
 بنام خدا

:برخی نکات قابل توجه در اجرای آسانسور که جهت دریافت گواهینامه استاندارد ، رعایت آنها الزامی می باشد  

 :نکات عمومی

ًفرُ  8.)هتر هی تاشذ 40/1*  60/1ًفرُ  4ترای دریافت استاًذارد آساًسَر  ساختواًْای هسکًَی حذاقل اتؼاد آساًسَر (1

 (هتر 80/1*  90/1

 .هی تاشذ( ساًتی هتر 160*150)ًفرُ  5آل ترای چاُ آساًسَر اتؼاد ایذُ  (2

ساًتی  50ساًتی هتر ٍ ارتفاع پلِ ّا از کف خرپشتِ ّا تا هحل ًصة هَتَر حذاکثر  180ارتفاع هَتَرخاًِ از هحل ًصة هَتَر حذاقل  (3

 (هتر 80/2ارتفاع خرپشتِ تا زیر سقف حذاقل ).هتر تاشذ

 .هٌشاء گرد ٍ غثار است ًثاشذ دیَار چاُ آساًسَر از هصالحی کِ (4

 .اؽ داخل کاتیي ٍ زًگ ّشذار در هذار تاطری تاشذ ٍ کار کٌذدر ٌّگام قطغ ترق ساختواى چر (5

ساًتی هتر جْت  80ساًتی هتر فاصلِ تاشذ ًردُ هحافظ تِ ارتفاع  30رٍی کاتیي آساًسَر در سوتی کِ از دیَار چاُ تیش از  (6

 .شَدهحافظت از تازرسی ٍ سرٍیس کار ًصة 

 .دارای تَْیِ تاشذ هَتَرخاًِ (7

 .ًردُ ّای پلِ هٌتْی تِ هَتَرخاًِ ًصة شذُ تاشذ (8

 .کلیذ رٍشٌایی ٍرٍدی هَتَرخاًِ در پاگرد پاییي ًصة شَد (9

 .ساًتی هتر تاشذ 60*180درب هَتَرخاًِ تِ سوت تیرٍى تاز شَد ٍ اتؼاد آى  (10

 .رٍی درب هَتَرخاًِ ػالئن ّشذار ًصة شَد (11

 .لت قفل ًذاشتِ تاشذب هَتَرخاًِ حادر (12

 (ترجیحاً سٌگ هرهریت.)ٍ هَاد قاتل اشتؼال ًثاشذ MDFکف کاتیي از  (13

ساًتیوتر تاالتر از کف تاشذ تا جسوی در اثر خَردى پای شخصی تِ آى در  5سَراخ ّای هَجَد در کف هَتَرخاًِ لثِ ّای  (14

 .داخل کاتیي ًیافتذ

 .د ًرم پَشاًذُ شَد تا تِ سرٍیسکار ٍ تازدیذ کٌٌذُ آسیة ًرساًذلثِ ّای تیس شاسی کِ هَتَر رٍی آى ًصة شذُ تا هَا (15

 .ساًتیوتر تاشذ 10ٌّگام ایستادى آساًسَر در پاییي تریي طثقِ فاصلِ پاراشَت از کف چاّک حذاقل  (16

 ...(اػن از لَلِ ّای فاضالب ٍ .)ّیچ گًَِ تجْیسات ٍ تأسیسات غیر از خَد آساًسَر در داخل چاّک هَجَد ًثاشذ (17

 .قف هَتَرخاًِ قالب ًصة شَد ٍ ظرفیت آى تِ کیلَگرم تِ اتیکت قلسی رٍی آى ًصة شَددرس (18

 .ساًتیوتر تاشذ 140آساًسَر حذاقل ( چالِ)ارتفاع چاّک  (19

 (دریچِ ّای تازدیذ ٍ سَراخ ّای ػثَر سین ّا –غیر از درّای طثقات ) دیَار چاُ فاقذ ّر گًَِ شکاف یا حفرُ تاشذ  (20

