
     

     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
     (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني)

تاريخ بازرسي:
سازنده:

شماره سريال/مدل:
سال ساخت:

نام كارگاه:

عادي/ مستعد انفجارشرايط كاري:

ارتفاع چاهك:ارتفاع در اورهد:مساحت چاه:عمق چاه:
ابعاد چاهك مشترك:ارتفاع كابين:مساحت كابين:عمق كابين:

ريل  ها و كفشك  ها:

 

توضيحات:

كاربري باالبر خدماتي و نوع بار آن:

مشخصات اوليه
شماره گزارش:

كارفرما:
شماره اموال:

تاريخ صدور گواهينامه قبلي:
محل بازرسي:

طول مسير حركت:

ابعاد، محل و مشخصات سكوها، ضربه گيرها، وزنه ها:

مشخصات باالبر

عرض چاه:

عرض كابين:

آزمون مطابق پيوست D استاندارد

مشخصات سيستم رانش بصورت كامل:(كششي/هيدروليكي/رانش مثبت):

:(max 1m/s) سرعت: (max 300kg) ظرفيت نامي

آزمون محدوده هاي جك (12.3.2.3)

سيستم تعليق و لوازم حانبي آن ها سيستم ترمزي(12.2.3.2)

موتورخانه: قابل دسترسي/ غيرقابل دسترسي: چاه: قابل دسترسي / غيرقابل دسترسي:

مشخصات و سريال ترمز ايمني/گاورنر/شيرهاي هيدروليكي:

آزمون خزش

آزمون ترمز ايمني كابين (9.8)

آزمون حركت حداكثر موتور(12.3.12)

آزمون ضدخزش (14.2.1.3)

آزمون ترمز ايمني وزنه جبران(9.8)

(12.3.5.6)restrictor/one-way restrictor   

آزمون پايين رفتن اضطراري (12.3.9.1.5)

تاييد                    عدم تاييد          نتيجه كلي بازرسي :                                                                 

آزمون گاورنر

rupture valve  (12.3.5.5)

آزمون فشار

قفل درب ها(7.7)

(Aپيوست)وسايل ايمني برقي

آزمون فشار كامل

نام و نام خانوادگي 
مشاور:

شماره پروانه:
امضاء: ,تاريخ:

آزمون كشش (9.3)

ابعاد و مشخصات جك ها و سيستم هيدروليكي:

ساير موارد:

اندازه گيري جريان، توان، سرعت(12.2.5 . 12.2.8)

(12.3.5.3)pressure relief valve    

ابعاد و مشخصات كامل درب كابين و طبقات:

ليميت سوييچ هاي نهايي (10.5)

سيم كشي الكتريكي
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     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
     (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني)

شماره بندرديف

خيربلي0.2 ,10.1

خيربلي20.2.5

N/Aبلي30.3.13.1

N/Aبلي40.3.13.2

خيربلي51

خيربلي61.4

N/Aخيربلي75.1

خيربلي85.2

N/Aخيربلي95.2.2

خيربلي105.2.3

N/Aخيربلي115.2.4.1

N/Aخيربلي125.2.4.2

N/Aخيربلي135.5.1

N/Aخيربلي145.5.2

N/Aخيربلي155.6

نتيجه بازرسي

آيا چاه قابل دسترس محسوب مي شود؟ (در صورت وجود شرايط زير)
الف) عمق چاه بيش از 1 متر باشد.

1 مترمربع بيشتر باشد. ب) مساحت چاه بايد از

شرح مورد

آيا وقتي شرايط بند 5.2.4.1 تأمين نيست و چاه قابل دسترس محسوب شود،  كابين با وسايل مناسب در سر هرطبقه 
غيرقابل حركت است؟

آيا شرايط نصب وزنه جبران و ساير شرايط چاه هاي مشترك در چاه قابل دسترس تأمين مي باشد؟ 
تمهيدات شامل جداسازي محل حركت قاب وزنه و كابين تا ارتفاع حداقل 2/5 متر و از ارتفاع حداكثر 30 سانتي متري از 

كف چاهك و به عرض قاب وزنه بعالوه 10 سانتي متر از هر طرف مي باشد. درصورت مشبك بودن بر اساس استاندارد 
ISIRI11800 ابعاد مطابقت داشته و يا از ادامه حركت وزنه جبران در ارتفاع كمتر از  1/8 متري جلوگيري شده است؟

آيا هواي نامناسب ساير نقاط ساختمان به درون چاه راه پيدا نمي كند؟ (دودكش شدن هواي آلوده در چاه غيرمجاز است)
آيا فاصله از سيل سر در براي چاه غيرقابل  دسترسي تا هر قطعه كه نياز به تعمير و نگهداري، بازرسي و تنظيم را دارد 

حداكثر 600 ميلي متر است؟ و درجايي كه اين امكان وجود ندارد، دريچه بازرسي تعبيه شده است؟

آيا موتورخانه قابل دسترس محسوب مي شود؟ (در صورت وجود شرايط زير)
الف) ورودي موتورخانه حداقل با ابعاد 0/6 متر در 0/6 متر باشد.

1/8 متر باشد. ب) ارتفاع موتورخانه حداقل

آيا وقتي چاه قابل دسترس محسوب شود، باالسري براي كابين به اندازه 1/8 متر وجود دارد؟

آيا در آسانسور هاي خدماتي با چاه مشترك در پايين قسمت چاهك، جداسازي بين قطعات متحرك (كابين يا وزنه ي 
تعادل) آسانسور هاي مجاور به ارتفاع 2/5 متر انجام شده است؟ درصورتي كه فاصله افقي بين لبه سقف كابين و نزديك ترين 

قسمت متحرك (كابين يا وزنه جبران) مربوط به آسانسور مجاور كمتر از m 0/5 باشد، ديوار جداكننده بايد در سراسر 
ارتفاع چاه امتداد يابد.  پهناي ديواره بايد حداقل معادل پهناي قسمت متحرك و يا پهناي بخشي از آن كه در مسير بايد 

m از هر طرف باشد. 0/1 محافظت شود، به اضافه 

آيا با توجه به كاربرد باالبر، شرايط محيطي، مشكالت ساز ه اي، موارد در ارتباط با محل نصب مانند حضور كودكان و 
حيوانات اهلي و شرايط نرد بان و دسترسي براي تعمير و نگهداري كاربرد آسانسورخدماتي قابل قبول است؟

آيا آسانسور خدماتي الكتريكي به شكل دائم با رعايت قوانين ايمني و با راه اندازي سيستم كششي يا رانش مثبت يا سيستم 
1.1 استاندارد طراحي و نصب شده است؟ هيدروليكي مطابق بند

( 1/2m> 1 , ارتفاعm>1 , عمقm²> مساحت سطح ) آيا ابعاد كابين متناسب براي آسانسور خدماتي مي باشد؟

موارد عمومي

Sirvice Lift Well -چاه آسانسور خدماتي

آيا دريچه هاي بازرسي شرايط زير را دارند؟ 
1- بازشوي دريچه ها به خارج چاه.   2-غيرقابل نفوذ.   3-درب ها قفل شونده و بدون نياز به كليد براي باز شدن از داخل 

چاه.   4-مجهز به حسگر براي قطع عملكرد آسانسور خدماتي درصورت باز بودن دريچه ها.   5- نصب تنها به منظور تعمير و 
نگهداري، ابعاد دريچه ها بر اساس كاربردشان و ديد الزم براي كار تعبيه شده، تعيين مي شوند، توجه شود كه براي چاه هاي 

غيرقابل دسترسي هيچ يك از ابعاد دريچه ها نبايد از 30 سانتي متر بيشتر باشد.

آيا چاه آسانسور خدماتي توسط ديواره ها و سقف غيرقابل نفوذ محصور شده است؟
آيا قاب وزنه، كابين و جك ها (در سيستم هيدروليكي) در يك چاه قرار دارند؟

آيا باالبر خدماتي شامل كليات، ارزيابي خطر و فرضيات اشاره شده در بند صفر استاندارد EN81-3 مي باشد؟
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     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
     (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني)

شماره بندرديف

N/Aخيربلي165.6.1

N/Aخيربلي175.6.2

N/Aخيربلي185.6.3

خيربلي195.6.4.1

N/Aخيربلي205.6.4.2

N/Aخيربلي215.6.4.3

N/Aخيربلي225.6.4.4

خيربلي235.7

خيربلي246.1.2

N/Aخيربلي256.2

N/Aخيربلي266.2.2

نتيجه بازرسي
آيا شرايط اضافه حركت براي آسانسور خدماتي كششي مطابق زير تأمين است؟

5.6.1.1 وقتي وزنه جبران روي ضربه گير فشرده شده قرار دارد، طول ريل هاي راهنماي كابين بايد حركت آن را به مقدار 
اضافي حداقل برابر با 0/1  متر بيشتر تأمين نمايد؛

5.6.1.2 وقتي كابين روي ضربه گير فشرده شده قرار دارد، طول ريل هاي راهنماي وزنه جبران بايد حركت آن را به مقدار 
اضافي حداقل برابر با 0/1  متر بيشتر تأمين نمايد؛

آيا شرايط اضافه حركت براي سيستم رانش مثبت مطابق زير تأمين است؟
5.6.2.1 ريل راهنما از سر  آخرين طبقه قبل از برخورد به سقف چاه بايد حداقل0/2 متر ادامه داشته باشد.

5.6.2.2  وقتي كابين روي ضربه گير فشرده شده قرار دارد، طول ريل هاي راهنماي وزنه تعادل بايد حركت آن را به مقدار 
اضافي حداقل برابر با 0/1  متر بيشتر تأمين نمايد؛

شرح مورد

Machine Rooms- موتورخانه

آيا شرايط ورود به موتورخانه در دسترس تأمين است؟ 
الف) ورود فقط محدود به افراد مجاز باشد.
ب)  درب هاي باز، مسير را مسدود نكنند. 

ج)   شرايط درب هاي بازشو عمودي و افقي و غيرقابل نفوذ.(شرايط درب هاي افقي مطابق بند 6.2.3.1 ) 
د)    داراي قفل درب موتورخانه بازشو به خارج و درب ها قفل شونده، بدون نياز به كليد براي باز كردن از داخل

ه)    ابعاد ورودي حداقل 0.6m در 0.6m و سيل نبايد بيش از 0.4m از زمين ارتفاع داشته باشد.
آيا شرايط سرويس در موتورخانه غيرقابل دسترس با دريچه بازديد حداقل 60 در60 (تنها در شرايط تجهيزات با سايز 

بزرگ تر مي تواند سايز دريچه افزايش يابد) و با فاصله از دريچه حداكثر 600 ميلي متر  ممكن است؟

آيا وقتي چاه قابل دسترس است، با استفاده از وسيله اي  با ابعاد 0/2 در 0/2 و با ارتفاع 1/8 متر در مقابل ورود كابين به 
محوطه چاهك محافظت شده است؟ (اين وسيله  بايد در داخل چاهك به صورت  دائم نگهداري شود.)

 "stop" آيا وقتي چاه قابل دسترس است، چاه به كليد توقف قارچي در دسترس از درب هاي ورودي به چاهك داراي كلمه
و يا توقف و نيز  عملكرد در مدار سري ايمني و محافظت شده در مقابل اقدام غير عمدي مطابق 14.2.2 و 15.7 تجهيز 

شده است؟ ( پريز برق مطابق 13.6.2 نصب شده است)
آيا درصورتي كه چاه غيرقابل دسترسي مي باشد كف چاهك قابل تميز كردن از بيرون مي باشد؟

آيا چاه انحصاراً براي باالبر خدماتي استفاده مي شود؟

آيا لوله هاي تأسيسات هيدروليكي و سيم هاي برقي ارتباطي در داكت مناسب مخصوص آن نصب شده اند؟

آيا شرايط اضافه حركت براي سيستم هيدروليكي مطابق زير تأمين است؟
5.6.3.1 وقتي جك كامالً باز است و به محدودكننده حركتي رسيده است، طول ريل هاي راهنماي كابين بايد حركت آن را 

به مقدار اضافي حداقل برابر با 0/1  متر بيشتر تأمين نمايد؛
5.6.3.2 وقتي كابين روي ضربه گير فشرده شده قرار دارد، طول ريل هاي راهنماي وزنه تعادل (درصورت وجود) بايد حركت 

آن را به مقدار اضافي حداقل برابر با 0/1  متر بيشتر تأمين نمايد؛
آيا كف چاهك صاف و تراز، به جز براي بافر، توقف هاي ثابت شده، پايه هاي جك ها و ريل ها و وسيله  تخليه آب مي باشد؟ 

(چاه بايد غيرقابل  نفوذ درمقابل آب باشد.)
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     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
     (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني)

شماره بندرديف

N/Aخيربلي276.3

خيربلي287.1

خيربلي297.2

خيربلي307.3

خيربلي317.4.1

خيربلي327.4.2

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا درب هاي طبقات مطابق استاندارد مي باشند؟
نواحي باز چاه كه دسترسي به كابين آسانسور را فراهم مي كنند بايد مجهز به درب هاي بدون روزنه باشند.

در حالت بسته، فاصله ي آزاد بين لته ها يا بين لته ها و ستون ها، سر در يا آستانه تا حد ممكن بايد كم باشد؛  اين شرط 
درصورتي كه  اين فواصل از  mm 6  بيشتر نشوند، برآورده مي شود.  اين مقدار مي تواند به دليل فرسودگي به mm 10  نيز 

(در صورت وجود)، اندازه گيري مي شوند. برسد.  اين فواصل از پشت فرورفتگي ها
آيا مقاومت مكانيكي درب ها و چهارچوب آن ها مطابق استاندارد (موارد زير) مي باشد؟

1-2-7 درب ها و چهارچوب ها بايد طوري ساخته شوند تا به مرور زمان تغيير شكل ندهند. بدين منظور توصيه مي شود از 
فلز ساخته شوند. 

2-2-7 عملكرد در هنگام آتش سوزي : درب هاي طبقات ترجيحاً بايد مطابق با مقررات مربوط به محافظت ساختمان در 
برابر آتش باشند. روش انجام آزمون مقاومت در برابر آتش در استاندارد ملي به شمارة EN 81- 8 مي باشد.

1-3-2-7 درب ها به همراه قفلشان بايد داراي مقاومت مكانيكي كافي باشند، بطوريكه در حالت قفل و در برابر نيروي 
عمودي معادل 300 نيوتن كه به طور   يكنواخت در مساحت 5 سانتيمترمربع به شكل دايره يا مربع در هر نقطه اي از لته ها 

توزيع شده باشد، از هر دو طرف: 
الف) بدون تغيير شكل دائمي  مقاومت كنند؛        ب) تغيير شكل كشسان بيش از 15 ميلي متر نداشته باشند؛

پ) در حين انجام اين آزمون يا پس از آن، در كاركرد ايمن درب اختاللي  ايجاد نشده باشد. 
2-3-2-7 تحت اعمال نيرو معادل 150N به طور   دستي (بدون كمك ابزار) در بدترين نقاط، در جهت باز شو به لته پيشرو 

درب هاي كشويي افقي و درب هاي تاشو، فاصله آزاد ذكر شده در بند 7-1 مي تواند از 6 ميلي متر بيشتر شود.

آيا عرض مفيد درب هاي طبقات كوچك تر و يا مساوي با عرض درب كابين در هر دو سمت مي باشد؟

Landing Doors - درهاي طبقات

آيا ساختمان و تجهيزات در موتورخانه مطابق استاندارد مي باشد؟
(chequer plate or grids)الف) كف ضد لغزش

ب)  مساحت افقي جلوي تابلو ها شامل؛ عمق 0.7m , عرض 0.5m و يا عرض تابلو هركدام كه بزرگ تر باشد.
  0.6m 0.5 درm ج)   در مقابل تجهيزات مكانيكي كه نياز به بازرسي، عملكرد دستي اضطراري(12.2.4) ، بايد داراي ابعاد

با دسترسي به نحوي كه نيازي به بستن درب نباشد.(درب كامالً باز باشد) 
د)    در جلوي درب هاي بازرسي فضاي 0.6m در 0.7m تأمين باشد.

ه)    در هر شرايطي بايد در محل هاي كاري و مسير هاي دسترسي ارتفاع حداقل 1.8m كمتر نباشد.
و)    پريز برق(دست كم يك عدد)

ز)    قالب سقفي

آيا هر درب ورودي طبقه داراي آستانه بوده و  اين آستانه مقاومت كافي در برابر نيرو هاي وارده در هنگام بارگيري كابين را 
دارد؟  

(توصيه مي شود به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل چاه شيب ماليمي در جلوي آستانه هر درب طبقه ايجاد گردد.)

1-2-4-7 درب هاي طبقات بايد به گونه اي طراحي شوند تا در حين عملكرد عادي از هدايت كننده خارج نشده، گير 
.نكنند و يا در انتهاي مسير جابجا نشوند.

2-2-4-7 درب هاي كشويي افقي طبقات،  بايد از سمت باال و پايين هدايت شوند. 
3-2-4-7 درب هاي كشويي عمودي طبقه ها بايد از سمت چپ و راست هدايت شوند.
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N/Aخيربلي337.4.3

خيربلي347.5.1

N/Aخيربلي357.5.2

خيربلي367.6.1

N/Aخيربلي377.6.2

خيربلي387.7.1

خيربلي397.7.2

خيربلي407.7.3

آيا هر يك از درب هاي طبقات با وسيله  قفل كننده مجهز شده اند؟ (قفل الكتريكي درصورت تأمين شرايط بند 7.7.3.1.1 
الزامي نمي باشد.) 

2-1-3-7-7 در مورد درب هاي لواليي، عمل قفل شدن بايد در نزديكترين فاصله ممكن به لبه ( هاي) عمودي بسته شو 
درب ها انجام شود، بطوريكه حتي اگر لتة درب ها افت يا نشست پيدا كند، به طور صحيح عمل كند. عضو قفل كننده بايد 

دست كم 10 ميلي متر درگير باشد.
7.7.3.1.3 قفل كردن درب هاي كشويي بايد در نزديك ترين محل ممكن به لبه انتهايي لته پيشرو و در قسمت باالي لته ها 

نصب شود.
اجزاي قفل بايد قابل بازديد و محافظت شده در برابر گردوخاك باشند.

آيا نور طبيعي و يا مصنوعي برابر 50lux در ورودي درب وجود دارد؟

آيا درب ها و لبه ها بايد به گونه اي طراحي شده اند، كه خطر  ايجاد جراحت يا آسيب ديدگي ناشي از گيركردن شخص، لباس 
يا اشياء ديگر را تا حد امكان كاهش دهند؟

جايي كه دستگيره براي درب هاي غيرخودكار تعبيه شده است فاصله بين دستگيره و ساير قطعات آسانسور خدماتي در 
جهت حركت درب  بايد از 50 ميلي متر كمتر نباشد.  اين فاصله درصورتي كه دستگيره غيرقابل  محكم گرفتن باشد مي تواند 

تا 30 ميلي متر كاهش يابد.
1-1-2-5-7 نبايد نيرويي بيش از 150 نيوتن جهت جلوگيري از بسته شدن درب الزم باشد. 

 وسيله اي حفاظتي بايد تعبيه گردد تا در هنگام بسته شدن درب، در صورتي كه شخصي بين درب ها گيركرده يا در حال 
گيركردن باشد، به طور خودكار موجب باز شدن مجدد درب گردد. عملكرد  اين وسيله  در 50 ميلي متر انتهاي مسير حركت 

هر لتة پيشرو ضرورتي ندارد.
آيا در درب هاي خودكار براي جلوگيري از احتمال بريدگي در حين حركت، سطح سمت كابين درب ها فاقد سوراخ يا 

برآمدگي بيش از 3 ميلي متر مي باشند؟ 
3-1-2-5-7 در مورد درب هاي نوع ديگر، از قبيل درب لواليي مجهز به نيروي محركه، كه در هنگام باز و بسته شدن درب 

احتمال ضربه به افراد وجود دارد، تمهيدات احتياطي مشابه به درب هاي كشويي مجهز به نيروي محركه، بايد انجام گيرد. 

آيا در شرايط درب غيرخودكار سيگنال تفكيك كننده و دائم براي حضور كابين در سر طبقه وجود دارد؟

آيا نحوه آويز درب هاي كشويي عمودي مطابق استاندارد (موارد در ادامه) مي باشد؟
1-3-4-7  لته هاي درب هاي كشويي عمودي طبقه، بايد با دو قطعه جداگانه، آويزان شوند.

2-3-4-7  ضريب اطمينان طناب هاي فوالدي، زنجيرها، تسمه هاي آويز بايد حداقل 8 باشد.
3-3-4-7 قطر فلكه هاي طناب فوالدي آويز، بايد حداقل 20 برابر قطر طناب فوالدي باشد.

4-3-4-7 خارج شدن طناب هاي فوالدي و زنجير هاي آويز درب ها از شيار قرقره ها و چرخ زنجير ها، محافظت شده  باشند. 
5-3-4-7 پنل ها بايد متعادل شوند.

آيا درب ها فقط در ناحيه بازشوي درب باز به اندازه 0/1 متر باال و پايين لول طبقه باز مي شوند؟
آيا در صورت باز بودن درب طبقات يا بازبودن يكي از لته هاي آن (در مورد درب هاي چند لت هاي) حركت عادي كابين يا 
ادامه حركت آن امكان پذير نيست؟  (عمليات مقدماتي قبل از شروع حركت مي تواند انجام شود. همچنين حركت با درب 

باز در منطقه بازشو قفل براي انجام هم سطح سازي و يا هم سطح سازي مجدد كابين و يا سيستم برقي ضد خزش با در نظر 
گرفتن بند 14.2.1.2 و 14.2.1.3 قابل قبول است.)

نتيجه بازرسيشرح مورد
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خيربلي417.7.3.2

خيربلي428.3

N/Aخيربلي437.7.5

خيربلي448.4.1

N/Aخيربلي458.4.2

N/Aخيربلي468.5

N/Aخيربلي478.8

نتيجه بازرسي

آيا كابين در عرض آستانه ي ورودي مجهز به سيني زير كابين مي باشد؟ 
• سيني قائم با پخي 60 درجه نسبت به افق در انتها (با تصوير حداقل 20 ميلي متري در صفحه ي افق) كه ارتفاع قسمت 

عمودي آن بايد حداقل برابر بازشوي درب باشد.
• مقاومت آن بايد مانند مقاومت ديواره ي كابين باشد. (اعمال 300 نيوتن به 5 سانتي متر مربع، تغيير شكل دائم صفر و 

تغيير شكل غير دائم كمتر از 15 ميلي متر)
در مورد باالبر خدماتي با درب هاي كشويي عمودي كه در طبقه همكف قرار دارد، آيا شرايط نصب سيل خودكار ثابت در 

لول طبقه، جايگزين شده با سيني زير كابين در بند 8.4.1 تأمين مي باشد؟ 
الف) در حين عمليات بارگيري بار هاي معمولي قابل پيش بيني، مقاومت الزم را داشته باشد.

ب) به صورت  خودكار در همه موارد حركت كند، براي مثال توسط جاذبه براي باز شدن درب طبقه
ج) عرضي برابر با حداقل عرض ورودي كابين داشته باشد.

د) داراي طول بزرگ تر يا بيشتر از دو مقدار زير باشد:
1) نصف بازشو قفل به عالوه 50 ميلي متر؛

2) فاصله جداكننده بين كابين و  سيل در بعالوه20 ميلي متر؛
ه) بيش از حداقل 20 ميلي متر در تمام موقعيت هاي كابين از كف كابين باالتر باشد.

و) با بسته شدن درب هاي طبقه باال كشيده شود.

شرح مورد

در مورد درب هاي كشويي داراي چندين لته كه به طور مكانيكي و مستقيماً به يكديگر متصل هستند، موارد زير مجاز 
مي باشند:       

الف) وسايل قفل كننده ذكر شده در بند 7.7.4.1 يا 7.7.4.2 بر روي يك لته، نصب شده است؟
ب) قفل نمودن يك لته، به طوري كه اين قفل نمودن به تنهايي از باز شدن لته( ها)ي ديگر جلوگيري نموده و توسط قالب 

شدن لته ها را در درب هاي تلسكوپي در حالت بسته نگه دارد.
2-5-7-7 در صورتي كه درب كشويي متشكل از چندين لته بوده كه به طور غيرمستقيم و مكانيكي به يكديگر متصل باشند 

(به عنوان مثال توسط طناب، زنجير يا تسمه)، قفل كردن يك لته مجاز است به شرطي كه اين قفل بتواند به تنهايي از باز 
شدن ساير لته ها جلوگيري كند و  اين لته ها داراي دستگيره  نباشند.

آيا كابين به وسيله ي سقف ، ديوار ها و كف كامالً مسدود شده ( طبق بند 8.3.1) و  اين بخش ها داراي مقاومت كافي 
مكانيكي مي باشد(طبق بند 8.3.2 ) و از مواد غيرقابل  اشتعال كه توليد گاز و دود نمي نمايند، ساخته شده است؟ (طبق بند 

8.3.3)؟  (همچنين آيا سقف كابين براي چاه قابل دسترس تحمل وزن 1000 نيوتن در ابعاد هر 0/2 در 0/2 مترمربع را 
دارد(طبق بند 8.3.2.2 )؟)

آيا درب طبقات داراي قابليت باز شدن و خود بسته شدن و قفل شدن مي باشند؟ كليد سه گوش درب طبقات همراه با 
دستورالعمل همراه آن تحويل فرد صالحيت دار شده است؟

Car, Counterweight and Balancing Weight-كابين، سيستم تعادلي

آيا در شرايطي كه امكان برخورد بار داخل كابين با ديواره هاي چاه وجود دارد، درب كابين تعبيه شده است؟
(درب تهيه شده بر اساس ضرورت مي تواند غيرقابل نفوذ، يا مش بندي شده باشد)

چنانچه وزنه تعادل و يا وزنه تعادلي-كششي از وزنه هاي مجزا تشكيل شده باشد، آيا براي جلوگيري از جابجايي آن ها 
تمهيدات مناسبي پيش بيني شده است؟  براي اين منظور موارد زير بكار گرفته مي شوند:

الف) يك چهارچوب يا قاب فلزي بايد وزنه ها را بطور  ايمن نگه دارد؛ يا
ب) اگر وزنه ها صفحات فلزي باشند روي حداقل دو ميلة مهار كننده، وزنه ها را  ايمن نگه داشت.
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شماره بندرديف

N/Aخيربلي489.1.2

N/Aخيربلي499.1.3

N/Aخيربلي509.2.1

N/Aخيربلي519.2.2.1

N/Aخيربلي529.2.2.2

N/Aخيربلي539.3.1

N/Aخيربلي549.4

N/Aخيربلي559.5.1

N/Aخيربلي569.5.2

N/Aخيربلي579.5.3

N/Aخيربلي589.6.1

نتيجه بازرسيشرح مورد

1-4-9  آيا استوانه جمع كننده طناب  كه مي تواند در شرايط  مندرج  در بند 12-2-1 (ب ) بكار رود، داراي شيار مارپيچ  
بوده  و شيارها نيز متناسب  با طناب  فوالدي مي باشند؟

2-4-9  هنگامي كه كابين  روي ضربه گير هاي كامالً فشرده  قرار مي گيرد، بايد يك  دور و نيم  از طناب  فوالدي روي شيار هاي 
استوانه جمع كننده طناب  باقي مانده  باشد.

3-4-9  فقط  يك  اليه  طناب  فوالدي بايد روي قرقره  وينچ  پيچيده  شود.
4-4-9  زاويه واگرايي  طناب ها نسبت به شيار هاي استوانه جمع كننده  نبايد از 4 درجه  بيشتر باشد.

آيا حفاظت از فلكه هاي هرزگرد، اصلي و چرخ زنجيرها احتمالي مورد استفاده در آن ها طبق بند 6- 9 جدول1  انجام شده 
است؟  اين حفاظت ها شامل جلوگيري از موارد زير مي شود؛ 

الف - جراحت  بدني؛   ب -خارج  شدن  طناب ها از درون  شيارها و يا زنجيرها از چرخ  زنجيرها در اثر شل  شدن  آن ها؛
پ  - ورود اشياء بين  طناب هاي فوالدي (يا زنجيرها) و شيارها (يا چرخ  زنجيرها).

