موارد بررسی مبحث آسانسورها
خواهشمند است ،مشاوران و طراحان محترم در تهیه نقشه های فاز

 2نسبت به موارد بررسی

آسانسور یا آسانسورها در ساختمان طبق مندرجات زیر که بر اساس مقررات ملی ساختمان تهیه
گردیده ،توجه فرمایند.

 -1هعواری
 ارائِ هحاسثات ٍ تَضیحات در خصَص تزًاهِ (سطح ویفی ) ،تعییي تعذا د ،ظزفیت ،سزعت ،اتعاد واتیي ٍ چاُ ،ارتفاعتاال سزی ٍ ًَع در آساًسَر یا آساًسَرّا.
 تعییي هحل ٍ چیذهاى آساًسَر یا گزٍُ آساًسَرّا ،عوك راّزٍ . رعایت استاًذارد ّا در هَرد اتعاد چاُ ،هصزف هصالح هماٍم در تزاتز حزیك در دیَارُ چجشئیات اجزای چاّه ٍ وف آى.

اًُ ،اسن واری دیَارُ چاُ،

 -2ساسُ
 تعییي عوك چاُ آساًسَر هطاتك هثحث  ،15تار آساًسَر هطاتك هثحث  ،15ضزیة ضزتِ تز اساس هثحث .6 پیش تیٌی ٍرق ّای هذفَى در تتي در وف چاٍُ ،رق ّای هذفَى در پیشاًی تیز یا دال در ساسُ ّای تتٌی . طزاحی ساسُ هًََریل یا لالب تا ظزفیت هٌاسة در هَتَرخاًِ . -اعوال تار آساًسَر در آخزیي تزاس در هذل ساسُ .

 -3تزق
 تغذیِ الىتزیىی (واتل ٍ حفاظت)ًَ ،ع راُ اًذاسی ،پَشش تزق اضطزاریًَ ،ع سیستن فزاخَاى . رٍشٌایی هَتَرخاًِ ٍ چاُ ،تزق رساًی تَْیِ ٍ پزیش . اعالم حزیك هَتَرخاًِ ٍ چاُ ،ایٌتزالن تا تاتلَی اعالم حزیك . اًتخاب ٍ تعییي تجْیشات جاًثی هاًٌذ سًگ اخثار ،تلفي ،ا یٌتزالن لفل در ،چشن الىتزًٍیىی ،سیستن صَتی ،اهىاًاتّذایت تِ ٌّگام لطع تزق.

 -4هىاًیه
 لذرت هَتَر. اتعاد هَتَرخاًِ ،تزرسی اجشائ هَتَر خاًِ (سىَ ،هًََریل ،در.)... ، تجْیشات هىاًیىی جاًثی (تزهش ایوٌی ،ضزتِ گیز.)... ، -تخلیِ َّای چاُ ،هَتَرخاًِ ٍ واتیي.

چک لیست هشخصات آساًسَر در ساختواًْای هسکًَی (هعواری)
پالک ثثتی:

ًام هالک:

تاریخ:

شوارُ ردیف:

هشخصات ساختواى :
طثقِ اصلی ٍرٍدی:

تعذاد طثقات تاالی ٍرٍدی:

طَل هسیر حرکت:

تعذاد اتاق خَاب:

تقریة ساکٌیي ّر اتاق:

ترآٍرد ساکٌیي کل ساختواى:

اًتخاب آساًسَر :
دٍم □

دستِ تٌذی ساختواى از ًظر تردد :اٍل □

سَم □

چْارم □

سطح کیفیت (زهاى اًتظار ):

هٌحٌی هَرد استفادُ ترای هحاسثِ تعذاد ٍ ظرفیت (شوارُ صفحِ در پیَست  3هثحث  15رکر شَد) :
تعذاد آساًسَر:

ظرفیت (کیلَ گرم ) :

ظرفیت (تعذاد هسافر ):

آیا الساهات اٍلیِ (تٌذ  )2-2-15در ساختواى صذق هی کٌذ ؟ تلی □

سرعت :

خیر □

در صَرت پاسخ هثثت شوارُ تٌذ رکر شَد ٍ ردیف زیر تکویل گردد :
تعذاد آساًسَر:

ظرفیت (تعذاد مسافر ):

ظرفیت (کیلَ گرم ):

ًَع چیذهاى :تکی □ گرٍّی در کٌار ّن □ گرٍّی رٍترٍی ّن □

سرعت:

هجسا □

هشخصات آساًسَر ٍ چاُ
آساًسَر شوارُ:
تار ًاهی:

شوارُ جذٍل هَرد استفادُ تر اساس پیَست  4هثحث :15
سرعت ًاهی:

تعذاد هسافر:

ًَع آساًسَر :الکتریکی □ ّیذرٍلیکی □
اتعاد چاُ :عرض :

عوك :

ًازک کاری چاُ:

سرعت ًاهی:

تعذاد هسافر:
عوك :

اتعاد داخلی کاتیي :عرض:

عوك :

ارتفاع :

عوك چاّک:

ًازک کاری چاّک:

ارتفاع :
تاالسری :

عوك راّرٍ:

شوارُ جذٍل هَرد استفادُ تر اساس پیَست  4هثحث :15
سرعت ًاهی:

تعذاد هسافر:

ًَع آساًسَر :الکتریکی □ ّیذرٍلیکی □
ًازک کاری چاُ:

عوك راّرٍ:

ًَع در :دٍ لٌگِ از ٍسط تاز □ دٍ لٌگِ یک سهت تاز □ یک لٌگِ □
اتعاد در :عرض :

آساًسَر شوارُ:

اتعاد چاُ :عرض :

تاالسری :

شوارُ جذٍل هَرد استفادُ تر اساس پیَست  4هثحث :15

ًازک کاری چاُ:

تار ًاهی:

ارتفاع :

عوك چاّک:

ًازک کاری چاّک:

ًَع آساًسَر :الکتریکی □ ّیذرٍلیکی □
اتعاد چاُ :عرض :

عوك :

ًَع در :دٍ لٌگِ از ٍسط تاز □ دٍ لٌگِ یک سوت تاز □ یک لٌگِ □
اتعاد در :عرض :

آساًسَر شوارُ:
تار ًاهی:

اتعاد داخلی کاتیي :عرض:

ارتفاع :

عوك :

اتعاد داخلی کاتیي :عرض:

ارتفاع :

عوك :

ًَع در :دٍ لٌگِ از ٍسط تاز □ دٍ لٌگِ یک سوت تاز □ یک لٌگِ □
اتعاد در :عرض :

ًازک کاری چاّک:

ارتفاع :

عوك چاّک:

تاالسری :
عوك راّرٍ:

