
 تشریحی -تکنسین فنی

 فرق سیستم کلکتیو آپ با کلکتیو سلکتیو را بنویسید؟ .1

 منطقه باز شو قفل چیست و چه اندازه ای باید باشد ؟ .2

 شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی نام ببرید؟ .3

 چرا فلکه های کششی و رانشی باید مجهز به حفاظ ایمنی باشند؟ .4

 موتورخانه آسانسور تحت چه شرایطی استفاده از نر دبان مجاز است؟در صورت عدم امکان نصب راه پله برای  .5

 بر اساس استاندارد ملی ایران دیواره ها ، کف وسقف چاه آسانسور چه شرایطی را باید داشته باشند؟ .6

 را محاسبه فرمایید  mm,13mm , 16mm 10قطر فلکه هرزگرد برای سیم بکسلهای  .7

توسط نمراتورها جز سیگنالهای خروجی تابلو فرمان میباشد یا سیگنالهای  سیگنال نمایش موقعیت کابین در طبقات .8

 ورودی ؟ 

 حداکثر سرعت و شیب مجاز برای پله برقی چقدر می باشد ؟  .9

 روشنایی چاه آسانسور بایستی دارای چه شرایط و الزاماتی باشند و چگونه قطع و وصل گردند ؟  .10

 را روشن و مزایا و معایب هر یک شرح داده شود . Closed-Loopو   Open-Loopتفاوت سیستمهای  - .11

 قطر فلکه هرزگرد به چه عاملی بستگی دارد؟ روش محاسبه آنرا بنویسید؟ .12

 حداقل ابعاد درب کابین چقدر باید باشد ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟  .13

 نام ببرید ؟  کفشک را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع کفشک را .14

 حداقل روشنایی موتورخانه باید چند لوکس باشد ؟  .15

 حداقل روشنایی کابین باید چند لوکس باشد ؟  .16

 حداکثر سرعت و شیب مجاز پله برقی چقدر می باشد؟ .17

 شالتر دور انداز باال و پایین چاه جداگانه میباشند و یا بصورت سری قرار میگیند ؟ .18

ح دهید ) نحوه رفتار و مورد استفاده (. این سیستم برای چه ساختمانهایی مناسب سیستم عملکرد آپ کلکتیو را توضی .19

 است و چرا ؟

 حداکثر سرعت و شیب مجاز برای پله برقی چقدر می باشد ؟  .20

 حداقل روشنایی کابین باید چند لوکس باشد ؟  .21

 حداکثر سرعت و شیب مجاز پله برقی چقدر می باشد؟ .22

 آورند؟ت میمساحت مفید کابین را چگونه بدس .23

 لوازم و تجهیزات مورد نیاز در چاهک آسانسور را نام ببرید. .24

 تغییر شکل کشسان درب ها تا چند میلیمتر مجاز است؟ .25

 ارتفاع مفید درب های ورودی طبقات حداقل چند سانتیمتر باید باشد؟ .26

 عرض مفید ورودی درب های طبقات حداقل چند سانتیمتر باید باشد؟ .27



شیار را محاسبه کنید.  4متر با موتور گیربکس  27نفره با طول مسیر حرکت  6برای یک آسانسور سیم بکسل مورد نیاز  .28

 اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.

شیار را محاسبه کنید. اندازه  4متر با موتور گیربکس  27نفره با طول چاه  5سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .29

 قل در نظر گرفته شود.چاهک و باالسری حدا

 باشد؟حداقل قطر سیم بکسل گاورنر چند میلیمتر می .30

 گردند؟روشنایی چاه آسانسور بایستی دارای چه شرایط و الزاماتی باشند و چگونه قطع و وصل می .31

  مورد 6مواردی که سرویس کار در داخل موتورخانه باید بررسی و کنترل کند را نام ببرید.  .32

 موتورخانه را توضیح دهید.شرایط درب  .33

 شرایط دریچه اضطراری را توضیح دهید. .34

 حداقل ارتفاع مفید کابین چقدر است؟ .35

 مورد6مواردی که سرویسکار در داخل چاله آسانسور باید کنترل کند را نام ببرید.  .36

 تفاوت سیستم احضار گروهی و دوپلکس با سیستم سیمپلکس را توضیح دهید. .37

باشد؟بارسم شکل توضیح دو لته در چاه آسانسور چه میزان می 90ت نصب درب تلسکوپی حداقل عرض مورد نیاز جه .38

 دهید.

دو لته در چاه آسانسور چه میزان می باشد؟با رسم شکل توضیح  80حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی  .39

 دهید.

 ح داده و رسم نمائید.توقف و نمایشگر سون سگمنت تک کلید را توضی 3نحوه سیم کشی شاسی طبقات با  .40

 باید باشد؟ Luxشدت روشنایی کابین دارای چند  .41

 ارتفاع قسمت عمودی سینی زیر در کابین چقدر باید باشد؟عرض سینی چقدر باید باشد؟ .42

 باشد؟نسبت قطر فلکه هرزگرد به قطر طناب فوالدی مورد استفاده چه قدر می .43

 ؟حداقل فاصله بین کابین و کادروزنه چقدر باید باشد .44

 استاندارد عرض استپ پله برقی ها را بنویسید .45

دقت نصب دربهای طبقات در دربهای بدون سنسور ) درب خودکار کابین ( حیاتی تر است یا در دربهای سنسوردار ؟  .46

 چرا؟

 شیر فشار شکن را تعریف و محل نصب آن باید کجا باشد؟ .47

 شرایط آسانسورها با قابلیت حمل صندلی چرخ دار را بنویسید؟ .48

 ( آسانسور رابنویسید؟pitبعاد استانداردی  فضای  چاهک )ا .49

 دریچه های افقی برای دسترسی افراد باید حداقل چه ابعادی داشته باشد ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟ .50

   چقدر است ؟ 10حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .51

   چقدر است ؟ 9نمره حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل  .52

   چقدر است ؟ 11حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .53



   چقدر است ؟ 8حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .54

   چقدر است ؟ 12حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .55

   چقدر است ؟ 13حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .56

   چقدر است ؟ 16حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .57

 شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل صندلی چرخدار را بنویسید ؟    .58

 ابعاد درب های دسترسی چقدر باید باشد ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟ .59

 ؟ شرایط آسانسور ها با قابلیت حمل برانکارد را بنویسید .60

    را به ترتیب چقدر است ؟ 11و  13حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .61

 فضای چاهک )پیت( باید چه شرایطی را داشته باشد ؟ توضیح دهید . .62

 حداقل روشنایی چاه وموتورخانه به ترتیب باید چند لوکس باشد ؟  .63

 باشد؟ باید چقدر هیدرولیک آسانسور خانه موتور ابعاد حداقل .64

 شرایط آسانسورها با قابلیت حمل برانکادر بر را بنویسید؟ .65

 ویژگی پوشش چاه طبق استاندارد چگونه باید باشد؟ .66

 در دسترس )محل عبور افراد ( میباشد کف این چاه باید چه شرایطی را داشته باشد؟ PITدر آسانسور فضای زیر  .67

 نام ببرید ؟فضای باالسری )اورهد ( باید چه شرایطی را داشته باشد  .68

 گرمای مجاز محیط موتورخانه آسانسور حداقل و حداکثر چه میزان است؟ .69

 مخفف چه سیستمهای کنترلی میباشند ؟ مزایا و معایب هر یک را توضیح دهید .   AC2و    ACVVو    VVVFکلمات.  .70

انواع دیگر سیستم رانش مثبت در آسانسور ) بجز هیدرولیک ( توضیح ، محدودیت و الزامات استانداردی را تشریح   .71

 نمایید .

