي هيدروليک بهكابين سقوط يا افزايش ناگهانی سرعت براي جلوگيري از شير هيدروليکی است كه 

 شانه 

 ها يا صفحاترو متحرك كه با شيارهاي پلهبرقی و پيادهدار در ورودي و خروجی هر ايستگاه سوار و پياده شدن پلکانبخش دندانه

ا ي داخل شيار پله بهو پاي مسافران خارجی  يو از ورود اشيا دهدكننده تشکيل يک شبکه عبور بدون برخورد از بين هم را میحمل

 كند.جلوگيري می كنندهملصفحات ح
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 گير )بافر(ضربه 

 رود.مستهلک كردن انرژي جنبشی ناشی از برخورد كنترل نشده كابين و وزنه تعادل به كف چاهک به كار میاي است كه براي وسيله

 طول مسير حركت 

 شود.حركت ناميده می ترين طبقه توقف آسانسور تا كف باالترين طبقه توقف آسانسور، طول مسيرارتفاع بين كف پايين

 جمعيت ميزان ترددها از نظر بندي ساختمانهطبق 

 آميز.هاي صنعتی، انبار و مخاطرهترافيک سبک بدون داشتن زمان اوج ترافيک شامل كاربري دسته اول:

ه ك خصوصی )غيرعمومی( اداري هايو كاربري هاي مسکونیترافيک متوسط بدون داشتن زمان اوج ترافيک شامل كاربري دسته دوم:

 جدا از هم هستند.آپارتمانی داراي واحدهاي 

 -سبیك اي،حرفههتل، خوابگاه،  -عمومی تربيتی، اداري -هاي آموزشیترافيک سنگين داراي زمان اوج ترافيک شامل كاربري دسته سوم:

 ها،مانند بيمارستان مراقبتی-رمانیهاي د( و آن دسته از كاربريغيرهتجاري، تجمعی )سالن اجتماعات، سينما، تئاتر و 

 كه داراي ترددهاي زياد هستند.

 .غيرهها و بازداشتگاه ،اـهكلينيکو  هاانگاهـمراقبتی مانند درم -ک خاص شامل كاربري درمانیـترافي دسته چهارم:

 كابين 

هايی براي حفاظت براي ايستادن، ديوارهدهد. كابين داراي كف جزيی از آسانسور است كه مسافر، بار يا هر دو را در خود جاي می

 باشد.ن يا بار، سقف و در میامسافر

 كابين دو در 

و در  روه ب رو باشند كابين دو درِبه يک ديگر رو ه ب در دو ضلع رو ،كه اين دو دردر صورتی می باشد.دو در داراي كابينی است كه 

 .شودمجاور ناميده می كه در دو ضلع مجاور باشند كابين دو درِصورتی

 نشانكليد آتش 

ال نشان فعآتشمامور معلول و غيره توسط  ،افراد مسنهنگام حوادث غيرمترقبه و حريق جهت تخليه اضطراري كليدي است كه در 

 .گيردصورت می ايشان از داخل كابينشده و كنترل آسانسور فقط توسط 

 كننده مکانيکی سرعت )گاورنر(كنترل 

سيستم ترمز ايمنی )پاراشوت( كابين يا وزنه تعادل )در صورت وجود( اي مکانيکی است كه از طريق سيم بکسل يا زنجير بهوسيله

فرمان قطع برق موتور آسانسور، سيستم ترمز  ارسال و ضمن شدهقفل  كابين حد بيش از تا در موقع افزايش سرعت  بوده متصل

 ايمنی را فعال نمايد.
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 موتورخانه 

 .دهدتابلو كنترل و غيره را در خود جاي میرو متحرك، برقی و پيادهپلکان ،محركه آسانسورفضايی است كه سيستم

 ها()براكت هانگهدارنده ريل 

از بست مخصوص و پيچ و مهره  ،اتصالاجراي اين براي و نيز  كندچاه آسانسور متصل می هسازه و ديوار ها را بهرابطی است كه ريل

 شود.استفاده می

 ساختمان ورودي اصلی 

چنانچه در ساختمانی باشد. تراز متوسط كف معبر مجاور در محدوده درِ ورودي ساختمان میساختمان از  پياده به ورودي افراد

 (2-5-2-51)شکل شماره  شود.اصلی محسوب می ، وروديهاترين آنآسانسور وجود داشته باشد پايين هاي مختلفی بهدسترسی

 وزنه تعادل 

 رود.كار میها است كه براي متعادل كردن وزن كابين و بخشی از ظرفيت آسانسور بهوزنه يا تركيبی از وزنه

 همکف 

 شود.رو منتهی میاي كه بطور مستقيم يا از طريق شيب دسترسی )رمپ( و يا چند پله به كف پيادهعبارت است از طبقه
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 آسانسورها  51-2

 

 الزامات اوليه انتخاب آسانسور  51-2-5

ساختمان را در مراحل هاي ( آسانسورغيره تعداد، ظرفيت و نوع )مسافربر، باربر ومشخصات فنی عمومی، طراح بايد   51-2-5-5

جانمايی ها را آنمقررات اين مبحث انتخاب نموده و بر اين اساس، ضمن رعايت مفاد ، تعيين و 2-2-51بر اساس بند  اوليه طراحی

 و غيره را در نظر بگيرد.شرايط اقليمی نيازهاي نصب آسانسورها، اثر پيشمتناسب با را تمهيدات الزم كرده و 

 

تعبيه آسانسور الزامی  مان تا كف طبقه آخر،متر از ورودي اصلی ساخت 7ارتفاع بيش از با  مسکونی هايدر ساختمان  51-2-5-2

  (.2-5-2-51)شکل  باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مسکونیروش تعيين حداكثر ارتفاع در ساختمان 2-5-2-51شکل 
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-2-51ل شکشود )ترين طبقه تا كف باالترين طبقه محاسبه میاز كف پاييناين ارتفاع هاي غيرمسکونی در ساختمان  51-2-5-3

5-5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي غيرمسکونیروش تعيين حداكثر ارتفاع در ساختمان 3-5-2-51شکل 

 

 مدنظر نخواهد بود. 5-5-2-51 و 2-5-2-51دسترسی به تاسيسات در طبقه بام و يا در زيرزمين، در محاسبات بندهاي  تبصره:

 

حداقل يک دستگاه آسانسور بايد  اصلی ساختمان تا كف طبقه آخر، از ورودي و بيشتر متر 25ارتفاع هاي با در ساختمان 51-2-5-4

 بقاتكليه طبه عالمت مخصوص قابل رؤيت مشخص شده و يک بر( تعبيه شود. اين آسانسور بايد با  مناسب حمل بيمار )برانکارد

 سرويس دهد. ساختمان

 

بايد حداقل دو دستگاه آسانسور  ختمان تا كف طبقه آخر،اصلی سا از ورودي متر و بيشتر 22 با ارتفاعهاي در ساختمان  51-2-5-1

 گردد.بينی پيش

 

باشد، بايد حداقل يکی از آسانسورها قابليت حمل صندلی چرخدار را هايی كه وجود آسانسور الزامی میدر ساختمان  51-2-5-6

 دارا باشد.

 

 یالزامبر طبقه، وجود حداقل يک دستگاه آسانسور تختبيش از يک و مراكز جراحی محدود  هادر ساختمان بيمارستان  51-2-5-7

 .نخواهد داشتاين الزام وجود  ،دار مناسب وجود داشته باشدكه سطح شيبدر صورتی .است

 

حداقل يک دستگاه آسانسور با قابليت بينی پيش (5-5-51ها از نظر ميزان تردد )بندي ساختمانطبقه در دسته سوم  51-2-5-8

دار در كليه طبقات وجود داشته باشد، دار مناسب براي تردد صندلی چرخكه سطح شيبدر صورتی .دار الزامی استخحمل صندلی چر

 .نخواهد داشتاين الزام وجود 
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هاي نگهداري سالمندان و مکانهمچنين و  (5-5-51ها از نظر ميزان تردد )بندي ساختمانچهارم طبقهدسته  در  51-2-5-2

وجود داشته  یدار مناسبيک طبقه، تعبيه حداقل يک دستگاه آسانسور برانکاردبر الزامی است، مگر اينکه سطح شيبن بيش از معلوال

 باشد.

 

 زير باشند: مشخصاتدار را دارند بايد داراي آسانسورهايی كه قابليت حمل صندلی چرخ  51-2-5-53

 .متر باشدميلیعرض( )عمق 5011 5511 حداقل ابعاد كابين (الف

 .باشدمتر ميلی 211كابين  حداقل عرض بازشو درِ (ب

 .سيستم تراز طبقه مجدد باشد مجهز به (پ

 و  باشد تر از زمان عـادي بستـه شـدن دربـراي مدت طوالنی كابين دكمه باز ماندن درِ مجهز به (ت

 درهاي كابين و طبقات بصورت خودكار باز و بسته شوند. (ث

 

 زير باشند:مشخصات بر( را دارند بايد داراي  آسانسورهايی كه قابليت حمل بيمار )برانکارد  51-2-5-55

 .متر باشدميلیعرض( )عمق  5511 2511حداقل ابعاد كابين (الف

 .باشدمتر ميلی 011 كابين عرض بازشو درِ حداقل (ب

 .باشدسيستم تراز طبقه مجدد  مجهز به (پ

 و باشد درتر از زمان عادي بسته شدن براي مدت طوالنیكابين  دكمه باز ماندن درِ مجهز به (ت

 درهاي كابين و طبقات بصورت خودكار باز و بسته شوند. (ث

 زير باشند: مشخصاتبر( را دارند بايد داراي  حمل تخت بيمار )تختآسانسورهايی كه قابليت   51-2-5-52

 .متر باشدميلیعرض( )عمق20115011 حداقل ابعاد كابين (الف

 .متر باشدميلی 2511 و 5511به ترتيب  كابين حداقل عرض و حداقل ارتفاع بازشو درِ (ب

 .سيستم كنترل سرعت ولتاژ و فركانس متغير باشد مجهز به (پ

 .سيستم تراز طبقه مجدد باشد مجهز به (ت

 .تر از زمان عادي بسته شدن باشدبراي مدت طوالنیكابين  دكمه باز ماندن درِ مجهز به (ث

 درهاي كابين و طبقات بصورت خودكار باز و بسته شوند. (ج

 و دهدديده قرار ور را در اختيار كاربران آموزشباشد كه آسانس یكليد مخصوصمجهز به (چ

 در صورت قطع برق عادي )نرمال( بايد بتواند از طريق برق اضطراري تغذيه شود. (ح

 

ثانيه  511زمان انتظار از نحوي كه  به ،نظر قرار گيرد عالوه بر كميت، كيفيت سرويس نيز بايد مد ،در محاسبات ترافيک  51-2-5-53

 تجاوز نکند.
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 و اجزاء آن سازي محل آسانسورطراحی و آماده  51-2-2

  آسانسور جانمايی  51-2-2-5

 سمتها بهن و هدايت آناسهولت دسترسی مسافر را با توجه به معيارهاي طراح بايد محل صحيح قرارگيري آسانسور در ساختمان

ان با كمترين و بتو گرفتهحركتی و ترافيکی ساختمان قرار  (مراكز)مركز كانون و يا در  كه آسانسورايگونه ، بهنمايدآسانسور تعيين 

 ها دسترسی پيدا كرد.آن جايی مسافر يا بار، از نقاط مختلف ساختمان بهحركت و جابه

هاي مسکونی و يا اداري خصوصی در ساختمانها آپارتماندورترين درِ ساختمان يا اصلی از درِ ورودي مسافت حداكثر   51-2-2-5-5

 باشد.متر می 01در هر طبقه  آسانسوردرِ تا 

ها را در يک چاه قرار داد. اگر تعداد آسانسور چهار توان آنكه تعداد آسانسور سه دستگاه يا كمتر باشد میدر صورتی  51-2-2-5-2

 ند در يک چاه مشترك قرار گيرند.تواندستگاه آسانسور می سهباشد حداكثر  يا بيشتر دستگاه

راحتی و بدون تداخل حركتی صورت گيرد و فضاي كافی عکس بايد بهالطبقات و ب ورود و خروج افراد از آسانسور به  51-2-2-5-3

-51در نظر گرفته شود. راهروهاي مقابل آسانسورها بايد طبق ابعاد مندرج در جدول ) مسافران آسانسور ورود و خروج ،جهت انتظار

 .گردد( طراحی 2-2-5-5

 هاي آسانسورمقابل ورودي يراهرورض ع  3-5-2-2-51جدول 

 هاي كابينراهرو مقابل ورودي عرض آسانسور جانمايی نوع ساختمان

 مسکونی

 تر از عمق كابينبرابر يا بزرگ * تکی

 گروهی در كنار هم
 مترميلی 5111 تر ازبرابر يا بزرگ

 دهر كدام كه بزرگتر باش، ترين عمق كابين در گروهيا بزرگ

 روي همه ب گروهی رو

 متر ميلی 2511 تر ازبرابر يا بزرگ

هر روي هم، آسانسورهاي روبهترين عمق بزرگمجموع يا 

 دكدام كه بزرگتر باش

 غيرمسکونی

 استثنايبه

آسانسور 

 برتخت

 برابر عمق كابين 1/5تر از برابر يا بزرگ * تکی

 گروهی در كنار هم

 مترميلی 2011تر از برابر يا بزرگ

هر كدام كه ، ترين عمق كابين در گروهبرابر بزرگ 1/5يا 

 تر باشندبزرگ

 روي همه ب گروهی رو
ه ب هاي روترين عمق كابينتر از مجموع بزرگبرابر يا بزرگ

 مترميلی 0111روي هم، حداكثر 

 ،غيرمسکونی

 بيمارستان و

 غيره

 داراي آسانسور

 برتخت

 برابر عمق كابين 1/5تر از برابر يا بزرگ * تکی

 ترين كابين در گروهبرابر عمق بزرگ 1/5تر از برابر يا بزرگ گروهی در كنار هم

 روي همه ب گروهی رو

ه ب هاي روترين عمق كابينبزرگتر از مجموع برابر يا بزرگ

 روي هم

متر ميلی 5111كه اين آسانسور براي حمل صندلی چرخدار تعبيه شده باشد حداقل عرض راهروي ورودي آسانسور بايد در صورتی*

 باشد.

  دهد.نشان می ها راآن طراحی راهروهاي مقابلو  هاآسانسور جانمايیهايی جهت نمونه 5-5-2-2-51 شکل :تبصره
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 هاجانمايی آسانسورها و طراحی راهروهاي مقابل آن 3-5-2-2-51شکل 



 مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان

 
13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاجانمايی آسانسورها و طراحی راهروهاي مقابل آن 3-5-2-2-51ادامه شکل 
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و حركت  عملکردبراي جلوگيري از انتقال صداي ناشی از  بايد هاي مسکونیها و ساختمانها، بيمارستاندر هتل  51-2-2-5-4

 .بينی گرددپيشمطابق با مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان آسانسور تمهيدات الزم 

 

 چاه آسانسور  51-2-2-2

 .طراحی شودآسانسور در و سرعت  كابين، نوعِابعاد چاه آسانسور بايد متناسب با ظرفيت   51-2-2-2-5

 

ت رعايمنظور بدين .بيش از ظرفيت آسانسور(، مساحت كابين بايد محدود گرددبار بار ) براي جلوگيري از اضافه  51-2-2-2-2

هاي به شماره ايران یكه مطابق با استانداردهاي ملّ  (ب)و  (الف) 5-2-2-2-51هاي جدول ، ارائه شده درداخل كابين مفيدمساحت 

 الزامی است.باشند، می 3515 -5و  2
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 حداكثر مساحت مفيد كابين متناسب با ظرفيت )بار يا مسافر((  الف)  5-2-2-2-51جدول 

 

 حداكثر مساحت مفيد كابين
 )مترمربع( 

  جرم -ظرفيت

 )كيلوگرم( 

57/1 511(5)
 

12/1 521(2) 

71/1 221 

01/1 511 

51/5 571 

57/5 011 

51/5 011 

01/5 121 

31/5 311 

33/5 351 

71/5 371 

01/5 711 

11/2 211 

11/2 221 

21/2 011 

51/2 071 

01/2 5111 

11/2 5111 

31/2 5521 

21/2 5211 

01/2 5211 

01/2 5271 

51/5 5511 

21/5 5021 

01/5 5111 

13/5 5311 

21/0 2111 

11/1 2111 

حداكثر  مترمربع به 53/1كيلوگرم  511ازاي هر  به
 كابين اضافه شود. مفيد مساحت 

 2111بيش از 

 نفرهبراي آسانسور يکظرفيت حداقل ( 5)
 براي آسانسور دونفره ظرفيت حداقل( 2)
 يابی خطی محاسبه شود.هاي مابين مقادير فوق، مساحت از طريق ميانبراي وزن 
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 كابين متناسب با تعداد نفراتمفيد ) ب(  حداقل مساحت  5-2-2-2-51جدول 

