
نکات ایمنی و استاندارد درباره آسانسور 

با همکاري بخش بازرسی فنی شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

کاري از اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم

 آسانسـور باید در هرحال توسط شرکت هاي ذي صالح (داراي پروانه طراحی و مونتاژ معتبر) تحت سرویس و نگهداري مســتمر قرار 

گیرند و در صورت عدم انعقاد قرار داد سرویس و نگهداري مســئولیت هرگونه حادثه و سانحه در آسانســـور با مدیریت ساختمان 

خواهد بود.

بازرسی ادواري کلیه بخش ها و اجزاء آسانسور به صورت ماهانه از سوي شرکت هاي معتبر

نصب سیستم برق اضطراري براي آسانسور

تدوین دستورالعمل مناسب براي بهره برداري درست از آسانسور

براي اطالعات بیشتر می توانید از استاندارد ملی ایران به شماره 1-6303 با عنوان مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور 

قسمت اول آسانسورهاي برقی بهره برداري کنید.

 آسانسورهایی که حداکثر یکسال از زمان بازرسی آنها می گذرد باالخص در مناطق گرمسیر، بدلیل شرایط بد آب و 

هوا عمر قطعات بسیار کوتاه تر از مناطق دیگر است بطور مثال خرابی سیم بکسل ها، فلکه ها، قفل درها و موارد 

مشابه، از این رو نیاز به بازرسی ادواري با توجه به وضعیت جوي و نیز  قوانین بیمه ( صدور بیمه نامه سرنشنین 

آسانسور پس از صدور گواهی استاندارد ) بسیار ضروري و مفید به نظر می رسد.

کارفرما از طریق شرکت طراحی و مونتاژ و نصـب آسانسـور، درخواست بازرسی را در سامانه مدیریت بازرسی 

آسانســــور که تحت نظر سازمان ملی استاندارد ایران است ثبت می نماید و سازمان ملی استاندارد ایران امر 

. براساس  بازرسی را به یک شرکت بازرسی آسانســـور که داراي پروانه تایید صالحیت می باشد محول می کند

استاندارد ملی ایران شماره 1-6303 بازرسی آسانســـور انجام شده و در صورت مطابقت با استاندارد، تاییدیه 

جهت آسانسور صادر می شود و در هنگام درخواست مجوز اولیه براي نصب آسانسور، باید دفترچه اي مشتمل بر 

اطالعات الزم براي طراحی آسانسـور و انتخاب قطعات اجرایی نصــب بر مبناي این استاندارد ارائه و مورد تایید 

. الزم به ذکر اسـت که این دفترچه یا پرونده باید در هر حال  شرکت هاي خدمات مهندسی ذي صـالح قرار گیرد

توسط متصدي سرویس آسانسور یا شخص و یا سازمان مسئول براي انجام آزمون ها و بررسی هاي دوره اي قابل 

دسترس باشد.

 در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات ایمنی و اصلی پس از دریافت گواهینامه بازرسی و یا پس از گذشت یکســــــــال از صدور 

گواهینامه، مالک می بایست اقدام به درخواست بازرسی ادواري نماید.

بازرسی ادواري آسانسوربازرسی ادواري آسانسوربازرسی ادواري آسانسور

اقدامات پیشگیرانه توسط صاحبان و مدیران ساختمان
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توصیه هاي مفید در صورت گیر افتادن در آسانسور:
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