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 فصل اول 
 یکشش یآسانسورها یبا استاندارد و بازرس ییآشنا •
 آسانسور  یآموزش بازرس اتیکل •
 آسانسور یمل  یاستانداردها یمعرف •
 آسانسور  المللیبین یاستانداردها یمعرف •
 (یمیس هایطناب، آالتماشین یمن یا ل،ی)جرثق یکاربرد یاستانداردها یمعرف •
 آسانسور  یمنیمرتبط با ا یمل یاستانداردها ریسا یمعرف •
 ( یبرق یساختار و نصب آسانسورها ی منیآسانسور )مقررات ا یاستاندارد مل یمعرف •
 استاندارد  یسازمان مل  تیآسانسور در سا یجستجو نحوه •
 ( 1-6303) یرانش بر اساس استاندارد مل ستم یانواع س یمعرف •
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 فصل دوم 
 قطعات آسانسور  یمعرف •
 در آسانسور  اورلود صیو قطعه تشخ زمیمکان یمعرف •
 )طناب( جبران  ریکاربرد زنج حی تشر  •
 ییانتها  یبست ها کاربرد •
 ییانتها یانواع بست ها  یمعرف •
 شکل یاستفاده از بست اشک نکات •
 ن ی با رز  پرشدهبست  کیو شمات یمعرف •
 آسانسور(  دیجد نسل بکسل در میس ن یگز ی)جا Belt یمعرف •
 یطناب فوالد - بکسل  میس •
 زیآو ستمیس یاصل هایبخش  یمعرف •
 بکسل  میس یاصل یاجزا یمعرف •
 ها سیمدسته  جی را  یساختارها یمعرف •
 بکسل ها  می انواع هسته س یمعرف •
 یبافت طناب فوالد حی تشر  •
 بکسل  میس حینصب صح نحوه •
 کاربرد فلکه هرزگرد  •
 محل نصب فلکه هرزگرد •
 آسانسور  نیکاب یمعرف •
 آسانسور  نیو متعلقات کاب زاتیتجه یمعرف •
 محافظ  ینیس کاربرد •
 )فتوسل( ی کیچشم الکترون انواع •
 )قاب( وکی انواع •
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 وکیمرتبط با  زاتیتجه یمعرف •
 کفشک راهنما و کاربرد آن  انواع •
 و کاربرد وزنه تعادل )قاب وزنه( حی تشر  •
 مختلف وزنه تعادل هایجنس  یمعرف •
 یکفشک کمک کاربرد •
 درب طبقه )درب آسانسور(  •
 هادربتفاوت انواع  •
 طبقه ییدرب لوال یاجزا یمعرف •
 ییلوال هایدربنرم بند  زمیمکان •
 قفل درب یمعرف •
 یافق ییدرب کشو زمیمکان •
 ک یاتومات هایدربحاالت باز شدن  یمعرف •
 لیبه لته و ر  هاکفشک نصب و اتصال  نحوه •
 یعمود ییکشو هایدرب یمعرف •
 یعمود  هایدرب یرویدر انتقال ن ریزنج کاربرد •
 (یدرب تاشو )آکاردئون یمعرف •
 سرعت  صیتشخ ستمیس گاورنر •
 آسانسور  یمنیگاورنر و پاراشوت در ا تأثیر •
 کاربرد گاورنر  حی تشر  •
 مرتبط با گاورنر  یاجزا یمعرف •
 انواع گاورنر  یمعرف •
 از مرکز زیگاورنر گر  کیشمات •
 ار یط یگاورنر گو زمیمکان یمعرف •
 گاورنر  زمیمکان الزامات •
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 وزنه در گاورنر  کاربرد •
 گاورنر  یکیالکترون یکنترلر ها یمعرف •
 11800حفاظ گاورنر در استاندارد  الزامات •
 ( یمنیترمز ا  ای)پاراشوت  ضد سقوط یمنیا ستمیس •
 (یکشش یضد سقوط طبق استاندارد )درون آسانسورها  یمنیا ستمیس الزامات •
 راهنما  لیر  فهیوظ یمعرف •
 ی منیترمز ا یانواع کل یمعرف •
 یآن - یمنیترمز ا کیو شمات زمیمکان •
 ی جیو تدر  یآن یمنیتفاوت ترمز ا یمعرف •
 ی منیرابط ترمز ا لهیم •
 پاراشوت  زمیو مکان یمنیرابط ا لهیدر م چیکروسوئیم کاربرد •
 راهنما  هایریل  •
 راهنما(  لی)اندازه و جنس ر  یراهنما و آسانسور هنگام طراح لی تناسب ر  تیاهم •
 ( یتنش حرارت بی )معا لیر  ینصب و بازرس نکات •
 ل یبا ر  بندپشت تناسب  تیاهم •
 لیجنس و اندازه ر  انواع •
 ل یر  دیتول هایروش  یمعرف  •
 شده کاریماشین  لیر  کینقشه و شمات یمعرف •
 و براکت(  لیر  نیلقمه )اتصال ب کاربرد •
 لیمتصل به ر  هایلقمه انواع •
 لقمه طبق استاندارد حینصب صح روش •
 گیرضربه  •
 به نوع پروژه گیرضربه انتخاب نوع  یوابستگ •
 گیرها ضربه یانواع کل یمعرف •
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 و جمع شدن آن گیرضربهوارده به  یروین میرابطه و نسبت مستق یمعرف •
 گیر ضربهجمع شدن  زانیدر م دیو جد میقد یاستانداردها تفاوت •
 و پالک آن   یرخطیغ یجمع کننده انرژ  گیرضربه  یمعرف •
 (ی)فنر  یخط یجمع کننده انرژ  گیرضربه حی تشر  •
 گیرضربهمعتبر انواع  نامهیچک کردن گواه تیاهم •
 ک یدرولیه گیرضربه حی تشر  •
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 فصل سوم 
 قطعات آسانسور  ریسا •
 گیرضربه یسکوها کاربرد •
 گیرضربهو  گیرضربه یرابطه و تناسب اندازه ارتفاع چاهک، سکو یمعرف •
 کابل تراول  کاربرد •
 کابل تراول  هایروکش انواع •
 تناسب استحکام و وزن کابل تراول با پروژه  تیاهم •
 بست کابل تراول یمعرف •
 ون یز یویو کاربرد جعبه ر  یمعرف •
 ون یز یویدو مدل جعبه ر  یمعرف •
 ( وی)درا نورتریا یمعرف •
 ی استپ قارچ یمعرف •
 ی استپ قارچ گاهیاستانداردها در مورد تعداد و جا تفاوت •
 یی حد نها یدهایکل یمعرف •
 ( ک ی)صفر و  یاصل دیکل یمعرف •
 و قفل شو یاصل دیکل یمنیا نکات •
 روغندان گاهیو جا کاربرد •
 )سه فاز( یتابلو برق اصل یمعرف •
 تابلو فرمان  یمعرف •
 ( میکروپروسسوریو  ایرله تابلو فرمان ) دیو جد مینسل قد تفاوت •
 درون آسانسور  ی ارتباط لیوسا یمعرف •
 گلند  کاربرد •
 گوشسه دیکل یمعرف •
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 فصل چهارم
 واحد رانش آسانسور  حی تشر  •
 موتور آسانسور  -واحد رانش  -محرکه   ستمیس •
 واحد رانش یاصل هایبخش  یمعرف •
 محرکه آسانسور ستمیس یاجزا کیشمات •
 در آسانسور  یکاربرد یکیالکتر  یموتورها انواع •
 یکیموتور الکتر  یاصل هایبخش  یمعرف •
 میمستق انی موتور سنکرون جر  حی تشر  •
 (DC) میمستق انیموتور سنکرون جر  بی و معا ایمزا •
 کنترل ولتاژ(  وسیلهبهسرعت ) قیدق کنترل •
 کوموتاتور(  ی)فرسودگ و نگهداری سیسرو یباال نهیهز  •
 AC (یموتور آسنکرون )قفس سنجاب حی تشر  •
 چند سرعته بودن موتور  ای کی با داخل موتور هایپیچیسیمتناسب تعداد  •
 ( سیو الکترومغناط پیچسیم)نحوه عملکرد  و عملکرد موتور آسنکرون زمیمکان کیشمات •
 ( AC)ی موتور آسنکرون قفس سنجاب  بی و معا ایمزا •
 ی کشش یآسنکرون در آسانسورها ینحوه انتقال قدرت موتورها •
 دار  ربکسیآسنکرون گ یموتورها یمعرف •
 ریدر طول مس نیو کاب سرعت موتور رییبه تغ ازین لیدال •
 ربکسیگ هایمحدودیت  حی تشر  •
 موتور  پذیریبرگشتعوامل  یمعرف •
 کاهنده سرعت  حی تشر  •
 ربکسیگ  لینسبت تبد یمعرف •
 در آسانسور  مورداستفاده هایدندهچرخ انواع •
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 ظاهر موتور آسانسور  یاز رو یحلزون دندهچرخ  ص یروش تشخ یمعرف •
 کاهنده سرعت  عنوانبه ایسیاره دندهچرخ  یمعرف •
 یدیچرخنده خورش  بیمعا •
 نمدکاسه  کاربرد •
 دائم سی سنکرون مغناط یموتورها حی تشر  •
 (ادی تعداد قطب در موتور سنکرون )دور کم و گشتاور ز  شیافزا یایمزا •
 قطب ها شیافزا تیجبران محدود هایروش  •
 ربکسیبدون گ یموتورها یمعرف •
 دائم  سیمغناط ربکسیبدون گ یموتورها یایمزا •
 موتور  یاثر حرارت در اتالف انرژ  یمعرف •
 دائم  سیمغناط ربکسیبدون گ یموتورها هایمحدودیت  •
 استارت در ساعت  فیتعر  •
 فلکه رانش حی تشر  •
و   ینچیو ،یمختلف آسانسور )کشش هایسیستمو تفاوت فلکه رانش  شباهت •