 

 كابين مفيدمساحت  حداقل

 )مترمربع(

 ن آسانسوراتعداد مسافر

 )نفر(

22/1 5 

00/1 2 

31/1 5 

70/1 0 

02/1 1 

57/5 3 

55/5 7 

01/5 2 

10/5 0 

75/5 51 

27/5 55 

15/2 52 

51/2 55 

20/2 50 

05/2 51 

17/2 53 

75/2 57 

21/2 52 

00/2 50 

55/5 21 

مساحت  مترمربـع به 551/1ازاي هر نفر  به

 شود.اضافه می كابينمفيد 
  21بيش از 
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 ديوارها و سقف چاه آسانسور  51-2-2-3

)براي درجه مقاومت در برابر  ساخته شود بايد از مصالح مقاوم در برابر آتش هاي پوشاننده چاه آسانسورديوارها و تيغه  51-2-2-3-5

ها استفاده شود كه در اثر آتش و يا حرارت، آتش به مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان رجوع شود(. همچنين نبايد از مصالحی در آن

 . شوندرد و غبار ها متصاعد شده و نيز باعث ايجاد گگاز و دود مسموم كننده يا خطرناك از آن

 

دار )لمينيت هاي اليهگيرند بايد از شيشهاي كه به صورت تخت يا منحنی در دسترس افراد قرار میشيشهديوارهاي   51-2-2-3-2

 ساخته شوند. 3515 -5و  2هاي به شماره ايران یشده( مطابق استانداردهاي ملّ 

 

 .گی و يا فرورفتگی باشدكابين بايد صاف و بدون برجست هايچاه آسانسور در سمت ورودي سطح داخلی ديوارهاي  51-2-2-3-3

 31زاويه با  5-5-2-2-51شکل و  3515 -5و  2هاي به شماره ايران یبايد طبق استانداردهاي ملّاين برجستگی  ،در صورت وجود

 پوشانده شود. سطح افقدرجه نسبت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح داخلی ديواره چاه در سمت ورودي طبقات 3-3-2-2-51شکل 

 

براي جلوگيري از سقوط و يا ورود افراد به فضاي بين كابين و ديواره چاه به هنگام كار عادي آسانسور، فواصل افقی   51-2-2-3-4

متر ميلی 511ترين قسمت كابين به آن )نظير درگاه يا چارچوب ورودي يا درِ كابين( نبايد از بين ديواره سمت ورودي چاه و نزديک

 مراجعه شود(. 3515 -5و  2هاي به شماره ايران یاستانداردهاي ملّبيشتر گردد. )براي موارد خاص به 

 

اي پوشانده شود كه داراى كمترين خلل و فرج گونههاي چاه آسانسور بايد با مصالح مناسب بهسطح داخلی ديواره  51-2-2-3-1

 (.ايليسهكاري سيماناز جمله بوده و ايجاد گرد و غبار ننمايد )
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كشی يمس به استثناينصب و عبور هرگونه لوله، كابل، سيم و تجهيزات ديگر،  .براي آسانسور باشد اًبايد منحصرچاه   51-2-2-3-6

سور، داخل چاه آساندر هاي برق تغذيه و سيستم كنترل مخصوص آسانسور كابل، سيستم روشنايی چاهكشی برق مربوط بهو لوله

 ممنوع است.

 

متر از باالترين  1/1 دو عدد چراغ در فاصلهبدين ترتيب بايد نحو مطلوب تأمين گردد. بايد بهروشنايی چاه آسانسور   51-2-2-3-7

ترين و پايينموتورخانه محل و قابليت روشن و خاموش شدن از  داراي حفاظ مناسب بودهها چراغ حبابو نصب ترين نقطه چاه و پايين

لوكس با يکنواختی شدت  11ها ول مسير چاه و در زمان روشن بودن چراغحداقل شدت روشنايی در ط توقف آسانسور را دارا باشند.

 باشد.روشنايی می

 

بايد طوري در نظر گرفته شود كه در  هاآن مدار تغذيه سيستم روشنايی موتورخانه، روشنايی چاه و پريزهاي برق  51-2-2-3-8

 منظور تعميرات احتمالی و موارد ديگر، مدار تغذيه آنها برقرار بماند.صورت قطع مدار تغذيه آسانسور به

 

 .قرار گيرندوزنه تعادل و كابين بايد در يک چاه   51-2-2-3-2

 

 تأثيرات آسانسور بر سازه ساختمان  51-2-2-4

ها كه شامل قطعات و اي قطعات مرتبط با آسانسور در ساختمانبراي طراحی سازه مبانی عمومی بخشمقررات اين   51-2-2-4-5

اي اسکلت كابين طراحی سازه مربوط به شود. ضوابطكار برده میباشند، بهاتصاالت واقع در چاه، چاهک و اتاقک موتورخانه می

 باشد.شامل اين مقررات نمی ،االجرا استسط سازنده آسانسور الزمآسانسور و وزنه تعادل كه براساس استانداردهاي مربوطه تو

در طراحی، محاسبه و احراز مقاومت مکانيکی بارهاي وارده بر ديواره چاه، سقف و كف آن و همچنين جهت تاييد استحکام جوش در 

 گرفته شود. صورت فلزي بودن سازه، بايد ضوابط تعيين شده در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان در نظر 

 

، سانسورآ به قطعات ثابت و تجهيزات متعلق یو ديناميک یبارهاي استاتيکاز آنجا كه  در آسانسورهاى داراى موتورخانه  51-2-2-4-2

 هاي معتبرنامهطبق مقررات و يا آئين اين سقف، بايدنيروهاي وارده به يهكل ،شودظرفيت آن بر سقف چاه آسانسور وارد میاثر عالوه به

 گردد. لحاظمحاسبه شده و در طراحی سازه و سقف چاه 

 

اي طراحی و اجرا شوند كه بارهاي اعمال شده توسط گونهاي مرتبط با آسانسور بايد بهكليه قطعات و اتصاالت سازه  51-2-2-4-3

ها، گيرضربهها هنگام عملکرد ترمز ايمنی، نيروهاي وارده بهه از ريلهاي متحرك آسانسور، نيروهاي واردوزن سيستم محركه، قسمت

هاي متحرك آسانسور، آالت و قسمتبراي مجموع وزن ماشيند و نيز اي بارها، اثرات زلزله و ساير بارها را تحمل نمايناثرات ضربه

 ساختمان بايد براي نيروهاي فوق محاسبه عات آسانسور بهها و اتصاالت قطگاهاي بارها و اثرات زلزله محاسبه شوند. تکيهاثرات ضربه

 هاي معتبر براي آسانسورهاي مختلف تعيين شده است بيشتر نشود.نامهينئها از حدود معينی كه توسط آشده و تغييرشکل آن
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 مفروض براي طراحیكليه نيروهاي در اثر حركت آسانسورها در همه جهات،  اي بارهامنظور نمودن اثرات ضربهبراي   51-2-2-4-4

 بايد بر اساس ضريب ضربه ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان افزايش داده شوند.

 

عوامل مؤثر بر رفتار سازه و قطعه در برابر زلزله با توجه  نيروهاي استاتيکی معادل زلزله بر هر قطعه بايد با توجه به  51-2-2-4-1

د و در تمام جهات افقی و قائم با ساير نيروهاي وارد بر قطعه و سازه نمحاسبه شو مقررات ملّی ساختمان ضوابط مبحث ششم به

هاي سوم و چهارم تعبيه حسگرهاي )سنسور( زلزله در ساختمان جهت صدور هاي مشمول دستهدر ساختمانتركيب گردد. همچنين 

 شود.ف شده، توصيه میهاي الزم براي توقف آسانسورها طبق سناريوي تعريفرمان

 

 حداقلبا سرعتی اسمی برابر ظرفيت  21/5عالوه  هنگام عملکرد اضطراري ترمز ايمنی، مجموع وزن كابين خالی به  51-2-2-4-6

گردد. هرچند هاي راهنما متوقف میبر روي ريلو سرعت نامی برابر سرعت اسمی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ايمنی  51/5

سازه و وجود نيروهاي جانبی، سازه آسانسور نيز بايد قدرت ها بهدليل اتصال آند ولی بهنشوهاي راهنما وارد میريلبه هانيروكه عمده 

 ثير اين نيروها بايد در محاسبات سازه منظور گردد.و تا تحمل اين نيروها را داشته باشد

 

ه ارتعاش موتور آسانسور در محاسبو حركت آسانسور  ،کی ناشی از وزننيروهاي استاتيکی و ديناميدر نظر گرفتن اثر   51-2-2-4-7

 .الزامی استو طراحی سازه ساختمان 

 

يا  هاي فلزي ودار به سازههاي چاشنیباشند با استفاده از تفنگاتصال قطعات آسانسور كه داراي بار ديناميکی می  51-2-2-4-8

 بتنی ساختمان ممنوع است.

 

اثرات ناشی از ضربات وارده از حركت و ترمز آسانسور و نيز برخورد آن با كف چاهک در محاسبه و  نمودنلحاظ   51-2-2-4-2

 الزامی است. طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور

 

درجه خطر زلزله هاي با ريسک باالتر و يا حداقل معادل سازه نگهدارنده آسانسور بايد براي مقاومت در برابر زلزله  51-2-2-4-53

  ساختمان محاسبه و طراحی شود.
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 موتورخانه   51-2-2-1

دليل در باالي چاه آسانسور است، هرچند كه ممکن است به (در صورت وجود)محل جانمايی موتورخانه  ترينمناسب  51-2-2-1-5

اي باشد كه امکان جاي دادن اندازهموتورخانه بايد بهچاه آسانسور باشد. فضاي  ها، موتورخانه در پايين يا كناراي محدوديتپاره

 .را دارا باشد مناسب جهت تردد ايمن افراد مجاز و تعميرات احتمالی تجهيزات، فضاي

 

طراحی و اجرا گردد. در صورت عدم  2 هاي پيوستها و جدولابعاد موتورخانه )در صورت وجود( بايد طبق نقشه  51-2-2-1-2

 د:ندر طراحی موتورخانه، موارد زير بايد رعايت شوجدول مذكور از ابعاد  امکان لحاظ هريک

 .متر باشدميلی 711 حدود حداقل فضاي باز در جلوي تابلوهاي كنترل آسانسور (الف

 .متر باشدميلی 011حدود   تجهيزات ثابتبراي عبور از كنار  معبر حداقل (ب

 .متر باشديلیم 111 حدود حال چرخش تجهيزات دربراي عبور از كنار  معبر  حداقل (پ

 .متر باشدميلی 2111 در نواحی تردد و دسترسی حدود  حداقل ارتفاع موتورخانه (ت

 .متر باشدميلی 511 حدود حداقل ارتفاع از روي قطعات در حال چرخش تا زير سقف موتورخانه (ث

پله يا نردبان براي دسترسی ميلی متر باشد بايد راه 111بيش از كف موتورخانه داراي تعدادي سطوح با اختالف تراز كه در صورتی (ج

 711متر باشد بايد براي سطوح فوق محافظ با ارتفاع حداقل ميلی 711به آن سطوح وجود داشته باشد و اگر ارتفاع سکو بيش از 

 ميلی متر براي جلوگيري از سقوط افراد تعبيه شود.

ها و غيره( تعبيه كننده مکانيکی سرعت، فلکهمتر اطراف تجهيزات چرخنده )كنترللیمي 311× 111سطح كاري معادل حداقل  (چ

 شود.

 متر و همچنين هر نوع كانالی در كف موتورخانه بايد پوشيده شود.ميلی 111تورفتگی )چاله( به ارتفاع بيش از  (ح

 

استفاده شود حداقل ابعاد موتورخانه مشترك  آسانسوركه موتورخانه )در صورت وجود( براي بيش از يک در صورتی  51-2-2-1-3

 محاسبه گردد. 2-2و شکل پ( 5-1-2-2-51از جدول )
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 تردداستثناي آسانسورهاي مسکونی كمآسانسورهاي كششی، به حداقل ابعاد موتورخانه مشترکِ  3-1-2-2-51جدول 

 پارامتر
 موقعيت آسانسورها

 يکديگرمقابل  يکديگر مجاور

9/0)1( مساحت كف  NRR aa 
)1(9/0  NRR aa 

)1()200( عرض 34  bNb
 

2

)200()1( 3
4




bN
b 

 عمق
4d

 

 22dفاصله بين دو چاه روبرو + 

 

Ra مساحت موتورخانه 

4=b عرض موتورخانه 

3=b عرض چاه 

4=d عمق موتورخانه 

2=d عمق چاه 

N گرد شود. باالترعدد زوج در صورت فرد بودن به -تعداد آسانسور 

 هايتواند از شركتهاي مسکونی كم تردد ممکن نباشد، ابعاد الزم میچنانچه تامين ابعاد جدول فوق براي آسانسورهاي ساختمان تبصره:

 فروشنده آسانسور اخذ گردد.

 

متر ارتفاع باشد. ميلی 2111متر عرض و ميلی 011موتورخانه )در صورت وجود( بايد داراي حداقل  بازشوي درِ  51-2-2-1-4

ه بايد موتورخان درِقفل  .قرار گيرددر اختيار افراد صاحب صالحيت  بوده وسمت بيرون، داراي قفل و كليد مطمئن بازشوي در بايد به

 اي باشد كه از داخل بدون كليد و از بيرون با كليد باز شود.به گونه

 

 ها بايد:فلکهموتورخانه و محل  به مسير دسترسی  51-2-2-1-1

 كه امکان روشن نمودن آن به هنگام ورود فراهم باشد. مناسبی باشددائمی الف( داراي وسيله روشنايی 

 هاي خصوصی فراهم باشد.محوطه به به ورودب( تردد از آن تحت هر شرايطی با ايمنی كافی و بدون نياز 

  باشند.  متـر ارتفاع داشتـهميلی 2111ها بايـد حداقـل هاي دسترسـی به موتورخانه و وروديراهپ( 

ه نمود، استفادها آالت و فلکهيا فضاي ماشينموتورخانه براي دسترسی به دائمی هاي معمولكه نتوان از پلهدر صورتی  51-2-2-1-6

 باشد:ير میپذامکان . استفاده از نردبان تحت شرايط زيرتعبيه گرددمی براي دسترسی ئبايد نردبان اختصاصی ايمن و غيرلغزنده دا

 متر باشد.0پله نبايد بيش از ارتفاع نردبان از باالترين سطح دسترسی به راه (الف

 اي در محل دسترسی بسته شود كه غيرقابل خارج كردن باشد.نردبان بايد به گونه (ب

ر اي دبايد نسبت به افق زاويه گيرند،می كه در موقعيت دسترسی قرارهنگامی متر است،1/5ها بيش از هايی كه ارتفاع آننردبان (پ

 ها وجود نداشته باشد.داشته و امکان سُر خوردن و برگشتن آن 71°تا  31°حدود 

كه از نردبان قائم استفاده متر باشد، در صورتیميلی 21متر و عمق هر پله آن نبايد كمتر از 51/1عرض مفيد نردبان بايد حداقل  (ت
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 متر باشد.  51/1ها و ديوار پشت نردبان بين پلهشود بايد حداقل فاصله 

 نيوتن طراحی شوند. 5111ها بايد براي تحمل بار حداقل پله

 .هاي نردبان بايد حداقل يک دستگيره با دسترسی آسان وجود داشته باشد( در مجاورت باالترين پلهث

 اد بيش از ارتفاع نردبان وجود داشته باشد.متري اطراف نردبان نبايد امکان سقوط مجدد افر1/5ج( در محدوده افقی 

 

با مقاومت مناسب متر ميلی 11 حداقل ارتفاع به هايیبايد لبهداخل چاه  براي جلوگيري از سقوط اجسام خارجی به  51-2-2-1-7

 باز كف موتورخانه ايجاد شود.هاي كليه سوراخدر اطراف 

 

البی صورت بايد قبينی شود، در غير اينمی در سقف موتورخانه پيشئبايد مونوريل دا ،جايی تجهيزاتمنظور جابه به  51-2-2-1-8

كه بارهاي وارده مطابق طوري به .در مركز چاه آسانسور و يا باالي سيستم محركه آسانسور و در زير سقف موتورخانه نصب گردد

 ( را تحمل نمايد.2-1-2-2-51جدول )

 

الب يا ترين نقطه قدر نواحی تردد و دسترسی به موتورخانه قرار گيرد، ارتفاع موتورخانه از پايين : چنانچه قالب يا مونوريلتبصره

 شود.گيري میمونوريل اندازه

 قالب سقف موتورخانهبار وارده به  8-1-2-2-51جدول 

 ظرفيت آسانسور

 )كيلوگرم(

  قالبحداكثر بار استاتيکی وارده به

 )كيلوگرم(

  5111  5111تا 

2111  2111  

 با مشورت شركت سازنده و طراح آسانسور  2111بيش از 

 

تأمين  و اطراف كليه نواحی تردد و دسترسی لوكس در كف 211ميزان حداقل روشنايی داخل موتورخانه بايد به  51-2-2-1-2

 2-5-2-2-51مدار تغذيه روشنايی و پريز بايد مطابق با بند  در موتورخانه نصب گردد. برق حداقل يک پريز بايد  گردد. همچنين

 باشد.