 ضربه گیرهای هیدرولیک چه مشخصه های اصلی دارند و در انتخاب نوع آنها ، درگیر چه فاکتورهایی میباشیم .  .72

 به چه عاملی بستگی دارد ؟ زنجیر جبران چه عملی را انجام میدهد و انتخاب آن .73

                                       ترمز ایمنی را تعریف نموده و انواع آنرا نام ببرید ؟                                                                            .74

 ؟ باشد داشته باید شرایطی چه و ؟ باشد باید چقدر اضطراری دریچه ابعاد حداقل .75

 حداقل ابعاد موتور خانه آسانسور هیدرولیک چقدر باید باشد؟ .76

 فرق سیستم کلکتیودان  با کلکتیو سلکتیو را بنویسید؟ .77

 بنویسید؟ را سیمپلکس با دوپلکس سیستم فرق .78

حداقل ارتفاع مفید دربهای آسانسور چقدر است ؟ حداکثر فاصله مجاز دربهای طبقه در یک آسانسور باری چند مترمی  .79

 تواند باشد ؟ 

کفشک رولر چه کاربردهایی دارد ) در انواع آسانسور ( و جهت جلوگیری از لرزش کابین بدلیل لنتقال آنی  ارتعاشات در  .80

 این نوع کفشکها ، چه تدابیری الزم است ) در خصوص نصب ( ؟ 

 چقدر است ؟ 12حداقل قطر مناسب فلکه هرزگرد برای سیم بکسل نمره  .81



 با قابلیت حمل صندلی چرخدار را بنویسید؟ شرایط آسانسور ها  .82

 کفشک را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع کفشک را نام ببرید ؟  .83

 فرق سیستم دوپلکس با سیمپلکس را بنویسید؟ .84

 مقاومت درب ها در برابر نیروی عمودی چند نیون باید باشد؟ .85

 گیرد؟ر چه سرعت هایی مورد استفاده قرار میچند نوع ترمز ایمنی وجود دارد و د .86

متوسط سرعت بسته شدن یک درب کشویی در تمام طول مسیر حرکت برای آسانسورهایی که درب آن ها از وسط باز  .87

 شود چقدر است؟می

 قطعاتی که نیاز به گواهی نامه دارند را نام ببرید. .88

 شود؟میروی تابلو حرکت دستی در موتور خانه چه اطالعاتی نوشته  .89

 آن را توضیح دهید. علت ؟ D.Cباید باشد یا  A.Cولتاژ ترمز موتور  .90

 باشد؟حداقل قطر طناب فوالدی چه قدر می .91

 نمره( 5/0حداکثر سرعت و شیب مجاز پله برقی چقدر می باشد؟)واحد اندازه ها ذکر گردد() .92

 سرعت= 

 شیب= 

                                                                                             ترمز ایمنی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید و شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی توضیح دهید ؟                              .93

هید )نحوه رفتار و مورد استفاده ( . این سیستم برای چه ساختمانهایی سلکتیو را توضیح د-سیستم عملکرد کلکتیو .94

 مناسب است و چرا ؟

چه قطعاتی از آسانسور دارای استاندارد اجباری ایران میباشند ؟ یکی از این قطعات را انتخاب و استانداردهای اجباری آن  .95

 را توضیح دهید . 

 بکسلی را  لیست نمایید . –سری ایمنی های یک آسانسور الکتریکی کششی و یک آسانسور هیدرولیک  .96

 انواع مرسوم سیستم های فراخوانی آسانسور را نام ببرید و سه مورد را توضیح دهید. .97

 آسانسورهایی که قابلیت حمل بیمار )برانکاربر( را دارند باید دارای چه مشخصاتی باشند. .98

 ؟ باشند ایمنی حفاظ به مجهز باید رانشی و کششی ایه فلکه چرا .1
 میشود؟ گفته ای منطقه چه به قفل بازشو منطقه .2
 .میباشد مجاز درب بدون کابین از استفاده شرایطی چه در .3

 ؟ ببرید نام ایمنی ترمز انواع از استفاده شرایط .4
 باشند؟ داشته باید را شرایطی چه آسانسور چاه وسقف کف ، ها دیواره ایران ملی استاندارد اساس بر .5
 باشد؟ داشته را شرایطی چه باید چاه این کف میباشد ) افراد عبور محل( دسترس در PIT زیر فضای آسانسور در .6

 ؟ ببرید نام باشد داشته را شرایطی چه باید ) اورهد( باالسری فضای .7

 ؟ دارد بستگی عاملی چه به آن انتخاب و میدهد انجام را عملی چه جبران زنجیر .8



 .باشد می چقدر استفاده مورد فوالدی طناب قطر به گرد هرز فلکه یا گیربکس فلکه قطر نسبت .9

 در صورت محکم نبودن سیمها درزیر ترمینالهای مربوطه چه اتفاقی می افتد .10

 چه ترمینالی درتابلوهای فرمان همواره دارای برق می باشد .11

 شیشه ای می تواند چه مشکال تی ایجاد نمایداستفاده از رشته های سیم افشان به جای فیوز  .12

 استفاده از پریز روی جعبه رویزیون برای جوشکاری چه مشکالتی را به همراه دارد .13

 در تابلوفرمان برای چه منظور می باشد Rs 2  ,Rs 1ترمینالهای  .14

 ترتیب قرارگرفتن سری های ایمنی در مدار کنترل آسانسور را به ترتیب توضیح دهید .15

در تابلو آریان برای چه منظوری استفاده می   BMدر تابلوفرمانهای پارکنترل وآرمان فراز وترمینال  BRترمینالهای  .16

 گردد؟

 در تراول کابل چه اشکاالتی را بدنبال خواهد داشت Rs 2  ,Rs 1استفاده از سیم فاز دائم کنار سیمهای  .17

 اده می نمائیدبرای تمیز کردن کنتاکتهای قفلها از چه ماده ای استف .18

 سلکتیو را توضیح دهید –تفاوت کلکتیودان با کلکتیو  .19

در آسانسوری  فرمان بسته شدن درب فعال می گردد ولی مجددا غیر فعال شده وآسانسور استارت نمی کند علت را  .20

 توضیح دهید

 در آسانسوری مگنت ترمز عمل نمی کند علت چیست ؟ .21

شیار می باشد در صورتیکه  4نفره با موتور گیربکس که دارای فلکه گیربکس  6میزان بکسل مورد نیاز برای آسانسور  .22

 .متر  باشد چه میزان است 25ارتفاع چاه آسانسور 

کیلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم می باشد )  650( در صورتیکه وزن کابین   Kg  600)  نفره 8اسانسور برای یک  .23

 .می باشد (  %50نسبت تعادل 

کیلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم می باشد )  800( در صورتیکه وزن کابین   Kg  750نفره )  10سور برای یک آسان .24

