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……شرکت بازرسی 

و دستورالعمل اجرایی مربوطه 6303-1آسانسورهاي برقی به شماره بدینوسیله گواهی می گردد که با توجه به استاندارد ملی 
/د کلیه اجزاءو قسمتهاي مربوطبه آسانسور.......نفره با............. تعداد توقف ...... به آدرس: 41/131به شماره 

...................................................................................................................................................
داراي کیفیت مطلوب بوده وقطعات زیر با جزییات فنی مندرج در فرم مشخصات فنی،  سالم و به و پالك ثبتی ..............

ات به عهده این لحاظ عملکردي مبتنی برموازین صحیح فنی بوده ومسئولیت هرگونه عواقب ناشی ازاشکاالت فنی قطع
شرکت می باشد:

ریل هاي راهنما و متعلقات آن
گاورنر
ترمزایمنی
 طنابهاي فوالدي وسیستم تعلیق
کابل تراولینگ
 تابلو فرمان
 قاب وزنه، وزنه ها ومتعلقات آن
قفل درب ها
کابین و یوك آن
ضربه گیرها
سیستم محرکه
ي کشش و هرزگردفلکه ها
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همچنین این شرکت  موارد ذیل را متعهد می گردد :
 انجام شده است.1-5-13کلیه سیم کشی ها (به استثناي تابلو فرمان) مطابق بند
 رعایت شده است.2-1-14شرایط وسایل ایمنی برقی مطابق بند
 و درجه حفاظت 3-2-2-13فواصل ایمنی الکتریکی مطابقIP2X رعایت شده 2-1-13در موتورخانه مطابق بند

است.
 تامین شده است.4-17-8منبع برق اضطراري مطابق بند
 تامین می باشد.11-8شرایط بازشوي درب کابین در هنگام بازکردن اضطراري مطابق بند
 انجام شده است.11-8و 10-8و 7-8طراحی درب کابین و لته هاي آن مطابق بندهاي
 می باشد.2-5-7سرعت و انرژي جنبشی درهاي طبقات مطابق بند
 انجام شده است.2-2-10و 4-7و 2-7طراحی و اجراي دربها و چهارچوبها و ریلهاي هادي آنها مطابق بندهاي
.طراحی و اجراي شاسی زیر سیستم محرکه مطابق با محاسبات و اصول فنی انجام شده است
ه چاه ارت ساختمان با مقدار مقاومت مناسب متصل شده است.سیستم ارت آسانسور ب
 کلیه جوشکاریهاي سازه آسانسور و قطعات متصله مطابق اصول فنی و مهندسی انجام شده و از مقاومت کافی

برخوردار است.
سی انجام طراحی ، انتخاب ، نصب و اجراي کلیه اتصاالت جداشدنی ( نظیر پیچ و مهره ) مطابق با اصول فنی و مهند

شده است.
 می باشد.3-2-9طراحی سیستم تعلیق و نیروهاي وارده طبق اصول فنی و مهندسی و بند
 از فک هاي ترمز ایمنی به عنوان کفشک هاي راهنما استفاده نشده است. 1-6-8-9در راستاي اجراي بند
 رعایت شده است.6-12محدوده سرعت کابین مطابق با بند

شرکت فروشنده آسانسور
تاریخ 

مهر و امضا مجاز شرکت