آيا سيستم تعليق براي سيستم كششي و غيرمستقيم هيدروليكي با (ضريب اطمينان حداقل 8 براي يك طناب يا زنجير 
(زنجير از نوع رولر و يا galle) نصب شده است؟

آيا كشش طناب  فوالدي به گونه اي نصب شده است تا دو شرط  زير تأمين شود؟
الف) هنگامي كه  وزنة  تعادلي-كششي در پايين ترين قسمت روي ضربه گير(ها) قرار دارد و موتور آسانسور در جهت  حركت  

رو به  باال در گردش  است ، كابين  خالي باال نرود.
ب) كابين بايد در حالتي كه با 125 درصد بار نامي بارگذاري شده است و يا بدون بار بايد حركت كند و ترمز كند (پيوست 

D.2h  را مالحظه نماييد).

سيستم تعليق، پيش بيني جلوگيري از سقوط آزاد، حركت به سمت پايين با سرعت بيش از حد و خزش كابين

آيا براي توزيع يكنواخت بار كششي در طناب هاي فوالدي مكانيزم متعادل كننده خودكار در يكي از دو سر انتهاي 
طناب هاي فوالدي پيش بيني شده است؟ (همچنين براي زنجيرها )

آيا درصورتي كه براي متعادل كردن كشش از فنر استفاده شده، فنر از نوع فشاري مي باشد؟

آيا درصورتي كه كابين با دو طناب آويخته شده باشد، تنظيم طول طناب ها مستقل از هم ممكن است؟

آيا نسبت بين قطر نامي فلكه ها (يا فلكه  وينچ ) به قطر نامي طناب هاي آويز صرف نظر از تعداد رشته ها، حداقل30مي باشد؟
آيا سر هاي انتهايي طناب هاي فوالدي به  كابين ، وزنه تعادل و يا نقاط  آويز با كمك  يكي از روش هاي زير و يا با هر سيستم  

مشابه  ديگري كه  داراي ايمني معادل  اين  روش ها باشد، متصل  شده اند؟ 
1) قالبي پرشده  از فلز يا رزين                                                 2) قالب  گو ه اي خود سفت  شو (بادامكي)  

3) قالب  با نقطة  اتصال  اشكي شكل  با حداقل  تعداد 3 بست    
4) قالب  با دست  تابيده شده                                                    5) قالب  با بست  فلزي استوانه اي

آيا طناب ها روي فلكة  وينچ  به وسيله  گوه  و يا با استفاده  از حداقل  دو بست  و يا هر روش  ديگري كه  داراي ايمني معادل  اين  
روش ها باشد، بسته شده اند؟

آيا تعداد طناب يا زنجير حداقل دو عدد و مستقل از هم مي باشند؟
تنها براي سيستم رانش مثبت و درصورت وجود همه شروط زير از يك عدد طناب و يا زنجير استفاده شده است؟

الف) نصب ترمز ايمني مطابق 9.7 و 9.8.                    ب) درب طبقه حداكثر 0/4 در 0/6 مترمربع باشد.
ج) بار نامي حداكثر 50 كيلوگرم.                              د) سطح داخل كابين حداكثر 0/25 مترمربع باشد.

ارتفاع سيل از لول طبقه 0/7 متر بيشتر باشد. و) 0/4 متر باشد.                         ه) عمق كابين حداكثر
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N/Aخيربلي599.6.2

N/Aخيربلي609.7

N/Aخيربلي609.7

N/Aخيربلي619.7.4

خيربلي6210.1

خيربلي6310.3.1

N/Aخيربلي6410.3.3

N/Aخيربلي6510.4.2

خيربلي6610.5

خيربلي6711.2

خيربلي6812

N/Aخيربلي6912.2.1.1

N/Aخيربلي7012.2.1.2

7112.2.3
12.2.6

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي7212.2.4

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا در باالي چاه و پايين چاه كليد هاي حد نهايي وجود دارند و عملكرد آن ها مناسب مي باشند؟ 
طبق بند 5-10 و 3-1-5-10 برگشت آن به حالت نرمال  خودكار ميسر نباشد.

آيا كنترل كليد هاي حد نهايي به طور مجزا بوده و طبق بند 1-2-5-10 و مطابق يكي از روش هاي مندرج در بند
3-2-5-10 از طريق كابين انجام مي شود؟

آيا در سيستم رانش مثبت سرعت از 0/63 متر بر ثانيه تجاوز نمي كند؟ 
(سيستم رانش مثبت با استفاده از درام و طناب و يا زنجير و چرخ زنجير و فلكه و طناب مي تواند بكار رود.)

آيا قابليت آزاد نمودن ترمز به وسيله ي دست امكان پذير بوده و نيروي الزم براي حركت دادن فاليويل كمتر از 400 نيوتن 
مي باشد؟ درصورتي كه چرخ فاليويل الكتروموتور قابل برداشتن باشد بايد در محلي كه به سهولت قابل دسترسي  باشد، نصب 

گردد.

Clearances between the Car and Wall Facing the Car Entrance -فواصل بين كابين و ديوار روبه روي ورودي كابين

Lift Machine -موتور شامل مباحث عمومي، سيستم كششي باالبري ، و سيستم هيدروليكي باالبري

آيا عملكرد ترمز الكترومكانيكي متناسب با بند هاي استاندارد مي باشد؟ (دو ترمز مستقل، فعال در حالت نرمال)
• آزمون ترمز: 125% بار در كابين – حركت به سمت پايين با سرعت نامي – قطع كليد صفر و يك – توقف كابين

آيا در شرايط وجود فضاي دسترسي در زير چاه (چاه معلق) و يا شرايط استفاده شده از يك عدد طناب و يا زنجير از 
ترمز ايمني مناسب استفاده شده است؟

آيا در شرايط چاه قابل دسترس، پيش بيني هاي زير شده است؟
الف) وسيله  توقف مكانيكي براي دسترسي به سقف كابين، بايد از خارج از چاه در محل قرار گيرد.

ب)   اين وسيله  بايد از حركت غيرعمدي به سمت پايين جلوگيري كند.( مقاوم در برابر وزن كابين بعالوه 200kg باشد)

آيا نصب ريل ها به براكت ها و به ساختمان و ريل هاي راهنما مطابق استاندارد مي باشد؟ ريل ها و اتصاالت آن ها بايد در 
سراسر چاه بدون جوشكاري و در ديواره چاه مدفون نشده و در برابر خوردگي محافظت شده باشند.

كابين و وزنة تعادل يا وزنه تعادلي-كششي، هركدام، بايد توسط حداقل دو ريل فوالدي هدايت شوند.

آيا موتور باالبري مطابق استاندارد تعبيه شده است؟

Guide Rails, Buffers and Final Limit Wwitches - ريلهاي راهنما، ضربه گيرها، و قطع كن هاي حد نهايي مسير حركت

آيا حفاظ هاي به كار رفته به گونه اي ساخته شده اند كه اجزاء چرخنده قابل مشاهده بوده و مانعي براي عمليات بازديد و 
نگهداري نباشند؟ در صورت مشبك بودن بايد سوراخ ها مطابق استاندارد ملي  ايران به شماره ISIRI11800 باشد. باز 

كردن حفاظ ها فقط در شرايط زير ضروري است:
الف) تعويض طناب يا زنجير؛        ب) تعويض فلكه يا چرخ زنجير؛         ج) تراشكاري مجدد شيارها.

