
 

 

 

 : استان تهرانیکسان  فرم های

 برقیآسانسورهای  مشخصات فنی -1

آسانسورهای  گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا -2

   برقی

 

-1آسانسورهای مشمول استاندارد ملی  مرتبط با 

 (1636تجدید نظر اول  و 1631چاپ اول ) 3636

 



 

 
 

 برقی فرم مشخصات فنی آسانسورهای …………… شرکت بازرسی 

 

 شماه پرونده:................

 : ................خیتار
 2از  1 : صفحه

 

 :آسانسورعمومی مشخصات  -1

 .......... mطول حرکت:  ................نفر            ظرفیت:.................کیلوگرم    مسافربر       -باربر□     مسافربر □ کاربری :

 تعداد توقف:....................      ..........                 m/sسرعت تند) نامی( :                          ..........     m/sسرعت کند: 

 ........................................................................................................................آدرس محل نصب: ..............................................

 ................................................................................................................................................ پالک ثبتی:

 درب طبقات: -2

 .................. cmارتفاع مفید درب:                     ............cmپهنای درب:                  خودکار □   دستی□   نوع درب:

 ..........................عالمت تجاری:........             نام تولید کننده:....................                         درب:.....................   نوع قفل 

 : .............. الیه ها /ضخامت شیشهنوع و ( نام تولید کننده شیشه : ......................... ی کشوییایی بودن درب ها)در صورت شیشه  

 ............................................................................................................................ شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:

 

 گاورنرسرعت : -3

 ......... m/sسرعت عملکرد مکانیکی:       ل:..................... شماره سریا ...........  ...ی:..........عالمت تجار   .............نام تولید کننده :..........

      دو طرفه□یک طرفه  □ نوع درگیری:

  ترمز ایمنی )پاراشوت(: -4

 ..................kg : (P+Q)ظرفیت        نوع پاراشوت :.................          عالمت تجاری:..................          نام تولید کننده :................. 

  پایین□باال  □ موقعیت نصب در کابین:     شماره سریال:    ....................      ............  m/s سرعت درگیری:

 ..................  mmراهنما :  لیر غهیضخامت ت

 ضربه گیرهای ته چاه: -5

   .... ...........kg تعداد:.......   ظرفیت:   .....  .......نوع: ...      ...... ......................................... عالمت تجاری:/کننده نام تولید : گیرکابین ضربه

 ...................................................... شماره های سریال: 

   ................kg تعداد:.......   ظرفیت:    ....... ......نوع: .   ......................................... عالمت تجاری:/کننده نام تولید :  تعادل گیر وزنه ضربه

 ......                           ................................................... شماره های سریال: 

 سیستم محرکه : -6

 آسنکرون□سنکرون  □ :..........................  نوعشماره سریال:..      عالمت تجاری:........................    موتور:..........................تولیدکننده 

 .............Aجریان نامی :            ............ Vولتاژنامی :           .................  kwتوان نامی:          استارت درساعت :..............

 نوع ترمز:...........................              .......................rpmسرعت دورکندموتور:                    ....................rpmسرعت دورتندموتور:

 ......        ...نسبت تبدیل گیربکس:.......      ..............................گیربکس:......سازنده    ....................یربکس:نوع گدارد   □    دارد ن□گیربکس: 

 کابین )اتاقک(: -7

 .................... kg وزن تقریبی:        ..................... cm ارتفاع:           .................. cm عمق :              ............. cmابعاد: عرض : 

 :.............. /الیه هاضخامتونوع شیشه                  .........شیشه دیواره کابین ) در صورت وجود(: ..............................نام تولید کننده 

 ................ cmارتفاع مفید درب کابین:  ................. cmپهنای مفید درب کابین :    تاشو□      سانترال□  لسکوپیت□ :نوع درب کابین

 :.............. /الیه هاضخامتونوع شیشه                  .........کابین ) در صورت وجود(: .............................. دربشیشه نام تولید کننده 

 طنابهای فوالدی: -8

 ...................  gr/m............        وزن :................. بافت:و  نوع     ............ mmقطر:      نام تولید کننده: .........................  تعداد: .......... رشته 

 



 

 
 

 برقی فرم مشخصات فنی آسانسورهای …………… شرکت بازرسی 

 

 شماه پرونده:................

 : ................خیتار
 2از  2 : صفحه

 

 ها: فلکه -9

 :یکشش -الف

 یفوالد طناب چشیپ هیزاو زاویه زیربرش زاویه شیار اریش یسختکار زیر برش نوع شیار شیارتعداد cmقطر جنس

   □  U □V □ ندارد□     دارد□ ندارد□دارد γ=          β= α= 

 هرزگرد: -ب

 شماره سریال نام تولید کننده تعداد شیار ها تعداد فلکه cmقطر  جنس محل

       موتورخانه/چاه

       کابین

       وزنه تعادل

 وزنه تعادل: -11

 جنس وزنه : ............ابعاد وزنه:........... ناودانی:..................تعداد وزنه:.............اندازه .......................... cmطول(:  ابعاد قاب وزنه)ارتفاع

 ..................... kg: )قاب وزنه و وزنه ها( وزن کل.....................        kgوزن قاب :       ..................... kgوزن هرعدد:

 های راهنما: ریل -11

 نیاز ندارد     دستی  خودکار    نوع روغنکاری:      کاری   ماشینسرد    نورد.........................  روش ساخت:..:.تولید کننده نام

 ..................... mmتیغه ضخامت.................  mm  ...........         mmنوع ریل راهنمای کابین: ..........................        ابعاد 

 .................... mmتیغه  ضخامت.............     mm      .............  mm  تعادل:..........................  ابعاد هریل راهنمای وزن نوع

 .....cmهای کابین:  فاصله عمودی بین کفشک .........  cm وزنه تعادل: .........  cm های ریل )براکت(کابین: گاه فاصله بین تکیه حداکثر

 :کفشکهای راهنما -12

 ..............cmطول لنت: جنس لنت:....................کفشک :...............   جنسسازنده:....................   غلطکی  لغزشی     نوع:      کابین:      

 ............cmجنس لنت:.................... طول لنت:کفشک :...............   جنس سازنده:....................   غلطکی  لغزشی     نوع: :تعادل وزنه     

 تابلوفرمان : -13

                     شماره سریال:....................              VVVF□   دوسرعته□نوع :  نام مدل: ......................  نام تولیدکننده تابلو :.......................

 کلکتیوسلکتیو                         کلکتیو)آپ/داون/فول(    پوش باتن                        نوع سیستم : 

       میکروپروسسور                         الکترونیک دیجیتالی                          ای  رله   نوع تابلو فرمان:

 سایر ...........□    UPS□   باتری□ ........................................  نوع:: )در صورت وجود(کننده سیستم نجات اضطراری خودکارتولید

 تراولینگ کابل: -14

 .........  kg/mوزن:   .:................................   نوع :.........................             تعداد واندازه رشته ها:........................تولید کننده نام 

 )در صورت وجود(باال به سمت کابیناضافه سرعت جلوگیری از  وسایل حفاظتی برای -15

 ...... m/s: سرعت عملکرد) درگیری( قسمت پایش    شماره سریال: ................. : .................   پایشگر سرعت  نام تولید کنندهنوع و 

 سریال: ...................شماره           ..........................  : عمل کنندهقسمت تولید کننده   نام

 کششی موتور یا روی محور فلکه کششی فلکه□   های اصلی یا جبران  طناب□تعادل     وزنه□  کابین □ :کننده طعه عملبر روی ق
  

 
 مجاز ءوامضا مهر

                                                                    شرکت عرضه کننده آسانسور



  آسانسور های برقی خوداظهاری تاییدیه اجزاگواهی  

 ................................... ه پرونده:رشما

 ...............................تاریخ: ...............

 2از 1  :صفحه
 

 

 .…………………………شرکت بازرسی 

 

و دستورالعمل اجرایی   6303-1گردد که با توجه به استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره     بدینوسیله گواهی می     

 ......... توقف با تعداد کیلوگرم.............نفره ...........به آسانسور   مربوط کلیه اجزاء و قسمتهای  ،/د131/131مربوطه به شماره  

 ........................................................................................................................................................................................................ آدرس: به

بتی      ث پالک  فیتت         ......................................................................................................................................................... و  کی دارای 

سالم و به لحاظ عملکردی مبتنی بر      قطعات زیر با جزییات فنی مندرج در مطلوب بوده و صات فنی،   شخ ین مواز فرم م

 باشد:اشکاالت فنی قطعات به عهده این شرک  می صحیح فنی بوده ومسئولی  هرگونه عواقب ناشی از

 های راهنما و متعلقات آنریل 

 گاورنر 

 ایمنی ترمز 

  سیستم تعلیق  فوالدی وطنابهای 

 کابل تراولینگ 

  تابلو فرمان 

  ها ومتعلقات آن وزنه، وزنهقاب 

 هاقفل درب 

 کابین و یوک آن 

 گیرهاضربه 

  سیستم محرکه 

  فلکه های کشش و هرزگرد 

 وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرع  کابین به سم  باال□  

 سیستم نجات اضطراری خودکار□  

                                                              

                         

 مجاز امضا و مهر

 آسانسور کنندهعرضه شرکت

 
 



  آسانسور های برقی خوداظهاری تاییدیه اجزاگواهی  

 ................................... ه پرونده:رشما

 ...............................تاریخ: ...............

 2از 2  :صفحه
 

 گردد :همچنین این شرک  کلیه موارد ذیل را متعهد می

   انجام شده اس . 1-5-13کلیه سیم کشی ها )به استثنای کابل های فرمان( مطابق بند 

   رعای  شده اس . 2-1-14شرایط وسایل ایمنی برقی مطابق بند 

   و درجه حفاظ    3-2-2-13فواصل ایمنی الکتریکی مطابقIP2X   رعای  شده اس . 2-1-13در موتورخانه مطابق بند 

   تامین شده اس .  4-17-8منبع برق اضطراری مطابق بند 

   تامین می باشد. 11-8شرایط بازشوی درب کابین در هنگام بازکردن اضطراری مطابق بند 

  انجام شده اس . 11-8و  10-8و  7-8ای آن مطابق بندهای هطراحی درب کابین و لته 

   می باشد. 2-5-7سرع  و انرژی جنبشی درهای طبقات مطابق بند 

   انجام شده اس . 2-2-10و   4-7و  2-7طراحی و اجرای دربها و چهارچوبها و ریلهای هادی آنها مطابق بندهای 

  اسبات و اصول فنی انجام شده اس .طراحی و اجرای شاسی زیر سیستم محرکه مطابق با مح 

  . سیستم ارت آسانسور به چاه ارت ساختمان با مقدار مقاوم  مناسب متصل شده اس 

  کلیه جوشکاریهای سازه آسانسور و قطعات متصله مطابق اصول فنی و مهندسی انجام شده و از مقاوم  کافی برخوردار

 اس .

 اشدنی )نظیر پیچ و مهره( مطابق با اصول فنی و مهندسی انجام شده ، نصب و اجرای کلیه اتصاالت جدطراحی، انتخاب

 اس .

  می باشد. 3-2-9طراحی سیستم تعلیق و نیروهای وارده طبق اصول فنی و مهندسی و بند 

  های راهنما استفاده نشده اس . از فک های ترمز ایمنی به عنوان کفشک 1-6-8-9در راستای اجرای بند 

  رعای  شده اس . 6-12مطابق با بند محدوده سرع  کابین 

 می باشد. 3-1-13وبند 1-ج-2-مقاوم  عایقی مدارهای مختلف مطابق پیوس  ت 

 ای ساخته شده اند که مقاوم  الزم در برابر بارها تکیه گاه های ماشین آالت و محل های کاری درون چاه آسانسور به گونه

 را دارند. 1-1-4-6و نیروهای وارده مطابق بند 

 ر چاه نیمه محصور که آسانسور در بیرون ساختمان واقع شده، ماشین آالت به نحو مناسبی در برابر تأثیرات محیطی د

 محافظ  شده اس . 2-1-4-6مطابق بند 

 شود و تجهیزات به طور مناسب تهویه می 4-5-6و اتاق ماشین آالت مطابق بند  8-4-6آالت مطابق بند فضای ماشین

 شوند. و غبار ، دودهای زیان آور و رطوب محافظ  می بصورت مناسب و عملی در برابر گرد برقی و ماشین آالت

 میلیمتر بوده و جه  جلوگیری از  4های تزئینی به کار رفته در دیواره و سقف کابین دارای حداقل ضخام  آینه و شیشه

 پوشانده شده اس . 4-3-8ریزش در هنگام شکسته شدن از پش  با الیه چسب دار مطابق بند 

 

 مجاز امضا و مهر

 آسانسور کنندهعرضه شرکت

 



 

 

 

 : شعبات ) به غیر از استان تهران( فرم های

 برقیآسانسورهای  مشخصات فنی -1

آسانسورهای  گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا -2

   برقی

 

-1آسانسورهای مشمول استاندارد ملی  مرتبط با 

 (1631چاپ اول ) 3636

 



 20/032/9029کد فرم : 

 

 

 هایفرم مشخصات فنی آسانسور

 برقی

 2از  1صفحه 

 .……….…...........:  پرونده  شماره

 10شماره تجدید نظر :  

 10/10/0901تاریخ تجدید نظر: 

 

 :مشخصات آسانسور-1

 .......... mکاربری :...................   ظرفیت:.................کیلوگرم  ................نفر          طول حرکت:            

 ..........                تعداد توقف:.................... m/s..........    سرعت تند) نامی ( : m/sسرعت کند:             

 پالک ثبتی:....................درس محل نصب: ................................................................................................................آ          

 درب طبقات:-2

 ..................cm............  ارتفاع مفید درب: cmنوع درب: ...............................      پهنای درب:            

 قفل مکانیکی درب:.....................   نام تولید کننده:....................      عالمت تجاری:............................           

