
 چك ليست آسانسور

 □خيش              □لي ب            ؟       (هتشاصوف9)آيا ساختواى ًياصتِ آساًسَسداسد-1

 □خيش              □تلي           ؟          اص هجشياى ريصالح استفادُ گشديذُ استآيا  -2

وِ لاتليت حول صٌذلي چشخ داس سا داشتِ تاشذ دسصَست ًياص ساختواى تِ آساًسَس،اص آساًسَسي -3

 □خيش              □تلي                                  (ًفش8ُآساًسَس )؟  استفادُ گشديذُ است

                                                       ؟هتشساداسًذ دٍ دستگاُ آساًسَس دسًظش گشفتِ شذُ است28اى ّايي وِ طَل هسيش حشوت تيش اص دسساختنآيا -4

 □خيش              □تلي 

هتشساداسًذ يىي اص دٍ آساًسَس لاتليت حول 28آيا دسساختواى ّايي وِ طَل هسيش حشوت تيش اص  -5

 □خيش              □تلي                          ؟                      سا داسد( تشاًىاسد تش)تيواس 

هتش 40فاصلِ حذاوثش پيادُ سٍي اص دس ٍسٍدي ساختواى يا دس آپاستواى تشاي سَاسشذى تِ آساًسَس آيا -6

 □خيش              □تلي                                        ؟                 هيثاشذ

جْت جلَگيشي اص اًتمال سشٍ صذاي ًاشي اص واسوشد حشوت آساًسَس طشاحي تِ گًَِ اي اًجام آيا -7

 □خيش              □تلي                 ؟                    وِ اص اتاق خَاب دٍستاشذ گشفتِ است

آيا طشاح هحل ّاي هَسدًياص صفحات آٌّي يا پشٍفيل ،اگش ديَاس اطشاف چاُ آساًسَس تتًَي است -8

 □خيش              □تلي          ؟    ّاي فلضي هخصَص جْت ًصة اجضاي آساًسَس پيش تيٌي وشدُ است

                       ؟                                                (حذالل تحول يه ساعت)هصالح هماٍم دس تشاتش آتش ساختِ شذُ استديَاس آساًسَس اص آيا -9

 □خيش              □لي ب

 □خيش              □لي ب                       آيا ديَاسُ چاُ آساًسَس فالذ خلل ٍ فشج است؟-10

 □خيش              □تلي                  آيا ديَاسُ چاُ آساًسَس سًگ واسي گشديذُ است؟-11

تِ سيستن سٍشٌايي آساًسَس ٍ واتل ّاي تشق تغزيِ ٍ تِ جض سين وشي ٍ لَلِ وشي تشق هشتَط آيا -12

              □تلي     ؟شذُ استسيستن وٌتشل هخصَص آساًسَس واتل يا لَلِ ديگشي دسچاُ آساًسَس استفادُ 

 □خيش



آيا هذاس تغزيِ سيستن سٍشٌايي هَتَسخاًِ ،سٍشٌايي چاُ ٍ پشيضّاي تشق هَتَسخاًِ اص تشق آساًسَس -13

 □خيش              □تلي                                                               ؟                 هجضا است

دس سمف هَتَسخاًِ پيش تيٌي 15هثحث  7-5-3-2-15طثك جذٍل آيا هًََسيل دائوي يا لالب -14  

 □خيش              □تلي                                                          ؟ گشديذُ است

         ؟                                          هيثاشذ(پاساشَت)خالي تاشذ آيا ٍصًِ تعادل هجْض تِ تشهض ايوٌي  طثمِ،دس صَستيىِ صيشچاّه -15

 □خيش              □تلي 

     ؟ُ خالي تاشذ آيا وف چاّه تمَيت گشديذُ استقدسصَستيىِ صيشچاّه طة -16

 □خيش              □تلي 

؟                                            (هىعة ًجات)هيلي هتش دس اًتْاي چاّه ٍجَدداسد 1000×600×500آيا فضاي خالي تِ اتعاد  -17

 □خيش              □تلي 

 □خيش              □تلي           آيا سيستن اتصال صهيي آساًسَس اًجام گشديذُ است؟                    -18

حشيك جْت عذم ًفَر دٍدآتش تِ چاُ آساًسَس استفادُ گشديذُ است؟ آيا اصدسب ضذ  -19

 □خيش            □تلي 

داساي سيستن اعالم حشيك تاشذ آيا دتىتَسّاي اعالم حشيك  13طثك هثحث دس صَستيىِ ساختواى -20

ًصة چاُ آساًسَس،ساّشٍي ٍسٍدي تِ آساًسَس ،ساّشٍي جلَي دسب طثمات دسهَتَسخاًِ آساًسَس ،

 □خيش              □؟                                  تلي گشديذُ است

 □خيش              □تلي         آيا تشاي آساًسَس تشق اضطشاسي دس ًظش گشفتِ شذُ است؟     -21

شذُ ريل تلٌذگَ  دسصَستيىِ ساختواى تِ سيستن پيام سساى هجْض تاشذ آيا دس هحل ّاي اشاسُ -22

جلَي دسب (ساّشٍّا ٍ ساُ پلِ ّا                      ج( واتيي آساًسَس        ب( ًصة گشديذُ است؟الف

 □خيش              □ تلي                         آساًسَس                           



استفادُ گشديذُ است؟ 3vfآيا جْت صشفِ جَيي هصشف تشق اص سيستن  -23

 □خيش              □تلي    

 □خيش              □تلي    هيثاشذ؟     ( black out)آيا آساًسَس هجْض تِ سيستن ًجات اضطشاسي  -24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دسًظش گشفتِ شذُ است ؟                                                                                                         700mmدسجلَي تاتلَ وٌتشل آساًسَس تِ هيضاىآيا حذالل فضاي تاص  -25

 □خيش              □تلي 

هيثاشذ؟ 500mmآيا حذالل فضاي تاص دساطشاف تجْيضات ثاتت تِ هيضاى  -26

 □خيش              □تلي    

هيثاشذ؟ 600mmآيا حذالل فضاي تاص دساطشاف تجْيضات هتحشن تِ هيضاى  -27

 □خيش              □تلي 

 هيثاشذ؟ 1800mmتِ هيضاى  آيا حذالل استفاع هَتَسخاًِ اص هحل استمشاس هاشيي آالت -28

 □خيش              □تلي 

 □خيش              □تلي      آيا سٍشٌايي داخل هَتَسخاًِ تِ ًحَ هطلَب تاهيي گشديذُ است؟       -29

دس صَست ٍجَد دسب يا دسيچِ اضطشاسي دس چاُ آساًسَس آيا تِ ًحَي دسًظشگشفتِ شذُ است  -30

 □خيش              □تلي          وِ اص تيشٍى ،تذٍى وليذ تاصًشَد ٍ تاصشَ دسب تِ سوت خاسج تاشذ؟   

هاى تِ ّش دليل لثل اص تىويل آساًسَس هَسد تْشُ تشداسي لشاسگشفتِ است آيا دسصَستيىِ ساخت -31

ًماط دستشسي تِ چاُ آساًسَس ٍ هَتَسخاًِ آساًسَس دستشاتش خطش سمَط هحافظت شذُ است؟ 

 □خيش              □تلي   

 

استاًذاسد  آيا دس صَستيىِ آساًسَس ساختواى تىويل شذُ است آساًسَس داساي گَاّي تاييذيِ -32

 هيثاشذ؟

      □خيش              □تلي 

 

 