 ( یر یزنج
 دائم سیمغناط  ربکسیبدون گموتور  •
 دائم  سیمغناط یموتورها اندازیراه  نیازهایپیش الزم و  زاتی تجه •
 نکودرینقش ا یمعرف •
 دائم سیمغناط  یموتورها انواع •
 یشعاع دانیدائم با م سیدو نوع موتور مغناط سهیمقا •
 ی دائم با روتور داخل سیموتور مغناط هایویژگی •
 ی دائم با روتور خارج سیموتور مغناط هایویژگی •
 ی محور  دانیدائم با م سیمغناط  موتورهای هایویژگی •
 کردن موتور  ونیت فیتعر  •
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 باال سرعت  یموتورها نکات •
 فلکه رانش  •
و   ینچیو ،یمختلف آسانسور )کشش هایسیستمشباهت و تفاوت فلکه رانش  •

 ( یر یزنج
 ی کشش ستمیفلکه رانش در س کیشمات •
 (ینچیو ستمیفلکه رانش درام )س کیشمات •
 ی ر یفلکه رانش زنج کیشمات •
 یفلکه کشش یارهایمرتبط با ش مالحظات •
 یفلکه کشش یارهایش انواع •
 شیارها  یاز خوردگ یر یو جلوگ ینگهدار  هایروش  •
 ار یش یابزار سنجش خوردگ کیو شمات یمعرف •
 لی ویفال -محرکه   ستمیس •
 ل یویفال کاربرد •
 ل یویآزاد با وزن فالگشتاور  یروهایکردن ن یخنث •
 ل یهندو  -محرکه   ستمیس •
 ی در نجات اضطرار  لیویو فال لی هندو کاربرد •
 یکیترمز الکترومکان -محرکه   ستمیس •
 آسانسور یکیالکترومکان یترمزها یکل انواع •
 زمان عملکرد ترمز و حرکت موتور  یتناسب و هماهنگ تیاهم •
 کاربرد آن ( و ایکاسه) ایاستوانهقطعات مختلف ترمز  یمعرف •
 ایکاسه مختلف ترمز  هاینمونه یمعرف •
 ترمز  هایفک میتنظ نحوه •
 خودرو و آسانسور  ترمزهای سهیمقا •
 طبق استاندارد ربکسیگ ینصب ترمز رو لیدال •



 

 

www.namatek.com 
 11 

 موتور یشاس - هیپا •
 موتور یشاس یطراح یپارامترها •
 طبق استاندارد یاتصال موتور به شاس نحوه •
 یموتور هنگام بازرس  ضی تعو آورالزام  بیمعا •
 گیرها لرزهو محل نصب  کاربرد •
 موردنیاز و ارتفاع نصب موتور در اصطکاک  یشاس تأثیر نحوه •
 موتور  یمختلف شاس هایشکل یمعرف •
 محل نصب آن  تیفلکه هرزگرد و اهم کاربرد •
 یدر اتصال موتور به شاس یمهره و واشر فنر  چ،یاستاندارد پ تی رعا تیاهم •
 و طول عمر موتور  یو نگهدار  ر یمتع سازیبهینه نکات •
 یشاس حینصب صح نکات •
 موتور  یشاس  معیوبموارد  یمعرف •
 ( Encoder) نکودریا •
 نکودر یو کاربرد ا فهیوظ •
 ویاطالعات گشتاور و دور موتور به درا انتقال •
 نکودر یا فیتعر  •
 عملکرد(  ایساختمان  ازنظر) ها نکودریا بندیدستهانواع  •
 یشیافزا نکودریا زمیمکان •
 مطلق  نکودریا زمیمکان •
 ویموتور و درا  عملکرد بودن مداربسته ای مداربازدر   نکودریوجود ا تأثیر •
 (3VF) ویدرا - نورتریا •
 ویو نحوه عملکرد درا زمیمکان •
 ویو کاربرد درا فی وظا حی تشر  •
 موتور به ژنراتور  لیکاربرد مقاومت هنگام تبد یمعرف •
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 پنجم فصل 
 11800 یاستاندارد مل •
 11800( به استاندارد یکشش آسانسورهای) 6301استاندارد  بندهای یبرخ ارجاع •
 ( BS EN ISO 13857) 11800 یاستاندارد مل یمرجع اصل یمعرف •
 ی منیا شیجهت افزا استانداردهادر  یر یسختگ شیافزا روند •
 (4-2-4) هاروزنه  قیاز طر  یو دسترس یمنیاستاندارد فاصله ا جدول •
 هاروزنهو ابعاد  ینحوه جدول خوان حی تشر  •
قاب وزنه  گیرضربهمختلف آسانسور )گاورنر،  یاجزا هایحفاظ  یاستاندارد ابعاد حی تشر  •

 و...(
 ( یابزار گبر سنج )کاربرد در بازرس یمعرف •
 س یابزار کول یمعرف •
 یمنیا هایفاصله و  11800استاندارد  اتیکل مرور •
 1-6303 یبر اساس استاندارد مل یبرق یو استاندارد آسانسورها یبازرس •
 ( یاستاندارد )مقدمه استاندارد بازرس هایفرضپیش  یبرخ حی تشر  •
 مسافربر  عنوانبهامکان استفاده از آسانسور حمل کاال  •
 یکیو الکتر  یکیساختار مکان یو نگهدار مناسب همه اجزا ریتعم تیاهم •
 آسانسور  یاستاندارد بازرس 0نکات مهم بند   حی تشر  •
 (دیو جد م یقد شیرای و سهی)مقا 1-6303کاربرد استاندارد  یدامنهو  یکل هدف •
 آسانسور طبق استاندارد لیانحراف ر  هیزاو زانیم تیاهم •
 چاهک  -و استاندارد  یبازرس •
 ی و روند بازرس ریمس یمعرف •
 و صاف بودن کف یتراز  طیشرا •
 استاندارد( میقد شیرایهک )وچا یابعاد الزامات •
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  0.5)حداقل  نیکاب هایبخش  ترینپایین کف چاهک و  نیاندازه فاصله آزاد ب یمعرف •
 (متر 

 متر( 0.5از کف چاهک )  ییاندازه فاصله روشنا یمعرف •
 استاندارد( 93سال  شیرایچاهک )و یابعاد الزامات •
 حفاظت در چاه )چاهک آسانسور(  نکات •
 حفاظ قاب وزنه الزامات •
 پناه جانابعاد  یمعرف •
 چاهک  یابعاد الزامات •
( 93سال )  دی ( و جد81)سال  میقد  هایویرایش در  یانواع فواصل ابعاد تفاوت •

 ی استاندارد مل
 چاهک آسانسور  استانداردسازیساختمان با  ونیارتباط فونداس یمعرف •
 یی ایمناطق جغراف یمکش آب در برخ  تیو اهم یمنیا نکات •
 گاورنر  یکاربر  ضوابط •
 طبق استاندارد یکیاستفاده از قاب وزنه پالست نکات •
 چاهک و چاه آسانسور   فیتعر  سهیمقا •
 مختلف چاه آسانسور  طیو شرا اتیکل •
 دهیپوش کامالا و مواد استاندارد چاه  طیشرا •
 آسانسور  یچاه برا یاز فضا یانحصار  استفاده •
 چاه یبرا یدائم یکی الکتر  ییروشنا ضوابط •
 دهیپوش کامالا باز مجاز در چاه  هایمحل  یمعرف •
 طبقات هایلبهمتحرک و فاصله از  یاجزا یابعاد یاستانداردها •
 (D & Hمتحرک )  هایقسمت و هندسه ارتفاع محفظه و فاصله از  کیشمات •
 چاهک ریز  یحفاظت از فضا -آسانسور  چاه •
 چاهک معلق  فیتعر  •
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 استاندارد در مورد پاراشوت و گاورنر  نکات •
 حداقل مقاومت کف چاهک  فیتعر  •
 (ی)استاندارد ابعاد هادریچه و   هادرب  -آسانسور  چاه •
 یابعاد درب بازرس یمعرف •
 ی ابعاد درب اضطرار  یمعرف •
 دیبازد چهیابعاد در  یمعرف •
 آسانسور  یورود سمت واریاستاندارد د طیشرا یمعرف •
 درب طبقه  ریز   طیشرا -ور آسانس چاه •
 (یدرب طبقه )مانند ورق فلز  ر یبودن ز  یقلیو ص شیمقاوم به سا تیاهم •
 ( ک ی)شمات یسمت ورود -آسانسور  چاه •
 چاه یتا اجزا نیفاصله کاب -چاه آسانسور  •
 ن یکاب یچاه با چهارچوب ورود وارهید یسطح داخل  یحداکثر فاصله مجاز افق فیتعر  •
 یچاه با چهارچوب ورود وارهید یسطح داخل یموارد استثنا فاصله مجاز افق یمعرف •

 نیکاب
 تا وزنه تعادل نیحداقل فاصله مجاز کاب فیتعر  •
 چاه واریو وزنه تعادل تا د نیحداقل فاصله مجاز کاب فیتعر  •
 چاه یاجزا تا نیاستاندارد در مورد فاصله کاب یمرور بندها •
 ی ورود یاز سمت دسترس نیبه سقف کاب منیا یدسترس الزام •
 نیسقف کاب هایلبهنرده از  یحداکثر فاصله افق فیتعر  •
 ( 81 شیرای)طبق استاندارد و چاه مشترک -چاه آسانسور  •
 مؤثر  یاندازه حداقل پهنا نییتع •
 ( 93 شیرای)طبق استاندارد و چاه مشترک -چاه آسانسور  •
 دیو جد میقد  هایویرایش مشترک در  واریو د نیتفاوت فاصله دو کاب کیشمات •

 استاندارد
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 ی باالسر  یفضا -آسانسور  چاه •
 شده فشرده کامالا  گیرضربه یالزم در هنگام نشستن وزنه رو  طیشرا یمعرف •
 نیکاب لیفرمول محاسبه اضافه ر  یمعرف •
 ( 93و  81) استانداردهاهنگام نشستن وزنه در  گیرضربه   یفشردگ زانیم تفاوت •
 نقطه سقف چاه ترینپایین تا  نینقطه سقف کاب نیفرمول محاسبه باالتر  یمعرف •
 پناه جان محدوده ابعاد  فیتعر  •
سطوح  یفوالد هایطناب فاصله خط مرکز  محدوده ( در81و  93) استانداردهاتفاوت  •

 مکعب یعمود
 آسانسور( نیکاب ی باالسر  یبازرس )در فضا ای رکاریتعم ستادنیابعاد محل ا یمعرف •
 ی باالسر  یفضا -سانسور چاه آ •
 یکنترل ستمیتوسط س ریمس یکاهش سرعت در انتها   یمختلف بررس طیشرا •
 ضد جهش  زمیمکان یدارا یآسانسورها  یمحدوده طناب جبران برا یمعرف •
 فشرده کامالا  گیرضربه یرو نیوزنه در هنگام نشستن کاب لیالزم طول اضافه ر  طیشرا •
 ون یز یویدرون جعبه ر  هایکابلو  هاسیمهمه  عددگذاری تیاهم •
 نیسقف کاب یحفاظت از اجزا و قطعات مختلف رو  تیاهم •
 یگوه و چشم ن،یاتصاالت کاب یادآوریو  مرور •
 چاه آسانسور  وارهید یکل طیشرا یمعرف •
 آن  یکابل تراول و بست ها طیشرا •
 کف و سقف چاه آسانسور  طیشرا مرور •
 آسانسور  چاهک •
 گیر ضربه طیشرا •
 نیکاب  ریز  یورود به چاهک و بازرس یمنیا نکات •
 نیکاب ری چاهک و ز  یو بازرس لیستچک  موارد •
 چاهک  طیشرا ی( استاندارد در بررس93و  81) دیو جد میقد هایویرایش  تفاوت •
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 گاورنر درون چاه طیشرا یادآوری •
 در سقف چاه )سکو( رویو تحمل ن یباربر  زانیم تیاهم •
 مرتبط  زاتیتجه  چاه آسانسور و اندازیراه یلیتکم نکات •
 ل یر  -چاه  •
 هاآن مرتبط  بندپشت و اتصال و  هاریلاستاندارد  طیشرا یمعرف •
 هالقمه ها و  براکت چی پ یجهت جا تیاهم •
 قاب وزنه لینوع و اندازه پروف تیاهم •
 قاب وزنه طبق استاندارد هایجنس  انواع •
 در قاب وزنه ی( و چدنی)با روکش فلز  یبتن هایوزنه  شتریب کاربرد •
 بکسل  می و اتصاالت س هاگوهاستاندارد  طیشرا یمعرف •
 آن  ضیو الزام به تعو یاز رد شدن قاب وزنه در بازرس یهاینمونه •
 قاب وزنه یرو یمهار افق کاربرد •
 قاب وزنه  لیدر ر  یکفشک کمک کاربرد •
 جبران ری اتصال زنج روش •
 حد )شالتر( درون چاه  کلیدهای یمعرف •
 ل یر  -چاه  •
 هاریل  طیشرا یادآوری •
 هاآن بندپشت و  هاریل بودن و تناسب  کسانی تیاهم •
 لقمه - چاه •
 هالقمهبراکت ها و  طیشرا یادآوری •
  لیو محل اتصال ر  چیپ ی( استاندارد در جا93و  81) دیو جد میقد هایویرایش  تفاوت •