 محاسبه نمائید( %50نسبت تعادل 

 اتوماتیک را روغن کاری کرد. چرا نباید ریل های  درب .25

 ته را رسم کنید )به صورت ستاره(.نحوه  سیم کشی موتور آسانسور دو سرع .26

 توقف را رسم کنید. 3ستپ داخل چاه آسانسور نحوه سیم کشی سری ا .27

 علت نصب ضربه گیر ها در ته چاه آسانسور را بنویسید .حداقل ارتفاع ضربه گیر کابین چقدر می تواند باشد. .28

 (.مورد  به اختصار  6مواردی که سرویس نگهدار باید در موتورخانه آسانسور بررسی کند را بنویسید. ) .29

 .فرمان آسانسور چیست و نحوه تنظیم آن چگونه می باشد وظیفه کنترل بار در تابلو .30

 ند ولت است ؟ علت آن را بنویسید.ولتاژ بوبین کنتاکتور های اصلی مانند باال و پایین   در تابلو فرمان چ .31

 سلکتیو را توضیح دهید؟ –تفاوت کلکتیودان با کلکتیو  .32

 انسور را روغن کاری کرد .چرا .آیا میتوان سیم بکسل های آس .33

 ؟سیم ارت ) اتصال زمین ( برای چه منظوری میباشد .34

 ؟میکروسوییچ فلکه پایین گاورنر برای چه منظوری میباشد و اتصال کوتاه آن چه مشکالتی را به همراه دارد  .35

 هت نصب در موتورخانه را بنویسید.دستورالعمل و عالیم الزم ج .36

از باال و اضافه ریل از باال و فاصله ی الزم ازآخرین  تجهیزات زمانی که قاب  وزنه در باال و یا پایین  قرار داشته باشد  .37

 چقدر باید باشد؟. پایین 

 حداقل عرض وارتفاع مفید درب های ورودی طبقات چند سانتیمتر باید باشد؟ .38



زان است؟ با رسم تلسکوپ دو لته در چاه آسانسور چه می 90به طور معمول حداقل عرض مورد نیاز مفید جهت درب  .39

 ان دهید.شکل نش

 در صورت عدم امکان نصب راه پله برای موتورخانه آسانسور تحت چه شرایطی استفاده از نردبان مجاز است ؟                       .40

                                   منطقه بازشو قفل به چه منطقه ای گفته میشود؟                                                                                    .41

                                                                      در چه  مواردی و تحت چه شرایطی  استفاده از کابین بدون درب مجاز ) بندهای استاندارد (  میباشد.؟                                  .42

 واره ها ، کف وسقف چاه آسانسور چه شرایطی را باید داشته باشند؟                                      بر اساس استاندارد ملی ایران دی .43

( در دسترس )محل عبور افراد ( میباشد  ) مانند آسانسورهای پانورامیک   PITدر آسانسورهایی که  فضای چاهک )  .44

 طی را داشته باشد؟هتلها ( ، پوشش و  کف این چاه باید  از نظر ایمنی چه شرای

 را محاسبه نمایید .   mm,13mm , 16mm 10قطر فلکه هرزگرد برای سیم بکسلهای  .45

 4با موتور توقف  7میلیمتر( و برای  3200نفره با اتفاع طبقات یکسان ) 6متراژ سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .46

 رفته شود.اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گشیار را محاسبه کنید. 

زنجیر جبران چه عملی را انجام میدهد و انتخاب آن به چه عواملی بستگی دارد ؟ چگونه نصب میشود؟  در صورت نصب  .47

 آن ، شرایط استانداردی چیست  ؟

درچه نوعی از آسانسور درب طبق بایستی مجهز به پنجره باشد و چرا؟ و ضخامت ومشخصات شیشه و طلق چه بایستی  .48

 باشد ؟

 دور انداز باال و پایین چاه جداگانه میباشند و یا بصورت سری قرار میگیند ؟شالتر  .49

سیگنال نمایش موقعیت کابین در طبقات توسط نمراتورها جز سیگنالهای خروجی تابلو فرمان میباشد یا سیگنالهای  .50

 ورودی؟

یستی دارای برچسب مشخصات باشند ؟ چه قطعاتی از آسانسور دارای استاندارد اجباری ایران میباشند ؟ آیا این قطعات با .51

 در صورتیکه جواب مثبت است ،یک مورد را به دلخواه  توضیح دهید ..  

 شرایط تهویه چاه و موتورخانه اسانسور چیست ؟ .52

 آیا ضربه گیرها میتوانند به کابین و کادر وزنه متصل باشند ؟ اگر پاسخ مثبت است ، تحت چه  شرایطی  ؟ .53

 ری چاه آسانسور را توضیح دهید ) ابعاد و اندازه ها محل نصب و شرایط و الزامات دیگر ( .شرایط دریچه های اضطرا .54

حداقل ارتفاع مفید دربهای آسانسور چقدر میتواند باشد ؟ حداکثر فاصله مجاز دربهای طبقه در یک آسانسور چند مترمی  .55

 تواند باشد ؟ 

چه تمهیداتی بایستی پیش بینی گردد ) بصورت عمومی و نه در رابطه با آتش سوزی و کنترل گسترش آن در آسانسور ،  .56

 برای آسانسور های مقاوم در برابر آتش که شرایط خاص دارند ( ؟ 

 شیر اطمینان مورد استفاده در آسانسور های هیدرولیک چیست و چگونه عمل می کند ؟  .57

 حداکثر سرعت و شیب مجاز برای پله برقی چقدر می باشد ؟  .58

 ستپ پله برقی ها را بنویسید.استاندارد عرض ا .59

 تی دارای چه شرایط و الزاماتی باشند و چگونه قطع و وصل گردند ؟ روشنایی چاه آسانسور بایس .60

 درب موتورخانه به چه سمت باز می شود ؟ .61

 تهویه موتور خانه در صورتی که امکان نصب هواکش برقی وجود نداشت چگونه انجام می گیرد ؟  .62

 مشخصات تابلوی تغذیه برق موتورخانه چیست و در موتورخانه های مشترک تعداد آنها چند عدد است ؟  .63

 تابلوی راهنمای خروج اضطراری مسافرین کابین در محل موتورخانه حاوی چه مطالبی است ؟ .64

 در صورتی که سقف چاه آسانسور اسکلت فلزی است پوشش آن چگونه خواهد بود ؟  .65



 نه دارای چه ویژگی است ؟قالب سقف موتورخا .66

 دیواره چاه آسانسور از چه مصالحی می تواند باشد ؟ .67

 تفاوت لقمه های ثابت براکت ریل با لقمه های لغزشی در چیست ؟  .68

متر و  5/28در یک آسانسور چگونه تعداد شاخه های ریل آسانسور را محاسبه می کنیم ؟ برای آسانسوری که طول چاه   .69

 ت ، به چند شاخه ریل نیاز داریم ؟ متر اس 23ارتفاع حرکت 

 

 حداکثر فاصله سیل درب کابین و سیل درب طبقه چقدر است ؟ .70

 تلرانس نصب دهانه ریل چقدر است ؟ .71

 مقاطع انواع ریل آسانسور را بنویسید ؟  .72

 چگونه طول هر رشته سیم بکسل را محاسبه می نمائیم ؟   2:1در یک آسانسور با سیستم طناب کشی   .73

متر است ، به  23متر و ارتفاع حرکت  5/28را چگونه محاسبه می نمائیم ؟ برای آسانسوری که طول چاه  OS طول کابل  .74

 نیاز است ؟ OSچند متر کابل 

 تعداد بست سیم بکسل برای هر رشته چند عدد است و فاصله آنها از یکدیگر چقدر است ؟ .75

 حداقل میزان روشنایی کابین آسانسور چند لوکس است ؟  .76

 ین کفشکهای ریل کابین چقدر است ؟لقی ب .77

 برای باالنس کردن کابین آسانسور در چاه چه اقداماتی بایستی صورت گیرد ؟ .78

 حداکثر فاصله مجاز  بین لته دربهای اتوماتیک چقدر است ؟ .79

 نیروهای وارد بر کف چاله  آسانسور شامل چه اجزایی هستند ؟ .80

 شامل چه اجزایی است ؟ نیروی وارد بر کف چاله آسانسور توسط ریل کابین  .81

 نیروی وارد بر بافر ) ضربه گیر ( کابین شامل چه اجزایی است ؟ .82

 تفاوت نوع فرمان پذیری کلکتیو دان و کلکتیو سلکتیو چیست ؟ .83

توقف دوبلکس کلکتیو سلکتیو مجموع تعداد تکمه های بکار رفته بر روی شستی های  طبقات  8در دو آسانسور مجاور  .84

 چند عدد است ؟ 

 اقل فاصله بین کابل برق موتور با کابل اتصال اینکودر به درایو چقدر است ؟ حد .85

ضربه گیر ) بافر ( چیست ؟ چند نوع است و کاربرد آنها به چه عواملی بستگی دارد ؟آیا بافر ها برای متوقف کردن کابین  .86

 در شرایط سقوط آزاد طراحی می شوند ؟ 

محل نصب آن و نحوه استفاده آن چگونه است و موارد ایمنی در رابطه با آن دریچه تخلیه هوای چاه آسانسور چیست ؟  .87

 شرح داده شود .

آیا پله برقی بایستی مجهز به نوعی گاورنر سرعت باشد؟ آیا پله برقی بایستی مجهز به ترمز باشد ؟ آیا بدنه ) کاور ( پله  .88

 برقی می تواند از چوب نیز ساخته شود ؟ 

، حداقل فضای باز در اطراف تجهیزات در حال چرخش و نیز در جلوی تابلوهای فرمان چقدر باید در موتور خانه آسانسور  .89

 باشد ؟ 

 شرایط زنگ اخبار در کابین چیست ؟ حداکثر ارتفاع آن از سطح کابین چقدر است ؟  .90

 نسور توضیح دهید .موارد استفاده ، تفاوتها ، مزایا و معایب کفشکهای لغزشی ) لنتی ( و غلطکی ) رولر ( را در آسا .91

 هنگام نصب کابین ، نحوه انتقال کابین به چاه ، مهار آن و روش ایمن و صحیح نصب کابین را توضیح دهید . .92



پیدا کردن مرکز ثقل کابین را در چاه آسانسور چگونه انجام میدهید ؟ چه اهمیتی در کارکرد آسانسور دارد ؟ چه  .93

 طکی ( دارد ؟ارتباطی با نوع کفشک کابین ) لغزشی یا غل

کمان دربازکن در دربهای تمام اتوماتیک و نیمه اتومتیک چه کاری انجام میدهد ؟ اگر در درب تمام اتوماتیک ، دربهای  .94

 طبقات بصورت تراز و در یک راستا نصب نشوند ، چه اتفاقی در کارکرد آسانسور خواهد افتاد ؟

درب کابین ( مهمتر و حساس تر است یا در درب کابین بدون  نصب دقیق دربهای اتوماتیک طبقه در دربهای سنسوردار ) .95

 سنسور ) هوشمند ( و چرا ؟

آیا بایستی هنگام کار بر روی کابین ، از پاگذاشتن و فشار روی درب کابین خودداری گردد ؟ و در صورتیکه پاسخ شما  .96

 مثبت است ، علت را توضیح دهید .

 آسانسورهای نیمه و تمام اتوماتیک چقدر است ؟حداکثر فاصله مجاز درب کابین و طبقه در  .97

آیا سرعت بازشو و بسته شو در دربهای اتوماتیک کابین میتواند متفاوت باشد ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، توضیح دهید  .98

 چرا و کدام سرعت میتواند بیشتر باشد ؟

ی که درب کابین میتواند به یک مسافر چه عملی انجام میدهد ؟ حداکثر نیروی مجاز KPدر دربهای اتوماتیک کابین ،  .99

 گیر کرده الی درب وارد نماید ، چند نیوتن است ) طبق استانداد ( ؟

 ایمنی در یک آسانسور برقی چیست ؟ به تفکیک و کامل توضیح دهید . مدار سری .100

تاکت ایمنی در یک آسانسور نیمه اتوماتیک با دربهای لوالیی طبقه ، بر اثر کوتاهی و اشتباه سرویسکار ، کن .101

قفل  یکی از طبقات پل شد . آسانسور در حال کار بود تا زمانی که فردی از همان طبقه به پایین سقوط کرد . این کار 

 ممکن است اتفاق بیفتد ؟  اگر پاسخ شما مثبت است ، توضیح دهید .

شاقول ریزی از نظر شاقول ریزی هنگام نصب آسانسور در چه مواردی اجرا میگردد ؟ چرا ؟  درست ترین روش  .102

 شما چگونه است ؟

 موتور چیست و چگونه کار میکند ؟ دلیل استفاده از آن چیست ؟ PTCمنظور از  .103

چه تفاوتی در نجات مسافران گیر افتاده در یک آسانسور گیربکسی با یک آسانسور گیرلس ) نصب شده در  .104

 ت آن را توضیح دهید .موتورخانه ( وجود دارد ؟ اگر از نظر شما تفاوتی وجود دارد ، عل

 حداقل مساحت کابین برای آسانسور مسافربر دونفره چقدر تعریف شده است؟ .105

کیلوگرم افزایش  100کیلوگرم چقدر بوده و به ازای هر  2500حداقل مساحت مورد نیاز برای کابین به ظرفیت  .106

 چه مقدار بایستی به مساحت کابین اضافه شود؟

ارتفاع از محل استقرار ماشین آالت و نیز حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال در موتور خانه آسانسور ، حداقل  .107

 چرخش چقدر باید باشد؟

 حداقل فضای باز اطراف تجهیزات در حال چرخش و نیز در جلو تابلو بهای فرمان چقدر باید باشد؟ .108

 شرایط زنگ اخبار در کابین چیست ؟ حداکثر ارتفاع آن از کف کابین چقدر است؟ .109

( 2( ضوابط استاندارد در این خصوص را بنویسید.)1وشنائی داخل کابین بایستی همیشه روشن باشد؟ )آیا ر .110

 نظر شما در این موردچه میباشد؟

 آرام بند ) دیکتاتور ( دربهای لوالیی قابل تنظیم هستند ؟ چرا و چه زمانی باید آنها را تنظیم کرد ؟  .111