 

گراد + درجه سانتی01+ تا 1حتی در زمان كاركرد آسانسور بايد بين آالت يا ماشيندماي فضاي داخل موتورخانه   51-2-2-1-53

بدين منظور بايد اين فضا به شکل مناسبی تهويه شود. چنانچه تهويه چاه نيز از طريق موتورخانه )در صورت وجود(  .كنترل شود

 انجام گيرد بايد اين امر در محاسبات منظور گردد.

 

ز با استفاده ا كف موتورخانه نيروهاي وارده بهسازه مربوط به آسانسور را بر اساس  هايبايد نقشه محاسبمهندسان   51-2-2-1-55

 محاسبه و تهيه نمايند.هاي معتبر آسانسور اخذ و با در نظر گرفتن ضرايب ايمنی الزم شركتاطالعات دريافتی از 
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در صورتی كه سيستم محركه آسانسور و تجهيزات مربوطه در موتورخانه قرار گيرند، بايد از اين فضا فقط براي   51-2-2-1-52

 ستفاده شود.استقرار تجهيزات آسانسور ا

 تواند در موتور خانه وجود داشته باشد:تجهيزات زير می

 برقیالف( سيستم محركه آسانسورهاي سرويس خاص و پلکان

 هاي گرمايش با بخار و تاسيسات گرمايش آب با فشار باالب( تجهيزات تهويه مطبوع يا حرارتی مربوط به اين فضاها، به جز سيستم

 حريق بايد مناسب براي تجهيزات برقی باشد.پ( حسگرهاي سيستم اعالم 

هاي گراد(، كه به نحو مناسب در برابر ضربهدرجه سانتی 21ت( حسگرهاي آتش سيستم اطفاي حريق با دماي عملکرد باال )بيش از 

 اند.تصادفی محافظت شده

ور پذير باشد كه آسانسور به طورتی امکانها بايد در صسازي بارندههاي بارنده )اسپرينکلر(، فعالدر صورت استفاده از سيستم

ها متوقف شده و سيستم تشخيص دود يا آتش، منبع تغذيه آسانسور و مدارهاي روشنايی آن را ثابت در تراز يکی از ايستگاه

 بطور خودكار خاموش كرده باشند.

 

 دار و غيره ساخته شده باشد.ورق آج كشی شده ياكف موتورخانه بايد از مصالح غير لغزنده مانند بتن ماله  51-2-2-1-53

 

 چاهك  51-2-2-6

بايد ها و فونداسيون اطراف چاهک بايد طراحی و اجرا شود. ستون 2 هاي پيوستها و جدولچاهک طبق نقشه عمق  51-2-2-6-5

ر دهاي اطراف چاه آسانسور فونداسيون پايه ستوننيز د و ناندازه چاه باشهم قاًچاهک دقيديوارهاي كه ابعاد اي طراحی شوند به گونه

 طراحی و اجرا شوند. ،چاهکجهت تر از عمق مورد نياز پايينتراز 

 

نيوتن  1111چنانچه فضاي زير چاهک آسانسور قابل دسترس براي افراد باشد، كف چاهک بايد تحمل حداقل نيروي   51-2-2-6-2

گير وزنه تعادل با ستونی صلب و محکم به زمين وصل و يا وزنه تعادل به ترمز ير ضربهبر مترمربع را داشته باشد و همچنين سازه ز

 ايمنی مجهز گردد.

 شود از احداث هرگونه كاربري در زير چاهک آسانسور اجتناب گردد.توصيه می تبصره:

 

كه عمق چاهک بيش از دو و صورتی باشد. دربندي مناسب  داراي عايقآن بايد داخل  چاهک از نظر نفوذ رطوبت به  51-2-2-6-3

متر و يا نردبان با فاصله مناسب از ديواره چاه ميلی 5011متر و ارتفاع ميلی 311بازرسی با ابعاد حداقل عرض  درِنيم متر باشد نصب 

ر مورد آوري آب دبينی تمهيدات الزم جهت جمعو قطعات متحرك داخل چاه آسانسور، الزامی است. همچنين زهکشی و يا پيش

 هاي زيرزمينی قرار دارند، الزامی است.هاي آسانسورها كه در مسير آبچاه

 

از كف چاهک تا ارتفاع و مقاوم نحو مقتضی به ي آسانسورهاهاد بايد چاهکنمشترك باش هاكه چاه آسانسوردر صورتی  51-2-2-6-4

چاهک مربوطه رفت و آمد صورت ايمن از طريق هر ورودي بهبهبتوان بينی شود كه نيز تمهيداتی پيشو شده جداسازي  متر 1/2

 .نمود
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متر ميلی 111چنانچه فاصله بين لبه سقف كابين و قسمت متحرك )كابين يا وزنه تعادل( آسانسور يا آسانسورهاي مجاور هم كمتر از 

ازه پهناي مؤثر بايد حداقل برابر پهناي قسمت باشد جداسازي مذكور بايستی در سراسر ارتفاع چاه، با پهناي مؤثر امتداد يابد. اند

 شود.متردر هر طرف باشد. اين جداسازي با ديواره و يا فنس مناسب و مقاوم اجرا می 5/1متحرك به اضافه 

 

ترين حد ها در فضاي داخل چاهک و پايينهاي زير آنگاهها و يا نشيمنستونكابين و وزنه تعادل،  يگيرهاضربه  51-2-2-6-1

ها بايد به نحوي در كف چاهک نصب يا اجرا شوند گاهها يا نشيمنگيرها، ستونمسير حركت كابين و وزنه تعادل قرار می گيرند. ضربه

گيرها فضاي خالی به عنوان جان پناه باقی بماند. حداقل بهها و فشرده شدن كامل ضركه پس از برخورد كابين يا وزنه تعادل به آن

متر است كه بتواند روي يکی از وجوه آن در كف چاهک ميلی 5111 × 311 × 111ابعاد جان پناه معادل يک مکعب مجازي با ابعاد 

 متر باشد.ميلی 111ابين بايد گير كگاه ضربهگير وزنه تعادل متحرك باشد، ارتفاع ستون نشيمنكه ضربهقرار گيرد. در صورتی

 

 هاي اضطراري و بازديددرهاي طبقات، درها و دريچه  51-2-2-7

براي  باشد. مترميلی 1متر با رواداري ميلی 2111حداقل ارتفاع مفيد ورودي كابين در طبقات براي ورود عادي بايد   51-2-2-7-5

 همان نسبت به ارتفاع ورودي افزوده شود.متر، بايد به ميلی 2111درهاي با ارتفاع بيشتر از 

 

نصب شده صورت كامالً شاقول هاي موردنظر بهطبق نقشه هاي آنهاي راهنمااز نصب ريل درهاي طبقات بايد پس  51-2-2-7-2

 گونه شکاف يا جاي باز نداشته باشند.شوند و هيچ

 

هاي اضطراري و بازرسی و بازديد آسانسور در درها و دريچه، جز درهاي مخصوص طبقاتنصب هرگونه درِ اضافه به  51-2-2-7-3

 باشد.ممنوع میديوارهاي چاه آسانسور 

متر بيشتر شود، نصب درهاي اضطراري ميانی براي چاه 55كه فاصله بين آستانه درهاي طبقات متوالی از صورتیدر   51-2-2-7-4

متر نباشد. اين مورد در 55اي تعبيه شوند كه فاصله بين آستانه درها بيشتر از آسانسور الزامی است. درهاي اضطراري ميانی بايد به گونه

باشند، الزامی نيست. مشروط  1-7-2-2-51هاي مجاور هم كه هر يک داراي يک درِ اضطراري مطابق با مشخصات بند صورت وجود كابين

 متر بيشتر نباشد. 71/1ها از بر اينکه فاصله افقی بين كابين

 

هاي بازديد متر باشند. دريچه51/1متر و حداقل پهناي  2/5درهاي اضطراري )در صورت وجود( بايد داراي حداقل ارتفاع   51-2-2-7-1

 متر پهنا باشند. 1/1متر ارتفاع و  1/1)در صورت وجود( بايد داراي حداكثر 

 مجهز بوده و به قسمت بيرون چاه باز شوند. 3-7-2-2-51هاي فوق الذكر بايد به قفل ايمنی طبق مقررات كليه درها و يا دريچه

 

اي باشد كه از سمت بيرون گونهچاه آسانسور بايد بهو بازرسی هاي اضطراري دريچهيا باز و بسته شدن درها و  هنحو  51-2-2-7-6

 زمال كليد باز و بسته شوند. همچنين در محل قفل، مدار الکتريکیراحتی و بدون نياز بهولی از داخل به ،بدون كليد باز نشوندچاه 

 ها كاركرد آسانسور متوقف شود.كه هنگام باز شدن آنبطوريهاي سازنده آسانسور طراحی و نصب گردد توسط شركت



 مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان

 
25 

 

 .گرددگيرد، تعبيه هوا در سمتی كه وزنه تعادل قرار می تخليهدريچه ، دريچه اضطراري و درگونه هيچنبايد   51-2-2-7-7

اه چ هاياز ديواره سطح سقف چاه يا يکی در زير ، بايدباالي كابين به و خروج براي ورود)در صورت وجود( دريچه اضطراري  :تبصره

 داراي قفل ايمنی باشد. 3-7-2-2-51بيرون چاه بوده و طبق بند  متر تعبيه شود كه بازشوي آن به 3/1 × 3/1ابعاد  به

 

 باشد.می 2-7-2-2-51مطابق جدول  كف دو طبقه متوالی در هر سمت چاهحداقل ارتفاع كف به  51-2-2-7-8

 

  شود.كه ارتفاع دو طبقه متوالی كمتر از اعداد جدول ياد شده باشد به عنوان طبقه توقف آسانسور محسوب نمیدر صورتی :تبصره

 

 كف طبقاتحداقل فاصله كف به  8-7-2-2-51جدول 

 كف كف بهفاصله 

 متر()ميلی 
 در باز شدنِ هنحو

 در ارتفاع مفيدِ

 متر()ميلی 

2011 

 افقی

2111 

2111 2511 

2711 2511 

5711 
 قائم

2511 

0111 2111 

 

 دريچهبايد آخر  هپاگرد جلوي در طبقآسانسور يا بيشتر( در كف موتورخانه و در امتداد  2در آسانسورهاي گروهی )  51-2-2-7-2

 بهنيز آن  بازشوي وتوقف آخر تعبيه شود  بهو غيره براي حمل متعلقات داخل موتورخانه مانند موتور گيربکس، تابلو كنترل  مناسب

ته موتورخانه در نظر گرفهاي سيستم محركه يا وسايل سنگين داخل متناسب با اندازهبايد ابعاد اين دريچه  .سمت موتورخانه باشد

 شود. همچنين قالب سقف يا مونوريلی در سقف موتورخانه تعبيه گردد كه روي اين دريچه نيز كاربرد داشته باشد.

 

اي باشد كه در اثر حوادث عادي مانند ضربه، حريق، گونهها بايد بهقطعات آن نيزها و يا دريچه و طراحی و نصب درها  51-2-2-7-53

 داخل چاه آسانسور سقوط ننمايد.هاي آب و غيره بهولهتركيدگی ل

 

 تخليه هواي چاه و موتورخانه  51-2-2-8

يا از طريق  ماًرا در خود جاي داده و بيش از دو طبقه امتداد داشته باشد بايد مستقي هواي چاهی كه آسانسور  51-2-2-8-5

 درصد مساحت مقطع چاه آسانسور باشد. 5تخليه شود. مساحت دريچه تخليه هوا نبايد كمتر از  بيرونفضاي موتورخانه به

 

براي متر مربع  5/1 برابر متر بر ثانيه باشد سطح تخليه هوا بايد حداقل 1/2كه سرعت آسانسور بيش از در صورتی  51-2-2-8-2

مترمربع به  5/1و براي آسانسورهاي با چاه مشترك به ازاي هر دستگاه آسانسور اضافی در چاه مشترك  باشديک دستگاه آسانسور 

 گردد.مقدار مذكور، اضافه می
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در يک چاه مشترك قرار ، 2-2-2-2-51با سرعت كمتر از سرعت ذكر شده در رديف اگر تعداد دو يا سه آسانسور   51-2-2-8-3

 .متر مربع افزايش يابد 0/1به  بايد. ولی براي چهار آسانسور خواهد بودمترمربع  5/1 برابر گيرند سطح دريچه تخليه هوا

 

به نحوي محافظت شوند كه از نفوذ باران و برف، ورود پرندگان و غيره به چاه جلوگيري تخليه هوا بايد  هايدريچه  51-2-2-8-4

 شود.

 

 .مورد استفاده قرار گيردتخليه هواي ساختمان  يهوسيل به عنوان چاه آسانسور نبايد  51-2-2-8-1

 

بجز از طريق موتورخانه هاي گروه ديگر خواهد بود. بنابراين مستقل از چاه ها،آسانسور از هر گروه هايهتخليه هواي چا  51-2-2-8-6

 ها ارتباط تخليه هوا وجود داشته باشد.نبايد بين آنمشترك 

 

 هاي اجراي چاهرواداري  51-2-2-2

 باشد.می 5-0-2-2-51هاي داخل چاه آسانسور مطابق جدول ديوارهی مجاز شاقولحداكثر نا  51-2-2-2-5

 

 هاي شاقولی چاه آسانسورمحدوده رواداري اندازه  5-2-2-2-51جدول 

ارتفاع چاه 

 )طبقات(
 (Kمحدوده رواداري )

 mm , +50 mm 0- طبقه 21كمتر از 

 mm 100طبقه، حداكثر تا  21به ازاي هر طبقه بيشتر از  mm , +1.0 mm 0- طبقه 21بيش از 

 

تواند نمی Kهاي ساختمان، باشد. بر خالف ساير رواداريفقط مقادير مثبت می 5-0-2-2-51هاي جدول يادآوري: رواداري اندازه

اصالح شود و يا بصورت موضعی آن بخش  منفی باشد ديواره چاه يا بايد كامالً K كه اندازه رواداريمقدار منفی داشته باشد. در صورتی

 ها( اصالحات الزم صورت بگيرد.اصالح شود و يا توسط تجهيزات آسانسور )مانند براكت

 

متر ميلی 211كه چاه داراي چند آسانسور باشد خطوط شاقولی در سمت مجاور آسانسورها بايد حداقل در صورتی  51-2-2-2-2

هاي قيدشده با با در نظر گرفتن تيغه جداساز(، همچنين رواداري ناشاقولی در محل 2-0-2-2-51شکل  مطابقفاصله داشته باشند )

 متر است.ميلی 21حداكثر   "L"حرف 
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 هاي آسانسورهاي جداساز چاهخطوط شاقولی و ديواره  2-2-2-2-51شکل 

 

ثير نيروهاي باد در نظر گرفته اتحت ت ساختمان ها( تغييرمکان جانبی مجازمرتفع )برجهاي اينکه در سازهنظر به  51-2-2-2-3

 براي اين منظور در طراحی آسانسور مدنظر قرار گيرد. یشود، لذا بايد تمهيدات خاصمی
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 جسمی ناتوان دآسانسورهاي مورد استفاده افرا ويژگی  51-2-3

عالوه بر رعايت  ،هاي دسته دوم، سوم و چهارم(جايی افراد ناتوان جسمی بيشتر است، )ساختمانجابهدر آسانسورهايی كه احتمال 

 :بايد مقررات زير نيز رعايت گردد بندهاي مرتبط در اين مقررات،كليه 

 

 .5متر باشدميلی 211طبقات بايد حداقل  رِعرض د  51-2-3-5

 بدون مانع يا شيب تند باشد.درِ آسانسور بايد  مسير دسترسی به  51-2-3-2

 متر باشد.ميلی 5011بايد متر و حداقل عمق ميلی 5511 بايد هاي عمومیحداقل عرض كابين در ساختمان  51-2-3-3

 011± 21نصب شود كه ارتفاع باالترين قسمت آن از كف كابين حداقل يک دستگيره روي يک ديواره كابين  بايد  51-2-3-4

متر ميلی 51شعاع انحناي حداقل متر با ميلی 01تا  51بين )دايره يا بيضی و چندضلعی( بايد مقطع اين دستگيره  متر باشد. قطرميلی

 متر باشد.ميلی 51فاصله آن از ديوار كابين حداقل نيز و هاي دستگيره در لبه

 

ايد حداقل نشيمن اين صندلی ب ،كابين باشد تعبيه صندلی تاشو براي نشستن افراد ناتوان در داخلكه نياز بهدر صورتی  51-2-3-1

 511حداقل نيز و  شود متري از كف كابين نصبميلی 111± 21متر عرض داشته باشد و در ارتفاع ميلی 011 و متر عمقميلی 511

 كيلوگرم بار را تحمل نمايد.