 به براکت و لقمه
 و براکت و لقمه  لیاتصال ر  کیشمات •
 آسانسور  نیکاب •
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 آسانسور  نیکاب یفضا فیتعر  •
 (ات یآسانسور )کل نیاستاندارد کاب طیشرا •
 نیحداقل ارتفاع کاب تلورانساندازه  نییتع •
 و تحمل وزن آن نیتناسب مساحت کاب نییتع •
 آسانسور  ن یکاب تیظرف محاسبه •
 ن یکاب تیو فتوسل در مساحت و ظرف هادرب یتورفتگ تأثیر •
خرداد   12 خی استاندارد )از تار  یسازمان مل هیطبق ابالغ تیمحاسبه ظرف قیطر  یمعرف •

1397 ) 
 آسانسور  نیکاب تیجداول ظرف سهیمقا •
 نیکاب تیمحاسبه ظرف مراحل •
 نیمحاسبه مساحت کاب نکات •
 مساحت  حداکثر به کمک جدول ینحوه محاسبه بار نام •
 ی خط یابیدرون فرمول محاسبه  حی تشر  •
 حداقل مساحت  جدول نحوه محاسبه تعداد مسافران به کمک •
 طبق استاندارد  یطراح  آسانسور فروشنده در محاسبات یقبول طیشرا •
 ت یظرف -آسانسور  نیکاب •
 جدول   ری مقاد با مساحت خارج از تیمحاسبه ظرف •
 مختلفبار و تعداد نفرات( در حاالت  تی)ظرف نیمحاسبات کاب حی تشر  •
 آسانسور  نیکاب طیو شرا نکات •
 یعرض آستانه ورود سرتاسر محافظ در ینیضرورت نصب س •
 ی ر یبارگ یسکو آسانسور با بارگیریمحدوده  •
 آسانسور  نیمناسب کاب هیتهو  طیشرا •
 ن یمحافظ کاب ینیس طیشرا یمعرف •
 نیدرب کاب  طیشرا یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 18 

 یچند لته ا ییکشو یها دری لته ها می مستق یکیاتصال مکان •
 لته ها میرمستقیغ یکیمکان اتصال •
 کنتاکت ها  یر یانواع محل قرارگ هاینمونه •
 ن یقفل و باز و بسته شدن درب کاب نکات •
 آسانسور  نیقفل کننده درب کاب اجزاء •
 زبانه قفل درب طبقات طبق استاندارد یر یدرگ زانیمحدوده م یمعرف •
 (یی)درب لوال کیاتومات مهی زبانه قفل درب ن یر یدرگ  زانیروش م یمعرف •
 قفل  ضیتعو ای و  ماتیتنظ یمعرف •
 ایشیشه واریدرب و د-آسانسور نیکاب •
 ای شیشه  واریدرب و د یبرا یشوک آونگ آزمون نحوه •
 ایشیشه آسانسور نصب نرده در طیشرا •
 شه یانواع ش یمعرف •
 (Tempered Glass) تی( و سکور Laminated) تینیلم شهیش تفاوت •
 خ(  وستی)پ  ایشیشهجداول مربوط به آسانسور  حی تشر  •
 یشوک آونگ آزموناز  تیمعاف طیشرا •
 یو محاط یطیمح رهیدا تفاوت •
 با خارج باشند  یارتباط لهیوسی دارا دیکه با ییفضاها یمعرف •
 نیکاب ییروشنا  محدوده فیتعر  •
 ی اضطرار  هایدربو  چهیابعاد در  یمعرف •
 هادریچه و  هادرب یکاف استحکام •
 به قفل هادریچه و  هادرب بودن  مجهز •
 یاضطرار  یهادریچهو  هادرباستاندارد  طیشرا •
 نکته شالتر  •
 آسانسور  نیکاب •



 

 

www.namatek.com 
 19 

 ن ینشانگر حضور کاب طی و شرا کاربرد •
 (نی)نشانگر حضور کاب نیدرب کاب خورشیشهسطح   ابعاد استاندارد یمعرف •
 کور شدن طبقه در استاندارد  طیشرا •
 ایپروانه یهاکفشک نصب  طیشرا •
 نیپارک کاب بندیزمان  طیشرا یمعرف •
 ویفرمان کلکت ستمیس یمعرف •
 هازمان  -درب آسانسور  •
 ی مصرف انرژ  کاهش مسافران طبقات و کیتراف تیر یمد •
 آسانسور  نیکاب استاندارد •
 نیکاب یهوا هیتهو چهیمساحت در  ینحوه بازرس •
 ن یکاب یاضطرار ی ها یو شست ییروشنا طیشرا یمعرف •
 ( یبازرس تیر ی)در سامانه مد آسانسور یشناسه مل حی تشر  •
 و نگهدار آسانسور  سی فروشنده و شرکت سرو فیوظا •
 ی پالک شناسه مل اتیخصوص •
 یاطالعات  - یشناسه مل -آسانسور  نیکاب •
 یاز ارقام شناسه مل آمدهدست بهاطالعات  یمعرف •
 راهنما  هایریل  مرور •
 هاریل صلب و توپر بودن  ضرورت •
 راهنما  هایریل ساخت  هایروش  یمعرف •
 راهنما  هایریل  فیوظا •
 خارج از مرکز  یروهاین به علت نیاز نوسانات کاب یر یجلوگ •
 ل یر  یرو یحرارت هایتنش و ی، جوشکار کاریسنگ آثار مضر  یمعرف •
 بندپشت و  براکت راهنما به همراه هایریل  ینکات بازرس •
 راهنما  یهاکفشکانواع  یمعرف •
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 راهنما  یهاکفشک کاریروغن  نکات •
 آسانسور  یمنیا یسر  •
 ی منیا یسر  زمیو مکان اتیکل یمعرف •
 یمنیا یسر  یبازرس نکات •
 چ یکروسوئیو کاربرد انواع م یمعرف •
 یمنیا یها کنتاکت مثبت در یجداساز   حیتشر   •
 یمنیا یها  کنتاکتی مثبت و منف یتفاوت جداساز  •
 UCM (Unintended Car Movement)با درب باز  نیاز حرکت ناخواسته کاب محافظت •
 ( ACOبه سمت باال ) نیاز اضافه سرعت کاب یر یجلوگ یبرا یحفاظت لیوسا •
 ACO یحفاظت لیوسا محل نصب یاجزا یمعرف •
 ( Rope Brakeبکسل ) میس  ترمزی رو ACO یحفاظت لینحوه نصب وسا •
 ( Sheave Brakeترمز فلکه کشش ) یمعرف •
 به سمت باال نیاز اضافه سرعت کاب یر یجلوگ یبرا یحفاظت  لیوسا یمعرف •
 فلکه کشش یرو بر ACO یحفاظت  لینصب وسا طیشرا •
 (ی )کاربرد در طراحی طناب بند ستمیس فیتعر  •
 به شفت موتور(  روی)انتقال کل ن  1:1 یبند طناب ستمیحاالت مختلف س یمعرف •
 (انداز فاصله گرد )  هرز به ازیحالت بدون ن فیتعر  •
 2:1 یبند طناب ستمیحاالت مختلف س یمعرف •
 2:1و  یکبهیک هایسیستمو موتور در  نیسرعت کاب سهیمقا •
 3:1 یطناب بند ستمیس صیتشخ نحوه •
 4:1 یطناب بند ستمیس صیتشخ روش •
 (قی)تعل یطناب بند  ستمیانواع س حی تشر  •
 یطناب بند هایسیستماز  هاییمثال •
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و   یآلفا )مباحث طراح هیموتور و اندازه زاو یبکسل رو میمتناسب خوابش س طیشرا •
 محاسبات( 