 میدانید ، عالمت بزنید :از گزینه های زیر هر کدام را که اشتباه  .112

a.  سانتی دو جهته  25گاورنر 

b.  سانتی یک جهته  30گاورنر 

c.  جهته  2پاراشوت لحظه ای 



d. ضربه گیر هیدرولیک پلی یورتان 

e.  سانتی یک جهته  25گاورنر 

f.  زبانه  2قفل لوالیی 

g. ) پله پالستیکی ) پله برقی 

h.  سیل در اتوماتیک آهنی 

i.  کفشک رولر آلمینیومی 

j.  تمام الکترونیکی ) بدون کنتاکتور برقی (تابلو فرمان 

k.  پاراشوتIP54  

l.  موتور آسانسورIP73  

m.   64:12گیربکس با نسبت تبدیل  

n.  قفل لوالییIP67  

o.  کمان در باز کن اتوماتیک برقی 

p.  ) ولت  12مگنت دربازکن ) لوالیی 

q.  نخی نایلونی ویژه برای شاقول ریزی 

r. درب کاین بدون سنسور 

s.  3سیستمVF بدون انکودر  

t.  ) سیستم مکان یابی چاه بدون تیغه و پرچم ) استفاده فقط از انکودر  مکان یاب در چاه  

 

 باشد؟ باید چگونه استاندارد طبق باید چاه پوشش ویژگی .113

 دارد؟ الزاماتی چه آسانسور چاه روشنایی .114

  باشد؟ چقدر باید پاخور سینی کمی الزامات .115

  باشد؟ باید چقدر طبقات درب و کابین درب ارتفاع حداقل .116

  باشد؟ داشته باید شرایط چه استاندارد طبق چاه دیواره استحکام .117

  دهید؟ آسانسورتوضیح کابین باالسری فضای گانه چهار شرایط و ؟ چیست اورهد .118

  دارد؟ الزاماتی چه آسانسور طبقات درب جلوی های فضا .119

 باشد داشته باید چقدر استاندارد طبق گاورنر دسترسی ومسیر  اطراف فضای .120

  باشد؟ باید چقدر تابلو جلو فضای حداقل و موتورخانه ارتفاع حداقل .121

 باشد؟ باید چقدر  فوالدی طناب به آن قطر ونسبت گاورنر فوالدی طناب قطر حداقل .122

 توضیح را ها کرپی صحیح نصب نحوه است؟ عدد چند آسان و گاورنر فوالدی طناب های کرپی تعداد حداقل .123

 دهید؟

 چیست؟ حد آزمون .124

 چیست؟  تراکنش آزمون .125

 است؟ چقدر کابین و طبقات های درب شدن بستن نیروی و سرعت و جنبشی انرژی حداقل .126

 

 



 نمای شماتیک مدار ایمنی را رسم کنید و ولتاژ آن چقدر میباشد. .127

 

 3,2mتوقف با ارتفاع طبقات  7( برای یک دستگاه آسانسور travel timeحداکثر زمان کارکرد موتور) .128

 متر چقدر میشود؟1وسرعت 
 

 سطر توضیح دهید و آسانسور شامل چه مسیرهایی است؟ 2سری ایمنی آسانسور را در  .129

 

 از اتصال زمین برای چه منظوری استفاده می شود؟ .130

 فضای باال سری )اورهد( باید چه شرایطی را داشته باشد؟ .131

 باشد؟میدی مورد استفاده چه قدر نسبت قطر فلکه هرزگرد به قطر طناب فوال .132

 و با کادر وزنه چقدر باید باشد؟ حداقل فاصله بین کابین با آهنکشی .133

 مورد(6بایست در داخل موتورخانه کنترل کند؟)مواردی که سرویسکار می .134

متر با ابعاد حداقل موتورخانه و حداقل باال سری  27متراژ تراول کابل مورد نیاز برای یک آسانسور با ارتفاع چاه  .135

 باشد؟چقدر می

 تغییر شکل کشسان درب تا چند میلیمتر مجاز است؟ .136

 ؟ علت آن را توضیح دهید.D.Cباید باشد یا  A.Cولتاژ بوبین ترمز موتور  .137

باشد؟ با رسم شکل تلسکوپی در چاه آسانسور چه میزان می 90حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب  .138

 توضیح دهید.

 حداقل ابعاد درب موتورخانه چقدر باید باشد؟ .139

 حداقل ابعاد موتور خانه آسانسور هیدرولیک چقدر باید باشد؟ .140

شود؟شرح برای احضارها در تابلو نصب می توقف با سیستم کلکتیوسلکتیو چند عدد سیم 6برای یک آسانسور  .141

 دهید.

حداقل تعداد کلیپس سیم بکسل )کورپی( برای سیم بکسل های اصلی و برای سیم بکسل گاورنر چند عدد  .142

 باید باشد؟

 را بنویسید. Closed Loop و  Open Loopتفاوت سیستم  .143

 باشد؟حداکثر میزان انرژِی جنبشی درب کابین و متعلقات آن در زمان بسته شدن چه میزان می .144

 شود؟با رسم شکل توضیح دهید.( به چه زاویه ای گفته میαزاویه آلفا ) .145

 ند توضیح دهید.مشخصات آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیمار )تخت بر( را دار .146

 شود؟توضیح دهید.منطقه باز شدن قفل به چه منطقه ای گفته می .147

 ( را بطور کامل توضیح دهید.Re-Levellingعمل هم سطح سازی مجدد ) .148

باشد. کیلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم می 650وزن کابین  ( در صورتیکه  600kgنفره ) 8برای یک اسانسور  .149

 مایید(محاسبه ن %50)نسبت تعادل 

 باشند؟ ایمنی حفاظ به مجهز باید رانشی و کششی های فلکه چرا .150

 است؟ مجاز میلیمتر چند تا ها درب کشسان شکل تغییر .151

 باشد؟ باید سانتیمتر چند طبقات ورودی های درب مفید وارتفاع عرض حداقل .152



 را شیار 4 گیربکس موتور با متر 27 حرکت مسیر طول با نفره 6 آسانسور یک برای نیاز مورد بکسل سیم .153

 .شود گرفته نظر در حداقل باالسری و چاهک کنید. اندازه محاسبه

 باشد؟ می چقدر برقی پله برای مجاز شیب و سرعت حداکثر .154

 میگردند؟ وصل و قطع چگونه و باشند الزاماتی و شرایط چه دارای بایستی آسانسور چاه روشنایی .155

 مورد( 6) .ببرید نام را کند کنترل و بررسی باید موتورخانه داخل در کار سرویس که مواردی .156

 دهید. توضیح را موتورخانه درب شرایط .157

 کند نمی استارت وآسانسور شده فعال غیر مجددا ولی گردد می فعال درب شدن بسته فرمان آسانسوری در .158

 دهید. توضیح را علت

 میباشد؟بارسم میزان چه آسانسور چاه در لته دو 90 تلسکوپی درب نصب جهت نیاز مورد عرض حداقل .159

 دهید. توضیح شکل

باشد؟بارسم شکل دو لته در چاه آسانسور چه میزان می 80حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی  .160

 توضیح دهید.