 ......................................................................................شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:........................          

 گاورنرسرعت :-3

 ........نام تولید کننده :...........................     عالمت تجاری:......................        شماره سریال:......................

 ..............      m/sسرعت عملکرد مکانیکی:           

 ترمز ایمنی )پاراشوت(:-4

 ..................kg :(P+Q)نام تولید کننده :................. عالمت تجاری:..................   نوع پاراشوت :.................  ظرفیت 

 ریال:    .................... موقعیت نصب در کابین:.............................................. شماره س m/s سرعت درگیری:

 ضربه گیرهای ته چاه:-5

 ........ شماره های سریال:............kg نام تولید کننده یا عالمت تجاری:........  نوع: ........  تعداد:.......   ظرفیت:: ضربه گیرکابین

 ......... شماره های سریال:............kg لید کننده یا عالمت تجاری:........نوع: ........  تعداد:.......   ظرفیت:نام تو: ضربه گیر وزنه

 سیستم محرکه :-6

 ......تولیدکننده موتور/گیربکس )درصورت وجود(:..........................شماره سریال:............................  نوع :..............

 .............A............ جریان نامی :Vعالمت تجاری:.................استارت درساعت :..............توان نامی :................. ولتاژنامی : 

 .......................rpm....................سرعت دورکندموتور:rpmسرعت دورتندموتور:        

 نوع گیربکس )در صورت وجود(:.....................سازنده گیربکس )در صورت وجود(:...............         

 نسبت تبدیل  گیربکس )در صورت وجود(:....................         نوع ترمز:...........................         

 کابین )اتاقک(:-7

 .....................  نوع درب kg.....................وزن تقریبی:cm..................ارتفاع:cm..........عمق :....cm..…ابعاد: عرض :        

 ...................cm.................ارتفاع مفید درب کابین:cmکابین :.................... پهنای مفید درب کابین :        

 طنابهای فوالدی:-8

 ......................mmکننده : .........................  تعداد:.................رشته       قطر:تولید 

 ...................gr/mبافت :...................  وزن :



 20/032/9029کد فرم : 

 

 

 

 فرم مشخصات فنی آسانسورهای 

 برقی

 2از  2صفحه 

 شماره پرونده: ............................

 10نظر :  شماره تجدید 

 10/10/0901تاریخ تجدید نظر: 

 ها: فلکه-9

 :کشش

 V     U .   نوع شیار:  ..............تعداد شیار............cmجنس :..................  قطر: 

 ندارد      اردزیر برش:         د                                                              

                      =α(                    = طناب فوالدی )  زاویه پیچشγ=            )زاویه شیار(β)زاویه زیربرش( 

 هرزگرد:

 جنس:.........................................................................عالمت تجاری :................... شماره های سریال : ......................  جنس:...............       

 :..........................................) در صورتیکه قطر فلکه ها یکسان نیست ( قطر:.......................تعداد:.........     توضیحات       

 

 وزنه تعادل:-11

 ناودانی:..................تعداد وزنه:............... ابعاد وزنه:...................اندازه .......................... cmطول(:  ابعاد قاب وزنه)ارتفاع        

 .....................kg: قاب وزنه و وزنه ها() وزن کل.....................       kgوزن قاب وزنه :       ..................... kgوزن هرعدد:       

 ریلهای راهنما:-11

 :..........................  نوع )روش ساخت(:....................................... نوع روغنکاری:....................تولید کننده 

 mmتیغه ضخامت     mm      mm   اندازه ریل راهنمای کابین       

 mmتیغه  ضخامت     mm      mm     اندازه ریل راهنمای وزن       

 ........................Cm .......وزنه تعادل:..................Cmفاصله بین تکیه گاههای ریل )براکت (کابین : حداکثر
 

 :کفشکهای راهنما-12

 جنس لنت:....................طول لنت:..............جنس کفشک :...............  کابین : نوع :.................... سازنده:....................      

 ............ طول لنت:............جنس لنت:........جنس کفشک :...............   وزنه:   نوع:..................... سازنده:....................      