در صورت استفاده از تسمه براي جفت كردن موتور به اجزاي ترمز الكترومكانيكي، آيا حداقل از دو حلقه تسمه استفاده شده 
است؟

آيا بافر فشرده در آسانسور هيدروليكي، موجب نمي شود تا پيستون در پايان كورس خود به انتهاي سيلندر ضربه بزند؟
آيا سطح مايع درون بافر هيدروليك قابل مشاهده است؟

آيا فاصله سيل تا سيل درب كابين تا طبقه كمتر از 30mm مي باشد؟

آيا انتهاي حركت كابين و وزنه جبران (درصورت وجود) مجهز به بافر و يا توقف ثابت شده متناسب مي باشد؟

آيا در شرايط وجود فضاي دسترسي در زير چاه (چاه معلق) و يا شرايط استفاده شده از يك عدد طناب و يا زنجير از 
ترمز ايمني مناسب استفاده شده است؟
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     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
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شماره بندرديف

N/Aخيربلي7312.2.7

N/Aخيربلي7412.2.8

N/Aخيربلي7512.2.9

N/Aخيربلي7612.3.2.2.1

N/Aخيربلي7712.3.2.4.1

N/Aخيربلي7812.3.2.5.1

N/Aخيربلي7912.3.2.5.2

N/Aخيربلي8012.3.2.5.4

N/Aخيربلي8112.3.2.5.5

N/Aخيربلي8212.3.3.1.1

8312.3.3.1.2
12.3.3.2

N/Aخيربلي

8412.3.3.3.1
12.3.3.3.2

N/Aخيربلي

آيا در آسانسور هاي با رانش مثبت (وينچي) در صورتي كه خطر شل شدن طناب (با زنجير) وجود داشته باشد، يك وسيله  
ايمني برقي (مطابق با بند  2-1-14) نصب شده است،  اين وسيله  در صورت بروز شل شدگي بايد موجب توقف آسانسور 

شده و آن را در حالت توقف نگهدارد.  اين وسيله  مي تواند همان وسيله  موضوع بند 3-5-9 باشد.

در جك تلسكوپي فاقد هدايت كننده خارجي، آيا طول بخش تكيه گاه (ياتاقان) هر بخش از جك حداقل 2 برابر قطر 
پيستون بوده، جك مجهز به وسايل هم زمان ساز هيدروليكي يا مكانيكي است؟

آيا لوله كشي و اجزاء در معرض فشار سيستم هيدروليك مناسب مايع به كار رفته است، از تنش غيرعادي در اثر محكم 
كردن، پيچش و ارتعاش جلوگيري شده است و در مقابل آسيب ديدگي، خصوصاً مكانيكي، حفاظت شده اند؟

آيا لوله ها و اتصاالت به طور  مناسبي در جاي خود ثابت شده، براي بازرسي قابل دست يابي  و طراحي لوله هاي صلب مطابق 
استاندارد مي باشد؟

در صورت استفاده از شلنگ هيدروليك غير صلب ، آيا داراي ضريب اطمينان حداقل 8 مي باشد؟ اين شلنگ بايد توسط 
سازنده با فشار حداقل 5 برابر فشار بار كامل (بدون هيچ گونه آسيب ديدگي) مورد آزمون قرار گرفته باشد؟

آيا درصورت نصب سيستم هيدروليكي مستقيم، اتصال بين كابين و پيستون قابل تطبيق بوده و توانايي تحمل بار هاي 
ديناميكي و استاتيكي را دارد؟

آيا درصورتي كه جك تا درون زمين امتداد يافته باشد، در داخل يك تيوپ محافظ اجرا شده است؟ 
به همين ترتيب موارد زير نيز بايد حفاظت شوند:

الف) شير(هاي) محدودكننده و يا تركيدگي؛
ب و پ) لوله هاي صلبي كه شير(هاي) محدودكننده و يا تركيدگي را به سيلندر و به يكديگر متصل مي كنند؛

براي جك با وسيله  هم زمان سازي آيا يك وسيله  الكترونيكي كه از عملكرد در بيشتر از 20% فشار كامل كاري جلوگيري 
مي كند، تعبيه شده است؟

در صورت استفاده از طناب يا زنجير به عنوان وسايل هم زمان ساز، آيا شرايط استاندارد رعايت شده است (حداقل دو طناب 
يا زنجير مستقل، حفاظ فلكه ها، ضريب اطمينان، جلوگيري از سرعت گرفتن كابين به سمت پايين در صورت خرابي  اين 

وسايل، ضريب اطمينان حداقل 8)؟

در جك( هاي) تلسكوپي، آيا بين قسمت هاي متوالي مانعي براي جلوگيري از خارج شدن پيستون ها از سيلندر وجود دارد؟

نتيجه بازرسيشرح مورد

در آسانسورها با سيستم كششي مدت زمان عملكرد وسيلة محدود كنندة زمان رانش موتور، نبايد از مقادير زير هركدام كه 
كوچك تر است، بيشتر شود:

الف) 45 ثانيه؛
ب) مدت زمان الزم براي طي كل مسير به اضافه 10 ثانيه، در صورتي كه مدت زمان طي كل مسير حركت از 10 ثانيه 

20 ثانيه براي اين مدت زمان در نظر گرفته مي شود. كمتر باشد، مقدار حداقل
حفاظت  مؤثر بايد براي قطعات  چرخشي در دسترس ، كه  ممكن  است ، بخصوص  در موارد زير خطرناك  باشند، پيش بيني 

شده  باشد:
الف ) كليدها و پيچ ها در چاه ها؛    ب ) نوارها، زنجيرها، تسمه  ها ؛      پ ) چرخ  دنده  ها- چرخ  زنجيرها؛ 

ت ) محور موتورها (قسمتي كه  بيرون  از موتور قرار گرفته  باشد),      ث ) گاورنر هاي نوع  گوي متحرك .
 به  استثناء فلكه هاي كششي كه مطابق بند 6-9 پوشانده شده اند، چرخ  لنگر (گرداننده  دستي )، كاسه  ترمز و هر قطعه  صاف  

و مدور مشابه ، كه در  اين حالت حداقل قسمتي از  اين وسايل  بايد با رنگ  زرد، رنگ  آميزي شده  باشند.
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شماره بندرديف

8512.3.3.3.3
12.3.3.3.4

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي8612.3.4.1

N/Aخيربلي8712.3.4.2

N/Aخيربلي8812.3.4.3

N/Aخيربلي8912.3.5.1

N/Aخيربلي9012.3.5.2

9112.3.5.3.1
12.3.5.3.2

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي9212.3.5.3.3

N/Aخيربلي9312.3.5.4.1

N/Aخيربلي9412.3.5.4.2

N/Aخيربلي9512.3.5.5.1

9612.3.5.5
12.3.5.6

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي9712.3.5.6.1

N/Aخيربلي9812.3.5.7

N/Aخيربلي9912.3.6

N/Aخيربلي10012.3.7

N/Aخيربلي10112.3.8

آيا بررسي سطح روغن در مخزن و پر و خالي كردن آن به سهولت انجام مي گيرد؟

آيا در صورت باز نشدن اتصاالت يكي از كنتاكتورها يا وسايل الكتريكي در هنگام توقف آسانسور، از روشن شدن مجدد 
موتور حداكثر در تغيير جهت حركت بعدي آسانسور جلوگيري مي شود؟