 .ِ ٍ قاتل تَْیِ تاشذقشٌایی در ّر طثچاُ آساًسَر دارای رٍ (21

 .هتر تاشذ 80/2( زیر سقف)حذاقل ارتفاع خرپشتِ  (22



 :نکات اختصاصی برای رشته تاسیسات الکتریکی

 .پزیش چاٞه در ٔحُ ٔٙاسة ٘ػة ضٛد (1

 .جّٛی درب عثمات رٚضٙایی وافی تاضذ (2

 .آسا٘سٛر ٕٔىٗ ٕ٘ی تاضذغیز ٔزتثظ تا ( سیٓ ٚ ِِٛٝ)چاٜ ٚ چاٞه ٔختع آسا٘سٛر تٛدٜ ٚ عثٛر ٚسایُ  (3

 .سیٓ ٞای ٔزتٛط تٝ سیستٓ آسا٘سٛر تایذ در وا٘اَ تاضٙذ (4

رٚضٙایی چاٜ تایذ اس عزیك یه الٔپ در حذاوثز ٘یٓ ٔتزی پاییٗ چاٜ ٚ یه الٔپ در حذاوثز ٘یٓ ٔتزی سیز چاٜ ٚ تٝ  (5

 .ٛداسای ٞز ٞفت ٔتز یه الٔپ تأٔیٗ ضٛد، ٔطزٚط تز آ٘ىٝ رٚضٙایی تٝ غٛرت وافی تأٔیٗ ض

 .در ٔذار تاضذ ٚ وّیذ آٖ حتٕا در ٔٛتٛرخا٘ٝ تاضذ 1-0رٚضٙایی چاٜ تایذ دائٕی تٛدٜ ٚ تا لغع وّیذ  (6

 .عذد ٚ ٞٓ راستا تاضٙذ 2تعذاد وّیپس سیٓ واتّٟا حذالُ  (7

 .سیٓ ٞای جعثٝ تاتّٛ فزٔاٖ ٚ جعثٝ رٚیشیٖٛ ضٕارٜ ٌذاری ضٛ٘ذ (8

عثٛر اس حزیٓ خػٛغی ٔٙشَ تاضذ ٚ وّیذ آٖ در اتتذای ٔسیز  ٔسیز دستزسی تٝ ٔٛتٛرخا٘ٝ تایذ وأالً ایٕٗ ٚ تذٖٚ (9

 .ٔٛتٛرخا٘ٝ تاضذ

 . سیٕٟای داخُ ٔٛتٛرخا٘ٝ تایذ در داخُ وا٘اَ یا ِِٛٝ ٔخػٛظ تاضٙذ (10

عذْ عثٛر اس آٖ تٝ پطت . )ٔٛتٛرخا٘ٝ ٔختع آسا٘سٛر ٔی تاضذ ٚ تزدد اس آٖ تزای اٞذاف دیٍز ٕٔىٗ ٕ٘ی تاضذ (11

 (ٞای اضافی ٔا٘ٙذ آ٘تٗ ٔزوشی تاْ، عذْ ٚجٛد ِِٛٝ ٚ سیٓ

 .جعثٝ تاتّٛی سٝ فاس تایذ در دستزس تاضذ ٚ تزجیحاً در ٚرٚدی ٔٛتٛرخا٘ٝ ٘ػة ضٛد (12

در ٔذار تاضذ  1-0ِٛوس تاضذ ٚ تا لغع وّیذ  200ٔٛتٛرخا٘ٝ تایذ دارای رٚضٙائی اِىتزیىی دائٕی تا حذالُ ضذت  (13