 دهید. توضیح کامل و تفکیک به ؟ چیست برقی آسانسور یک در ایمنی سری مدار .161

 باید باشد؟ Luxچند  ترتیب به خانه موتور و کابین روشنایی شدت .162

 باید باشد ؟ Lux شدت روشنایی کابین و موتور خانه و چاه چند .163

 کابین     = -

 موتورخانه= -

 چاه        = -

 

 میگیرد؟ قرار استفاده مورد هایی سرعت چه در و دارد وجود ایمنی ترمز نوع چند .164

 افتد؟ می اتفاقی چه مربوطه ترمینالهای درزیر سیمها نبودن محکم صورت در .165

 باشد؟ باید چقدر سینی باشد؟عرض باید چقدر کابین در زیر سینی عمودی قسمت ارتفاع .166

 ارتفاع قسمت عمودی سینی زیر در کابین چقدر باید باشد؟عرض سینی چقدر باید باشد؟ .167

 اتفاع:

 عرض:

 میباشد؟ قدر چه استفاده مورد فوالدی طناب قطر به هرزگرد فلکه قطر نسبت .168

 ببرید. نام را دارند نامه گواهی به نیاز که قطعاتی .169

 باشد؟ باید چقدر چاه دیواره با کابین و کادروزنه و کابین بین فاصله حداقل .170

م ثابت با متحرک(چقدر باید حداقل فاصله بین کابین و کادروزنه )دوجسم متحرک(و کابین با دیواره چاه)جس .171

 باشد؟

 متحرک با ثابت     = -

 متحرک با متحرک = -

 میشود؟ نوشته اطالعاتی چه خانه موتور در دستی حرکت تابلو روی .172



 چیست؟ آن از استفاده دلیل ؟ میکند کار چگونه و چیست موتور PTCمنظور از  .173

 .دهید توضیح شکل رسم میشود؟با گفته ای زاویه چه ( بهαزاویه ) .174

 ترتیب به گاورنر بکسل سیم برای و اصلی های بکسل سیم برای بکسل)کورپی( سیم کلیپس تعداد حداقل .175

 باشد؟ باید عدد چند

عدد حداقل تعداد کلیپس سیم بکسل )کورپی( برای سیم بکسل های اصلی و برای سیم بکسل گاورنر چند  .176

 باید باشد؟

 سیم بکسل اصلی -

 سیم بکسل گاورنر -

 
 

 بارسم میباشد؟ میزان چه آسانسور چاه در لته دو 90 تلسکوپی درب نصب جهت نیاز مورد عرض حداقل .177

 دهید. توضیح شکل

 ن باید باشد؟تومقاومت درب ها در برابر نیروی عمودی چند نیو .178

 عرض مفید ورودی درب های طبقات حداقل چند سانتیمتر باید باشد؟ .179

 حداقل ارتفاع مفید کابین چقدر است؟ .180

 آورند؟مساحت مفید کابین را چگونه بدست می .181

 لوازم و تجهیزات مورد نیاز در چاهک آسانسور را نام ببرید. .182

 کشسان درب ها تا چند میلیمتر مجاز است؟ تغییر شکل .183

 ارتفاع مفید درب های ورودی طبقات حداقل چند سانتیمتر باید باشد؟ .184

شیار را  4متر با موتور گیربکس  27نفره با طول مسیر حرکت  6سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .185

 محاسبه کنید.

شیار را محاسبه کنید.  4ر گیربکس متر با موتو 29اه نفره با طول چ 6سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .186

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.) 

شیار را  5متر با موتور گیربکس  27نفره با طول مسیر حرکت  7سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .187

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.)  محاسبه کنید.

شیار را  5متر با موتور گیربکس  37نفره با طول مسیر حرکت  10م بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور سی .188

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.)  محاسبه کنید.

 باشد؟ باید سانتیمتر چند حداقل طبقات ورودی های درب مفید ارتفاع .189

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 400کابین به وزن  نفره با 4مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .190

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 500نفره با کابین به وزن  5مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .191

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 600نفره با کابین به وزن  6مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .192

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 800ین به وزن نفره با کاب 8مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .193

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 900نفره با کابین به وزن  9مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .194

 کیلوگرم را محاسبه نمائید. 900نفره با کابین به وزن  10مقاومت کف چاهک برای یک آسانسور  .195



شیار را محاسبه کنید.  4متر با موتور گیربکس  27ل چاه نفره با طو 5سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .196

 )اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود. (

 شیار را محاسبه کنید. 4متر با موتور گیربکس  37نفره با طول چاه  5سیم بکسل مورد نیاز برای یک آسانسور  .197

 ( اندازه چاهک و باالسری حداقل در نظر گرفته شود.) 

 باشد؟قطر سیم بکسل گاورنر چند میلیمتر میحداقل  .198

  مورد 6مواردی که سرویس کار در داخل موتورخانه باید بررسی و کنترل کند را نام ببرید.  .199

 مورد6مواردی که سرویسکار در داخل کابین آسانسور باید کنترل کند را نام ببرید.  .200

 شرایط درب موتورخانه را توضیح دهید. .201

 توضیح دهید. شرایط دریچه بازدید را .202

 گروهی و دوپلکس با سیستم سیمپلکس را توضیح دهید.تفاوت سیستم احضار  .203

 تفاوت سیستم احضار دوپلکس با سیستم سیمپلکس را توضیح دهید. .204

باشد؟بارسم شکل دو لته در چاه آسانسور چه میزان می 90حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی  .205

 توضیح دهید.

دو لته در چاه آسانسور چه میزان می باشد؟با رسم شکل  80نیاز جهت نصب درب سانترال حداقل عرض مورد  .206

 توضیح دهید.

دو لته در چاه آسانسور چه میزان می باشد؟با رسم  80حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی  .207

 شکل توضیح دهید.

ور چه میزان می باشد؟با رسم شکل دو لته در چاه آسانس 70حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب سانترال .208

 توضیح دهید.

باشد؟بارسم شکل دو لته در چاه آسانسور چه میزان می 70حداقل عرض مورد نیاز جهت نصب درب تلسکوپی  .209

 توضیح دهید.

 توقف و نمایشگر سون سگمنت دو کلید را توضیح داده و رسم نمائید. 2نحوه سیم کشی شاسی طبقات با  .210

 توقف و نمایشگر سون سگمنت تک کلید را توضیح داده و رسم نمائید. 3بقات با نحوه سیم کشی شاسی ط .211

 توقف و نمایشگر سون سگمنت تک کلید را توضیح داده و رسم نمائید. 4نحوه سیم کشی شاسی طبقات با  .212

 توقف و نمایشگر سون سگمنت تک کلید را توضیح داده و رسم نمائید. 5نحوه سیم کشی شاسی طبقات با  .213

 باید باشد؟ Luxوشنایی کابین دارای چند شدت ر .214

 
 

 گیرد؟چند نوع ترمز ایمنی وجود دارد و در چه سرعت هایی مورد استفاده قرار می .215

 گیرد؟چند نوع کفشک وجود دارد و در چه سرعت هایی مورد استفاده قرار می .216

درب آن ها از  متوسط سرعت بسته شدن یک درب کشویی در تمام طول مسیر حرکت برای آسانسورهایی که .217

 شود چقدر است؟وسط باز می

متوسط سرعت بسته شدن یک درب کشویی در تمام طول مسیر حرکت برای آسانسورهایی که درب آن ها از  .218

 شود چقدر است؟کنار باز می



 ارتفاع قسمت عمودی سینی زیر در کابین چقدر باید باشد؟عرض سینی چقدر باید باشد؟ .219

 باشد؟ر میحداقل قطر طناب فوالدی چه قد .220

 قطعاتی که نیاز به گواهی نامه دارند را نام ببرید. .221

 حداقل فاصله بین کابین و کادروزنه چقدر باید باشد؟ .222

 حداقل فاصله بین کابین تا دیواره چاه و یا آهنکشی و یا تجهیزات ثابت چقدر باید باشد؟ .223