 

 متر باشد.ميلی  51 بايد حداكثر رواداري توقف در تراز طبقه  51-2-3-6

 ثانيه قابل تنظيم باشد. 21تا  2متناسب با نوع كاربري توسط افراد ناتوان، از  آسانسور بايد در زمان باز ماندنِ  51-2-3-7

 

كنار درِ آسانسور حداقل يک شستی احضار و در آسانسورهاي گروهی كه روبروي هم هستند بايد در آسانسورهاي تکی   51-2-3-8

هاي هاي فراخوان انتخاب مقصد و يا سيستمدر آسانسورهاي گروهی با سيستم .گرددتعبيه حداقل يک شستی احضار در هر ديوار 

 گردد.ها متناسب با شرايط طراحی و يا نظر سازنده آسانسور تعيين میجديد ديگر، تعداد صفحات كليد و محل نصب آن

 

اي آن بر صداي زنگی كه شدت صوت يد بابا طبقه مورد نظر و شروع باز شدن در طبقه آسانسور به كابين رسيدن  51-2-3-2

 قابل تنظيم باشد، اعالم گردد. بلدسی 31تا  51 شنيدن افراد بين

 

م صوتی نيز مشخص ئصورت عالدهنده جهت حركت آسانسور در داخل كابين، بايد جهت حركت بهعالوه بر وجود نشان  51-2-3-53

سمت باال و دوتايی براي نشان دادن جهت حركت هاي صوتی منقطع تکی براي نشان دادن جهت حركت بهبدين منظور سيگنال .شود

 سمت پايين در داخل كابين پخش شود.به

 

                                                 
 انتخاب شود.متر ميلی 011هاي اين آسانسورها از نوع اتوماتيک و با عرض شود درتوصيه می 1
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 هاي آسانسورهاي هيدروليكويژگی  51-2-4

طراحی و ساخته شده و پس از نصب  3515-2به شماره  ايران یاستانداردهاي ملّ  آسانسورهاي هيدروليک بايد مطابق  51-2-4-5

 نيز بايد مورد بازرسی فنی قرار گيرند.

 

بايد  ،حفر چاه جهت استقرار جک باشد )چاه جک( كه آسانسور هيدروليک از نوعی باشد كه نياز بهدر صورتی  51-2-4-2

 تدابير الزم براي انتقال و استقرار جک انديشيده شود.هاي ساختمانی بعمل آمده و در نقشهاين چاه  احداثالزم جهت  هايبينیپيش

 

متر اجرا  5متر در ارتفاع ميلی 21و با دقت شاقولی  باشدنفوذ آب مقاوم چاه جک )در صورت وجود( بايد نسبت به  51-2-4-3

 گردد.

كه براي آسانسورهاي كششی مقرر و غيره  جانمايی و مانند محاسبه تعداد، ظرفيتموجود در اين مقررات ساير الزامات   51-2-4-4

 باشد.االجرا میشده، براي آسانسورهاي هيدروليک نيز الزم
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 آسانسور گيريآزمايش و تحويل  51-2-1

ها طراحی، نصب، راه اندازي و تحويل گردد و قطعات منفصله و يا مونتاژ مطابق اين مقررات در ساختمانبايد  آسانسور  51-2-1-5

 ساخته شده باشند.  3515-2و 3515-5 هايبه شماره ايران یاستانداردهاي ملّشده آن 

 

 قرار گيرد. مورد تاييدآزمايش و  ،صاحب صالحيت هاي بازرسیشركتاندازي بايد توسط پس از نصب و راه آسانسور  51-2-1-2

 شركت سازنده، فروشنده و نصاب آسانسور نخواهد بود. تاييديه رافع مسئوليتاين  الزم به ذكر است كه

 

برداري از آن، الزامی است، عقد قرارداد تعمير و نگهداري آسانسور، با اشخاص حقوقی صاحب صالحيت در دوره بهره  51-2-1-3

 واهد بود.در غير اين صورت مسئوليت هر گونه حوادث و خطرات ناشی از آسانسور با كارفرما  و يا مدير ساختمان خ

 

هاي آسانسور در طبقات ساختمان توسط برداري، بايد كليه وروديهنگام بازديد يا تعمير آسانسور در دوره بهره  51-2-1-4

هاي مذكور بايد با عالئم هشدار دهنده مطابق با مبحث بيستم مقررات ملّی ساختمان كار مجاز مسدود گردد. انسداد وروديسرويس

 مشخص گردد.

 

هايی نظير بارگيري كابين يا تخليه، باشد. در موقعيت مترميلی  51دقت همترازي كابين آسانسور با طبقه بايد برابر   51-2-1-1

 مترميلی  51بيشتر شود، بايد اين ميزان توسط مکانيزم تراز طبقه مجدد تا  مترميلی  21كه دقت همترازي كابين از در صورتی

 متر تصحيح گردد.ميلی

 

ها و نيز تراز نمودن سيستم محركه آسانسور، بايد از بوجود آمدن لرزش گيرهاي مناسب و تراز نمودن آنبا نصب لرزه  51-2-1-6

 ها به سازه چاه آسانسور و سازه ساختمان جلوگيري شود.و انتقال صداي ناشی از آن

 

 

كابين  3515-5يا ابزار مخصوص مطابق با استاندارد مّلی ايران به شماره  و طور دستیدر مواقع قطع برق، بايد بتوان به  51-2-1-7

 دهش بايد در موتورخانه نصب الزم، دستورالعمل نحوة عملکرددر اين خصوص ترين طبقه رسانيد تا مسافران خارج شوند، نزديک را به

 باشد.

 

ا در ارتفاعی برابر بها پس از نصب بايد مركز آنكمه بوده و ترين دپايينباز كردن درِ كابين، هاي زنگ اخبار و دكمه  51-2-1-8

 قرار گيرند.متر ميلی 011
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در صورت وجود اتاق نگهبانی و يا اتاق كنترل در ساختمان باشد و و شارژر آن  باطريسيستم  بايد مجهز به زنگ اخبار  51-2-1-2

 گردد.فراهم ها اتاقآن در  نيز المقدور امکان نصب زنگ كمکیتیح

 

ها، ان. در كليه ساختمنصب شود آسانسور ( در كابينيا غيره)تلفن  هاي عمومی بايد وسيله مکالمه دوطرفهدر ساختمان  51-2-1-53

 متر نيز نصب اين وسيله اجباري است. 51براي آسانسور با طول مسير حركت بيش از 

 

 مشخص شود. كيفيت و ابعاد اين پنجره وپنجره مرئی شوند تا بودن كابين در طبقه درهاي لواليی طبقات بايد مجهز به  51-2-1-55

 باشد.  3515-2و  3515-5 هايايران به شماره یشيشه بايد طبق استانداردهاي ملّ

 

 .باز در زمان توقف، روشن باشد درِدر حين حركت يا با طور دائم بايد به  داخل كابين سيستم روشنايی  51-2-1-52

 

در زمان نقل و دريافت شود و  5مطابق پيوست  آسانسور گيري آسانسور بايد شناسنامه مربوطه بهدر موقع تحويل  51-2-1-53

خرين آ رسيده و نيزيت شركت نگهدارنده ور در هر قرارداد نگهداري، اين شناسنامه بهانتقال به مالک يا بهره بردار جديد تحويل و 

 اطالعات آن شناسنامه اضافه گردد.  تغييرات اساسی در آسانسور به

 

 زا و دودزا در داخل كابين و سطح تمام شده كابين ممنوع است.استفاده از مواد خودسوز، آتش  51-2-1-54

 

 باشد.لوكس  11شدت روشنايی راهرو آسانسور و در نزديکی در طبقات آسانسور بايد حداقل   51-2-1-51

 

 متر از كف طبقه نصب شوند.ميلی 5511متر تا ميلی 011هاي احضار آسانسور در طبقات ساختمان بايد بين دكمه  51-2-1-56

 

 اين عالمت .در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شوديک عالمت تصويري با طرح استاندارد  ساختمان در كليه طبقات  51-2-1-57

 )مطابق مبحث سوم مقررات .قرار نگيرنداستفاده  ها موردآسانسور پلکان خروج استفاده شود و از سوزي ازآتش هنگامدهد كه در نشان می

 ملّی ساختمان(

 

هاي ولتاژ كردن ريلبندي براي همبراي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم هم حفاظتیتصال زمين بايد هادي ا  51-2-1-58

 (ی ساختمانمقررات ملّسيزدهم مطابق مبحث در نظر گرفته شود. ) آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن،

 

برداري قرار گيرد، بايد تمام نقاط هر دليلی قبل از تکميل سيستم آسانسور مورد بهرهكه ساختمان بهدر صورتی  51-2-1-52

 شوند. افراد به داخل چاه حفاظتچاه آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط دسترسی به
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 حفاظت در مقابل آتش  51-2-6

قرار  هانشانآسانسور در اختيار افراد ذيصالح يا آتش در صورتی مجاز است كه سوزيدر مواقع آتشاستفاده از آسانسور   51-2-6-5

 گيرد.
 

در مواقع حريق باعث انتقال حريق از طبقات به همديگر كند و عنوان يک كانال هوايی عمل میچاه آسانسور به در عمل  51-2-6-2

 )مطابق مبحث سوم مقررات بايد توسط درهاي ضدگسترش حريق محفوظ گردد آسانسورراهرو شود. براي جلوگيري از اين پديده، می

چنانچه درهاي  عنوان دودكش جلوگيري شود.چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور بهتا از نفوذ دود و آتش به ملّی ساختمان(

 درهاي آسانسورها بايد مقاوم در برابر حريق و دودبند باشند. بينی نشده باشد،ضد گسترش حريق پيش
 

بايد مستقل در نظر گرفته شود و اين مدار نبايد به غير از  مدار تغذيه )كابل( برق آسانسور و كليد حفاظتی آن مدار  51-2-6-3

هاي تاسيسات برق آسانسور از قبيل سيستم روشنايی، پريز برق، هواكش برقی و غيره در موتورخانه و چاه تغذيه آسانسور و سيستم

 كننده ديگري را تغذيه نمايد.آسانسور، هيچ مصرف
 

تمان ی ساخساير مباحث مقررات ملّ )با توجه به ضوابطيستم اعالم حريق در ساختمان بينی سپيشبه  الزامدر صورت   51-2-6-4

سيستم اعالم حريق در فضاهاي موتورخانه آسانسور، چاه آسانسور، دتکتورهاي )حسگرها( ، نصب (نشانی و غيرهيا ضوابط سازمان آتش

كز از مر حسگرهاسور الزامی است. حداكثر فاصلة افقی نصب اين درِ طبقات آسان مقابلموتورخانه آسانسور و راهرو راهرو و ورودي به

بوده و در كنترل آسانسور مرتبط با تابلوي . سيستم اعالم حريق استمتر  1/5(  برابر آسانسور )مركز در طبقات هر بازشو آسانسور

 تعريف شده باز شود. يا طبقه از پيشاصلی ورودي ه جز طبق يک از طبقات بهدرِ آسانسور نبايد در هيچصورت وقوع حريق 

 

سوزي از سرويس عادي خارج و در اختيار افراد نشان مجهز باشند كه در زمان آتشكليه آسانسورها بايد به كليد آتش  51-2-6-1

 شود. مراجعه EN81-73( قرار گيرند. تا زمان تدوين استاندارد ملّی ايران، به استاندارد 5-3-2-51نشان )ذيصالح يا آتش

 

اين تجهيزات مناسب براي باشد كه شرطی مجاز مینشانی در موتورخانه آسانسور بهاستفاده از هر نوع وسايل آتش  51-2-6-6

 اطفاي حريق ناشی از آسانسور باشند.

 

ور و يا چاهک آسانس انبار كردن و يا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و يا غيرقابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه  51-2-6-7

 باشد.ممنوع می

 

طبقات آسانسور نيز، بندي شده باشند، بايد درهاي آتش درجههاي چاه آسانسور از نظر مقاومت بهكه ديوارهدر صورتی  51-2-6-8

 را دارا باشند.ساعت  2و حداكثر تا بندي رجههمان د

 

ها محافظت ساختمان"ی ساختمان تحت عنوان مبحث سوم مقررات ملّ موارد مرتبط با اين مبحث مقررات دررعايت   51-2-6-2

 .الزامی است "در برابر حريق
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 برق اضطراري  51-2-7

بايد حداقل يک آسانسور از هر گروه آسانسور در  ،برق اضطراري براي يک ساختمان ضروري باشد استفاده از نيرويكه در صورتی

 )مطابق مبحث سيزدهم مقررات ملّی ساختمان(. ساختمان از برق اضطراري تغذيه گردد
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 رو متحرکو پياده برقیکانپل   51-3

 

 رو متحرکبرقی و پيادهانتخاب پلکاناوليه  الزامات  51-3-5

د، اانتخاب نوع، تعدبههاي معتبر سازنده نسبت تکميلی اخذ شده از شركت و اطالعات اين بخشطراح بايد با استفاده از اطالعات 

بينی تمهيدات الزم براي نصب، متناسب با پيشاقدام نمايند و رو متحرك و يا پياده برقیکانمکان صحيح قرارگيري پل ،ظرفيت

 باشد.رو متحرك و شرايط اقليمی و غيره به عهده طراح میبرقی و پيادهنيازهاي پلکان

 

بدون  و گيرد تعبيه گردد،مین از آنجا صورت ابايد در محلی كه بيشترين تردد مسافررو متحرك و پياده پلکان برقی  51-3-5-5

م ئتر منتقل نمايد. در صورت عدم امکان رؤيت بايد با عالسطح باالتر يا پايينبروز اغتشاش در مسير حركت عادي آن طبقه، افراد را به

 شوند.هدايت رو متحرك و پيادهبرقی سمت پلکانافراد به ،مناسب

 

رو متحرك بايد يک منطقه محدود نشده كافی موجود باشد تا افراد بتوانند ورودي و خروجی هر پلکان برقی يا پيادهدر   51-3-5-2

متر ميلی 21ها بعالوه هاي بيرونی دستگيرهبه راحتی رفت و آمد كنند. پهناي منطقه محدود نشده بايد حداقل برابر با فاصله بين لبه

متر باشد. اگر پهناي منطقه محدود نشده بطور قرينه و حداقل دو برابر  1/2باشد. عمق آن بايد از انتهاي نرده حداقل  در هر طرف

 (2-5-5-51متر كاهش داد.)شکل شماره  2توان عمق را به ها باشد میهاي بيرونی دستگيرهفاصله بين لبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برقیخروجی پلکانفضاي باز در ورودي يا  2-5-3-51شکل 
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ها بايد متناسب با نوع استفاده تعيين گردد. روهاي متحرك متوالی، عمق فضاي محصور بين آنبرقی يا پيادهدر پلکان  51-3-5-3

 ها نسبت به هم، ظرفيت واقعی و غيره.هاي ميانی و جهت آنمانند استفاده براي افراد، افراد با وسايل حمل و نقل، تعداد خروجی

 

 روهاي متحرك متوالی بدون خروجی ميانی بايد يکسان باشند.هاي برقی يا پيادهظرفيت جابجايی پلکان  51-3-5-4

 

 را با رعايتروهاي متحرك برقی و پيادههايآرايش پلکان بايدشرايط و موقعيت ساختمان  ن طراح با توجه بهامهندس  51-3-5-1

در هاي معتبر سازنده مشورت شركتبا و  55253-5روهاي متحرك به شماره برقی و پيادههاي ، استاندارد ملّی پلکاناين مقررات

 .نظر بگيرند

 

 رقیبهاي عريض استفاده نمود. پلکانپله هاي برقی باپلکان هاي مسافري بايد ازهاي پرتردد نظير مترو و پايانهدر مکان  51-3-5-6

 خاب شوند.نتا اين اماكن بايد از نوع پركار

 

ان سازگاري كافی با شرايط مکشود بايد از نوعی انتخاب شود كه در محيط روباز استفاده می برقیكه پلکاندر صورتی  51-3-5-7

 دارا باشد. نصب و محيط را

 

 رو متحرك بايد تمهيدات الزم براي تخليه آب در چاهک ترازبرقی يا پيادهدر صورت امکان نفوذ آب به داخل پلکان  51-3-5-8

 بينی گردد.رو متحرك پيشبرقی و يا پيادهپايين پلکان

 

اي در تماس با لبه بيرونی دستگيره قرار گيرند كه كه در محل سوار و پياده شدن پلکان برقی، افراد به گونهدر صورتی  51-3-5-2

باال توسط دستگيره و احتمال  ها به سمتسبب فراهم آمدن شرايط خطرناك، مانند برهم خوردن تعادل افراد يا كشيده شدن آن

 تر شود، بايد اقدامات پيشگيرانه مناسب انجام گيرد، از جمله: سقوط به طبقات پايين

 هاي ثابتالف( جلوگيري از وارد شدن به آن فضا با نصب موانع يا نرده

متر از لبه ميلی 21ه، در فاصله متر بلندتر از سطح دستگيرميلی 511ب( احداث نرده ثابت در مناطق خطرناك با ارتفاع حداقل 

 هابيرونی دستگيره

 

متر بر ثانيه  71/1 برابر با درجه نباشد 51كه زاويه شيب آن بيش از برقی در صورتیپلکان اسمی حداكثر سرعت  51-3-5-53

 .بودخواهد متر بر ثانيه  1/1درجه باشد حداكثر سرعت اسمی  51تا  51كه زاويه شيب بين در صورتی .باشدمی

 

 باشد.متر بر ثانيه می 71/1رو متحرك در ورودي و خروجی آن حداكثر سرعت اسمی پياده  3-5-55- 51
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متر بر ثانيه قابل افزايش است در اين صورت نبايد عرض  0/1در ورودي و خروجی تا رو متحرك پيادهسرعت اسمی   51-3-5-52

ها بصورت متر قبل از ورود به دنده شانه 3/5كننده آن بايد حداقل و همچنين صفحات حمل متر بيشتر باشد 51/5رو متحرك از پياده

 افقی حركت نمايند.

