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 مقدمه 

 

و مسایل پیرامـون آن   کتاب حاضر که در زمینه نصب الکتریک آسانسور و مکانیک پله برقی

کـه در یـک مجلـد مسـتقل تقـدیم       باشـد  می در واقع ادامه کتاب جلد سوم ،نگاشته شده است

هـایی دربـاره    سعی شده اسـت کـه دسـتورالعمل    -مانند جلد سوم -شود. در این کتاب نیز  می

بـه  توانـد   آوري شود. این کتاب مـی  جمع ،نصب و کلیه اطالعاتی که یک نصاب به آن نیاز دارد

ها قرار بگیرد. در  همواره در کنار نصابان گرامی در هنگام اجراي پروژه ،عنوان یک کتاب راهنما

 نگارش این کتاب از سه دسته منبع استفاده شده است:

 هاي راهنماي نصب برق در تاسیسات الکتریکی و به ویژه آسانسور. کتاب 

 .تجربیات اساتید و نصابان 

 هاي بزرگ آسانسوري. هاي راهنماي نصب شرکت دفترچه 

 ،از آنجایی که این کتاب دستورالعمل عمومی نصـب بـرق آسانسـور اسـت     نکته دیگر آنکه

سیسـتم کنتـرل درب    ،کنتـرل براي دریافت اطالعات دقیق در خصوص تجهیزاتی مانند تابلوي 

  به طور دقیق مراجعه نمود. هر سازندههاي راهنماي  و... باید به کتابچه

قـرار بـود کـه ایمنـی و نظـم و ترتیـب در محـیط کـار و          ،اي نخسـتین ه در طرحهمچنین 

کـه بـا هـم فکـري و      ،در ابتداي کتـاب آورده شـود   - که بسیار مهم هستند -موضوعات دیگر

هـا   تصمیم بر این شد که این مطالـب در پایـان کتـاب در قسـمت پیوسـت      ،هاي مختلف بحث

 ابتدا مطالب پیوست خوانده شود. ،کتابگردد پیش از مطالعه  اما پیشنهاد می ،گنجانده شود

طبیعی است که فرصت کافی براي پرداختن به همـه مطالـب الزم بـراي ایمنـی شخصـی و      

شـود کـه    گروهی در این کتاب وجود نداشته است به همین دلیل از کلیه خوانندگان استدعا می

 .دنبراي اطالع از کلیه استانداردهاي ایمنی به منابع معتبر مراجعه نمای

شود ما را از پیشنهادها و انتقادات سازنده خـود   در پایان از کلیه خوانندگان محترم تقاضا می

   سازند. مند در جهت بهبود مطالب بهره

در اینجا الزم از اساتید گرامی آقایان مهندسـین علـی رضـا جهانی،سـیامک ثمودي،ساسـان      

 ر تهیه این کتاب به ما یاري ویشتاسب احمدي و بهروز محمودي که د صابري، شهریار صابري،



 

 

 

 

 

 

بسیار رساندند کمال سپاسگزاري را به عمل آوریم. همچنین از آقاي مهنـدس سـیاوش محمـد    

ها و سازماندهی امور  قاسمی و مهندس مهدي کشاورز و سرکار خانم جاللی که در تهیه عکس

 شود. دریغی نمودند قدردانی می تالش بی

عنوي و حمایت مـادي آقـاي مهنـدس احسـان عسـگریان فـر       در پایان نیز از بذل عنایت م

 آید. مدیرعامل شرکت آرمان فراز پیمان کمال امتنان به عمل می

 
 امید هاشمی

 آرش نصیري طوسی

 ایرج فصیحی
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 ک/ مراحل پیش از نصب الکتری فصل اول

 راتفگشیپ

 فلوچارت نصب تجهیزات الکتریکی

 چک لیست ساختمانی

 هماهنگی با کارفرما یا نماینده آن

 ب الکتریککارهاي مقدماتی نص

 کیمکان ستیچک ل

 هاي مربوطه نظافت نسبی محیط
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 راهبري

 تحویل به کارفرما (تحویل موقت)
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 تحویل به اداره استاندارد

 

 نصب الکتریک ها پیوست

 کشی تجهیزات کنترل سرعت سیم -1

 ایمنی -2

 الکتریکی -3

 ک نصابی يها ها و توانمندي وظایف، مهارت -4

 ت و تجهیزات نصبشناخت ابزارآال -5

 نظم و ترتیب در محیط کار -6
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 انبارش تجهیزات الکتریکی در پروژه -8
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 یسیز و تداخل مغناطیکاهش نو يبرا یم اساسیمفاه -10