 ثابت چقدر باید باشد؟حداقل فاصله بین کادر وزنه تا دیواره چاه و یا آهنکشی و یا تجهیزات  .224

 حداقل فاصله بین کادروزنه تا آهنکشی چقدر باید باشد؟ .225

 حداقل فاصله بین کابین و کادروزنه با آهنکشی چقدر باید باشد؟ .226

 شود؟روی تابلو حرکت دستی در موتور خانه چه اطالعاتی نوشته می .227

 آن را توضیح دهید. علت ؟ D.Cباید باشد یا  A.Cولتاژ ترمز موتور  .228

 سلکتیو را توضیح دهید؟ –فاوت سیستم کلکتیودان با کلکتیو ت .229

توقف دوبلکس کلکتیو سلکتیو مجموع تعداد دکمه های بکار رفته بر روی شستی های   8در دو آسانسور مجاور  .230

 طبقات چند عدد است ؟

د چه کیلوگرم باش 750نفره ظرفیت کابین چند کیلو گرم است و در صورتیکه وزن کابین   9یک آسانسور .231

 محاسبه نمائید( %50سبت تعادل مقدار وزنه الزم می باشد؟)ن

 ظرفیت به کیلوگرم : -

 مقدار وزنه تعادل به کیلوگرم : -

 حداقل عرض وارتفاع مفید درب ورودی موتورخانه چند سانتیمتر باید باشد؟ .232

 عرض :  -

 ارتفاع: -

میلیمتر( و  3300فاع طبقات یکسان )نفره با ات8متراژ سیم بکسل و تراول کابل مورد نیاز برای یک آسانسور  .233

اندازه چاهک و 1:1سرعت حرکت آسانسور یک متر بر ثانیه وسیستم  شیار را محاسبه کنید. 5با موتور توقف  7برای 

 باالسری حداقل در نظر گرفته شود.)تراول یک رشته می باشد(

 متراژ تراول کابل تک رشته: -

 متراژ سیم بکسل مورد نیاز:  -

؟)با ذکر حداکثر شیب رمپ برقی چند درجه است شیب مجاز برای پله برقی چقدر می باشد و حداکثر سرعت و .234

 واحد(

 سرعت پله= -

 زاویه پله= -

 زاویه رمپ=  -

 

 برای جلوگیری از ریزش روغن اضافه ریلها در کف چاله آسانسور از چه وسیله ای استفاده میکنید؟ .235



خل موتورخانه و روی درب موتورخانه را بنویسید دستورالعمل و عالیم الزم و هشدار دهنده جهت نصب دا .236

 )موارد اعالم شده بر روی دستوالعمل را به صورت خالصه توضیح دهید.(

توقف دوبلکس کلکتیو سلکتیو مجموع تعداد دکمه های بکار رفته بر روی شستی  8در دو آسانسور مجاور هم  .237

 های  طبقات چند عدد است  شرح دهید؟

 



 تکنسین فنی-تشریحی-مکانیکال

 انواع سربکسل را نام برده و مشخص نمائید كه كدامیك در صنعت آسانسور بیشترین كاربرد را دارد. .1

 را ذكر نمایید.  BMوظایف واحد  .2

 دالیل عمده از كار افتادن آسانسور ها چیست؟  .3

 را نام ببرید.  PMسه مرحله از مراحل اجرای  .4

 افراد محبوس در كابین آسانسور ، از چه طریق قادر به ارتباط با فضای بیرون هستند؟  .5

 چهار مورد از موارد مربوط به بازدید از موتور گیربکس در زمان سرویس را ذكر كنید. 

 متر باالتر از یوک باشد، حداقل ارتفاع فضای باالسر كابین  اورهد چقدر می شود؟ 5/0اگر جعبه ریوزیون  .6

 

 نواع پاراشوت را نام ببرید؟ا .7

 را چاه باالی هرزگرد های فلکه تنظیم نحوه بهترین متر 20 حدود ارتفاع در كششی آسانسور در پایین موتور نصب در .8

 ؟ دهید توضیح

 را جبران زنجیر متر یك هر وزن است شده استفاده 11 نمره بکسل سیم رشته 4 از طبقه 10 با آسانسوری پروژه در .9

 .كنید محاسبه پروژه این در

 .است گرم 400 تقریبا 11 بکسل سیم متر یك هر وزن -

 .است گرم 300 تقریبا كابل تراول متر یك هر وزن -

 

 را عمل این میتوان چگونه و نکرد استفاده سربکسل كشش فنر از میتوان آیا بکسلها سر در VVVF آسانسورهای در .10

 ؟ دهید توضیح را آن علت و داد انجام

 . ریل را توضیح دهید و شکل آن را ترسیم نمایید و حمل دپو كردننحوه صحیح  .11

 . خط تراز چیست و دو دلیل اصلی مشخص کردن خط تراز را نام ببرید .12

 . نحوه صحیح دپو کردن ریل را توضیح دهید و شکل آن را ترسیم نمایید .13

 ؟ وظیفه سیل درب چیست .14

 آن چیست؟ انواع ضربه گیر را نام ببرید و عوامل موثر در انتخاب .15

 انواع گیر بکس و مزایا و معایب آن را نام ببرید؟ .16

 وظیفه سیستم پاراشوت چیست؟ .17



mو سرعت آسانسور  kg 675نفر مفروض است. اگر جرم کابین و متعلقات آن  7آسانسوری به ظرفیت  .18 / s1  سیستم تعلیق

باشد و فرض شود  73، راندمان گیربکس %86، راندمان موتور kg 70%، جرم زنجیر جبران kg 75، جرم سیسم بکسلها 1:1

 (.kg 50که اصطکاکی در سیستم وجود ندارد، توان الکتروموتور این آسانسور را محاسبه نمائید )جرم تراول کابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 



 : 2شکل شماره 

 

 

 بطور دقیق نشان دهید . 2اورهد )باالسری( را در شکل شماره اندازه های چاهك ، طول مسیر حركت و  .19

 ؟ شوند رعایت باید مواردی چه آهنکشی از قبل آسانسور چاه حقیقی ابعاد آوردن بدست برای .20

 طرز صحیح بستن و تنظیم پشت بند را توضیح دهید . .21

 نحوه نصب ریل با استفاده از ساعت ریل را توضیح دهید . .22

 ر ایمنی مورد نیاز در زمان نصب درب و ریل را نام ببرید.مورد از ابزا 5حداقل  .23

سانتیمتر عمق می باشد . ابعاد كابین را برای  180سانتیمتر عرض و  160چاه آسانسوری پس از اجرای آهنکشی دارای  .24

كابین  سانتیمتری  ذكر كرده و نحوه محاسبه آن را شرح دهید . )وزنه در پشت 80آسانسور دارای درب تمام اتوماتیك 

 فرض شود (

 روش نصب درب طبقات بدون سیم ریزی را شرح دهید. .25

 اندازه های مهم و كلیدی در زمان نصب درب و ریل را ذكر كنید . .26



اگر آسانسوری با دو درب عمود بر هم داشته باشیم ، موقعیت قرارگیری ریلها و دربها را در سه طرح متفاوت با رسم شکل  .27

 ساده نشان دهید .