 سیستم تابلوفرمان :-13

 تولید کننده:................... عالمت تجاری:................... شماره سریال:...............................

 کلکتیوسلکتیو                       کلکتیوداون                  پوش باتن          نوع سیستم :.................      

 میکروپروسسور            الکترونیک دیجیتالی                  نوع تابلو فرمان:....................رله ای       

 تراولینگ کابل:-14

 واندازه رشته ها:.........................:................................   نوع :.........................             تعداد تولید کننده 

 

 مجاز مهروامضا

  آسانسور روشندهف شرکت

 تاریخ:.................



20/032/9029کد فرم :   

 گواهی خود اظهاری 

 تائیدیه اجزا آسانسورهای برقی 

 2از  1صفحه 

 .……….........شماره پرونده :     

 10شماره تجدید نظر :  

 10/10/0901: تاریخ تجدید نظر

 

 

 فهامه  مهندسی صنعتی شرکت 

 

و دستورالعمل اجرایی مربوطه  3919-0بدینوسیله گواهی می گردد که با توجه به استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 

/د کلیه اجزاءو قسمتهای مربوطبه آسانسور.......نفره با............. تعداد توقف ...... به آدرس: 090/090به شماره 

................................................................................................................................................... 

....دارای کیفیت مطلوب بوده وقطعات زیر با جزییات فنی مندرج در فرم مشخصات فنی،  سالم و ........ و پالک ثبتی ..........

برموازین صحیح فنی بوده ومسئولیت هرگونه عواقب ناشی ازاشکاالت فنی قطعات به عهده این .به لحاظ عملکردی مبتنی

 کت می باشد:شر

 

 ریل های راهنما و متعلقات آن 

 گاورنر 

 ترمزایمنی 

  طنابهای فوالدی وسیستم تعلیق 

 کابل تراولینگ 

  تابلو فرمان 

  قاب وزنه، وزنه ها ومتعلقات آن 

 قفل درب ها 

 کابین و یوک آن 

 ضربه گیرها 

 سیستم محرکه 

 ی کشش و هرزگردفلکه ها 

 



20/032/9029کد فرم :   

 گواهی خود اظهاری 

 تائیدیه اجزا آسانسورهای برقی 

 2از  2صفحه 

 .……….........شماره پرونده :      

 10شماره تجدید نظر :  

 10/10/0901: تاریخ تجدید نظر

 

 همچنین این شرکت  موارد ذیل را متعهد می گردد :

   انجام شده است. 0-1-09فرمان( مطابق بند  کابل هایکلیه سیم کشی ها )به استثنای 

   رعایت شده است. 2-0-01شرایط وسایل ایمنی برقی مطابق بند 

   و درجه حفاظت   9-2-2-09فواصل ایمنی الکتریکی مطابقIP2X   رعایت شده  2-0-09در موتورخانه مطابق بند

 است.

   تامین شده است.  1-01-8منبع برق اضطراری مطابق بند 

  تامین می باشد. 00-8ی مطابق بند شرایط بازشوی درب کابین در هنگام بازکردن اضطرار 

   انجام شده است. 00-8و  01-8و  1-8طراحی درکابین و لته های آن مطابق بندهای 

   می باشد. 2-1-1سرعت و انرژی جنبشی درهای طبقات مطابق بند 

   ه است.انجام شد 2-2-01و   1-1و  2-1طراحی و اجرای دربها و چهارچوبها و ریلهای هادی آنها مطابق بندهای 

  و اصول فنی انجام شده است. مربوطه طراحی و اجرای شاسی زیر سیستم محرکه مطابق با محاسبات 

  .سیستم ارت آسانسور به چاه ارت ساختمان با مقدار مقاومت مناسب متصل شده است 

  کافی کلیه جوشکاریهای سازه آسانسور و قطعات متصله مطابق اصول فنی و مهندسی انجام شده و از مقاومت

 برخوردار است.

  طراحی ، انتخاب ، نصب و اجرای کلیه اتصاالت جداشدنی ) نظیر پیچ و مهره ( مطابق با اصول فنی و مهندسی انجام

 شده است.