 آسانسور  موتورخانه •
 مدل موتورخانه 3 یمعرف •
 )فلکه کشش(  یاصل فلکه •
 هرزگرد هایفلکه یمعرف •
 چرخنده طبق استاندارد هایفلکهاستاندارد  یظاهر  طیشرا •
 بکسل  می س قطر به  هافلکه ینسبت قطر تمام یمعرف •
 هافلکه اریانواع ش حی تشر  •
 هافلکه اریهندسه ش  اصطکاک بر انتخاب نوع تأثیر •
 (Undercutبرش ) ریز  یدارا  یارهایبتا درون ش هیمحدوده زاو  فیتعر  •
 قطر بکسل گیریاندازه  روش •
 برش  ریو ز  هافلکه اریش گیریاندازهروش  یمعرف •
 بکسل  میس حی کاربرد صح نکات •
 بکسل  میس ضیو تعو یخراب طیشرا •
 بکسل میس ینکات بازرس •
 بکسل میس ضیتعو  ای کاریروغن  نکات •
 کاتالوگ(  ی)رو الیبارکد و شماره سر  یبکسل از رو میخواندن مشخصات س نحوه •
 ( یفوالد یمیس هایطناب )  ISIRI 14129استاندارد  یکل یبررس •
 آسانسورهاو  هاجرثقیل  درون   بکسل ها میس کسانی تیکاربرد و ماه •
 ب( وستیطناب )پ یدرون شیآزما یکل یمعرف •
 بکسل و موتور آسانسور )طبق کاتالوگ(  میتناسب س تیاهم •
 هافلکه حفاظ •
 (دی)طبق استاندارد جد هافلکهحفاظت از  یبازرس •
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 زنجیرها هرزگرد و چرخ  هایفلکه ،یفلکه کشش یبرا حفاظت •
 ی ر یمحل قرارگ برحسب هافلکهجدول حفاظت  یمعرف •
 ( ک یبکسل )شمات میفلکه متناسب با مهار س ینحوه نصب حفاظ رو حی تشر  •
 هاحفاظ در نصب  یمن یا تی از ورود دست و رعا یر یجلوگ تیاهم •
 هافلکهانواع حفاظ  یمعرف •
 استاندارد نیازهایالزامات و  طبق هر پروژه دمانیچ یبازرس تیاهم •
 موتورخانه  به یدسترس ریمس •
 به موتورخانه یدسترس ریمس دیو جد میقد یاستانداردها یبررس •
 آالتماشین یبه فضا یدسترس ریمس ییروشنا طی شرا فیتعر  •
 (آالت ماشین)  آسانسور به ینردبان دسترس طی شرا فیتعر  •
 به موتورخانه یدسترس ریاستاندارد مس تی از عدم رعا یهاینمونه یمعرف •
 س یسرو یفضا - موتورخانه •
 یدسترس هایراه تلورانسدر  استانداردها ش یرای تفاوت و یمعرف •
 قطعات متحرک سی سرو یبه فضا یاستاندارد جهت دسترس طیشرا یمعرف •
 قطعات متحرک سی سرو یبه فضا یاز دسترس یهاینمونه یر یتصو یمعرف •
 س یسرو یفضا -موتورخانه  •
 موتور و گاورنر  سیسرو  طیشرا یر ینمونه تصو یمعرف •
 استاندارد الزام نصب نرده اطراف موتور  یابعاد طیشرا •
 مختلف یاستانداردها یاز بندها یبیاستفاده ترک طیشرا •
 موتور و گاورنر  یسکو و پله جهت فضا یابعاد طیشرا یمعرف •
 تابلو برق فرمان  یابعاد طیشرا یمعرف •
 تابلو برق سه فاز یجهت فضاساز  دیمحاسبات عمق مف نحوه •
کوچک  ی( در فضا متر سانتی 150)حداکثر  یشرط استفاده از پله عمود یمعرف •

 موتورخانه
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 برق طبق استاندارد تابلوهایفاصله  یابعاد طیشرا یمعرف •
 برق تابلوهای های شکلانواع  یمعرف •
 وارینصب تابلو برق داخل د طیشرا •
 خانهفاصله استاندارد قطعات چرخنده داخل موتور یمعرف •
 موتورخانه  یهوا هیاستاندارد تهو طیشرا یمعرف •
 با موتور آسانسور  وزها یتناسب ف تیاهم •
 ( نویسیفارسی)قفل شدن و  تابلو برق طیشرا •
 برق موتورخانه یاصل دیکل  به یدسترس تیاهم •
 موتورخانه •
 درب موتورخانه  یابعاد هایتلورانس  یمعرف •
 قفل درب موتورخانه  طیشرا یمعرف •
 عالئم مختلف موتورخانه یمعرف •
 )در صورت وجود(  دیبازد چهیدر  هشدار •
  50از  شیب یموتورخانه )سکو یبه فضا  یاستاندارد پله دسترس طیشرا یمعرف •

 (متر سانتی
 نظافت و لغزنده نبودن کف موتورخانه طیشرا یمعرف •
 و کابل میعبور س هایحفره  طیشرا حی تشر  •
 ها فلکهد حفاظ استاندار طیشرا •
 بکسل میس یرو هایرنگ و   و عالئم طیشرا یمعرف •
 (گیر ضربهموتور )جوش و  یشاس طیشرا یمعرف •
 از موتورخانه یبازرس یر یتصو هاینمونه •
 ( ی)نجات اضطرار ی استاندارد عملکرد اضطرار  طیشرا •
 یدر حالت خودکار و دست فالیویلحرکت  یالزم برا ی رویمحدوده ن تفاوت •
 (ی)نجات اضطرار  یاضطرار  طیشرا در لیویفال یدست ییجابجا  زمیمکان •
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 ویترمز درا مقاومت و مکان نصب طیشرا یمعرف •
 یاضطرار  نجات ترمز در هایفک روش باز کردن  •
 موتورخانه •
 تابلو فرمان  کیالکترون یو برد ها یمدارها یمعرف •
 (دیجد شیرایتابلو فرمان طبق استاندارد )و نامهیبه دارا بودن گواه  الزام •
 مدار فرمان طبق استاندارد یالزامات برد اصل یمعرف •
 درون مدار  هاآن ماتیو تنظ چیکروسوئیانواع م زمیمکان حی تشر  •
 نجات پل کرد )درون مدار تابلو فرمان(  دی به کل توانمیکه  ییها چیکروسوئیم یمعرف •
 (نی)درون تابلو فرمان و سقف کاب نالیمتصل به ترم یهاسیمهمه  گذارینام تیاهم •
 خودکار  یبرد نجات اضطرار  یمعرف •
 درون تابلو فرمان طبق استاندارد   ریویزیونحضور  نکات •
 اتفاق رول بک ندیفرا یمعرف •
 تابلو فرمان  زاتیانواع تجه یمعرف •
 تابلو فرمان برق سه فاز کلیدهایقطعات و  یمعرف •
 تابلو فرمان  هاینمونهانواع  یمعرف •
 ی در بازرس یمنی ا یسر  تی رعا تیاهم •
 ایرله هایفرمان تابلو  یمعرف •
 ایرله آسانسور  یکیمکان مکانیزم •
 ( ر ی)تصاو ایرله آسانسور  هاینمونهانواع  •
 آسانسور  ریتعم و  سیدر سرو یکاربرد قالب سقف •
 موتورخانه  یبه فضا یمختلف دسترس هاینمونه یمعرف •
 موتورخانه  یبه فضا یدر دسترس تی طبق استاندارد جهت رعا یمنیا نکات •
 موتورخانه •
 ی نحوه اتصال موتور آسانسور به شاس •
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 به موتور یشاس اتصال در مورداستفاده یواشرها یمعرف •
 ی اصل یبارها تحمل ل یبه دل یشاس تیاهم •
 ی به شاس موتور استاندارد اتصاالت طیشرا •
 موتورخانه یفضا استانداردسازیمختلف  طیشرا یمعرف •
موتورخانه  یفضا یاستاندارد در کاربر  تیرعا  از عدم یهاینمونهو  ری تصاو یمعرف •

