
مهمترین موارد تست و بازرسی آسانسور در محدوده موتورخانه آسانسور

تست شاقول بودن موتورگیربکس.1
تست کشش سیم بکسل هاي روي فلکه اصلی گیربکس(یکسان بودن فشار سیم بکسلها).2
تست سرخوردگی سیم بکسلهاي روي فلکه اصلی.3
تست و کنترل سیستم ترمز.4
گنترل زاویه سیم بکسل و فلکه.5
تست اصطکاك سیم بکسل.6
نصب بودن گارد یا حفاظ سیک بکسلها.7
عالمت گذاري تراز توقف روي سیم بکسلها.8
نصب شدن عالمت گردش پولی موتور(نشان جهت گردش چپ و راست).9

سانتی دور حفره هاي عبور سیم بکسل و کابلها5اجراي صحیح بتون ریزي سقف و وجود لبه .10
تناژ قالب سقفنصب قالب سقف و قرار داشتن پالك .11
نصب دستورالعمل نجات اضطراي در موتورخانه(راهنماي خارج کردن مسافران از کابین).12
نصب پالك مخصوص روي درب موتورخانه که حاوي اطالعات و شماره تلفن شرکت نصب کننده .13

آسانسور می باشد
وجود کلید درب طبقات جنب راهنماي نجات اضطراري.14
مناسب بودن روشنایی موتورخانه.15
عدم وجود وسایل اضافی در موتورخانه.16
در صورت وجود دریچه اضطراري چاه آسانسور در موتورخانه، تست میکروسوئیچ دریچه.17
تست باز شو دریچه اضطراي در موتورخانه، که بدون نیاز به کلید از موتورخانه باز شود.18
تست مکش مناسب هواکش موتورخانه.19
لغزنده نبودن کف موتورخانه.20
مناسب براي رفتن روي سقف چاه در صورت وجودوجود پله .21
وجود حفاظ مناسب براي گاورنر.22
اختالف سطح کف موتورخانه با روي سقف چاه.23
الصاق پالك شماره آسانسور بر روي موتورگیربکس در موتورخانه هایی که بیش از یک آسانسور .24

دارد



الصاق پالك شماره تابلو کنترل.25
قابل "فاز هر آسانسور به صورتیکه تجهیزات موجود سریعاالصاق پالك شماره تابلو برق سه .26

شناسایی باشند.
وجود دریچه در کف موتورخانه جهت حمل کاال در موتورخانه هایی که یک آسانسور بیشتر دارند.27
نصب نرده دور دریچه کف.28
تست و ثبت شماره تجهیزات نصب شده در موتورخانه و تطبیق آنها با اطالعات ارائه شده.29
پلمب گاورنرتست .30
کنترل حفاظ گاورنر.31
وجود پالك سازنده گاورنر و مشخصات فنی آن.32
سیم بکسل را از روي فلکه اصلی گاورنر برداشته "تست عملکرد پاراشوت در موتورخانه که معموال.33

و در محل شیار تست قرار می دهند، و چون در این وضعیت سرعت حرکت گاورنر از حد متعارف 
نر فعال شده و آسانسور پاراشوت می کند.بیشتر می شود، گاور

تست کلیدهاي حرارتی تابلو.34
ثانیه بیشتر باشد)40نباید از "تست تایم تراول (معموال.35
تست کنترل فاز.36
کنترل شماره گذاري سیمهاي تابلوکلیه تست هاي مربوط به فرمانهاي صادره (تابلو)تست کلیه .37

چراغهاي زیگنال تابلو برق و کلید اصلیتست ترمینالها و سربندي ها و محکم بودن آنهاتست 
فیوزها(مناسب بودن با جریان موتور)تست ارت جلید اصلی و انتقال آن به کابین

تست و کنترل سیتم برق اضطراي کابین در تابلو و باطري آن.38

مهمترین موارد کنترل و تست داخل چاه آسانسور

نصب چراغهاي روشنایی داخل چاه.1
نردبان براي ورود به کف چاهکنترل نصب .2
کنترل رطوبت و نشتی آب در کف چاه.3
کنترل و تست عملکرد قفل دربها(دربهاي لوالیی و دربهاي اتوماتیک).4
کنترل و تست عملکرد دیکتاتورها(دربهاي لوالیی).5
وجود کلید خاموش و روشن کردن روشنایی داخل چاه در قسمت پائین، و به صورت تبدیل در .6

موتورخانه



نترل و تست لیمیت هاي حد باالک.7
کنترل و تست لیمیت هاي حد پائین.8
تست میکروسوئیچ فلکه ته چاه.9

وجود پلیت هاي زیر ریلها.10
انجام اجراي ضد زنگ کلیه آهن آالت مربوط به آهنکشی داخل چاه.11
صاف و صیقلی بودن دیوارها و عدم وجود خلل و فرج در دیوار.12
وزنه فلکه ته چاهتست کشش مناسب سیم بکسل گاورنر و .13
وجود داشتن جانپناه در کف چاه(طبق ابعاد تعین شده توسط استاندارد).14
اجراي صحیح سکوهاي ضربه گیر کف چاه.15
نصب صحیح الستیکها، فنر و یا سیستم ضربه گیر هیدرولیکی در کف چاه.16
نصب کنترل فاصله زیر قاب وزنه نعادل با ضربه گیر کف چاه(در صورتیکه ظربه گیر روي سکو .17