 یادآوري

 عسمنابع و مراج



 ٨ فهرست مطالب 

 

 

 

 اول فصل

 

 مراحل پیش از نصب الکتریک
 
 
 



 برقی و پلهجامع آسانسور  يراهنما ٩

 شگفتاریپ

رسد. ایـن   پس از نصب تجهیزات مکانیک، نوبت به نصب تجهیزات و وسایل الکتریکی می

باشد و به هر حـال نیازمنـد دقـت و     قسمت نیز داراي پیچیدگی و دشواري متناسب به خود می

ود ویژه و منحصر به فرد است و حتی چراکه محیط و شرایط آسانسور در نوع خ ،مهارت است

 خود را دارد. خاصهاي  ترین کارهاي آن نیز پیچیدگی ساده

پیش از اقـدام بـه    ،هاي فنی ذکر شده است همانطور که در تمامی استانداردها و دستورالعمل

انجام هرگونه فعالیت فنی، باید مقدمات ایمنی و نظم و ترتیب در کارگـاه فـراهم گـردد، بـراي     

 گردد. کتاب پیشنهاد میهاي  منظور در ابتدا مطالعه پیوستاین 
 

 
 .نماي یک چاه آسانسور -1شکل 
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 الکتریکی تجهیزات نصب فلوچارت

پـذیرد، بـراي درك    با توجه به این که نصب الکتریک آسانسور مرحله به مرحله انجـام مـی  

 بهتر روند نصب، به فلوچارت زیر توجه نمایید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .کیالکتر نصب مراحل فلوچارت – 2 شکل
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 .کیالکتر نصب مرحله فلوچارتادامه  -3 شکل

 

 ساختمانی لیست چک

حاصـل شـود، نیـاز بـه یـک      اطمینان از درستی انجام تمامی کارهاي ساختمانی  براي آن که

 اي از آن آمده است. چک لیست کامل است که در ادامه نمونه

 انجامد. ی و مکانیکی در حدود یک روز به طول میبررسی چک لیست ساختمان 

 شود. می توسط شرکت نصاب نظارتها  اجراي این کارها به عهده کارفرما بوده، درستی انجام آن 

 تایید شرح کار مجري کار

  سیمانکاري داخل چاه و موتورخانه. 1
انجام هاي  مکان نمودن تکمیل

 .نشده
 

2 
به ساخت سکوهاي بتونی براي نصب ضر

 گیرها.
 

اجرا  نقشه قابل ،که از قبل در صورتی

 آماده باشد.
 

3 
تخلیه موتورخانه و چاه از هرگونه وسایل 

 اضافی.
 

 هاي برق، مصالح هاي آب، سیم لوله

 ساختمانی.
 

  .با الزامات مربوطه  تکمیل موتورخانه و نصب درب. 4

 ت به غیر از ریل و قطعا  تکمیل ضدزنگ تمامی اجزاي فلزي. 5
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 گالوانیزه.آهنی

  اجراي پوشش سطح داخلی چاه. 6
با سیمان یا هر پوشش دیگري که 

 به مرور زمان نریزد.
 

  عدم وجود هرگونه فضاي باز به داخل چاه. 7
هاي طبقات که  مانند اطراف درب

 شود. چینی برطرف میدیواربا 
 

  برداشتن مصالح ساختمانی در چاه. 8
که و...ون هاي بت مانند آجرها، تکه

 امکان سقوط دارد.
 

9 
هاي استاندارد بین موتور و دیوار  ایجاد فاصله

 محل امضا کارفرما: موتورخانه.

 محل امضا نصاب:
10 

خوردگی دال  استحکام، تراز و عدم ترك

 بتونی.

 

 

به دلیل عدم رعایت اندازه استاندارد بـین   -4شکل 

ــا   ــه، کارفرم ــوار موتورخان ــور و دی ــه شاســی موت ب

صالحدید بازرس استاندارد اقدام به تراشیدن دیوار 

 نموده است.

ادامه شاسی موتور به داخل گچ دیـوار وارد   -5شکل 

شده است و این بر خالف مقررات است و باید دیوار 

 تخریب شود.

 