 آسانسور 
 موتورخانه هیتهو  چهیاستاندارد در  تی از عدم رعا یهاینمونه یمعرف •
 یبکسل و فلکه اصل مینسبت تناسب قطر س یمعرف •
 ( ویو استاندارد ترمز حرکت معکوس موتور )محل مقاومت درا یمنیا نکات •
و  آالتماشین یفضا کیآسانسور )شمات یس استاندارد مل وستیپ یمعرف •

 (هادسترسی
 موتورخانه مشترک یر یتصو یمعرف •
 آسانسورها( یاجزا یر ی)محل قرارگ استاندارد موتورخانه مشترک طیشرا •
 ( Pulley room) اتاق فلکه •
 فلکه  اتاق به ازین طی شرا فیتعر  •
 ن ییآسانسور موتورخانه پا فیتعر  •
 فلکه  یفضا یو ساختارها  زاتی تجه •
 اتاق فلکه  یابعاد استاندارد •
 اتاق فلکه  یهادریچهابعاد انواع  یمعرف •
 اتاق فلکه  یزهایو پر  ییاستاندارد روشنا طیشرا یمعرف •
 چاه(  ی)و باالسر  در چاه هافلکهنصب انواع  طیشرا •
 فلکه  از اتاق یر یتصو هاینمونه •
 ی بازرس هایآزمون  •
 ی ابزار بازرس یمعرف •
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 آسانسور یابزار و بازرس ونیبراسیکال یاستانداردها تفاوت •
 آسانسور  یبازرس یابزارها انواع •
 ی بازرس هایتستروند  نکات •
 تست کنترل فاز  حی تشر  •
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 ششمفصل 
 ها آزمون انجام روند  •
 کنتاکتور ها(  نترالکی)ا تست کنتاکتور ها •
 کنتاکتورها  آزمون ندیفرا حی تشر  •
 کنتاکتور  آزمون حالت موتور در یمنینکات ا •
 حالت کنتاکتور ها 4 یمعرف •
 (VVVFدار، چند سرعته و  ویمختلف )درا یموتورها  یدر آسانسورها دارا آزمون تفاوت •
 آزمون در حاالت مختلف کنتاکتور ها هنگام  یمنیا نکات •
 یمن یا یر در هنگام قطع سر عملکرد موتو  تست •
 ترمز  هایفک شدن ری درگ سرعتبه( یمنیا  یدر تست )هنگام قطع سر  یقبول یوابستگ •
 ((Black Out)خودکار   ی)نجات اضطرار  یتابلو برق اضطرار  تست •
بدون   یخودکار در آسانسورها ینجات اضطرار  ستمیاستاندارد به استفاده از س الزام •

 ربکسیگ
و تراز شدن طبقه آسانسور هنگام  یعملکرد آسانسور در تست تابلو برق اضطرار  حی تشر  •

 برق یقطع
 ی اجبار  یها دور انداز تست •
 ها )شالتر ها(  انداز دور کمک کاهش سرعت به تیاهم •
 (یزمان لهیمحدودکننده زمان کارکرد موتور )وس تست •
 ور طبق استاندارد موت رانش (Travel Time) یزمان لهیعملکرد وس زمانمدتمحدوده  •
 (Travel Time) یزمان لهیاستفاده از وس لیدال یمعرف •
دار حلقه بسته   ویدر مورد تابلو درا محدودکننده آزمونمختلف  هایروش  یمعرف •

(Close Loop ) 
 انکودر  وجود در صورت آزمونانجام  طیشرا •
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 ((FTO)موتور  یعملکرد تابلو در هنگام داغ شدن موتور )سنسور حرارت تست •
 ی عدم روشن شدن موتور داغ در صورت خارج کردن سنسور حرارت تیاهم •
 (ن یی )شالتر حد باال و پایی  نها یدهایتست کل •
 )شالتر ها(  حد کلیدهایعملکرد  •
 حد کلیدهایانواع  سهیمقا •
 (ADO)ی منیا یشرط پل شدن سر  یمعرف •
 ن یی باال و پا حد شالتر آزمونروش  حی تشر  •
 شالتر ها  آزمونانجام  یمنیو نکات ا طیشرا •
 و دسته ترمز(  لیوی)بدون فال ربکسیبدون گ یشالتر در موتورها   آزمونمتفاوت  روش •
 یکی کنترل بار الکتر  تست •
 ویفاقد درا یآسانسورها یمنیا نکات •
 یکیکنترل بار الکتر  آزمونروش  حی تشر  •
  ی)به کمک خطا پیچسیم از  یعبور  انی جر  شیموتور هنگام افزا هیقطع تغذ تیاهم •

 سنسور کنترل بار( 
 ها آزمون انجام روند  •
 نیداخل کاب یتست کنترل وزن )بار( اضاف •
 کنترل وزن آزمون آسانسور در یمردود طیشرا •
 نیکاب ینام تیظرف از شتریب قبولقابلمحدوده  یمعرف •
 محرکه( ستمیتوان ترمز س)تست  تست ترمز موتور •
 تست ترمز  هنگام و سرعت آسانسور تیظرف طیشرا •
 تعادل )باالنس( تست •
 تست تعادل )باالنس(  آزمون هایروش  حی تشر  •
 در تعادل بکسل نقاط دو سر تیموقع تیاهم •
 یر یباالنس به روش آمپر گ تست •
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از   یعبور  انیجر  گیریاندازهو وزنه تعادل هنگام  نیمختلف کاب یها و موقعیت حاالت •
 موتور 

 تست تعادل در استاندارد یرفع ابهامات سازمان مل •
 ((traction)کشش  آزمون) یاصطکاک - یکشش یروین یبررس تست •
 فلکه موتور یبکسل رو میمختلف سر خوردن س حاالت •
 کشش آسانسور  یرویتست ن روش •
 به سمت باال نیاز اضافه سرعت کاب یر یجلوگ یبرا ی حفاظت لی وسا تست •
 باال طرفبه نیاز اضافه سرعت کاب یر ی جلوگ زاتیتجه یمعرف •
به سمت  نیاز اضافه سرعت کاب یر یجلوگ یبرای حفاظت لیروش تست وسا حی تشر  •

 باال
از اضافه  یر یجلوگ یبرا یحفاظت لیهنگام تست وسا یمنیا یپل نمودن سر  تیاهم •

 به سمت باال نیسرعت کاب
 ها آزمون انجام روند  •
 )کنترل عملکرد پاراشوت( ی منیتست ترمز ا •
 و پاراشوت  گاورنر تناسب  تیاهم یمعرف •
 ن ییاستفاده از پاراشوت هنگام حرکت رو به پا یشگیهم الزام •
 پاراشوت یها زمیمکان انواع •
 نیکاب یآن یمنیترمز ا آزمونروش  حی تشر  •
 ی منیتست ترمز ا نی گاورنر ح یها چیکروسوئیچک کردن م نحوه •
 نیکاب یجی تدر  یمنیترمز ا آزمونروش  حی تشر  •
در   یمنیعملکرد ترمز ا نیدر ح یکشش فلکه ی رو یسر خوردن طناب فوالد طیشرا •

