موارد ساختماني جهت اخذاستاندارد آسانسور

)1عمق چاهك

الف) براي آسانسور با سرعت يك متر بر ثانيه يا كمتر بايد بيش از  121سانتي متر باشند

ب)براي آسانسور با سرعت يك متر بر ثانيه تا يك و شش متر بر ثانيه بايد بيش از  161سانتي متر باشند.
)2ابعاد چاهك و نصب سكوها بايد به گونه اي باشد كه جان پناه تامين شود يعني قرار دادن مكعبي به ابعاد
 111×61×01سانتيمتر در يكي از وجوهش ممكن باشد.
)3كف چاهك حتما صاف و تقريبا تراز باشد و تنها نقاط غير صاف سكوي كابين و قاب وزنه باشند.
)4پليت زير ريلها با فاصله  1سانتيمتر ريل تعبيه شوند.
)0پريز چاهك در محل مناسب نصب شود.
)6جلوي درب طبقات روشنايي كافي باشد.
)7ديوارهاي چاه صاف باشند و عامل ايجاد گرد و غبار نبوده و امكان ريزش كلوخه نباشند(بخصوص پشت براكتها و
كنار درب طبقات)
)8زير درب طبقات (ما بين درب طبقات) كامال همسطح و صاف باشند و عامل ايجاد گرد و غبار نباشند.
)9در چاه چاهك و سقف چاه مواد آتشزا نباشند.
)11ضد زنگ آهنكشي و براكتها و محل جوش آنها تكميل شده باشند.
)11چاه و چاهك مختص آسانسور بوده و عبور وسايل (سيم و لوله)غير مرتبط با آسانسور ممكن نمي باشد.
)12روشنايي چاه بايد از طريق يك المپ در حداكثر نيم متري پايين چاه و يك المپ در حداكثر نيم متري زير سقف چاه
و به ازاي هر هفت متر يك المپ تامين شود مشروط بر آنكه روشنايي به صورت كافي تامين شود
 )13روشنايي چاه بايد دائمي بوده و با قطع كليد  1-1در مدار باشد و كليد آن حتما در موتور خانه باشد.
)14در چاهك چاه و موتورخانه حفره وجود نداشته باشد.
)10فاصله كف آخرين طبقه تا زير سقف بيش از  381سانتي متر باشد و براي آسانسور هاي با سرعت يك و شش
متر بر ثانيه اين فاصله بيش از  411سانتي متر باشد(تامين فضاي باال سري)
)16مسير دسترسي به موتورخانه بايد كامال ايمن و بدون عبور از حريم خصوصي منزل باشد و كليد آن در ابتداي
مسير موتورخانه باشد.
)17در صورت استفاده ازنردبان جهت دسترسي به موتورخانه بايد با شيب  71درجه نسبت به افق به زمين ثابت
شود و داراي
عرض بيش از  61سانتي متر بوده و در انتها داراي دستگيره باشد
)18درب موتورخانه بايد داراي حداقل ارتفاع  181سانتي متر و عرض  61سانتي متر باشد.

)19درب موتور خانه بايد به بيرون باز شود .
 )21درب مو تورخانه بايد مجهز به قفل شب بند (باز شو از بيرون با سويچ و با ضامن دستي از داخل) و هشدار
باشد.
)21كف موتورخانه و سكوي موتورخانه بايد صاف و غير لغزنده باشد.
)22ديوارها كف و سقف چاه و موتورخانه بايد داراي استحكام كافي بوده و داراي مواد آتشزا نباشند.
)23كليه تو رفتگي ها به عمق بيش از نيم متر و عرض كمتر از نيم متر و كانال هاي كف موتورخانه پوشيده شود.
)24موتورخانه مختص آسانسور مي باشد و تردد از آن براي اهداف ديگر ممكن نمي باشد (عدم عبور از آن به پشت
بام عدم وجود لوله و سيم هاي اضافي مانند آنتن مركزي)
)20در صورت اختالف سطح كف موتورخانه و سكوي موتورخانه بيش از  01سانتي متر بايد پله تعبيه شود.
)26جعبه تابلوي سه فاز بايد در دسترس باشد و ترجيحا در ورودي موتورخانه نصب شود.
)27موتورخانه بايد داراي روشنايي الكتريكي دائمي با حداقل شدت  211لوكس باشد و با قطع كليد  1-1در مدار
باشد و كليد كنترل روشنايي در محل و ارتفاع مناسب قرار گيرد.
)28تهويه موتورخانه بايد به صورت مناسب (به هواي آزاد) انجام گيرد
)29ابعاد موتورخانه بايد به گونه اي باشد كه فواصل زير رعايت شود:
الف) گاور نر و ميكرو سويچ آن جهت انجام تعميرات و رفع ايرادات به راحتي در دسترس باشد .
ب) عمق فاصله اندازه گيري شده از سطح خارجي كابينتها و پانلها حداقل  1/7متر باشد .
اين فاصله از محل جلو ترين بر آمدگي (مانند دستگيره ها ) به  1/6متر تقليل مي آيد
پهنا بايد به اندازه پهناي كامل كابينت و يا  1/0متر (هر كدام كه بيشتر است باشد)
پ)فضايي كه ابعاد حداقل  1/0×m 1/6mبه منظور سرويس و بازديد قسمت هاي متحرك در نقاطي كه ضرورت دارد
و در صورت نياز راه اندازي اضطراري از آنجا صورت مي گيرد .
ت)راههاي دستيابي به اين فضاها بايد حداقل داراي پهناي  1/0mباشند .در جاهايي كه بخش هاي متحركي ندارد اين
مقدار به  1/4mكاهش مي يابد .
)31ارتفاع موتورخانه بايد به گونه اي باشد كه :
الف)فاصله سكوي موتورخانه تا زير سقف موتور خانه بيش از  181سانتي متر باشد .
ب)فاصله باالترين نقطه متحرك سيستم محركه تا نزديكترين نقطه سقف موتورخانه بيش از  31سانتي متر باشد .
)31در سقف موتورخانه قالب نصب شود و پالك ظرفيت نسوز و مقاوم داشته باشد .
)32اندازه حفره سيم بكسل ها مناسب بوده و اين حفره ها داراي يقه  0سانتي متري باشند .
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