آيا يك شير دستي قطع و وصل در موتورخانه در مدار رابط سيلندر به شير يك راهه و شير( هاي) جهت پايين نصب شده 
است؟

آيا يك شير يك راهه در مدار رابط پمپ(ها) به شير دستي قطع و وصل نصب شده، قادر به نگه داشتن آسانسور با بار اسمي 
در هر نقطه از مسير است؟ (درصورت افت فشار تغذيه)

آيا يك شير فشارشكن در مدار رابط پمپ(ها) به شير يك راهه نصب شده، فشار را به مقدار حداكثر 140% فشار بار كامل 
محدود مي كند و در صورت عملكرد مايع هيدروليكي را به مخزن برمي گرداند؟

در صورت ضرورت باالتر بودن نقطه تنظيم شير فشارشكن به دليل تلفات زياد سيستم، آيا حداكثر بر روي 170% فشار بار 
كامل تنظيم شده و تأثير آن در محاسبات لحاظ شده است؟

آيا يك فشارسنج با رزوه داخلي M 20×1/5 يا G 1/2" و داراي يك شير قطع و وصل به مدار بين شير يك راهه يا 
شير( هاي) جهت پايين و شير دستي متصل شده، است؟

آيا شير هاي جهت پايين به طور  الكتريكي باز نگه داشته مي شوند؟  (با فنر بسته شوند)
در صورت تغذيه موتور با يك كنتاكتور، آيا از شير هاي برگشت جريان (by-pass) براي شير هاي جهت باال استفاده شده، 

شيرها به طور  الكتريكي بسته مي شوند؟

در صورت وجود شير تركيدگي يا محدودكننده، در دسترس براي بازرسي و تنظيم، به صورت  يكپارچه با سيلندر يا با اتصال 
فلنجي،  نزديك به سيلندر به وسيله  اتصال لوله اي يا رزو ه اي يا رزوه شده نصب شده است؟ (وسيله اي براي آزمون تغيير در 

تنظيمات شير تركيدگي بايد پيش بيني شده باشد.)
در صورت وجود شير محدودكننده، آيا قادر به جلوگيري از افزايش سرعت كابين با بار اسمي در حركت به سمت پايين به 

ميزان بيش از m/s 0/3 از سرعت اسمي است؟
آيا فيلتر يا وسايل مشابهي دردسترس به منظور بازرسي و تعمير و نگهداري در مدار بين مخزن و پمپ(ها) و شير دستي 

قطع و وصل و شير( هاي) جهت پايين نصب شده است؟

در صورت وجود شير تركيدگي، آيا قادر به متوقف كردن كابين در حركت به سمت پايين و نگه داشتن آن بوده، در سرعتي 
معادل حداكثر m/s 0/3 بيش از سرعت اسمي كابين فعال مي شود؟

آيا سرعت اسمي براي كابين خالي به سمت باال حداكثر10% از سرعت اسمي به سمت باال و سرعت كابين داراي بار اسمي 
به سمت پايين حداكثر 10% از سرعت اسمي به سمت پايين بيش تر است؟

در صورت استفاده از شلنگ هيدروليك، آيا نام سازنده، فشار آزمون و تاريخ انجام آزمون بر روي آن به صورت  پاك نشدني 
درج شده، شعاع خمش آن در محدوده مجاز اعالم شده توسط سازنده است؟

آيا منبع تغذيه شير هاي جهت پايين توسط حداقل دو وسيله  الكتريكي مستقل و سري يا مستقيماً توسط يك وسيله  ايمني 
الكتريكي با درجه بندي الكتريكي مناسب قطع مي شود؟

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا منبع تغذيه موتور در حركت به سمت باال توسط حداقل دو كنتاكتور مستقل و سري با مدار تغذيه موتور قطع مي شود و 
يا توسط يك كنتاكتور قطع شده و منبع تغذيه شير هاي برگشت روغن توسط حداقل دو وسيله  الكتريكي مستقل قطع 

 شوند؟
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شماره بندرديف

N/Aخيربلي10212.3.9.1

N/Aخيربلي10312.3.9.1.5

N/Aخيربلي10412.3.9.2

N/Aخيربلي10512.3.12

N/Aخيربلي10612.3.13

N/Aخيربلي10712.3.14

N/Aخيربلي10813.1.4

N/Aخيربلي10913.1.5

11012-7-3
13-2-1-3

N/Aخيربلي

111
13.3.1
13.3.4
13.3.5

N/Aخيربلي

11213.3.2
13.3.4

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي11313.3.3

11414.1.1
14.1.2

N/Aخيربلي

در آسانسور خدماتي در صورت سرويس دهي آسانسور به بيش از 2 طبقه، آيا تمهيداتي مستقل از منبع تغذيه آسانسور 
براي تشخيص حضور كابين در منطقه بازشوي قفل ( از موتورخانه و يا مكان مشابه براي موتورخانه غيرقابل دسترسي) 

وجود دارد؟ (به طور مثال با استفاده از نشان دهنده سطح مايع هيدروليكي)
در آسانسورها با سيستم هيدروليكي، آيا مدت زمان عملكرد وسيلة محدود كنندة زمان رانش موتور، از مدت زمان الزم براي 

طي كل مسير به اضافه 60 ثانيه كمتر مي باشد؟آيا برگشت به حالت عادي سرويس تنها به صورت  دستي انجام شده و بر 
نحوه عملكرد سيستم ضد خرش تاثير نمي گذارد؟

در صورت وجود خطر شل شدن طناب يا زنجير در آسانسور با عملكرد غيرمستقيم، آيا وسيله  ايمني برقي پيش بيني شده 
است؟ (اين وسيله  بايد تا برطرف شدن مشكل، از حركت موتور جلوگيري كند.)

آيا وسيله اي براي تشخيص دما و توقف آسانسور در صورت گرم شدن بيش ازحد مايع هيدروليكي وجود دارد؟

در صورت غيرمستقيم بودن سيستم رانش، آيا پايين بردن پيستون به وسيله  شير اضطراري پايين آورنده تا جايي كه باعث 
شل شدن طناب يا زنجير شود، غيرممكن است؟

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا در صورت افزايش دما در سيم پيچ هاي موتور، مدار اصلي تغذيه قطع مي شود؟

آيا سيستم مجهز به كنترل فاز بوده و در برابر اتصال كوتاه، نبود و يا افت ولتاژ، عايق كاري، ارت و ساير خطا هاي الكتريكي، 
تقدم كنترل ها محافظت شده مطابق استاندارد هستند؟

آيا يك شير اضطراري پايين آورنده با عملكرد دستي و با حفاظت در برابر عملكرد ناخواسته در موتورخانه وجود دارد و در 
حين عملكرد آن سرعت كابين از m/s 0/3 تجاوز نمي كند؟

Electric Installations and Appliances - دستگاه ها و نصب وسايل الكتريكي

Protection against Electric Faults; Controls; Priorities - محافظت در برابر خطاهاي الكتريكي، كنترلي و اولويتها

آيا در مدار هاي كنترل و  ايمني مقدار ميانگين ولتاژ (DC) يا مقدار   r.m.s(AC) بين   هادي ها يا بين  هادي ها و زمين از 
250 ولت كمتر است؟  • اندازه گيري ولتاژ بين نول و فاز و بين ارت و فاز

آيا سيم اتصال به زمين و سيم نول همواره از هم جدا شده اند؟
• روش آزمون: بعد از قطع كليد سه فاز ساختمان اهم بين نول و ارت نبايد صفر باشد.

