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نام مالک و آدرس ساختمان:

شماره شناسه آسانسور:
مسافربر ⃝ ظرفيت)كيلوگرم(
سرعت)متر/دقيقه(
⃝
باری
بيماربر ⃝

ترجمه شده با کمک شرکت پارس ليفت
با تشکرويژه از آقای مھندس امين طبسی

بازرسي و تست روتين
بازرسي و تست ادواري
شرکت نصاب آسانسور:
شماره بازرسی استاندارد:
نام بازرس:

تاريخ:
مرجع صدور گواھينامه بازرسي:

 O.K.خراب ندارد
داخل كابين
1
 1.1المپ ھا و روشنايی
 1.2زنگ خطر و شارژ باطری
 1.3عملکرد کليدھای Doو DC
 1.4ھواکش )فن( کابين
 1.5فيکس بودن پيچ ھای ديوار
 1.6فاصله درب طبقه و کابين
 1.7حرکت نرم درب کابين
عملکرد سرعت بسته شدن
1.8
درب سرعت باز شدن
1.9
کابين نيروی فشاردرب
1.10
 1.11کفپوش کابين
 1.12عملکرد نمد يا کفشک درب
 1.13کيپ شدن درب وفرانت پانل
 1.14حرکت بی صدای کابين
 1.15پالک مشخصات آسانسور
 1.16عملکرد نمراتور و جھت نما
 1.17عملکرد فول لود و اورلود
 1.18روشنايی اضطراری
 1.19فيکس بودن آئينه
 1.20فيکس بودن دستگيره ھا
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

موتورخانه
باز بودن مسير ورودی
ارتفاع مناسب برای تعميرکار

مناسب بودن نور محيط
وجود فضای مناسب در ھمه بخشھا

سالم بودن المپ  ،کليد و پريز
عملکرد فن يا تھويه مطبوع
شارژبودن کپسول اطفا حريق
پوشش مناسب روی کابلھا
قالب سقف و پالک مربوطه
شماره گذاری تابلو ،موتور و...
در دسترس بودن تابلو برق سه فاز
پالک موتورخانه و شماره تماس
پوشش و حفاظ دستگاه گاورنر

محافظ و پوشش سيم بکسلھا
تعين خط ترازطبقات روی سيم بکسلھا

 O.K.خراب ندارد
 2.20تميز بودن محيط موتورخانه

2.21

عدم وجود لوازم اضافی در موتورخانه

 2.22عدم روغن ريزی موتورگيربکس

 2.23حفاظ ايمنی لبه سوراخ بکسلھا
 2.24در مرکز بودن سيم بکسلھا
 2.25زاويه مناسب بکسل فلکه انحراف
استقرار مناسب کابلھای برق و سيم کشی
2.26
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28

روی سقف كابين
کارکرد شستی استپ
کامل بودن کلمس ھای بکسلھا

پوشش سر سيم بکسلھا
گارد ايمنی روی سققف کابين
حفاظ سيم کشی ھای روی سقف کابين
داشتن رويزيون پرتابل

سالم بودن روغندانھای ريل
سالم بودن دريچه اضطراری
رگالژ بودن بکسل پاراشوت

استقرار مناسب دور اندازھا
کارکرد شستی جھت باال
کارکرد شستی جھت پائين
سالمت کامل جعبه رويزيون
فاصله استاندارد کابين با قاب وزنه
فاصله استاندارد کابين با ديوارھا
سالمت بودن ميله و بازوی ترمز
فيکس بودن موتور درب
فيکس بودن قاب و چارچوب درب
کامل بودن اتصاالت ريلھای کابين
کامل بودن اتصاالت ريلھای وزنه
كنترل اتصاالت سيم بكسل گاورنر
سالمت و عملکرد کنتاکتھای روی سقف

فيکس بودن ھنگل کابل
تسمه مھار وزنه ھای تعادل
کنترل فاصله ريلھا در طول چاه
بی صدا بودن زنجير جبران
کارکرد مناسب مگنت درب بازکن
نصب سينی زير درب

دستورالعمل زمان قطع برق
وجود اھرم ترمز در موتورخانه
سالم بودن الستيکھای ضربه گير

تراز بودن موتورگيربکس

بله
بله

⃝ خير
⃝ خير

4
4.1
4.2

چاه آسانسور
جان پناه الزم در باالترين نقطه

تميز بودن کف چاه

⃝
⃝
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
5.3

سکوھای ضربه گيرھای کف
پوشش کامل کانال سيم کشی
روشنايی کامل چاه
کليد روشنايی کف چاه
عدم وجود آب و رطوبت در کف چاه

حرکت بی صدای کابين
وجود سينی ھای زير درب
عدم وجود مانع در چاه
پارتيشن بين کابين و وزنه
عملکرد کنتاکت شالتر باال و پائين

فيکس بودن کابلھا
انباره چاه)چاله(
کشش مناسب وزنه فلکه ته چاه
عملکرد کنتاکت فلکه ته چاه
گردش بدون مانع زنجير جبران

نقطه نظرات بازرس:

چک ليست بازرسی آسانسورھای برقی
معادلASME_A134C1
ضربه گير ھای زير کابين

5.4
5.5
5.6
فاصله مجاز کابين با ضربه گير
5.7
فاصله مجاز قاب وزنه با ضربه گير
5.8
وجود جان پناه مناسب در کف چاه
5.9
 5.10سب دسترسی به کف

ضربه گيرھای زير قاب وزنه
عملکرد سيم بکسل پاراشوت

6
6.1
6.2
6.3
6.4

سيستم اطفا حريق

ترجمه شده با کمک شرکت پارس ليفت
با تشکرويژه از آقای مھندس امين طبسی

