آزهون های آسانسور:
قبل از بْرُ برداری ػادی از آساًسَر  ،باید ػولکررد حرح و ٍ ماهرل
تجْ سات ٍ ایوٌی تَسرظ ضر ذ صیحرآز آزهرایص ضردُ ٍ حرح
ًقطِ ّایی اجرایی ٍ هط حات فٌی در حال حرم

ٍ سکَى مٌتررل

ضَد .

هراحل کنترل و بازرسی های آسانسور:
* هرحله اول  :بازدید چاهک آسانسور
در ابتدا آساًسَر را بِ آخریي عبقِ احضارمردُ ،در عبقِ را در اٍل ي
ایستگاُ باز ًوَدُ ٍ بازدید ضرٍع ٍ هَارد زیر مٌترل هی گردد :
چراؽ ّای تًَلی رٍضي باضد ،چاُ آساًسَر باید هجْس بِ چراؽ تًَلی
باضد بِ عَری مِ رٍبررٍی در ّرر عبقرِ  ،یرا چرراؽ ٍ در اًتْرا ٍ
ابتدای آى ً سیا چراؽ در ًظر گرفتِ ضدُ باضد .

* هرحله دوم  :بازرسی از در طبقات
در آغاز بازرسی ایي هرحلِ  ،ابؼاد ماب ي اًدازُ گ ری ٍ با ابؼاد هَرد ً از هقایسِ ٍ یادداض

هی ضَد  .سپس برای مل ْغبقات از اٍل ي تا

آخریي تَقف  ،بازرسی از در عبقات اًجام هی ضَد  .بازرسی باید ضاهل ًحَُ ی مارمرد درس
ضدى ٍ بستِ ضدى آى باضد .

* هرحله سوم  :بازرسی آسانسور
در ایي هرحلِ بازرسی آساًسَر از آخریي تَقف ضرٍع هی ضَد ٍ
آساًسَر تَسظ تابلَی رٍی ماب ي ( رٍیسیَى ) در ٍضؼ
دستی قرار هی گ رد  .بازرس ّوراُ با ًحرا
آساًسَر تَسظ حرم
پای ي حرم

مٌتررل

رٍی مراب ي رفترِ ٍ

دستی از عریق تابلَی ریَیسیَى بِ سرو

دادُ ضدُ ٍ هَرد بررسی قرار هی گ رد .

قفل ّاٍ ػولکرد حح و در ٌّگام براز

تست های آسانسور:
ا -تست های زهان حرکت:
ّرگاُ بِ ّر دل لی (هثآ بِ دل ل چسب دى مٌتامتَرّا یا ضکستي گ ربکس ) هَتَر زیر بار قرار ًگرفترِ باضرد ٍلری ترابلَی برر  ،فرهراى
حرم

را بِ هَتَر بدّد ؛ جْ

جلَگ ری از حدهِ دیدى هَتَر  ،باید حدامثر در زهاًی هتٌاسب با سرػ

آساًسَر ٍ تؼرداد تَقرف،

برد تابلَی قغغ هدار ،فرهاى خاهَش ضدى هَتَر را حادر ًواید .

 -2تست ترهس:
برای تس

ػولکرد ترهس هغٌاع سی هَتَر گ ربکس بِ ضرز زیر ػول هی ضَد :

س ن ّای بر هربَط بِ هگٌ

ترهس هَتَر گ ربکس را باز ًوَدُ ٍ سرپس فرهراى حرمر

دٍر تٌد بِ آساًسَر دادُ هی ضَد .در ایي حال

بِ دل ل ػدم حرم

در

هَتَر گ ربکس ،پس از

حدٍد چٌد ثاً ِ تابلَ باید بِ هدار فرهاى آساًسَر  ،دستَر قغغ بر را بدّد .

 -3تست سرخوردگی سین بکسل ها:
ابتدا از باالًس بَدى ٍزًِ تؼادل ٍ ماب ي آساًسَر ٍ حح
بِ اداهِ تس

مطص س ن بکسل ّا اقدام هی ضَد.

آى اعو ٌاى حاحل ًوَدُ ٍ در حَرتی مِ ماب ي ٍ ٍزًِ تؼادلباالًس باضٌد ،

 -4تست قفل در طبقات آسانسور (در لوالیی)
قفل در عبقِ آساًسَر درّای ًَع لَالیی  ،پط

چْارچَ

ٍ سو

داخل چاُ ) ضاهي  ،زباًِ ٍ ّوچٌ ي دٍ ه کرٍ سَئ چ هی باضد .

باز ضَی آى ًحب هی گردد  .قفرل دارای یرا برازٍ ( در سرو