آيا تغذيه ي موتور هاي محركه اصلي در هر زمان توسط دو وسيله ي برقي مستقل انجام مي گيرد؟
• نظير:  درايو، كنتاكتور، رله كنتاكتور ايمني

آيا درصورتي كه وسيله ي برقي مستقل رديف 166 باز نشود و كابين ساكن باشد، آسانسور متوقف مي شود و يا از تغيير 
جهت بعدي آن جلوگيري مي شود؟

• روش آزمون: قطع دستي يكي از كنتاكتورها- فرمان حركت در حالت اتصال (در حالت نرمال)

آيا موتور در مقابل اتصال كوتاه (سيم زمين) حفاظت شده است؟ ( درصورتي كه موتور داراي سيم پيچ هاي مختلف باشد، 
مقررات  اين بند بايد در مورد هريك از سيم پيچ ها اعمال گردد. )

آيا موتور در برابرOver Load  (اضافه بار الكتريكي) محافظت شده است؟
• درصورتي كه موتور داراي سيم پيچ هاي مختلف باشد، مقررات اين بند بايد در مورد هريك از سيم پيچ ها اعمال گردد.

• چنانچه موتور هاي آسانسور از ژنراتور DC تغذيه شوند،  اين موتورها نيز بايد در برابر اضافه بار محافظت شوند.
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     چك ليست بازرسي دوره اي ايمني
EN81-3 باالبرهاي خدماتي  استاندارد     
     (مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني)

شماره بندرديف

11514.2.1.3aخيربليN/A

11614.2.1.3bخيربليN/A

N/Aخيربلي11714.2.2.1

N/Aخيربلي11814.2.2.2

خيربلي11915.2.1

خيربلي12015.2.2

خيربلي12115.2.3

خيربلي12215.2.4

N/Aخيربلي12315.2.5

N/Aخيربلي12415.3

خيربلي12515.4

N/Aخيربلي12615.4.3

N/Aخيربلي12715.4.3.2

N/Aخيربلي12815.4.5

خيربلي12915.5.1

N/Aخيربلي13015.7.2

خيربلي13115

خيربلي13216

خيربلي13316.1.2

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا دستورالعمل استفاده جهت ثبت سوابق، آزمون، استفاده عادي و تعمير و نگهداري توسط سازنده تهيه شده است؟

آيا مكانيزم ضد خزش براي كابين، براي حركت به سمت باال درصورت خارج شدن كابين از سرطبقه از مقدار 0.05m تا 
انتهاي محل بازشو مستقل از موقعيت درب ها تعبيه شده است؟

آيا ظرفيت باربرداري و متن زير و يا متن مشابه بر روي و يا در نزديكي هر درب طبقه قرار دارد؟
"........ كيلوگرم ،  كابين براي جابه جايي انسان پيش بيني نشده است."

آيا مشخصات آسانسور خدماتي درون كابين نصب شده است؟

آيا براي حركت دستي باالبر درشرايط خرابي و نيز براي كليد سه گوش دستورالعمل مناسب نصب شده است؟
(همراه با عاليم مناسب براي مشخص شدن جهت حركت و لول طبقه)

آيا كليه ترمزها به رنگ قرمز، داراي كلمه "STOP" و نحوه استفاده از اين وسايل مشخص شده است؟
آيا دستور العمل حداقل شامل موارد زير جهت استفاده صحيح از باالبر خدماتي در نزديكي درب طبقات نصب شده است؟   

الف)  براي كابين فاقد درب : بار از كابين بيرون نزند و بار هاي قابل جابجايي بايد ساكن شوند.
ب)  اپراتور بايد درب را بسته و تحت كنترل دائم  از باالبر خدماتي استفاده كند.

ج)   در زمان باركردن و تخليه بار فقط دست تا بازو مي تواند وارد كابين شود.
آيا براي باالبر مجهز به مكانيزم ضد خزش عبارت " درب را ببنديد " درون كابين نصب شده است؟

آيا براي چاه غيرقابل دسترسي عبارت "ورود ممنوع" با عالمت مناسب نصب شده است و همچنين بر روي سقف عبارت " 
قبل از ورود به سقف كابين ترمز مكانيكي و الكتريكي را فعال كنيد" براي باالبر قابل دسترسي نصب شده است؟

آيا در ورودي موتورخانه عبارت "خطر- موتورخانه باالبر خدماتي" و همچنين عبارت " دسترسي براي افراد فاقد صالحيت 
ممنوع " براي موتورخانه قابل دسترسي و عبارت " خطر سقوط- درب را ببنديد "براي دريچه هاي بازرسي نصب شده است؟

آيا مطابق پيوست D استاندارد كليه آزمونها انجام و قابل قبول بودند؟

آيا براي سيستم هيدروليكي در نزديكي شير عمل كننده دستي براي حركت به سمت پايين دستي عبارت " احتياط-حركت 
اضطراري به سمت پايين- اضطراري" نصب شده است؟

آيا براي سيستم هيدروليكي عبارت " كليد اصلي را فقط در شرايط حضور كابين در پايين ترين طبقه قطع كنيد" نصب 
شده است؟

آيا براي چاه عبارت "خطر-چاه آسانسور خدماتي" و عبارت " دسترسي براي افراد فاقد صالحيت ممنوع" و نيز عبارت " به 
چاه باالبر خدماتي وارد نشويد" در ورودي دريچه ها نصب شده است؟

آيا براي چاه غيرقابل دسترسي عبارت " وارد چاهك نشويد " نصب شده است؟
آيا كليه ي وسايل ، ارتباطات و ...  مطابق استاندارد داراي پالك مشخصات و مشخص شده مي باشند؟

Notices, Markings and Operating Instructions - دستورالعملهاي عملياتي، هشدارها، و عالمتگذاريها

Examinations - Tests - Register - Maintenance - بازرسي، آزمون، ثبت سوابق ، تعمير و نگهداري

آيا كابين در سيستم هيدروليكي بعد از 15 دقيقه از آخرين مسافرت به پايين ترين طبقه هدايت مي كند؟
آيا وسيله  توقف (استپ قارچي) براي چاه قابل دسترس، در چاهك و بر روي سقف كابين نصب شده و عملكرد دارد؟

آيا آسانسور خدماتي با درب غيرخودكار، وسيله  جلوگيري از حركت به اندازه حداقل 3 ثانيه پس از توقف پيش بيني شده 
است؟
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