کشی چاه آسانسوری به اتمام رسیده است ، میخواهیم برای بررسی اندازه مفید چاه ، آن را با چهار نخ پلمب اجرای آهن .28

 كنیم . نحوه انجام كار را بطور دقیق شرح دهید .

 مورد( 6اندازه های مهم در زمان نصب در و ریل را نام ببرید . ) .29

 ش ریل معکوس را شرح دهید .موقعیت قرارگیری ریلها ، نحوه نصب و تنظیم ریلها در رو .30

 نحوه نصب و تنظیم ریل در روش ریل كنج )دو درب مجاور( را شرح دهید . .31

 چهار وضعیت فضای باالسری كه همزمان با فشرده شدن وزنه تعادل روی ضربه گیر باید برقرار باشد كدامند؟ .32

 را در نقشه زیر نشان دهید .( travel( و طول مسیر حركت )pit( و چاهك )overheadاندازه های باالسری ) .33

 
 

اگر نقشه نصب دروریل در اختیار داشته باشیم و بخواهیم ابتدا فقط كلیه براكتها را نصب كنیم،نحوه نخ ریزی و نصب را  .34

 توضیح دهید.

 روی داربست را نام ببرید. مورد از ابزار مورد نیاز در زمان نصب درب و ریل 6 .35



 اه با استفاده از چهار نخ را توضیح دهید .نحوه شاقول ریزی و برداشت ابعاد چ .36

طرح  3اگر آسانسوری با دو درب عمود بر هم داشته باشیم ، موقعیت قرارگیری ریلها و دربها را با رسم شکل ساده در  .37

 كامال متفاوت نشان دهید .

 

 یك برنامه تعمیرات پیشگیرانه واجد شرایط ، شامل چه مراحلی است؟  .38

 چهار مورد از موارد مربوط به بازدید از تابلو فرمان آسانسور در زمان سرویس را ببرید.  .39

 ( را بطور كامل توضیح دهید.  Blackoutنحوه عملکرد سیستم نجات اضطراری )  .40

 شش مورد از موارد مربوط به بازدید از نحوه عملکرد دربهای طبقات را ذكر نمائید.  .41

 سرویس چاهك )پیت( آسانسور را نام ببرید. شش مورد از موارد مربوط به  .42

 یك نمونه از مدار ایمنی )سری استپ( آسانسور را رسم نمائید. .43

 وسیله(.  6ابزارهایی كه در نصب درب و ریل از آنها استفاده می شود را نام ببرید ) .44

كامل و با رسم شکل توضیح نقش فلکه شکننده و موارد اجبار در استفاده از آن و همچنین محل نصب آن را به صورت  .45

 دهید.

 

دستورالعمل و عالیم الزم و هشدار دهنده جهت نصب داخل در موتورخانه و روی درب موتورخانه و داخل كابین و داخل  .46

 .(موارد اعالم شده بر روی دستورالعمل را به صورت خالصه توضیح دهید) چاه و چاهك را به صورت كامل بنویسید 

 

 75 كششی فلکه روی بر بکسل سیم خواب طول و باشد سانتیمتر 55 موتور كشش فلکه اگر آسانسوری پروژه در .47

 كنید محاسبه تقریبی صورت به را آلفا زاویه میزان باشد سانتیمتر

 كدامند؟ باشد برقرار باید گیر ضربه روی تعادل وزنه شدن فشرده با همزمان كه باالسری فضای وضعیت چهار .48

 ؟ كنیم استفاده (double wrap) مضاعف پیچش بندی بکسل سیستم از است الزم مواردی درچه .49

 شرایط چهار گانه فاصله باالسری را بنویسید . .50

 ( استفاده می كنیم؟double wrapچه زمانی از سیستم بکسل بندی پیچش مضاعف ) .51

 وظایف فالیویل را نام ببرید . .52

 شرایط چهار گانه فاصله باالسری را بنویسید . .53

 

 

 



 تکنسین فنی-تشریحی-هیدرولیک

 
 اجزای مشخصکه در ذيل کشیده شده ، عملکرد   E +SOFT STOP 90در نقشه گروه شیرهای پاور يونیت تیپ  .1

 ()اجزای کادرهای مشخص شده با خط چین نقشه به صورت کامل توضیح داده شوند؟شده در 

 

 
 

 

 
 
 



 تکنسین فنی-تشریحی-پله برقی

 
 در آسانسورهای دارای فراخوان جمع کن انتخابی، آسانسور به چه احضارهایی پاسخ می دهد.  .1

 طول مسیر حرکت آسانسور را تعریف و محل دقیق آن را در یک شکل ساده مشخص نمائید. .2

 نام قطعات مشخص را بنویسید. .3

 
 

 زاویه بکسل ها چقدر است.حداقل تحمل وزن قالب تاور کرین و حداکثر  .4

 

 
 انواع ارایش پله برقی ها را نام ببرید؟ .1

 : عرض توصیه شده برای پله برقی های مترو و پایانه های مسافربری .2

 پله برقی های مناسب جهت متروها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ .3



 
ایا این پله طبق مبحث پانزدهم  پله برقی با مشخصات ذیل توسط مهندس طراح ساختمان سفارش داده شده است.  .4

 (استاندارد است؟ )توضیح داده شود

H=6000 

 عدد 2تعداد استپ های تخت در ورودی و خروجی= 

 0.5m/sسرعت = 

 درجه 75=  زاویه

 6mm=   ضخامت شیشه نرده )بالسترید(

 

 

 باشد؟ درجه 30 از بیش تواند می برقی پله شیب شرایطی چه در ملی استاندارد طبق .5

 شود؟ می استفاده زمانی چه و چیست میانی ساپورت .6

 آن ویرایش آخرین حاضر حال در و بوده برقی پله و آسانسور زمینه در ساختمان ملی مقررات مبحث کدام .7

 .باشد می سالی چه به مربوط

 باشد؟ بایستی میزان چه متحرك روی پیاده شیب حداکثر .8

 .دارد درجه 30 بجای 35 برقی پله از استفاده به تمایل بیشتر کارفرما تجاری های مجتمع در چرا .9

 باشد؟ تواند می چقدر متوالی برقی پله دو هندریل بیرونی لبه بین مجاز فاصله حداقل .10

 متر بر ثانیه چیست؟ 0.75مزیت و معایب پله های برقی با سرعت  .11

 .باشد می مناسب یدکی قطعات تامین برای بخصوص برقی پله راست و چپ تشخیص برای روشی چه .12

 باشد؟ بایستی میزان چه مجاور دیوار و هندریل فاصله حداقل .13

 باشد؟ تواند می مقدار چه استاندارد طبق برقی های پله سرعت حداکثر .14

 باشد؟ می مقدار چه استاندارد طبق استپ و شانه فاصله حداکثر .15

 باشد؟ بایستی میزان چه متوالی استپ دو بین فاصله حداکثر .16

 .ببرید نام را برقی پله سفارش در مهم پارامتر دو .17

 نمود؟ استفاده سانتیمتر 165 عرض با متحرك روی پیاده از توان می شرایطی چه در .18

 باشد؟ بایستی چقدر پایین و باال ایستگاه روشنایی حداقل .19

 باشد؟ می مقدور برقی پله نرمال اندازی راه امکان آیا باشد برداشته Floor coverاگر درب ایستگاه  .20
 