 .ٚ وّیذ وٙتزَ رٚضٙایی در ٔحُ ٚ ارتفاع ٔٙاسة تاضذ

 .ا٘جاْ ٌیزد( تٝ ٞٛای آساد)تٟٛیٝ ٔٛتٛرخا٘ٝ تایذ تٝ غٛرت ٔٙاسة  (14

 . سیستٓ ارت آسا٘سٛر تایذ تٝ عٛر ٔٙاسة اجزا ضذٜ تاضذ (15

ٔٛتٛر خا٘ٝ ٘ثایذ حاٚی ٞزٌٛ٘ٝ ٚسائُ تٝ غیز استجٟیشات آسا٘سٛر تاضذ ٍٔز ٚسایّی ٔا٘ٙذ اعفای حزیك ٚتٟٛیٝ ٚ  (16

 .رٚضٙائی 

 

 



 :ات مکانیکینکات اختصاصی برای رشته تاسیس

 عٕك چاٞه (1

 .سا٘تی ٔتز تاضذ 120یا وٕتز تایذ تیص اس  m/s 1تزای آسا٘سٛر تا سزعت ( اِف

 .سا٘تی ٔتز تاضذ 160تایذ تیص اس  m/s6/1 تا  m/s 1تزای آسا٘سٛر تا سزعت ( ب

 

 .سا٘تی ٔتزی ریُ تعثیٝ ضٛ٘ذ 1پّیت سیز ریُ ٞا تا فاغّٝ  (2

 .ٔیّی ٔتز، ایٗ اختالف سغح تایذ حذف ضٛد 5یص اس در غٛرت اختالف سغح وف ٚ درب عثمات ت (3

تخػٛظ پطت تزاوتٟا ٚ )دیٛارٞای چاٜ تایذ غاف تاضٙذ ٚ عأُ ایجاد ٌزد ٚ غثار ٘ثٛدٜ ٚ أىاٖ ریشش وّٛخٝ ٘ثاضذ  (4

 (وٙار درب عثمات

 .در چاٜ، چاٞه ٚ سمف چاٜ ٔٛاد آتطشا ٘ثاضذ (5

 .ٜ تاضذضذ سً٘ آٞٙىطی ٚ تزاوتٟا  ٚ ٔحُ جٛش آٟ٘ا تىٕیُ ضذ (6

 .ریّٟا، تزاوتٟا ٚ پیچ پطت تٙذ ریّٟا جذا اس دیٛارٜ چاٜ تاضٙذ (7

 .غیز ٔزتثظ تا آسا٘سٛر ٕٔىٗ ٕ٘ی تاضذ( سیٓ ٚ ِِٛٝ)چاٜ ٚ چاٞه ٔختع آسا٘سٛر تٛدٜ ٚ عثٛر ٚسایُ  (8

در ریُ ٌذاری سعی تز آٖ تاضذ تا در حذاوثز عَٛ چاٜ تعثیٝ ضذٜ تٝ ٘حٛی وٝ اس سیز سمف چاٜ ٚ وف چاٞه  (9

 .تزیٗ فاغّٝ را داضتٝ تاضٙذوٕ

ایٗ فاغّٝ  1.6m/sسا٘تی ٔتز تاضذ ٚ تزای آسا٘سٛرٞای تا سزعت  380فاغّٝ وف آخزیٗ عثمٝ تا سیزسمف چاٜ تیص اس  (10

 (Overhead تأٔیٗ فضای تاالسزی)سا٘تی ٔتز تاضذ  400تیص اس 

 .ٔیّیٕتز تاضذ 6فاغّٝ ِتٝ ٞای درب واتیٗ ٚ ِتٝ تا چارچٛب واتیٗ وٕتز اس  (11

 .سا٘تیٕتز تاضذ 50/3فاغّٝ سیُ ٚ درب عثمات وٕتز اس  (12

 .سا٘تی ٔتز تاضذ 5تیص اس ( یا ّٔحمات آٖ)فاغّٝ واتیٗ ٚ لاب ٚس٘ٝ  (13

 .واتیٗ آسا٘سٛر حتٕاً ٔجٟش تٝ درب تاضذ (14

 (٘ٝ خیّی ٔحىٓ ٚ ٘ٝ خیّی ضُ) سا٘تی ٔتز ٚ تٝ غٛرت ٔٙاسة ٘ػة ٚ ٟٔار ضٛد  75سیٙی سیز واتیٗ تا ارتفاع حذالُ  (15