 

 باشد.متر می 51/2 ،بين نوك هر پله تا هر مانع فوقانی حداقل فاصله قائم مجاز ما  51-3-5-53

 

 2-2-5-51متحرك در مدت زمان يک ساعت از جدول رو ظرفيت جابجايی واقعی افراد توسط پلکان برقی و پياده  51-3-5-54

 آيد.بدست می

 

كه درجه نسبت به افق بيشتر باشد، در صورتی 51برقی نبايد از متر و باالتر زاويه شيب پلکان 3برقی با  ارتفاع در پلکان  51-3-5-51

درجه قابل افزايش است. در  51زاويه حداكثر تا متر برثانيه باشد اين  1/1متر و حداكثر سرعت آن  3برقی كمتر از ارتفاع پلکان

 برقی در محل سوار و پياده شدن و سرعت نشان داده شده است.ها و فاصله افقی پلکانتعداد پله 51-5-5-51جدول 

 

 هاي افقی و فاصله افقیسرعت، شيب، تعداد پله 51-5-3-51جدول شماره 

سرعت حداكثر                        

 )متر بر ثانيه(

 زاويه شيب )درجه(

1/1 31/1 71/1 

51 
 متر 2/1

 )دو پله افقی(
* * 

51 
 متر 2/1

 )دو پله افقی(

 متر 2/5

 )سه پله افقی(

 متر 3/5

 )چهار پله افقی(

 * پلکان برقی در اين حالت استاندارد نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان

 
37 

 

 

 

 (.53-5-5-51 باشد )شکل سطح افق میدرجه نسبت به 51رو متحرك حداكثر زاويه شيب پياده  51-3-5-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت به افق زواياي شيب پلکان برقی  56-5-3-51شکل 

 

 (.57-5-5-51 باشد )شکلمی درجه 52حداكثر  نسبت به افق رو متحركزاويه شيب پياده  51-3-5-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو متحرک نسبت به افقپيادهزواياي شيب   57-5-3-51شکل 
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 رو متحرکبرقی و پيادهاي پلکانهاي سازهويژگی  51-3-2

 سازه ساختمان و نيروي قابل تحمل به رو متحركو پياده برقینيروهاي استاتيکی و ديناميکی وارد شده از طرف پلکان  51-3-2-5

و اده ، نوع مصالح مورد استفشيب متناسب با عرض پله، ارتفاع، زاويه رو متحركو پيادهبرقی پلکانهاي نصب قالبو نيز محل اتصال 

 و انتخاب عرض شيب زاويه ،ارتفاع شدنن طراح سازه بايد پس از مشخص ا. لذا مهندسشودتعيين می توسط شركت سازندهغيره 

در محاسبه و طراحی  و اخذ نموده رو متحركو پياده برقیازنده پلکانهاي معتبر سها را از شركتپله، ميزان نيروها و محل اثر آن

  لحاظ نمايند. رو متحركبرقی و پيادهمحل نصب پلکان سازه

 

و جدول  2-2-5-51برقی متناسب با عرض پله در شکل شماره نحوه قرارگيري افراد بر روي هر پله پلکان ظرفيت و  51-3-2-2

 آمده است.  51-5-2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد روي هر پله متناسب با عرض آن  نحوه قرارگيري   2-2-3-51شکل 
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 رو متحرکو پياده برقیجايی پلکانجابهواقعی ظرفيت   2-2-3-51جدول 

 سرعت اسمی )متر بر ثانيه( عرض پله )متر(

 1/1 31/1 71/1 

 نفر در ساعت 0011 نفر در ساعت 0011 نفر در ساعت 5311 3/1

 نفر در ساعت 3311 نفر در ساعت 1011 نفر در ساعت 0211 2/1

 نفر در ساعت 2211 نفر در ساعت 7511 نفر در ساعت 3111 5

 

 كاهش می دهد. %21الذكر را تا هاي حمل بار، ظرفيت جدول فوقاستفاده از چرخ دستی خريد و چرخ :5تبصره

يابد. چون كاربران ها بيش از يک متر باشد، افزايش نمیكننده آنپهناي صفحات حملروهاي متحرك كه ظرفيت پياده: 2تبصره

هاي حمل بار را فراهم ها را محکم بگيرند. پهناي اضافه عمالً امکان استفاده از چرخ دستی خريد و چرخبايد دستگيره

 نمايد.می

 

متر(،  1هاي بلند )بعنوان مثال بيش از ها در ارتفاعخيز مجاز سازه آنرو متحرك با در نظر گرفتن برقی و پيادهطراحی پلکان  51-3-2-3

گردد. بدين جهت طراح بايد هماهنگی الزم را براي بينی میها پيش)هاي( ميانی در قسمت زيرين آنگاهمتناسب با مشخصات فنی تکيه

 روشنده اين تجهيزات بعمل آورد.گاه)ها( با شركت سازنده يا فتعيين محل و ميزان نيروي وارده بر اين تکيه

 

رو پياده وبرقی و ارتفاع پلکان ، ظرفيتمتناسب با نوع ،بايد چاهک رو متحركو پياده برقیدر طراحی محل نصب پلکان  51-3-2-4

و  رقیبهاي سازنده پلکانشركتمقادير و مشخصات ارائه شده توسط ، ابعاد و ارتفاع چاهک مذكور طبق در نظر گرفته شود متحرك

 گردد.طراحی میانتخاب و  رو متحركپياده
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 آالت )موتورخانه(فضاي ماشين  51-3-3

ها كار آنرو متحرك بايد براي ايستادن و كار كردن نصاب و سرويسبرقی و پيادهآالت در دو انتهاي پلکانفضاي ماشين  51-3-3-5

 متر خواهد بود. 1/1مترمربع و ضلع كوچک آن حداقل  5/1اين منظور، حداقل مناسب و ايمن باشد. مساحت فضاي ايستادن براي 
 

ها بايد بطور دائم و از طريق چراغ سيار رو متحرك به هنگام كار روي آنبرقی و پيادهآالت پلکانروشنايی فضاي ماشين  51-3-3-2

داقل يک پريز برق مناسب در هر يک از فضاهاي لوكس تامين گردد. همچنين بايد ح211و قابل حمل و با شدت روشنايی حداقل 

 ها در نظر گرفته شود.باال و پايين آن
 

 رو متحرکو پياده مشخصات فنی پلکان برقی  51-3-4

 شيشه ها ازديواره نردهكه جنس وجود داشته باشند. در صورتی نردهبايد رو متحرك و پيادهبرقی پلکان در دو طرف  51-3-4-5

 متر ضخامت باشد.ميلی 3بايد از نوع شيشه ايمنی با مقاومت مکانيکی كافی و حداقل  ،باشد

 

از ابتداي دندانه متر ميلی 511سطح افقی طبقات حداقل بايد پس از رسيدن به( 5-0-5-51)هاي هر دو طرف نرده  51-3-4-2

 ادامه يابند.شانه نيز، 

 

حرك رو متكننده در پيادهبرقی يا سطح صفحه حملها از نوك پله در پلکانارتفاع نردهجهت جلوگيري از سقوط افراد،   51-3-4-3

 متر بيشتر باشد.ميلی 5511متر كمتر و از ميلی 011تا باالي دستگيره نبايد از 

 

ناسب باشد كننده متحملها و شکل شيار پله يا تسمه يا صفحه ه متصل به صفحه شانه بايد قابل تنظيم و با دندانهشان  51-3-4-4

 متر باشد.ميلی 0كننده كمتر از و فاصله آن در تمام نقاط با پله، تسمه يا صفحه حمل

 

با  جهتبايد متحرك و همكننده يا صفحه حملطرف پله  هاي دوستگيره روي نردهرو متحرك دبرقی و پيادهدر پلکان  51-3-4-1

 درصد باشد. +2با رواداري حداكثر كننده يا صفحه حملبوده و سرعت حركت آن برابر سرعت حركت پله  هاآنحركت 

 

ديواره يا مانع اطراف )در صورت وجود( نبايد رو متحرك با برقی و پيادهپلکانهاي خارجی دستگيره فاصله بين كناره  51-3-4-6

 متر باشد.ميلی 21كمتر از 

 

د رو متحرك، بايكننده پيادهبرقی يا صفحات حملهاي پلکانجلوگيري از ورود لباس و يا وسايل به كناره پلهبراي   51-3-4-7

ها يا صفحات تجهيزات انحراف دهنده مناسب مانند برس يا الستيک بر روي صفحه عمودي پاخور در طول مسير حركت پله

 كننده نصب گردد.حمل
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رو متحرك، و پيادهبرقی انرژي و جلوگيري از استهالك پلکان در مصرف جويیک جهت صرفهترافيهاي كمدر مکان  51-3-4-8

 ،هابايد سيستمی با استفاده از چشم الکترونيک و يا حسگرهاي مکانيکی تعبيه گردد كه در بازه هاي زمانی عدم استفاده افراد از آن

 از سرعت حركت دستگاه كاسته شده و يا متوقف گردد.

 

 هاي فنی و ايمنیحفاظت  51-3-1

نصب  55253 -5مناسب مطابق با استاندارد ملّی شماره محافظ بايد گوشه زير سقف طبقه فوقانی و پلکان برقی  در  51-3-1-5

 گردد.

 

 .ودشايمنی اطمينان حاصل  هايعملکرد كليه سيستم نسبت بهروهاي متحرك بايد و پيادهبرقی اندازي پلکانقبل از راه  51-3-1-2

 

 بايدكننده و صفحه حملطرف پله  هاي دونرده محل ورود و خروج دستگيره بهرو متحرك در برقی و پيادهپلکاندر   51-3-1-3

 .شودمحافظ دست يا انگشت يا اشياي خارجی تعبيه 

يا  55253-5به شماره  ايران یسيستم ترمز مطابق با استانداردهاي ملّ بايد به روهاي متحركو پيادهبرقی پلکان  51-3-1-4

د فعال گردد بايرو متحرك يا پيادهبرقی د و در صورت بروز هرگونه خطاي برقی، ترمز پلکاننالمللی مجهز باشاستانداردهاي معتبر بين

 متوقف نمايد.مطابق استاندارد مذكور طور خودكار بهآن را و 

 

كننده سرعت )گاورنر( جهت تشخيص ازدياد يا كاهش سرعت مجاز نترلبه كرو متحرك بايد مجهز برقی و پيادهپلکان  51-3-1-1

 شد.با

 

هاي توقف اضطراري دستی در نظر گرفته دكلي روهاي متحرك بايدو پيادهبرقی جهت توقف اضطراري حركت پلکان  51-3-1-6

برقی پلکاندر  .آسانی قابل دسترس و نمايان باشنداي قرار گيرند كه به گونههاي ورودي و خروجی بايد بهشود. اين كليدها در محل

ها در پلکان اي كه حداكثر فاصله بين آنروهاي متحرك با طول زياد بايد كليدهاي اضطراري دستی اضافی نصب شوند به گونهو پياده

 متر باشد. 01رو متحرك متر و در پياده 51برقی 

 

و  هاآن يا بينكننده، يا صفحه حملها ، گير كردن مانعی بين پلهكنندهحمليا صفحه  پلههر  شکسته شدندر هنگام   51-3-1-7

ه وسيلبهتحرك رو مبرقی يا پيادهحركت پلکانبايد  كننده به يکديگريا صفحه حملها پاره شدن زنجير اتصال پلهنيز اي و صفحه شانه

 جداگانه متوقف گردد. حسگرهاي ها باميکروسوئيچ

 

 كمتر باشد. ، مترميلی 51متر و عمق آن از ميلی 7تا  1از  كننده نبايديا صفحه حمل شيار هر پلهعرض   51-3-1-8
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 باشد.متر می 52/1عمق  حداقل متر و 20/1حداكثر ارتفاع هر پله   51-3-1-2

 

لوكس  11نبايد از رو متحرك برقی يا پيادهشدت روشنايی در محل ورودي و خروجی و در طول مسير حركت پلکان  51-3-1-53

 كننده كمتر باشد.ها يا صفحات حملدر سطح كف پله

 

رو يادهبرقی يا پرو متحرك بايد تنها در شرايطی صورت گيرد كه پلکانبرقی و پيادهتغيير عمدي جهت حركت پلکان  51-3-1-55

 ها تخليه شده باشند.متحرك متوقف بوده و تمام افراد يا بار روي آن

 

بايد تابلوهاي قابل رؤيت و مقاومی حاوي نکات ايمنی  روهاي متحركو پيادهبرقی در سطح ورودي و خروجی پلکان  51-3-1-52

 نصب شوند:ها عالئم و نشانه 0و مطابق پيوست و هشداردهنده زير 

 كننده قرار ندهيد.حيوانات خانگی را روي سطح پله يا صفحات حمل الف(

 دست كودكان را بگيريد. ب(

 .ها را بگيريددستگيره پ(

 حمل صندلی چرخدار و كالسکه ممنوع است. ت(

 

ند كه باشهايی پوششبازرسی يا تعمير دارند بايد داراي  كه نياز به روهاي متحركو پيادهبرقی تمام فضاهاي پلکان  51-3-1-53

 .هستنددر شرايط عادي بسته 
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 و زلزله حفاظت در مقابل آتش  51-3-6

در خصوص  ی ساختمانمقررات مبحث سوم مقررات ملّموارد مرتبط در عالوه بر رعايت مقررات اين بخش رعايت   51-3-6-5

 باشد.الزامی می حفاظت در برابر آتش نيز

 

 .شده باشندحريق ساخته بايد از مواد مقاوم به روهاي متحركو پيادهبرقی پلکان هاي جانبی و زيرينپوشش  51-3-6-2

 

هاي آتش يا دود در نقاط باز بين دو طبقه، بازشوهاي اين استفاده از درهايی براي جلوگيري از نفوذ شعلهدر صورت   51-3-6-3

درها بايد به نحوي باشند كه به محض رسيدن مسافران به راحتی در هر دو جهت قابل بازشدن باشند. بديهی است فضاي باز ورودي 

 رو متحرك بايد در طراحی محل قرارگيري اين درها در نظر گرفته شود.پيادهبرقی يا و خروجی پلکان

 

رو متحرك، مسئول مربوطه بايد از قفل نبودن اين درها برقی و يا پيادهقبل از روشن شدن و شروع به كار پلکان  51-3-6-4

 اطمينان حاصل نمايد.

 

سيستم هنحوي ببه، بايد تعبيه شده باشد ساختماندر اعالم حريق شبکه حسگرهاي زلزله و نيز سيستم كه در صورتی  51-3-6-1

رو متحرك به هنگام حريق و يا زلزله متوقف شده و برقی و پيادهكه پلکان دنمرتبط باش روهاي متحركو پيادهبرقی كنترل پلکان

 ها، با صالحديد افراد ذيصالح صورت گيرد.شروع به كار و كاركرد مجدد آن

 

برقی ( و آتريوم و غيره جهت جلوگيري از سقوط پلکانvoidدر فضاهاي باز به طبقات ساختمان، فضاهاي خالی و باز )  51-3-6-6

رو متحرك در هنگام وقوع زلزله يا بر اثر ارتعاشات شديد مکانيکی و غيره، بايد تمهيدات الزم توسط طراحان ساختمان و و پياده

 گردد.بينی سازندگان اين تجهيزات، پيش

 

 گيريتحويلآزمايش و   51-3-7

ها نصب و راه اندازي گردند و قطعات مطابق مقررات اين مبحث در ساختمانبايد  روهاي متحركو پيادهبرقی پلکان  51-3-7-5

بازرسی  هايو پس از نصب توسط شركت شده ساخته 55253-5 به شمارهايران ملّی مطابق استاندارد ها منفصله و يا مونتاژ شده آن

 صاحب صالحيت آزمايش و تاييد شده باشند.