 باال زمانیحالت 
 گانه 20 ییاز ابهامات اجرا 16 سؤال •
 استاندارد  یمل  سازمان از رفع ابهامات یهاینمونه یمعرف •
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 یافتهکاهش سرعت  دری منینکات استاندارد در تست ترمز ا •
 گیرهاضربه تست   حی تشر  •
 نامهیدارا بودن گواه صورت در گیرهاضربهبه تست  ازیعدم ن •
 ت( یالزام وستی)پ برداریبهره از قبل هایآزمون و  هابررسی  •
 استاندارد یمل سازمان هایپاسخ متداول و  سؤاالت •
 اول استاندارد تجدیدنظر - ییگانه اجرا 20 ابهامات •
 1-6303 یاول استاندارد مل تجدیدنظرگانه در  20 ییابهامات اجرا  ترینمهم •
 در چاه نردبان استفاده از طیرفع ابهام شرا •
 یاضطرار  یتلفن ارتباط یبرقرار  طیرفع ابهام شرا •
 متداول سؤاالتادامه  •
 1-6303 یاول استاندارد مل تجدیدنظرگانه در  20یی ابهامات اجرا  ترینمهم •
 متحرک  زاتیتجه در کنار یکار  ینکته کاهش فضا •
 ایشیشه آسانسورهای هایشیشه( ...)ضخامت، نوع و نکات •
 بار آسانسور )تعداد مسافران( تیظرفی نکات محاسبه و جدول خوان •
تابلو   یفن ی)بازرس یکیاجزاء الکترون یدارا یمنیا یمدارها ینوع آزمون یگواه نکات •

 فرمان( 
 FAQ متداول هایپرسش  •
 آسانسور  یبازرس تیر یسامانه مد یمعرف •
 آسانسور  یفن یمتداول در بازرس هایپاسخ و  هاپرسش یو بررس حی تشر  •
 و گاورنر  ویکمک درا به آسانسور یکاهش سرعت نام طیشرا •
 بکسل  میمحاسبات فشار مخصوص و افزودن س طیشرا مرور •
 یدار یپا تیکردن آن )اهم ترکوچک و  نیکاهش مساحت کاب هایمحدودیت و  طیشرا •

 ( رات ییتغ
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 هفتم فصل 
 1-6303بر اساس استاندارد  یکشش یآسانسورها یمحاسبات فن •
 ( ی)قبل از نصب و در مرحله طراح زمان انجام محاسبات یمعرف •
 و مونتاژ آسانسور یمجوز طراح  یمعرف •
 دیو جد میقد ینداردهامحاسبات در استا یساختار و چارچوب کل شباهت •
 آسانسور  یطراح مراحل •
 آسانسور  یطراح یپارامترها یمعرف •
 یطراح یو... در ابتدا یکارفرما، درخواست مشتر  ازین تیاهم •
 هیاول یطراح یپارامترها یمعرف •
 قیدق یطراح یپارامترها یمعرف •
 ( Lift Designer افزارنرم  یآسانسور )خروج نیاز نقشه کاب اینمونه کیشمات •
 (KG) هیاول یجهت طراح کیفرمول محاسبه بار استات یمعرف •
 کردن محاسبات  نهیبه تیاهم •
 (KGمتعادل ) ریغ فرمول محاسبه بار یمعرف •
 ( Watt) فرمول محاسبه توان موتور یمعرف •
 فرمول محاسبه توان با در نظر گرفتن تلفات  یمعرف •
 ربکس یموتور بدون گ یگشتاور مقاوم با گشتاور خروج سهیمقا •
 فرمول محاسبه گشتاور مقاوم  یمعرف •
 ه یاول یجهت طراح نیکاب یبا سرعت نام  یفوالد هایطناب فرمول سرعت   یمعرف •
 نیکاب یبا سرعت نام زیآو ستمیانواع س هاینسبت یمعرف •
 ی فوالد هایطناب  نانیاطم بی ضر  •
 ی دطناب فوال یختگ یگس یروین فیتعر  •
 ژ استاندارد( وستی)پ نانیاطم بی ضر   فرمول حداقل مقدار مجاز یمعرف •
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 یفوالد هایطناب یخراب لیدال یمعرف •
 ژ( وستیمختلف )پ یارهایش  یبرا یجدول عدد معادل فلکه کشش یمعرف •
 هرزگرد   هایفلکه فرمول محاسبه عدد معادل یمعرف •
 هرزگرد  هایفلکهبه  ینسبت قطر فلکه کشش بی فرمول محاسبه ضر  یمعرف •
 خم معکوس  صیتشخ یپارامترها •
 ی فوالد هایطناب  نانیاطم بی از محاسبات ضر  اینمونه •
 ساده و معکوس خم صیاز تشخ یهاینمونه یمعرف •
 نان یاطم بی و ضر  هافلکهجدول محدوده تناسب قطر  یمعرف •
 ( دیو جد می)تفاوت استاندارد قد یفوالد هایطنابفشار مخصوص  یمعرف •
 ی فوالد هایطناب  نانیاطم بی ضر  •
 و ورود به فلکه هرزگرد ایدرجه  90بکسل هنگام چرخش  میس  ادیتحمل فشار ز  نحوه •
 استاندارد( دیو جد میقد شیرای)تفاوت وی فوالد هایطناب فشار مخصوص  •
 ز(  وستی)پی اصطکاک –   یکشش یرویکاربرد ن •
 سر بخورند  شیارها یرو دینبا یفوالد هایطنابکه  یحاالت یمعرف •
 درون چاه(  گیرکرده نی سر بخورند )کاب ارهایش  یرو دیبا یکه طناب فوالد یحالت یمعرف •
 ی اضطرار  ترمز گیریو  یبارگذار  طیشرا فرمول و شرط سر نخوردن بکسل ها در یمعرف •
)نشستن وزنه   ن یکاب گیرکردنفرمول و شرط سر خوردن بکسل ها در حالت  یمعرف •

 و چرخش موتور در جهت باال(  گیر ضربه یتعادل بر رو
به  T1)نسبت  دو طرف فلکه کشش یروهاین محاسبه حداکثر مقدار نسبت هایحالت  •