  می باشد. 9-2-0طراحی سیستم تعلیق و نیروهای وارده طبق اصول فنی و مهندسی و بند 

  از فک های ترمز ایمنی به عنوان کفشک های راهنما استفاده نشده است.  0-3-8-0در راستای اجرای بند 

  رعایت شده است. 3-02محدوده سرعت کابین مطابق با بند 

 می باشد. 9-0-09و بند  0-ج-2-مقاومت عایقی مدارهای مختلف مطابق پیوست ت 

 آسانسورعرضه کننده شرکت                                                                                              

 تاریخ                                                                  

 و امضا مهر                                                                

 



 

 

 

 :شعبات ) به غیر از استان تهران(  فرم های

 برقیآسانسورهای  مشخصات فنی -1

آسانسورهای  گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا -2

   برقی

 

-1آسانسورهای مشمول استاندارد ملی  مرتبط با 

 (1636تجدید نظر اول ) 3636

 

 استاندارد جدید



 

 
 

 برقی فرم مشخصات فنی آسانسورهای مهندسی صنعتی فهامهشرکت 

 

 شماه پرونده:................

 : ................خیتار

 02/145/9009فرم : کد 
 2از  1 : صفحه

 

 :آسانسورعمومی مشخصات  -1

 .......... mطول حرکت:  ................نفر            ظرفیت:.................کیلوگرم    مسافربر       -باربر□     مسافربر □ کاربری :

 تعداد توقف:....................      ..........                 m/sسرعت تند) نامی( :                          ..........     m/s: ) رویزیون(سرعت کند

 ........................................................................................................................آدرس محل نصب: ..............................................

 ................................................................................................................................................ پالک ثبتی:

 درب طبقات: -2

 .................. cmارتفاع مفید درب:                     ............cmپهنای درب:                  خودکار □   دستی□   نوع درب:

 ..........................عالمت تجاری:........             نام تولید کننده:....................                         درب:.....................   نوع قفل 

 : .............. الیه ها /ضخامت شیشهنوع و ( نام تولید کننده شیشه : ......................... ی کشویی)در صورت شیشه ایی بودن درب ها 

 ............................................................................................................................ شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:

 

 گاورنرسرعت : -3

 ......... m/sسرعت عملکرد مکانیکی:       ل:..................... شماره سریا ...........  ...ی:..........عالمت تجار   .............نام تولید کننده :..........

      دو طرفه□یک طرفه  □ نوع درگیری:

  ترمز ایمنی )پاراشوت(: -4

 ..................kg : (P+Q)ظرفیت        نوع پاراشوت :.................          عالمت تجاری:..................          نام تولید کننده :................. 

  پایین□باال  □ موقعیت نصب در کابین:     شماره سریال:    ....................      ............  m/s سرعت درگیری:

   ..................   mm راهنما :  لیر غهیضخامت ت

 ضربه گیرهای ته چاه: -5

   .... ...........kg تعداد:.......   ظرفیت:   .....  .......نوع: ...      ...... ......................................... عالمت تجاری:/کننده نام تولید : گیرکابین ضربه

 ...................................................... شماره های سریال: 

   ................kg تعداد:.......   ظرفیت:    ....... ......نوع: .   ......................................... عالمت تجاری:/کننده نام تولید :  تعادل گیر وزنه ضربه

 ......                           ................................................... شماره های سریال: 

 سیستم محرکه : -6

 آسنکرون□سنکرون  □ :..........................  نوعشماره سریال:..      عالمت تجاری:........................    موتور:..........................تولیدکننده 

 .............Aجریان نامی :            ............ Vولتاژنامی :           .................  kwتوان نامی:          استارت درساعت :..............

 نوع ترمز:...........................                              ....................rpmسرعت دورتندموتور:

 ......        ...نسبت تبدیل گیربکس:.......      ..............................گیربکس:......سازنده    ....................یربکس:نوع گدارد   □    دارد ن□گیربکس: 

 کابین )اتاقک(: -7

 .................... kg تقریبی: جرم        ..................... cm ارتفاع:           .................. cm عمق :              ............. cmابعاد: عرض : 

 :.............. /الیه هاضخامتونوع شیشه                  .........شیشه دیواره کابین ) در صورت وجود(: ..............................نام تولید کننده 

 ................ cmارتفاع مفید درب کابین:  ................. cmپهنای مفید درب کابین :    تاشو□      سانترال□  لسکوپیت□ :نوع درب کابین

 نوع شیشه وضخامت/الیه ها :..............     کابین ) در صورت وجود(: .......................................             دربنام تولید کننده شیشه 

 طنابهای فوالدی: -8

 ...................  gr/m: جرم............        ................. بافت:نوع و      ............ mmقطر:      نام تولید کننده: .........................  تعداد: .......... رشته 

 



 

 
 

 برقی فرم مشخصات فنی آسانسورهای مهندسی صنعتی فهامهشرکت 

 

 شماه پرونده:................