 

شركت سازنده يا فروشنده  هعهداندازي بهپس از نصب و راه روهاي متحركو پيادهبرقی پلکان ايمن و كاركرد صحيح  51-3-7-2

 ايمنی و فنی مندرج در مشخصاتو ساير موارد اين مبحث بايد طبق مقررات يا نماينده قانونی آن باشد، ولی كارفرما آن میيا نصاب 

 .را تحويل بگيرند روهاي متحركو پيادهبرقی فروشنده، پلکان
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رك، روهاي متحو پيادهبرقی يا سازنده پلکان ، نصابفروشندهشركت توسط اين مبحث كه هريک از مقررات در صورتی  51-3-7-3

ها بوده و تا زمان مسئوليت خود موظف به رفع نواقص و مغايرت ، هر كدام در حوزهرعايت نشده باشدمجري ساختمان و يا كارفرما 

  و پياده رو متحرك مجاز نخواهد بود.برقی پلکانبرداري از رفع اين موارد بهره

 

هاي شركت هعهدهاي منظم آن بهنگهداري و سرويسبايد ، روهاي متحركو پيادهبرقی گيري پلکانپس از تحويل  51-3-7-4

 باشد و در صورت عدممی شركت سرويس و نگهداري هعهدهرگونه اشکال ناشی از عدم سرويس بهمسئوليت شود.  ذيصالح گذاشته

 .خواهد بودساختمان مدير  هعهدبهمسئوليت نگهداري،  سرويس و عقد قرارداد
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  5 پيوست

 )الزامی(

 متحرکرو ادهيو پ یبرقاطالعات و مدارک آسانسور، پلکان

 
 مندرجات اين پيوست الزام آور است و بايد رعايت گردد.

رو متحرك بايد داراي مدارك به شرح زير باشد و توسط فروشنده يا سازنده به خريدار تحويل برقی يا پيادههر دستگاه آسانسور، پلکان

 گردد.

 مشخصات زير بايد داخل كابين آسانسور نشان داده شود: درج مشخصات آسانسور: -5

 نام سازنده، شماره سريال و سال ساخت، ظرفيت برحسب وزن و نفرات. 

 اين مشخصات بايد به آسانی قابل مشاهده و خواندن باشد.

 شماره سريال و سال ساخت، اين پالك بايد به آسانی قابل مشاهده و خواندن باشد.

 هاي ارائه شده در ادامه همين پيوستمانند نمونه هاي فنی:شناسنامه -2

 هاي عمومی برقیبا قيد نيروهاي وارده و نقشه هاي اجرايی:نقشه -5

 هاي مربوط به اجزا مطابق ضوابط استانداردهاي ملّی: گواهیهاي فنیتاييديه -0

تاييد بر مبناي استاندارد ملّی اندازي، آزمايش و صادره از طرف شركت بازرسی معتبر كه پس از نصب، راه گواهی بازرسی فنی: -1

هاي ادواري گواهی جديد بايد در نيز نصب گردد. )در بازرسی پالك گواهی بازرسی فنی بايد داخل كابين آسانسورگردد. صادر می

 كابين نصب گردد(

 قرارداد سرويس و نگهداري و برگ گارانتی -3

ه اي بايد بهاي دورههاي سرويس، نگهداري، بازرسی و آزمايش: در اين كتابچه دستورالعملبرداريكتابچه دستورالعمل بهره -7

االمکان در قالب شکل، زبان فارسی و در صورت امکان انگليسی آمده باشد. اطالعات ارائه شده در اين دستورالعمل بايد حتی
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 نمودار يا جدول ارائه شده باشد. جهت استفاده طوالنی مدت كتابچه ارائه شده بايد از جنس بادوام ساخته شده باشد.

: كه نياز به اقدام فوري دارند، بايد به راحتی در دسترس افراد صاحب صالحيت باشند تا در هاي ايمنی و نجاتدستورالعمل -2

ها بايد تا حد ممکن ساده و مختصر تدوين شده باشد و يک نسخه ها رجوع نمود. متن اين دستورالعملمواقع لزوم بتوان به آن

 آن در موتورخانه يا در تابلوي فرمان گذاشته شود.

 ها و مدارك بايد همواره در ساختمان موجود و در دسترس مدير ساختمان باشد.ملاين دستورالع -0
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 نمونه شناسنامه اطالعاتی )فنی( آسانسور كششی اصطکاكی

 مشخصات آسانسور كششی: -الف 

 .............          نوع آسانسور:    مسافر بر / باري مسافري / باري/ انواع ديگر ................................................................... -5

اد طبقه ها: ...................       تعد -0سرعت: ................... متر بر ثانيه      -5ظرفيت: ......... نفر ................ كيلوگرم     -2

 تعداد بازشو: ................... -1

 تعداد در كابين: .............  -2شاخص طبقات: .................................        -7طول مسير حركت: ................ متر        -3

 شركت تامين كننده: .................................................................. -51   .. : ...........        ...سيستم آويز : ..... -0

 سال نصب:.............. -55سال ساخت:.......................       -52شركت نصب كننده:.............................           -55

 تاريخ بهره برداري : ................................... – 53تاريخ نصب : ..........................  -51............  شناسه ملی : ..................... -50

 

 موتورخانه / محل قرارگيري موتور : –ب 

 ...................................وجود(: .محل قرار گيري موتورخانه )درصورت   ابعاد موتورخانه )درصورت وجود(: .......................... -5

 كارخانه سازنده: ...............................     مشخصات تابلو فرمان: ................................        -2

 ..............................  شماره سريال : ...............                        كشور سازنده : .......................       

كلکتيو سلکتيو / پوش باتن / كلکتيو داون / انواع ديگر سيستم كنترل :  -5

....................................................................................................................................................... 

حفاظت هاي در نظر گرفته شده در تابلو فرما :  -0

....................................................................................................................................................... 

( : Optionsقابليت هاي اضافه تابلو فرمان ) -1

...................................................................................................................................................... 

ويا باطري اضطراري :   UPSمشخصات  -3

...................................................................... ................................................................................. 

انواع ديگر: / VVVF Close Loop/VVVF Open Loop/2 Speedنوع سيستم كنترل سرعت  -7

.................................................................................................................................................................................................................. 

 مشخصات اينورتر: ) درصورت وجود( ....................  -2

 ......   ..كشور سازنده : ..............        كارخانه سازنده: ........................        

 شماره سريال :......................................       

 ...................مشخصات سيستم محركه : .......................       كارخانه سازنده: ..................................    كشور سازنده : ...... -0

 آمپر: .............................: ..........................     ولتاژ            كيلووات        توان: ....................................    

      شماره سريال: ......................................     فن : .........................................       

 مشخصات گيربکس : )درصورت وجود( :..............................................        -51

 .....    ..............................كارخانه سازنده: ...............................    كشور سازنده : ..................................         شماره سريال :....      

 مشخصات ترمز سيستم محركه : ........................................................................... -55

 ..................كارخانه سازنده: ...................................     كشور سازنده : ......مشخصات گاورنر : .........................................    -52

 شماره سريال :........................         سايز طناب فوالدي : ...........................         

 تعداد و ظرفيت قالبهاي آويز در سقف : ................./ ............................... كيلوگرم -55

 ...................................................        تعداد : .........................       سايز : .............................مشخصات طناب فوالدي :  -50

 متر ................................... كارخانه سازنده: ..................................      كشور سازنده : .......................       طول هر رشته :       

 مشخصات فلکه )هاي( هرزگرد : ................................................ -51

 ....................    ....كارخانه سازنده: ...................................      كشور سازنده : .........................  شماره سريال :..............      

 نوع سربکسل ها :......................................................................................................... -53
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 داخل چاه :  –پ 

 ...................... متر              ارتفاع چاله : ....................... مترابعاد چاه : .....................................   ارتفاع باالسري :  -5

 نوع سازه چاه آسانسور : ........................................... -2

محل و تعداد دريچه ها و در هاي اضطراري :  -5

................................................................................................................................................................. 

محل و تعداد دريچه هاي بازرسی :  -0

................................................................................................................................................................... 

تعداد : ..................................جفت                            مشخصات ريل راهنما كابين : ........................................................                -1

 كارخانه سازنده: ................................        كشور سازنده : ..........................سايز : .....................................      

 ......................................................................................  نوع كفشک هاي راهنماي كابين : ..     

            نوع روغن و سيستم روغنکاري : ............................................................................................          

تعداد : ..................................جفت                           تعادل : ...............................................               مشخصات ريل راهنما وزنه -3

 شور سازنده : ..........................كارخانه سازنده: ................................        كسايز : .........................................         

 نوع كفشک هاي راهنماي كابين : .................................................................................... 

 ...............                نوع روغن و سيستم روغنکاري : .........................................................................

 تعداد رشته : .................................           سايز : .................................مشخصات تراول كابل : .................................          -7

 طول : ............................................. متر    سازنده : ..........................      كارخانه سازنده: .............................        كشور    

 مشخصات ضربه گير كابين : .................................................................          -2

                                         كشور سازنده : ..........................   شماره سريال :.................................                                       كارخانه سازنده: .............................        

 . مشخصات ضربه گير وزنه تعادل : ....................................................... -0

 ..................                                                                                               كارخانه سازنده: ...............................       كشور سازنده : ..........................   شماره سريال :...............   

 درهاي طبقه : ....................................................................مشخصات  -51

 كارخانه سازنده: ...............................                        كشور سازنده : ..........................   

 ..................                       كارخانه سازنده قفل در : ..............................................   كشور سازنده قفل در : ...............................   

ت در مقاب حريق : ..................................................                             جهت بازشو : ...................................................................   مقاو   

 مقاومت در مقابل نفوذ شعله : ...............................................................................................

 

 

 سيستم شناسايی تراز طبقه :  -55

     .......................................................................................................................................... 

 مشخصات ترمز ايمنی وزنه تعادل )در صورت وجود(: ...................       -52

 ......................                   كشور سازنده : ...........................كارخانه سازنده: .................       

 نوع كفشک هاي راهنماي وزنه تعادل : .............................................   -55

               سريال :...........................................                                                                           شماره     نوع روغن و سيستم روغنکاري : ...........................................      

 

 كابين : -ت

متر                                   متر                    عمق : ....................... سانتیابعاد كابين :   عرض : ............................. سانتی -5

 متر ارتفاع : ................................. سانتی

 ......... كيلوگرم      وزن كابين با تزئينات : .................. -2

 مشخصات در )هاي( كابين : ......................................................    -5

 كارخانه سازنده: ................................                             كشور سازنده : .................................    

     قفل مکانيکی در) درصورت وجود(: ........................................................................                        كارخانه سازنده    

                                                                                                                                        كشور سازنده قفل مکانيکی در) درصورت وجود(  : ..........................................................................    
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 : ...................................................................................................... ) درصورت وجود( سريال قفل در     

 .......................جهت بازشو )ها( : ............................................................................................................     

 مترمتر        ارتفاع : ...................................... ميلیعرض : ........................ ميلی     

 هاي راهنماي كابين : ........................................        نوع كفشک -0

 ..............................................................................    نوع روغن و سيستم روغنکاري : .............................     

 تغذيه روشنايی كابين : ................. ولت  ....................... آمپر                             -1

 ..................سيستم اعالم خطر :.................................................-3

 مشخصات ترمز ايمنی كابين .................................................  -7

 ...................................                                                                        كارخانه سازنده: ................................         كشور سازنده : ..................................      شماره سريال :     

 

 آسانسور :تغييرات اساسی  -ث

 تاريخ :                                                    تغييرات :   

 تاريخ :                                                    تغييرات :   

 تاريخ :                                                    تغييرات :   

 تغييرات :                                 تاريخ :                      
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 هيدروليكنمونه شناسنامه اطالعاتی )فنی( آسانسور 

 :هيدروليك  مشخصات آسانسور -الف
 ....................          نوع كاربري آسانسور:    مسافر بر / باري مسافري / باري/ انواع ديگر ............................................................ -5

 ر ثانيه  سرعت: ................... متر ب -5ظرفيت: .............نفر ................ كيلوگرم             -2

 تعداد بازشو: ................... -1تعداد طبقه ها: ...................                           -0

 شاخص طبقات: .............................      -7طول مسير حركت: ................ متر                   -3

 سيستم نصب جک : مستقيم            غير مستقيم    -0                      تعداد در كابين: .............        -2

 شركت تأمين كننده: ........................................................... -55موقعيت جک:    كنار          زير                -51

 سال ساخت: .............................................  -55.......     شركت نصب كننده: .............................. -52

 شناسه ملی : .............................................  -51سال نصب: ....................................................       -50

 تاريخ بهره برداري : ...................................  -57................      تاريخ نصب : ................................. -53

 

 نيرو محركه: -ب
 ابعاد موتورخانه )درصورت وجود(: ...................................................................... -5

 محل قرار گيري موتورخانه )درصورت وجود(: .................................................    

 مشخصات تابلو فرمان: ...........................................................................................     -2

 .............         كشور سازنده : .......................كارخانه سازنده: ........................    

 شماره سريال :...............................................................................................         

 انواع ديگر ..............................         سيستم كنترل : كلکتيو سلکتيو          پوش باتن            كلکتيو داون     -5

هاي در نظر گرفته شده در تابلو فرما : حفاظت -0

................................................................................................................................................................................................. 

( : Optionsهاي اضافه تابلو فرمان )قابليت -1

.................................................................................................................................................................................................. 

ويا باطري اضطراري :   UPSمشخصات  -3

............................................................................................................................. ..................................................................... 

 انواع ديگر  ..........................................          valve        VVVF ع سيستم كنترل سرعت:      نو -7

 مشخصات اينورتر: ) درصورت وجود( ....................................................................  -2

 ...........    كشور سازنده : .......................... كارخانه سازنده: ........................    

 شماره سريال :......................................         

 مشخصات سيستم محركه : ......................................................................................  -0

 .............................          كشور سازنده : .........................كارخانه سازنده: ......    

 ولتاژ: ....................................             آمپر: .............................كيلووات               توان: ....................................     

 

 هيدروليک: ..........................................................................  مشخصات سيال -51

 ظرفيت : ........................... ليتر            مدل : ..........................................     

 شماره سريال: ......................................         

 فشار كاري سيستم  : ................................................................................... -55

 مشخصات شلنگ هيدروليک : .................................................................       -52

 طول : ..............................          قطر) سايز(  : ..........................................     حداكثر فشار مجاز : .......................          

 مشخصات جک :..................................................................................... -55

 تعداد : ..................................................       سايز : .......................................      

 كارخانه سازنده: ..................................       كشور سازنده : ........................     
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 شماره سريال: ......................................      طول پايه جک : .......................      

 مشخصات شير برقی:............................................................................................... -52

 ...................    كشور سازنده : ........................    شماره سريال : .......................................    كارخانه سازنده: .................      

 مشخصات شير فشار شکن : ...........................................................................          -55

 ....................................    كشور سازنده : ........................كارخانه سازنده:       

 شماره سريال :.......................................          

   مشخصات شير تركيدگی : .............................................................................             -50

 كارخانه سازنده: ....................................    كشور سازنده : ........................     

 شماره سريال : .......................................          

 ......................مشخصات گاورنر) درصورت وجود(  : ...................................................... -51

 ....................  كارخانه سازنده: ...................................   كشور سازنده : ....................................    شماره سريال :....      

 / ............................... كيلوگرمتعداد و ظرفيت قالبهاي آويز در كف / سقف : .................................. -53

 مشخصات طناب فوالدي) درصورت وجود(   : ...............................................................   -57

 ..........تعداد : ..................................................       سايز : .............................      

 كارخانه سازنده: ..................................       كشور سازنده : ........................     

 طول هر رشته : ................................... متر     

 ..........................مشخصات فلکه )هاي( هرزگرد : ...................................................... -52

 كارخانه سازنده: ...................................      كشور سازنده : .........................      

 شماره سريال :......................................          

 :.........................................................................................................نوع سربکسل ها ) درصورت وجود(  -50

 

 داخل چاه :  -پ 
 متر   يلیارتفاع باالسري : ...................... م      ابعاد چاه : .................................................................... -5

 مترارتفاع چاهک : ....................... ميلی    

 نوع سازه چاه آسانسور : ........................................... -2

 

محل و تعداد دريچه ها و درهاي اضطراري :  -5

........................................................................................................................................................................................................ 

هاي بازرسی : محل و تعداد دريچه -0

....................................................................................................................................................................................................... 

