
 

 

 

 آسانسورها یمنیا

اتاقک و چاا  آسانساور، سا ور در چاا  آسانساور و       انیبدن م یکردن لباس و اعضا ریگرفتار شدن در اتاقک آسانسور، گ

و نجااترران آتاش    نشانانشوند و آتش  یبا آن روبرو م یاست که شهروندان هر از گاه یس ور اتاقک و ... از جمله حوادث

مساافران  آسانساور باه    )حوادث استفاد  کنندگان  نیاز ا یدر رخداد بعض نکهیخوانند. با توجه به ا یرا به کمک م ینشان

دساترا    نیا باا اساتفاد  از ا   یین ش ناخواسته و صرفا به علت نا آشانا  نین ش دارند و ا یمنینکردن اصول ا تیرعا لیدل

در باار    یاطالعاات  ینوشتار حاو نیاست. ا یمناسب الزام لهیوس نیاستفاد  از ا یبا چرونر وندانشهر شتریب یاست، آگاه

شامار حاوادث    ،یمنیاصول ا تیکه با توجه و رعا نیا دیآسانسور است که مخاطب آن تنها استفاد  کنندگان هستند و ام

 .ابدیآسانسور کاهش 

کاه باا    رریدر ساختمان ها شامل اتاقک و معموال وزنه تعادل و اجزاء د یاست دائم یا لهیآسانسور وس آسانسور: فیتعر

 میت سا  یکند و به دو گرو  اصال  یطب ات ساختمان جابجا م انیم ریهر دو را در مس ایبار و  ایمختلف انسان  یکاربردها

 شود: یم

 ن هستند. مسافر برکه اشخاص مجاز به سوار شدن در آ یآسانسورها .1

انساان هاا    یاست کاه بارا   یا گونه آسانسورها به نی  که ابعاد و ساختار اتاقک اservice lift) یباالبر خدمات.  .2

 قابل دسترس و استفاد  نباشد.

 یافراد و بارالزام ییجابجا یباالتر از چهار طب ه برا یآسانسور در ساختمان ها یریو بکارگ هیکاربرد آسانسورها: تعب دامنه

 است.

 آنها:   یو فن یمنیآسانسور و نکات ا اجزاء

 یما  یناو  در  و سارعت و ... طراحا    ت،یظرف در ساختمان که ابعاد آن مطابق با یاست عمود یزیچا  آسانسور دهل. 1

 شود.

 یو ساورا  هاا   دیبازد یها چهیدر طب ات،باز مجاز. درب یبدون شکاف باشند. تنها جاها دیچا  آسانسور با یها وار ی. د2 

 و فرمان است.  برق کابل وبکسل ها  میمحل عبور س

 داشته باشد. یمنیترمز ا عملکرد یبرا یکاف یکیم اومت مکان دیو س ف چا  آسانسور با یجانب یها وار ی. د٣



 

 

 

 باشد. یفوالد از مصالح م اوم مانند بتون و صفحات دیآسانسور با یجانب یها وار ید. ۴ 

ساعت  ساخته  کیآتش )با تحمل حداقل  برابر مصالح م اوم در زا دیپوشانند  چا  آسانسورها با یها غهیها و ت وار ید. ۵ 

 خطرناک از آنها متصاعد نشود.  دودشوند و در اثر حرارت، گاز و

خلل و فار  را دارا باشاد.    نیشوند که کمتر اندودیبا مصالح مناسب به گونه ا دیچا  آسانسور با یها وار یسطح داخل د. ۶

   یدکاریسف ایصاف  یکار مانی)س

بارق   یچا  و کابل هاا  ییروشنا ستمیس یکش میدر چا  آسانسور به جزء س ررید زاتیو تجه می. نصب هر گونه لوله، س7

 ممنو  است  آسانسور مخصوص آسانسور داخل چا 

 نیو پاائ  نیاز بااالتر  یمتار  0/  ۵مناسب و مطلو  باشد. دو عدد الما  در فاصاله    ییروشنا یدارا دیچا  آسانسور با.  ۸ 

نصب  دیروشن و خاموش شدن از موتورخانه و چاهک با تیمتر با حفاظ و قابل 7به فواصل حداکثر  هین طه چا  و ب  نیتر

 شود.

 

 

 

 

 