T2 ) 
 دو طرف فلکه کشش یروهایفرمول محاسبه ن یپارامترها یمعرف •
 یکشش  یروهایمحاسبه ن یپارامترها کیشمات •
 در تراز طبقه  نیکاب یکشش در حالت بارگذار  یروهایمحاسبه ن طیشرا یمعرف •
 یاضطرار  ترمز گیری( در حالت T2و  T1کشش ) یروهاین یبررس •
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 شده متوقف نیکشش در حالت کاب یروها ینسبت ن محدوده •
 چاه یدر باال شدهمتوقف  یخال نیکاب ( در حالتT2و  T1کشش ) یروهاین یبررس •
 اصطکاک  بیمحاسبه ضر  •
 یمورد بررس یارهایش انواع •
 برش دار  ریز  گردنیمو  گردنیم یارهایفرمول محاسبه فاکتور اصطکاک در ش یمعرف •
 طبق استاندارد گردنیم اریش ی ایمحدوده زوا یمعرف •
 مختلف  هایحالت شکل در  V یارهایمحاسبه فاکتور اصطکاک در ش هایفرمول یمعرف •
 شکل طبق استاندارد V اریش ی ایمحدوده زوا یمعرف •
 بکسل میقطر س گیریاندازهروش  یمعرف •
 ار یبرش ش ری عرض ز  گیریاندازهروش  یمعرف •
 ( Double Wrapبکسل ) میدوبل س چشیپ ستمیس کیو شمات یمعرف •
 هاآن از  یکی ضیبکسل و فلکه موتور و تعو میعدم تناسب س طیشرا •
 مختلف هایحالت در  یفلکه چدن اری با ش یاصطکاک طناب فوالد بی ضر  ریمقاد •
 سرعت  برحسباصطکاک  بیضر  رینمودار استاندارد مقاد یمعرف •
 ( C2و  C1و اصطکاک ) سرعتی پارامتر وابستگ یمعرف •
 هاطناب  چشیپ  هیمحاسبه زاو فرمول •
 آلفا(  هی)زاو هاطناب چشیپ هیزاو گیریاندازهمختلف  حاالت •
 هافلکهتا مرکز  مرکز فرمول محاسبه فاصله یمعرف •
 ی اصطکاک - یکشش یروین یبر رو تأثیرگذار یاحتمال یپارامترها •
 (استانداردها)تفاوت  راهنما هایریل محاسبه و اثبات  •
 هاجرم مرکز  فواصل وزنه تعادل و ل،یمشخصات ر  •
 آوردن مرکز درب به دست و گیریاندازهروش   یپارامترها •
 ی اندازه درب در بازرس ینحالت بحرا نکات •
 در محاسبه مرکز درب  لیبکسل ها تا ر   میفاصله مرکز س تأثیر •
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 راهنما هایریل در محاسبه  مؤثرنقاط  کیشمات •
 )طبق استاندارد( محاسبات سازییکسان  لیفا •
 مرتبط با اکسل  یافزار نرم  ماتیتنظ یمعرف •
 محاسبات  سازییکسان  لیجداول مختلف فا یمعرف •
 بکسل ها  میمشخصات انواع س یمعرف •
 ن یمشخصات آسانسور و کاب یمعرف •
 محاسبات  سازییکسان  لیادامه فا •
 موتور و فلکه کشش مشخصات •
 موتورها انواعی ک یاستات یتفاوت بارها •
 کاتالوگ موتور  یبانک اطالعات یمعرف •
 فلکه کشش  اریانتخاب نوع ش نحوه •
 یراندمان واقع و مندرج در کاتالوگ ربکسیتفاوت راندمان گ •
 کشش )بتا(  فلکه برش ریز  هیزاو یافزار نرم روش محاسبه  •
 وزنه تعادل و فواصل ل،یر   یپارامترها •
 هاریل انواع   یو ابعاد یجدول مشخصات فن یمعرف •
 تعادل وزنه )باالنس( بی ضر  یمعرف •
 جبران  ریبکسل، کابل و زنج میس مشخصات •
 بکسل میانواع س جدول •
 بکسل مین و سجبرا ر یزنج یوابستگ طیشرا •
 هرزگرد  هایفلکه مشخصات •
 ی محاسبات یاز خطا یر یجهت جلوگ قیتعل  ستمیس بیهرزگرد و ضر  هایفلکه تناسب •
 د یمف مساحت  محسوب شده در نیکاب هایدرب مشخصات  •
 با استاندارد ییکردن محاسبات نها چک •
 دیو جد میقدی تفاوت محاسبات در استانداردها •
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 هشتم فصل 
 آسانسور  یفن هاینقشه •
 ( Lift Designer) افزارنرم از هانقشهگرفتن  یامکان خروج •
 پروژه  یو محاسبات جهت تطابق با استاندارد قبل از اجرا یفن هاینقشهارائه  تیاهم •
 یفن هاینقشه در  یضرور  یحداقل نماها یمعرف •
 چاه یکل یحداقل اطالعات نما یمعرف •
 مختلف آسانسور  هاینقشهاز  یهاینمونه •
 چاهک  یحداقل اطالعات نما یمعرف •
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 نهمفصل 
 (یاستاندارد مل دیجد شی رای)طبق و (MRLبدون موتورخانه ) یآسانسورها •
 بدون موتورخانه یآسانسورها یایمزا •
 ارتفاع  ت یمحدود یدارا هایساختمان  یمناسب برا •
 بدون موتورخانه یآسانسورها بیمعا •
 محل نصب موتور  تیموقع •
 راهنما  هایریل  یموتور رو نصب بار به سازه ساختمان در صورت عدم اعمال •
 یمتصل به سازه در فضا یرهایت یوزن به سازه در صورت نصب موتور رو  انتقال •

 یباالسر 
 بدون موتورخانه  یاز آسانسورها یهاینمونه یمعرف •
 (MRLدر آسانسور بدون موتورخانه ) زاتی تجه ریاستفاده از موتور و سا طیو شرا نکات •
 بدون موتورخانه  یآسانسورها یاجزا فیتعار  •
 آالتماشین  فیتعر  •
 چاه آسانسور  هیتهو طی شرا فیتعر  •
 درون چاه  یکار  هایمحل ابعاد  طیشرا •
 بدون موتورخانه یدر آسانسورها یو بازرس  راتیانجام تعم یها تیموقع یمعرف •
 بدون موتورخانه یدرون چاهک آسانسورها یکار  هایمحل  •
 آسانسور  موتور نصب یها تیموقع یمعرف •
 از چاهک  آالتماشین  یو بازرس یو نگهدار  ریتعم طیشرا •
 چاهک  نییموتور در پا کارگیریبهاز  یهاینمونهو  کیشمات •
 ( Platform)ی کف یرو یکار  هایمحل  •
 یکف یو وزن یاستاندارد ابعاد طیشرا •
 یاستفاده از کف طیو شرا نکات •
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 ن یسقف کاب یرو  یبازرس ای ریتعم انجام •
سقف   یرو یبازرس ای ری هنگام تعم چیکروسوئیم به کمک نیکنترل حرکت کاب تیاهم •

 نیکاب
 (نی کاب یکی)قفل کننده مکان Park Plate یمعرف •
 یاضطرار  چهیو در  نیاستاندارد سقف کاب طیشرا •
 آسانسور بدون موتورخانه  نی به موتور از سقف کاب یاز دسترس یهاینمونه •
 ( MRL)در آسانسور  چاه  رونیب یرو  یبازرس ای ریانجام تعم •
- 4-6)بند  درون چاه  آالتماشینچاه به  رونیاز ب یدسترس یهادریچه و  در ها طیشرا •

6) 
 هاآن استقرار  هایمحل  چاه و رونیب آالتماشین  طیشرا •
 آالتماشین محفظه هیتهو هایدهانهروزنه و  طیشرا •
 (MRLموتورخانه ) بدون آسانسور یینمونه نقشه اجرا •
 چاه آسانسور بدون موتورخانه رونیبه موتور از ب یاز دسترس یهاینمونه •
 (9-9-8) موتورخانه به گاورنر در آسانسور بدون یدسترس •
 به گاورنر ی دسترس یمنیا طیشرا •
 رونیاز ب یدسترس بدون نصب گاورنر در داخل چاه طیشرا •
 به گاورنر یاز دسترس یهاینمونه •
 گاورنر  یدسترس کیو قالب نزد چیکروسوئ ی نصب م نمونه •
 (6-6)بند  آزمونو  یاضطرار  یعملکردها لیوسا •
 ی اضطرار  یعملکردها لیمحصور شدن وسا طیشرا •
 هاآزمون تابلو فرمان جهت انجام  ط ی تناسب شرا تیاهم •
 تابلو فرمان  یامکانات ضرور  یعرفم •
 از چاه  رونیب تابلو کنترل زاتیتجه یمعرف •
 ( MRLآسانسور بدون موتورخانه ) هایفرمان از تابلو  یهاینمونه •