 ......... مشخصات ريل راهنماي كابين : ............................................... -1

 تعداد : ..................................جفت                      سايز : .........................................      

 كارخانه سازنده: ................................                  كشور سازنده: ..........................      

 هاي راهنماي كابين : .....................................................شکنوع كف     

            نوع روغن و سيستم روغنکاري : ............................................................................................          

      مشخصات ريل راهنماي وزنه تعادل) درصورت وجود( : ...............................................                                 -3

 تعداد : ..................................جفت                    سايز : .........................................     

 كارخانه سازنده: ................................                 كشور سازنده : ..........................    

 هاي راهنماي كابين : .................................................................................... نوع كفشک     

 ي : ......................................................................................                نوع روغن و سيستم روغنکار     

 مشخصات تراول كابل : ...........................................................................  -7

 .                         سايز : .........................................تعداد رشته : ................................    
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 كارخانه سازنده: .............................                        كشور سازنده : ..........................    

 طول : ............................................. متر     

 صات ضربه گير كابين : ................................................................. مشخ -2

 كارخانه سازنده: .............................                        كشور سازنده : ..........................    

 شماره سريال :.................................        

 مشخصات ضربه گير وزنه تعادل : ........................................................   -0

 كارخانه سازنده: ...............................                        كشور سازنده : ..........................     

 ....    شماره سريال :.............................     

 مشخصات درهاي طبقه : .................................................................... -51

 كارخانه سازنده: ...............................                        كشور سازنده : ..........................      

 كشور سازنده قفل در : ..........................                  كارخانه سازنده قفل در : ........................      

 ....مقاوت در مقابل حريق : .........................................        جهت بازشو : ...............................................      

 مقاومت در مقابل نفوذ شعله : ...............................................................................................      

 ....سيستم شناسايی تراز طبقه : ........................................................................................... -55

 مشخصات ترمز ايمنی وزنه تعادل )در صورت وجود(: ...................       -52

 كارخانه سازنده: .......................................                   كشور سازنده : ...........................       

 

 ...............................هاي راهنماي وزنه تعادل : ..............نوع كفشک -55

 .......................   نوع روغن و سيستم روغنکاري : ..................................................                      شماره سريال :............      

 ..............................................................................................مشخصات وسيله پاول ) درصورت وجود( :............................ -50

 ..........................    كارخانه سازنده: ...............................         كشور سازنده : ..........................         شماره سريال :.......      

 كابين : -ت
 ابعاد كابين :    -5

 متر متر      ارتفاع : ................................. سانتیمتر        عمق : ....................... سانتیعرض : .............................سانتی     

 وزن كابين با تزئينات : ........................... كيلوگرم       -2

 مشخصات در )هاي( كابين : ......................................................      -5

 ...........................كارخانه سازنده: ................................                             كشور سازنده : ......    

                    كارخانه سازنده قفل مکانيکی در) درصورت وجود(: ........................................................................            

                                                      ...........................................                                                                                  كشور سازنده قفل مکانيکی در) درصورت وجود(  : ...............................    

 .......سريال قفل در) درصورت وجود(  : ...............................................................................................    

 .................................جهت بازشو )ها( : ..................................................................................................    

 مترمتر               ارتفاع : ...................................... ميلیعرض : ...................................... ميلی    

 روغنکاري : ...........................................  هاي راهنماي كابين : ........................................     نوع روغن و سيستمنوع كفشک -0

 تغذيه روشنايی كابين : ................. ولت  ....................... آمپر                             -1

 سيستم اعالم خطر : ................................................................... -3

 خصات ترمز ايمنی كابين: .................................................مش -7

 كارخانه سازنده: ................................                   كشور سازنده : ..................................    

 شماره سريال :...................................        

 تغييرات اساسی آسانسور : -ث
 تاريخ :                                                    تغييرات :          

 تاريخ :                                                    تغييرات :          

 :    تاريخ :                                                    تغييرات       
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 رو متحرکپلکان برقی/پيادهنمونه شناسنامه اطالعاتی )فنی( 

 رو متحرک:برقی/پيادهپلکانمشخصات  -الف 

 تجاري/ عمومی Indoor/ Outdoor/Semi Outdoor                    :    رو متحركبرقی/ پيادهپلکان نوع -5

 ارتفاع: ............................ متر  -2

 سرعت: ................... متر بر ثانيه  -5

 طول افقی: ......................... متر -0

 عرض مفيد: ........................... متر    -1

 زاويه : ........................... درجه -3

 مشخصات فنی : –ب 

 ......................................................مشخصات تابلو فرمان:  -5

 كارخانه سازنده: ....................................             كشور سازنده : ................................    

 ابلو فرمان : ............................................................شماره سريال : ........................................             محل قرارگيري ت    

هاي در نظر گرفته شده در تابلو فرمان : حفاظت -2

...................................................................................................................................................................................................... 

( : Optionsهاي اضافه تابلو فرمان )قابليت -5

.................................................................................................................................................... ...................................................... 

 نوع سيستم كاهش مصرف انرژي :  -0

 دائم كار/ توقف و حركت / كاهش سرعت / انواع ديگر        ......................................................

 مشخصات اينورتر: ) درصورت وجود( ............................................  -1

 ...................................كارخانه سازنده: ....................................         كشور سازنده : ............................  شماره سريال : ......    

 يستم محركه : ..........................................................  مشخصات س -3

 كارخانه سازنده: ...................................          كشور سازنده : ...........................    

 آمپر: ................................: ...........................              ولتاژ          كيلوواتتوان: ...........................................    

 فن : ............................................           .......................        شماره سريال: ...............    

 .....................مشخصات گيربکس : )درصورت وجود( :................ -7

 كارخانه سازنده: ....................................        كشور سازنده : ..........................    

 شماره سريال : .........................................    
 .........       ولتاژ : ............................................مشخصات ترمز سيستم محركه )ترمز سرويس(: ............................ -2

 مشخصات ترمز كمکی ) در صورت وجود( :  ........................................................................................  -0

 ................................../ ................................. كيلوگرمهاي آويز در سقف : تعداد و ظرفيت قالب -51

           برقی / صفحه متحرك : ..............................   تعداد : ....................................................            مشخصات زنجير پلکان -55

 ه: ..................................        كشور سازنده : ..........................كارخانه سازند      

 ........ضريب ايمنی : ....................................        حداكثر بار قابل تحمل هر زنجير: .....................................      

    

 .                   كه: ..................................................      تعداد : .........................................................مشخصات زنجير نيروي محر -52

 .......................كشور سازنده : ....                       كارخانه سازنده: ..................................                   

 حداكثر بار قابل تحمل زنجير: ..........................................................................................          

 .................................................                    مشخصات زنجير نيروي هندريل: ..................................................     تعداد : ......... -55

 كشور سازنده : .........................                      كارخانه سازنده: ..................................                    

 .................................................................... حداكثر بار قابل تحمل زنجير: ....................      

 كننده : ..........................................      مشحصات پله / صفحه حمل -50

 .................................... رنگ : ....                    تعداد : ................................                                 
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 حداكثر بار قابل تحمل: ....................................................................................................      

 مشحصات هندريل : .......................................................................  -51

 .....حداكثر بار قابل تحمل: ....................................          رنگ/ جنس : .....................................................................          

هاي ايمنی :          تعداد و محل ميکروسوئيچ -53

.......................................................................................................................................................................... 

تعداد و محل سنسورهاي ايمنی :  -57

.......................................................................................................................................................................... 

 مشخصات سيستم گرمايش ايستگاه باال: .............................   -52

 آمپر ...............................................                                كيلووات..........................   توان .........      

 مشخصات سيستم گرمايش ايستگاه پايين: .........................   -50

 آمپر ...............................................                                كيلوواتتوان ...................................         

 مشخصات سيستم گرمايش ايستگاه ميانی: .........................    -21

 .....................................آمپر ..........                                كيلوواتتوان ...................................         

 مشخصات سيستم گرمايش شانه: ............................................     -25

 .آمپر ..............................................                                كيلوواتتوان ...................................         

 

 مشخصات ظاهري :  –پ 

 مشخصات نرده : ............................................................................. -5

  جنس : ..............................                                           ضخامت : ......................................     

 : ........................................................     Floor Coverمشخصات  -2

 بار قابل تحمل : ............................ حداقلجنس:..................................                                               

 .............................................   : صورت وجود()در مشخصات نورپردازي زير هندريل  -5

 .............ولتاژ :..................................                                            نوع : ..................................    

 : ........................................................ ت وجود(هاي جانبی و زيرين )در صورمشخصات نورپردازي ديواره -0

 .............ولتاژ :..................................                                            نوع : ..................................    

 : ...................................................................(ديواره داخلی )در صورت وجود مشخصات نورپردازي -1

   ............ولتاژ :..................................                                            نوع : ..................................    

 ........................................................ : صورت وجود()در  صفحه شانه مشخصات نورپردازي روي -3

 ..........ولتاژ :..................................                                           نوع : ...................................    

  : ................................... ندهكنيا صفحات حمل هامشخصات نورپردازي بين پله -7

 ...........ولتاژ :..................................                                           نوع : ...................................    

 ها: ....................................................................... مشخصات شانه -2

                                                               نگ : .............................................رجنس :..............................                                               
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 آسانسور ابعادي هايجدول   2 پيوست

 
چاه، چاهک، موتورخانه و كابين  براي BSIS04190-1و  1999با استفاده از استانداردهاي ايزو  در اين قسمت ابعاد پيشنهادي

 چهارمهاي دسته اول تا آسانسورهاي ساختمان ست. اين جدول مربوط بها آسانسـور ذكر گرديـده

هاي باالتر و سرعتدهد. ابعاد مربوط بهمتر بر ثانيه را پيشنهاد می 1/2ها ابعاد برخی از آسانسورها تا سرعت اين جدول :5تبصره 

ها و شركت بايد ازها مانند آسانسورهاي هيدروليک و بدون موتورخانه متناسب با طراحی آنانواع ديگر آسانسورها 

 گردد. مشاورين صاحب صالحيت اخذ 

هاي صاحب متر بر ثانيه به عنوان راهنما بوده و بايد مجدداً با شركت 1/2ابعاد مربوط به آسانسورهاي با سرعت بيش از  :2تبصره 

 صالحيت كنترل و هماهنگ گردد.

 شود.كيلوگرم پيشنهاد می 211متر بر ثانيه و بيشتر، حداقل ظرفيت آسانسور  1/2هاي براي سرعت :3تبصره 

عالوه بر انتقال مسافرين  كيلوگرم 351رود. ظرفيت می به كار عادي كيلوگرم فقط براي انتقال مسافريـن 011و  521ورهاي آسانس

هاي قابل جدا كيلوگرم براي حمل برانکارد با دسته 5111و آسانسور  و كالسکه بچه جايی افراد با صندلی چرخداربراي جابه عادي

 كاربرد دارد.و تاشو نيز شدن 

كيلوگرم  2111بيمارستانی و درمانی و ظرفيت  هاي بيمارستانی در مراكزتختانواع كيلوگرم بـراي حمل  2111و  5311آسانسورهاي 

 د.نكاربرد دار نيز پزشکی كمکی و وسايل پرسنلهمراه  براي حمل تخت بيمارستانی به

 : آسانسورهاي كنار هم داراي چاه مشترك

 باشد.متر فاصله بين مرز هر در چاه میميلی 211حداقل  عالوههاي هر آسانسور بهمجموع عرض چاهعرض كل چاه مشترك برابر با 
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 هاي ارتفاع باالسري، ارتفاع چاهك، ارتفاع كابين و در اندازه 5-2جدول پ
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 اندازه موتورخانه   2-2جدول پ

 ظرفيت اسمی )جرم(
سرعت 

nV اسمی

(m/s) 

 
كيلوگرم تا 5211

 كيلوگرم2111

4d×4b  

كيلوگرم تا 5271

 كيلوگرم5311

4d×4b  

كيلوگرم تا 211

 كيلوگرم5111

4d×4b  

كيلوگرم تا 521

 كيلوگرم351

4d×4b  

ابعاد موتور خانه  71/5-35/1 2111×5711 5211× 0011 5211× 0011 5111×1111

آسانسورهاي الکتريکی 

 )در صورت وجود(

1711×5511 1511×5111 1511 ×2711  1/5-1/2 

1711 ×5511 1711×5111 1711×5111  1/3-1/5 

 0/1-1/5 هاي مسکونی عرض يا عمق چاهدر ساختمان ×  2111

ابعاد موتور خانه 

آسانسورهاي 

 هيدروليک 

 )در صورت وجود(

 تغيير نمايند. udو  ubهاي متناسب با شرايط پروژه ممکن است اندازه

 باشد.میمتر كليه ابعاد بر حسب ميلی
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 سقف كاذب -2 قطعات دكور -1

 عرض كابين -1b ديواره كابين -3

2b- 1 عرض وروديd- عمق كابين 

3h- 4 ارتفاع وروديh- ارتفاع كابين 

 

 هاي كابين و ورودياندازه  5-2پ شکل
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 باالترين توقف آسانسور - d موتورخانه -1

 ترين توقف آسانسورپايين - e دريچه افقی -2

3b- 1 عرض چاهh- تواند در هر يک از وجوه آن افزايش يابد(ارتفاع باالسري )فضاي موتورخانه می 

4b- 2 عرض موتورخانهh- ارتفاع موتورخانه 

2d- عمق چاه a - شود.میظرفيت و نوع در مشخصتناسب با جزئيات ورودي كه 

3d- ارتفاع چاهک b- بينی گردد كه در تصوير نشان داده نشده است.بايد براي دسترسی به موتورخانه ديد مناسب پيش 

4d- عمق موتورخانه c- كندیمسقف و موتورخانه كه الزامات استاندارد را برآورد زير و  شدهتمامكف بين عمودي  فاصلهكمترين 

 آسانسور كششی با موتورخانه  2-2شکل پ
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 آسانسور هيدروليك با موتور خانه  3-2پشکل 
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 ارتفاع باالسري -1h موتورخانه -1

3b- 2 عرض چاهh- ارتفاع موتورخانه 

4b- عرض موتورخانه c -  (51رك راهنماي مبحث )جرئيات ورودي چاه متناسب با ظرفيت و نوع در مشخص شود 

2d- عمق چاه 
 d-  بينی گردد. )در تصوير نشان اين مبحث پيش 0-1-2-2-51براي دسترسی به موتورخانه بايد در مناسب با بند

 داده نشده است(

3d- ارتفاع چاهک  e-  كند.شده موتورخانه و سقف آن كه الزامات استاندارد را برآورده میكمترين فاصله عمودي بين كف تمام 

4d- يادآوري:    عمق موتورخانه 

ور ترين توقف آسانسدر آسانسورهاي هيدروليک محل قرارگيري موتورخانه ترجيحاً در پشت يا كنار چاه و در پايين

 بينی گردد.پيش

a- باالترين توقف 

b- ترين توقفپايين    
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 سري )ب( (الف) سري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسورهاي ساختمان مسکونی  4-2پشکل 

 

 متر بر ثانيه مناسب هستند. 1/2: اين آسانسورها تا سرعت 5توجه 

 ( به نوع طراحی بستگی دارد. ب( يا سري )الف: انتخاب سري )2توجه

اند براي استفاده افراد ناتوان با صندلی چرخدار ( با عالمت      مشخص شدهب( و سري )الفسري ): آسانسورهايی كه در 5توجه

متر ميلی 011هاي طراحی بستگی دارد. بازشوي متر به اندازهميلی 011يا  211مناسب هستند انتخاب بازشوي در، با عرض 

 اولويت دارد. 