 .تاضذ( Overload)سا٘سٛر حتٕاً تایذ ٔجٟش تٝ سیستٓ اضافٝ ٚسٖ آ (16



 .غّته اٞزْ لفُ درب عثمات دلیماً ٚسظ وٕاٖ در تاسوٗ تاضذ (17

در پالن آٖ سزیاَ، ظزفیت ٚ سزعت . تایذ اس ٘ٛع تذریجی تٛدٜ ٚ دارای ٌٛاٞی استا٘ذارد تاضذ( تزٔش ایٕٙی)پاراضٛت  (18

 .اسٕی ٔطخع تاضذ

 .عذد ٚ ٞٓ راستا تاضٙذ 2ٟا حذالُ تعذاد وّیپس سیٓ واتّ (19

 .در غٛرت استفادٜ اس ٚس٘ٝ ٞای تا رٚوص پالستیه دٚ عزف آٖ تا ٚرق فّشی پٛضا٘ذٜ تاضٙذ (20

 .اس ضزتٝ ٌیزٞای پّی آٚرتاٖ یا ٞیذرِٚیىی استفادٜ ضٛد ٚ دارای ٌٛاٞی استا٘ذارد تٛدٜ ٚ سزیاَ آٟ٘ا ٔطخع تاضذ (21

 .د تٛدٜ ٚ سزیاَ لفّٟا ٔطخع تاضٙذلفُ ٞای درب عثمات دارای ٌٛاٞی استا٘ذار (22

ٌاٚر٘ز دارای استا٘ذارد تٛدٜ ٚ رٚی پالن آٖ، سزیاَ ٚ سزعت اسٕی ٔطخع ضٛد ٚ جٟت چزخص تا تٛجٝ تٝ  (23

 .چٍٍٛ٘ی عّٕىزد تزٔش ایٕٙی رٚی فّىٝ ٌاٚر٘ز عالٔت ٌذاری ضذٜ تاضذ

 .رٜ ٌذاری ضٛ٘ذاسیٓ ٞایی جعثٝ تاتّٛ فزٔاٖ ٚ جعثٝ رٚیشیٖٛ ضٕ (24

 :ت واتیٗ خٛا٘ا، لاتُ فٟٓ ٚ لاتُ پارٜ ضذٖ اس ٔٛاد تا دٚاْ فّشی یا غیزلاتُ اضتعاَ تاضذ وٝ پالن ظزفی (25

 .تار اسٕی آسا٘سٛر تز حسة ویٌّٛزْ ٚ ٔعادَ آٖ تزاتز تعذاد ٔسافز ٔطخع ٌزدد( اِف

 .ٔیّی ٔتز 7ٔیّی ٔتز ٚ حزٚف وٛچه  10حذالُ ارتفاع حزٚف تشري ٚ ضٕارٜ ٞا ( ب

 .٘طاٖ دادٜ ضٛد( سزیاَ ساخت)ضٕارٜ ٔطخع وٙٙذٜ آسا٘سٛر اسٓ فزٚضٙذٜ ٚ ( ج

 .سا٘سٛر ٔغاتك استا٘ذارد غٛرت ٌیزدآدر غٛرت چاٜ ٔطتزن تزای چٙذیٗ دستٍاٜ آسا٘سٛر تایذ جذاساسی دٚ دستٍاٜ  (26

 .ا٘جاْ ٌیزد( تٝ ٞٛای آساد)تٟٛیٝ ٔٛتٛرخا٘ٝ تایذ تٝ غٛرت ٔٙاسة  (27

 .ٛیُ ٔطخع ضٛدفالیٝ فّىٝ ٞا تٝ رً٘ سرد تاضٙذ ٚ جٟت چزخص فّى (28

 

 