سانتیمتر می باشد30الی 20بین "شده باشد)فاصله مناسب معموال
25الی 20کنترل فاطله زیر کابین با ضربه گیر کف چاه مشابه مرد قبل(فاصله مناسب حدود .18

سانتیمتر )
سانتیمتر)5وسائل متحرك نسبت به هم(حداقل -تست فاصله بین کابین و قاب زرنه تعادل.19
سانتیمتر)3متحرك با اجزاي ثابت (حداقل فاصله تست فاصله اجزاي .20
کنترل ریل و کفشکهاي کابین و قاب وزنه در زمانیکه آسانسور در باالترین و یا در پائین ترین طبقه .21

قرار دارد، آیا براکت اول و آخر وجود دارد؟(کفشکهاي کابین نباید از براکت پائین تر باشد)
کنترل جوشکاري براکتها.22
ري آهن کشی چاهکنترل جوشکا.23
کنترل نحوه سربندي سیم بکسل ها.24
کنترل نحوه استفاده از کلمس سیم بکسلها.25
نصب صحیح تراول کابل و حرکت مناسب آن در چاه.26
کانال کشی مناسب براي سیم کشی داخل چاه.27
عدم وجود لوله هاي آب و فاضالب و کابل برق متفرقه در چاه.28
کنترل نصب سینی هاي زیر درب طبقات.29
گارد محافظ وزنه هاي داخل قاب وزنه تعادلتست .30
کنترل سینی هاي زیر درب.31
کنترل سینی زیر درب کابین.32



کنترل حفاظ ایمنی کفشک هاي قاب وزنه.33
تست عدم لقی و تنظیم مناسب کفشکهاي وزنه تعادل با ریلها.34
تست و کنترل سربندي صحیح سیم بکسلها و کلمپ هاي کادر وزنه تعادل.35

نترل و تست قسمتهاي بیرونی و داخل کابین آسانسورمهمترین موارد ک

البته موارد دیگري نیز در مراحل کنترل آسانسور وجود دارد، که امیدوارم دوستان و همکاران و 
.شرکتهاي بازرسی نسبت به اطالع رسانی آن اقدام نمایند"مخصوصا

زمان حرکت کابین اگر سیم کنترل و تست میکروسوئیچ مربوط به پاراشوت روي سقف کابین، که در .1
قطع کند"بکسل کشیده شود باید سریعا

کنترل و تست سیم ارت کابین.2
سانت پائین یا باالتر از خط تراز 20تست کمان درب بازکن، به صورتیکه اگر کابین حتی حدود .3

متوقف شد، کمان درست عمل کند و درب را بشود باز کرد
اشته باشند و در وضعیت مناسبی قرار داشته باشندکنترل و تست کفشکهاي کابین، که لقی ند.4
کنترل و تست اتصاالت تراول کابل و سیمهاي روي کابین.5
کنترل و تست سربندي سیم هاي رویزیون.6
کنترل عملکرد کلید قارچی استپ.7
کنترل شستی جهت باال و پائین رویزیون.8
کنترل روعندان هاي ریل کابین.9

کنترل روغندانهاي ریل وزنه.10
حرکت باز و بسته شدن بدون صدا و درگیري درب کابینکنترل .11
کنترل سیستم برگشت درب در مواقع برخورد با مانع.12
کنترل فاصله کابین با دربهاي طبقه.13
کنترل نامگذاري طبقه و نامگذاري روي شستی داخل کابین که با هم مطابقت داشته باشد.14
کنترل و تست عملکرد زنگ اضطراي با قطع برق آسانسور.15
کنترل سالم بودن کف کابین و دیواره ها و سقف.16
مناسب بودن روشنایی داخل کابین.17

مهمترین موارد کنترل و تست قسمتهاي بیرونی و داخل کابین آسانسور
کنترل و تست میکروسوئیچ مربوط به پاراشوت روي سقف کابین، که در زمان حرکت کابین اگر سیم .1



قطع کند"بکسل کشیده شود باید سریعا
کنترل و تست سیم ارت کابین.2
سانت پائین یا باالتر از خط تراز 20تست کمان درب بازکن، به صورتیکه اگر کابین حتی حدود .3

متوقف شد، کمان درست عمل کند و درب را بشود باز کرد
کنترل و تست کفشکهاي کابین، که لقی نداشته باشند و در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.4
تصاالت تراول کابل و سیمهاي روي کابینکنترل و تست ا.5
کنترل و تست سربندي سیم هاي رویزیون.6
کنترل عملکرد کلید قارچی استپ.7
کنترل شستی جهت باال و پائین رویزیون.8
کنترل روعندان هاي ریل کابین.9

کنترل روغندانهاي ریل وزنه.10
کنترل حرکت باز و بسته شدن بدون صدا و درگیري درب کابین.11
برگشت درب در مواقع برخورد با مانعکنترل سیستم.12
کنترل فاصله کابین با دربهاي طبقه.13
کنترل نامگذاري طبقه و نامگذاري روي شستی داخل کابین که با هم مطابقت داشته باشد.14
کنترل و تست عملکرد زنگ اضطراي با قطع برق آسانسور.15
کنترل سالم بودن کف کابین و دیواره ها و سقف.16
داخل کابینمناسب بودن روشنایی.17

البته موارد دیگري نیز در مراحل کنترل آسانسور وجود دارد، که امیدوارم دوستان و همکاران و 
.شرکتهاي بازرسی نسبت به اطالع رسانی آن اقدام نمایند"مخصوصا