 : ................خیتار

 02/145/9009فرم : کد 
 2از  2 : صفحه

 

 ها: فلکه -9

 :یکشش -الف

 یفوالد طناب چشیپ هیزاو زاویه زیربرش شیارزاویه  اریش یسختکار زیر برش نوع شیار شیارتعداد cmقطر جنس

   □  U □V □ ندارد□     دارد□ ندارد□دارد γ=          β= α= 

 هرزگرد: -ب

 شماره سریال نام تولید کننده تعداد شیار ها تعداد فلکه cmقطر  جنس محل

       موتورخانه/چاه

       کابین

       وزنه تعادل

 وزنه تعادل: -11

 جنس وزنه : ............ابعاد وزنه:........... ناودانی:..................تعداد وزنه:.............اندازه .......................... cmطول(:  وزنه)ارتفاعابعاد قاب 

 ..................... kg: )قاب وزنه و وزنه ها( کل جرم.....................        kgقاب : جرم       ..................... kgهرعدد: جرم

 های راهنما: ریل -11

 نیاز ندارد     دستی  خودکار    نوع روغنکاری:      کاری   ماشینسرد    نورد.........................  روش ساخت:..:.تولید کننده نام

 ..................... mmتیغه ضخامت.................  mm  ...........         mmنوع ریل راهنمای کابین: ..........................        ابعاد 

 .................... mmتیغه  ضخامت.............     mm      .............  mm  تعادل:..........................  ابعاد هریل راهنمای وزن نوع

 .....cmهای کابین:  فاصله عمودی بین کفشک .........  cm وزنه تعادل: .........  cm های ریل )براکت(کابین: گاه فاصله بین تکیه حداکثر

 :کفشکهای راهنما -12

 ..............cmطول لنت: جنس لنت:....................کفشک :...............   جنسسازنده:....................   غلطکی  لغزشی     نوع:      کابین:      

 ............cmجنس لنت:.................... طول لنت:کفشک :...............   جنس سازنده:....................   غلطکی  لغزشی     نوع: :تعادل وزنه     

 تابلوفرمان : -13

                     شماره سریال:....................              VVVF□نوع :  نام مدل: ......................  تابلو :.......................نام تولیدکننده 

 کلکتیوسلکتیو                         کلکتیو)آپ/داون/فول(    پوش باتن                        نوع سیستم : 

  میکروپروسسور                         الکترونیک دیجیتالی                          ای  رله   نوع تابلو فرمان:

     ندارد دارد            همسطح سازی مجدد با درهای باز قابلیت تابلو فرمان

 ندارد    دارددر ، قبل از رسیدن به تراز طبقه  باز کردن  قابلیت تابلو فرمان

 سایر ...........□    UPS□   باتری□ ........................................  نوع:: )در صورت وجود(سیستم نجات اضطراری خودکار کنندهتولید

 تراولینگ کابل: -14

 .........  kg/m:جرم   ها:.........................:................................   نوع :.........................             تعداد واندازه رشته تولید کننده نام 

 )در صورت وجود(باال به سمت کابیناضافه سرعت جلوگیری از  وسایل حفاظتی برای -15

 ...... m/s: سرعت عملکرد) درگیری(    شماره سریال: ................. .......   ......................: ..........پایشگر سرعت  نام تولید کنندهنوع و 

 سریال: ...................شماره             ...................................................: عمل کنندهقسمت تولید کننده   نام

 کششی موتور یا روی محور فلکه کششی فلکه□   های اصلی یا جبران  طناب□تعادل     وزنه□  کابین □ :کننده طعه عملبر روی ق

 مجاز ءوامضا مهر

                                                                    شرکت عرضه کننده آسانسور



 برقی آسانسورهای اجزا تاییدیه خوداظهاری گواهی 

 ................................... ه پرونده:رشما

 ...............................تاریخ: ...............
 20/042/9029فرم : کد 

 2از 1  :صفحه
 

 

 مهندسی صنعتی فهامهشرکت 

 

و دستورالعمل اجرایی  3636-1گردد که با توجه به استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره  بدینوسیله گواهی می    

 ......... توقف با تعداد کیلوگرم.............نفره ...........به آسانسور مربوط قسمتهای کلیه اجزاء و ،/د161/161مربوطه به شماره 

 ........................................................................................................................................................................................................ آدرس: به

دارای کیفیالالال     ......................................................................................................................................................... و پالالالثب ی تالالالی

مالوازی    مندرج در فرم مشخصات فنی،  سالم و به لحاظ عملکردی م تنی بالر  قطعات زیر با جزییات فنی مطلوب بوده و

 باشد: اشکاالت فنی قطعات به عهده ای  شرک  می صحیح فنی بوده ومسئولی  هرگونه عواقب ناشی از