 ها مستقل از نوع سيستم محركه داده شده است. اي فوق، اندازهه: عليرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکل0توجه 

 متر در نظر گرفته شده است.ميلی 311  ×2111: برانکارد بر اساس اندازه 1توجه 

 مترميلی2511متر و ارتفاع بازشو ميلی2211متر، ارتفاع كابين ميلی 211 سري )الف(: عرض بازشو

 مترميلی2511متر و ارتفاع بازشو ميلی2211فاع كابين متر، ارتميلی011 سري )ب(: عرض بازشو

c  مترميلی 311  ×2111: اندازه برانکارد 
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 آسانسور با كاربرد عمومی  1-2پشکل 

 شود(به عرض و عمق چاه اضافهمتر ميلی 511هاي بيشتر برثانيه مناسب هستند )براي سرعتمتر 1/2: اين آسانسورها تا سرعت 5توجه

 ( به نوع طراحی بستگی دارد. پ( يا سري )ب( يا سري )الف: انتخاب سري )2توجه

اند براي استفاده افراد ناتوان با صندلی ( با عالمت      مشخص شدهپ( و سري )ب( و سري )الف: آسانسورهايی كه در سري )5توجه

 011هاي طراحی بستگی دارد. بازشوي متر به اندازهميلی 011يا  211ا عرض چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوي در، ب

 متر اولويت دارد. ميلی

 اند براي مانور صندلی چرخدار )سه نقطه چرخش( نيز مناسب هستند: آسانسورهايی كه با عالمت *     مشخص شده0توجه

 مترميلی 211: عرض باز شوي سري )الف(

 متر ميلی 011: عرض باز شوي سري )ب(

 مترميلی 5511: عرض باز شوي سري )پ(

d مترميلی 2511متر، ارتفاع بازشوي ميلی 2211: ارتفاع كابين 

e مترميلی 2511متر، ارتفاع بازشوي ميلی 2511: ارتفاع كابين 

 

 سري )الف(

 (بسري )

 (پسري )
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 آسانسورهاي با ترافيك سنگين  6-2پ شکل

 

  .متر باشدميلی 2511و ارتفاع ورودي بايد  مترميلی 2011ارتفاع كابين بايد 

 متر بر ثانيه مناسب هستند. 3متر بر ثانيه تا سرعت  1/2ها  : به دليل ابعاد بزرگ كابين اين آسانسورها براي سرعت5جهتو

 هستند.اند براي مانور صندلی چرخدار )سه نقطه چرخش( نيز مناسب مشخص شده : آسانسورهايی كه با عالمت     2توجه

a : متر بر ثانيه 1/2كيلوگرم و سرعت  5271فقط براي آسانسورهاي با ظرفيت 
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 آسانسورهاي بيمارستانی  7-2پشکل 

 باشد.متر ميلی 2511متر و ارتفاع بازشو بايد ميلی 2511ارتفاع كابين بايد 

 هستند.متر بر ثانيه و كمتر از آن مناسب  1/2: اين آسانسورها براي سرعت 5توجه

 .رودهاي داخل پرانتز براي آسانسورهاي هيدروليک با جک پهلو بکار می: اندازه2توجه

 .داند براي مانور صندلی: مدار )سه نقطه چرخش( نيز مناسب هستنمشخص شده  : آسانسورهايی كه با عالمت     5توجه

 ها مستقل از نوع سيستم محركه داده شده است.: عليرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکلهاي فوق، اندازه0توجه

تواند براي هماهنگی با ساير آسانسورهاي با درِ وسط بازشو مشابه در گروه و شو میوسط باز كيلوگرم با درِ 5271: آسانسور 1توجه

 شود.استفاده متر ميلی 311× 211براي حمل برانکارد با ابعاد 

a مترميلی 011×2111: تخت به ابعاد 

b:  مترميلی 5111×2511تخت به ابعاد 

c متر به همراه تجهيزات اضافیميلی 5111×2511: تخت به ابعاد 
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 هاعالئم و نشانه   3پيوست 

 

 

 خطر سقوط اجسام

 

 )ولتاژ باال( خطر برق

 

 افتادنخطر 

 

 مجاز ممنوعورود افراد غير 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiztcbIgvDWAhXFvxQKHbxwDmcQjRwIBw&url=https://capsafe.com.au/products/safety-signs/&psig=AOvVaw2XgL9RpQCHshN52Qihndtu&ust=1508067232662461
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiukLzV5_DWAhWFtRQKHT3fBzcQjRwIBw&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.keysigns.co.uk/signs-c2/safety-signs-c3/hazard-warning-signs-c4/drop-below-warning-signs-c25/risk-of-falling-signs-p324&psig=AOvVaw0_VeCncjNkdQ_amT_4ihak&ust=1508094335081468&psig=AOvVaw0_VeCncjNkdQ_amT_4ihak&ust=1508094335081468
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDM1MA==/z/OtEAAOxyRhBS-uE4/$_3.JPG?set_id=2&imgrefurl=http://www.ebay.co.uk/bhp/health-and-safety-poster&docid=VXZ3k8U1KELOkM&tbnid=khc2wbEvPPMoCM:&vet=10ahUKEwiXifHkiPDWAhUEC8AKHeYKAqg4yAEQMwg8KDowOg..i&w=350&h=500&bih=796&biw=1368&q=hse sign&ved=0ahUKEwiXifHkiPDWAhUEC8AKHeYKAqg4yAEQMwg8KDowOg&iact=mrc&uact=8
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 خطر

 

 استفاده از كاله ايمنی اجباري است

 

 بگيريد دستگيره ) نرده( را

 
 

 احتياط

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA2emIhvDWAhXJQBQKHe_JBokQjRwIBw&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://clipart-library.com/caution-signs.html&psig=AOvVaw2XgL9RpQCHshN52Qihndtu&ust=1508067232662461&psig=AOvVaw2XgL9RpQCHshN52Qihndtu&ust=1508067232662461
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/images/warning-general-2.gif&imgrefurl=http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/safetysigns/warning.htm&docid=zaDbuxi9-WX2wM&tbnid=qH6si0z3uDzxPM:&vet=10ahUKEwih5t2ugvDWAhXFIcAKHWCpDCwQMwjbAShGMEY..i&w=380&h=340&bih=796&biw=1368&q=sign&ved=0ahUKEwih5t2ugvDWAhXFIcAKHWCpDCwQMwjbAShGMEY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://nationalsafetysigns.com.au/wp-content/uploads/2016/05/M1891-Head-Protection-on-this-site.png&imgrefurl=https://nationalsafetysigns.com.au/product-category/mandatory-signs/&docid=-oWQTmtalvSWZM&tbnid=j8V9Djq-FBndbM:&vet=10ahUKEwjSpN-KhfDWAhWnA8AKHZF3BP44ZBAzCBkoFzAX..i&w=1181&h=779&bih=796&biw=1368&q=sign&ved=0ahUKEwjSpN-KhfDWAhWnA8AKHZF3BP44ZBAzCBkoFzAX&iact=mrc&uact=8
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 از ليفتراك استفاده نشود

 

 سانسور حمل ويلچرآبه سمت 

 

 سانسورآ

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/images/prohibition-industrial-2.gif&imgrefurl=http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/safetysigns/prohibitory.htm&docid=9rnqBQ6M4p7xrM&tbnid=8dX8WAQdQFFIwM:&vet=10ahUKEwiHpLCohvDWAhVrKMAKHcNwBtQ4rAIQMwgnKCUwJQ..i&w=380&h=381&bih=796&biw=1368&q=sign&ved=0ahUKEwiHpLCohvDWAhVrKMAKHcNwBtQ4rAIQMwgnKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://guideimg.alibaba.com/images/shop/2016/10/25/65/compliancesigns-acrylic-ada-elevator-sign-9-x-6-inch-tactile-braille-blue_28673065.jpeg&imgrefurl=https://guide.alibaba.com/shopping-guides/elevator-sign.html&docid=iBjsiFQrnLGtCM&tbnid=b--fBBctPjTY8M:&vet=10ahUKEwiQpv_DivDWAhUGKMAKHa1oCXgQMwjiASglMCU..i&w=342&h=342&bih=796&biw=1368&q=elevatorsign&ved=0ahUKEwiQpv_DivDWAhUGKMAKHa1oCXgQMwjiASglMCU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwio3YD8ivDWAhVInRQKHYf2AnEQjRwIBw&url=https://www.safetysupplywarehouse.com/ELEVATOR_ADA_SIGN_6_X_9_p/ada-113.htm&psig=AOvVaw2CbaoxGa0LPP5fsJbyBkCo&ust=1508069424863707
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 سانسور استفاده نشودآدر زمان حريق از 

 

 برقیپلکان

 

 برقی ممنوع استپلکاننشستن روي پله, 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-do-not-use-elevator-sign-in-case-of-fire-use-stairs-do-not-use-lift-sign-vector-illustration-506412571.jpg&imgrefurl=https://www.shutterstock.com/image-vector/do-not-use-elevator-sign-case-506412571&docid=CQupMDYt_q9puM&tbnid=-tY9r_fj6v_bZM:&vet=10ahUKEwjhyuSji_DWAhVGL8AKHQvPAVI4ZBAzCAUoAzAD..i&w=1500&h=1101&bih=796&biw=1368&q=elevatorsign&ved=0ahUKEwjhyuSji_DWAhVGL8AKHQvPAVI4ZBAzCAUoAzAD&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://c1.staticflickr.com/4/3163/2285257955_13d8c781b2.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/ronin691/2285257955&docid=6LQHLzVa6OszKM&tbnid=NisXhOoLoYlrLM:&vet=10ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCCIoIDAg..i&w=500&h=500&bih=796&biw=1368&q=escalator sign&ved=0ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCCIoIDAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://marketplace.canva.com/MACHeVFtEnI/1/thumbnail_large/canva-no-sitting-on-escalator-sign-MACHeVFtEnI.png&imgrefurl=https://www.canva.com/icons/signs-symbols/MACHeVFtEnI-no-sitting-on-escalator-sign/&docid=RTOO8nRlp-wZSM&tbnid=k6INSYAL0KjPSM:&vet=10ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCBQoEjAS..i&w=550&h=550&bih=796&biw=1368&q=escalator sign&ved=0ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCBQoEjAS&iact=mrc&uact=8
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 نزديک نکنيد برقیپلکانپا را به ديوار كناري 

 
 

برقی جابجا پلکانحيوانات را به نحو مناسب با 

 كنيد

 

 برقی را نگه داريدلکاندستگيره پ

 مواظب كودكان باشيد

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.healthandsafetysigns.co.uk/wp-content/uploads/2015/08/LIFT0019-Converted-400x534.jpg&imgrefurl=https://www.healthandsafetysigns.co.uk/lift-escalator-signs/&docid=XxZj2G2AQB8QUM&tbnid=zIKv3izyA1lN9M:&vet=10ahUKEwiqqtuUjPDWAhUpDsAKHXJPAd4QMwhtKBswGw..i&w=400&h=534&bih=796&biw=1368&q=escalator sign&ved=0ahUKEwiqqtuUjPDWAhUpDsAKHXJPAd4QMwhtKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS49XojPDWAhWC7BQKHa3TBdsQjRwIBw&url=https://www.healthandsafetysigns.co.uk/lift-escalator-signs/&psig=AOvVaw1Je4RFS_b3-x0Ymcju5qc0&ust=1508069862749048
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.lastingimpressionsonline.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/85e4522595efc69f496374d01ef2bf13/0/6/06574.jpg&imgrefurl=https://www.lastingimpressionsonline.co.uk/face-direction-of-travel-escalator-sign.html&docid=tGholvCntmubMM&tbnid=ebUKmcX9sIUHVM:&vet=10ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCCAoHjAe..i&w=600&h=600&bih=796&biw=1368&q=escalator sign&ved=0ahUKEwjE8_OhjPDWAhXEKsAKHW0BCKo4ZBAzCCAoHjAe&iact=mrc&uact=8
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 دكمه توقف اضطراري

 

 سانسورآدكمه بستن و باز نگه داشتن در 

 

 دوطرفهمکالمه 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.matthewflickinger.com/blog/pics/2007/08/proposed-elevator-door-buttons.gif&imgrefurl=http://www.matthewflickinger.com/blog/archives/2007/08/06/hold_the_elevator_buttons.asp&docid=locqT_hCOmF_6M&tbnid=Jw7mg5KoPopsrM:&vet=10ahUKEwiKteatj_DWAhVBC8AKHRi1CnoQMwhrKDwwPA..i&w=300&h=150&bih=796&biw=1368&q=elevator door close sign&ved=0ahUKEwiKteatj_DWAhVBC8AKHRi1CnoQMwhrKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://images.mydoorsign.com/img/lg/S/Telephone-Engraved-Sign-SE-1124.gif&imgrefurl=https://www.mydoorsign.com/Door-Signs/Telephone-Location-Signs.aspx&docid=jt8MT2GLD_ft7M&tbnid=bZ_Vldr0Ss0pMM:&vet=10ahUKEwjslY_qkfDWAhVqLMAKHdgbBo0QMwjrAShOME4..i&w=400&h=400&bih=796&biw=1368&q=intercom sign&ved=0ahUKEwjslY_qkfDWAhVqLMAKHdgbBo0QMwjrAShOME4&iact=mrc&uact=8
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 اخبار زنگ

 

 مجاز بار و ليفتراكميزان وزن 

 

 حداكثر ظرفيت كابين

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1442480/188895332/stock-vector-ringing-bell-icon-alarm-sign-188895332.jpg&imgrefurl=https://www.shutterstock.com/image-vector/alarm-sign-icon-688035244&docid=iIOAjReRf2Rh-M&tbnid=OM7Kx9T2wBLn7M:&vet=10ahUKEwj0zb-TkvDWAhUJK8AKHbzABEsQMwiAASgYMBg..i&w=450&h=470&bih=796&biw=1368&q=alarm sign&ved=0ahUKEwj0zb-TkvDWAhUJK8AKHbzABEsQMwiAASgYMBg&iact=mrc&uact=8
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 سيگار نکشيد

 

 نشويد آسانسورمانع بسته شدن در 

 

 را با فشار باز نکنيد آسانسوردر 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji0-WR5_DWAhUNS5oKHeofAbsQjRwIBw&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.hse.gov.uk/workplacetransport/safetysigns/prohibitory.htm%26psig%3DAOvVaw2v-6bt_hPOBnRnC3o8VYDx%26ust%3D1508094251848970&psig=AOvVaw2v-6bt_hPOBnRnC3o8VYDx&ust=1508094251848970
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju1PGBgPHWAhWMPFAKHYGiAkIQjRwIBw&url=https://guide.alibaba.com/shopping-guides/china_elevator-door.html&psig=AOvVaw0WN2rmvrPamfL8AUV-X3LL&ust=1508100867977040
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis96XNgPHWAhXOfFAKHa4aBjQQjRwIBw&url=https://guide.alibaba.com/shopping-guides/china_elevator-door-photocell.html&psig=AOvVaw0WN2rmvrPamfL8AUV-X3LL&ust=1508100867977040
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 سانسور تکيه ندهيدآبه در 

 

 از ايستادن در اين محل خودداري نماييد

 روي اين محل راه نرويد

 

 محل مجهز به دوربين مداربسته است

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis96XNgPHWAhXOfFAKHa4aBjQQjRwIBw&url=https://guide.alibaba.com/shopping-guides/china_elevator-door-photocell.html&psig=AOvVaw0WN2rmvrPamfL8AUV-X3LL&ust=1508100867977040
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiWm86Cg_HWAhUHJ1AKHfgGDFAQjRwIBw&url=http://clipart-work.net/clipart/do-not-walk-clipart.html&psig=AOvVaw156eDQBQBHrPq3pl1UEWN1&ust=1508101710201612
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 فارسیبه انگليسی نامهواژه

 
 Angle of Inclination زاويه شيب

 Available car area سطح مفيد كابين

 Buffer گيرضربه

 Car, cabin كابين

 Car Door در كابين

 Car frame, car sling  يوك كابين

 Collective down پايينكن رو بهجمع

 Collective selective كن انتخابیجمع

 Collective up باالكن رو بهجمع

 Comb شانه ثابت

 Compensating Chain or Rope زنجير جبران )سيم بکسل جبران(

 Counter weight وزنه تعادل )كششی(

 Day Hospital-Day Clinic هاي درمان سرپايیبيمارستان

 Door open with extended time مدت طوالنی بسته شدن درب

 Earth زميناتصال 

 Elevator, Lift آسانسور

 Escalator برقی پلکان

 Fireman Switch نشانكليد آتش

 Group Control فراخوانی گروهی

 Guide Rails هاي راهنماريل

 Handrail دستگيره

 Headroom-Over Head Space باالسري

 Heavy duty پركار

 Hydraulic Lift آسانسور هيدروليکی

 Instantaneous ايلحظه آنی يا

 Instantaneous with Buffer گيرآنی با ضربه

 Landing or Hoist way Doors درهاي طبقات

 Lift Control Unit تابلو كنترل آسانسور

 Machine room موتورخانه

 Main Floor طبقه اصلی ورودي

 Moving walk-Auto walk رو متحركپياده

 Nominal Speed  اسمیسرعت 

 switch Operator key ديدهكليد كاربران آموزش

 Over Load سيستم اضافه بار
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 Outdoor محيط روباز

 Over speed governor كننده مکانيکی سرعتكنترل

 Pallet كنندهصفحه حمل

 Pit چاهک

 Progressive or Gradual تدريجی

 Push button ساده )پوش باتن(

 Rail brackets هانگهدارنده ريل

 Rated speed اسمیسرعت 

 Re-Leveling تراز طبقه شدن مجدد

 Rupture valve شير اطمينان

 Safety Gear System ترمز ايمنی )پاراشوت(سيستم 

 Serviceman تعميركار

 Shaft-Hoist way چاه

 Step برقی پلکانپله، محل ايستادن افراد روي 

 Tower crane جرثقيل برجی

 Traction Lift آسانسور كششی

 Travel Height طول مسير حركت

 Variable Voltage-Variable Frequency ولتاژ و فركانس متغير
(VVVF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