 های راهنما و متعلقات آن ریل 

 گاورنر 

 ایمنی ترمز 

  سیستم تعلیق  فوالدی وطنابهای 

 کابل تراولینگ 

  تابلو فرمان 

 ها ومتعلقات آن  قاب وزنه، وزنه 

 ها قفل درب 

 کابی  و یوب آن 

 گیرها ضربه 

  سیستم محرکه 

  فلکه های کشش و هرزگرد 

 وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرع  کابی  به سم  باال□  

 سیستم نجات اضطراری خودکار□  

                                                              

                         

 مجاز امضا و مهر

 آسانسور کننده عرضه شرکت

 
 



 برقی آسانسورهای اجزا تاییدیه خوداظهاری گواهی 

 ................................... ه پرونده:رشما

 ...............................تاریخ: ...............
 20/042/9029فرم : کد 

 2از 2  :صفحه
 

 گردد : همچنی  ای  شرک  کلیه موارد ذیل را متعهد می

   انجام شده اس . 1-5-16کلیه سیم کشی ها )به استثنای کابل های فرمان( مطابق بند 

   رعای  شده اس . 2-1-11شرایط وسایل ایمنی برقی مطابق بند 

   و درجه حفاظ    6-2-2-16فواصل ایمنی الکتریکی مطابقIP2X   رعای  شده اس . 2-1-16در موتورخانه مطابق بند 

   تامی  شده اس .  1-11-8من ع برق اضطراری مطابق بند 

   تامی  می باشد. 11-8شرایط بازشوی درب کابی  در هنگام بازکردن اضطراری مطابق بند 

  انجام شده اس . 11-8و  13-8و  1-8ای آن مطابق بندهای ه طراحی درب کابی  و لته 

   می باشد. 2-5-1سرع  و انرژی جن شی درهای ط قات مطابق بند 

   انجام شده اس . 2-2-13و   1-1و  2-1طراحی و اجرای دربها و چهارچوبها و ریلهای هادی آنها مطابق بندهای 

  اس ات و اصول فنی انجام شده اس .طراحی و اجرای شاسی زیر سیستم محرکه مطابق با مح 

  . سیستم ارت آسانسور به چاه ارت ساختمان با مقدار مقاوم  مناسب متصل شده اس 

  کلیه جوشکاریهای سازه آسانسور و قطعات متصله مطابق اصول فنی و مهندسی انجام شده و از مقاوم  کافی برخوردار

 اس .

 جداشدنی )نظیر پیچ و مهره( مطابق با اصول فنی و مهندسی انجام شده ، نصب و اجرای کلیه اتصاالت طراحی، انتخاب

 اس .

  می باشد. 6-2-9طراحی سیستم تعلیق و نیروهای وارده ط ق اصول فنی و مهندسی و بند 

  های راهنما استفاده نشده اس .  از فک های ترمز ایمنی به عنوان کفشک 1-3-8-9در راستای اجرای بند 

   رعای  شده اس . 3-12مطابق با بند محدوده سرع  کابی 

 می باشد. 6-1-16وبند 1-ج-2-مقاوم  عایقی مدارهای مختلف مطابق پیوس  ت 

 موارد زیر را نیز متعهد می گردد:ای  شرک   3636-1درخصوص آسانسورهای مشمول تجدید نظر اول استاندارد همچنی  

  ای ساخته شده اند که مقاوم  الزم در برابر بارها  آسانسور به گونهتکیه گاه های ماشی  آالت و محل های کاری درون چاه

 را دارند. 1-1-1-3و نیروهای وارده مطابق بند 

  در چاه نیمه محصور که آسانسور در بیرون ساختمان واقع شده، ماشی  آالت به نحو مناس ی در برابر تأییرات محیطی

 محافظ  شده اس . 2-1-1-3مطابق بند 

  شود و تجهیزات  به طور مناسب تهویه می 1-5-3و اتاق ماشی  آالت مطابق بند  8-1-3آالت مطابق بند  فضای ماشی

 شوند.  و غ ار ، دودهای زیان آور و رطوب محافظ  می برقی و ماشی  آالت بصورت مناسب و عملی در برابر گرد

 میلیمتر بوده و جه  جلوگیری از  1قل ضخام  های تزئینی به کار رفته در دیواره و سقف کابی  دارای حدا آینه و شیشه

 پوشانده شده اس . 1-6-8ریزش در هنگام شکسته شدن از پش  با الیه چسب دار مطابق بند 

 مجاز امضا و مهر

 آسانسور کننده عرضه شرکت
 


