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 کدام گزینه صحیح است: (1
 متر باشد. 03حداکثر مسافت از در ورودی ساختمان یا آیگارتمان ها تا در آسانسور در هر طبقه حداقل ( 1
 متر مربع است. 19.3کیلو گرم  033حداکثر مساحت مفید کابین با ظرفیت ( 2
   نقطه چاه نصب شود.سانتی متر از پایین ترین  03اولین چراغ روشنایی باید حداکثر در فاصله ( 0
 دریچه تخلیه هوا میتواند به صورت دستی عمل کند.( 4

 شود؟اضافه میمجدد به سیستم آسانسور  شدنطبقهدر چه صورت مکانیزم تراز  (2
 ( در صورتی که کابین در حرکت به سمت باال یا پایین لرزش یا تکان داشته باشد.1
 متر بیشتر باشد.سانتی 22( در صورتی که رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی از 2
 متر توقف کند.سانتی 1( در صورتی که در تمامی موارد کابین از سطح تراز با اختالف 0
 شدن مجدد الزامی است.تمامی آسانسورها استفاده از مکانیزم تراز طبقه( در 4

 آسانسوری که قابلیت حمل برانکارد دارد باید دارای کدام الزامات باشد: (0
 میلیمتر باشد. 1333*2133حداقل ابعاد کابین ( 1
 سانتی متر  133حداقل عرض در بازشو ( 2
   مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد( 0
 ترجیحا مجهز به دکمه باز ماندن بیش از وقت عادی در آسانسور( 4

مناسب برای  مسکونی دو آسانسور روبروی هم در نظر گرفته شده است. یک از آنها با حداقل عمق ساختمانیدر  (4
 ها چقدر باید باشد؟های کابینمتر، حداقل عمق راهرو مقابل ورودیمیلی 1433حمل برانکارد و دیگری به عمق 

 متر 294( 2   برابر بزرگترین عمق کابین 190( 1
 متر 090( 4     متر 291( 0

 های زیر صحیح است؟از گزینه کدامیک (0
 متر باشد، نصب در بازرسی الزامی است. 190( در صورتی که عمق چاهک آسانسور بیش از 1
 متر بر ثانیه لزوماً نباید باالی چاه آسانسور باشد. .19( موتورخانه برای آسانسوری یا سرعت 2
 متر پهنا تعبیه شود.سانتی 03متر ارتفاع و سانتی 143با  ( آسانسورهایی که نیاز به درهای اضطراری باشد، باید0
 متر باشد.سانتی 3.×3.( دریچه اضطراری برای ورود با باالی کابین باید حداقل 4

 سطح دریچه تخلیه چاه آسانسور برای چهار آسانسور در یک چاهک حداقل باید...... متر مربع باشد. (6
 درجه باشد ............................. 00که زاویه شیب پلکان برقی در صورتی 1
 متر است. 396های برقی یک نفره ( حداقل عرض فضای محصور مناسب در ابتدا و انتهای پله برای پلکان1
 متر است. 0متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  3900( حداکثر سرعت نسبی آن 2
 متر باید در نظر گرفته شود.سانتی 03ها به عرض حداقل در ابتدا و انتهای پله( فضای غیرمحصور مناسب 0
 متر است. 6متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  390( حداکثر سرعت نسبی آن 4

 درجه باشد ............................. 00که زاویه شیب پلکان برقی در صورتی  (0
 متر است. 396های برقی یک نفره ( حداقل عرض فضای محصور مناسب در ابتدا و انتهای پله برای پلکان1
 متر است. 0متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  3900( حداکثر سرعت نسبی آن 2
 متر باید در نظر گرفته شود.سانتی 03ها به عرض حداقل در ابتدا و انتهای پله( فضای غیرمحصور مناسب 0
 متر است. 6متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  390( حداکثر سرعت نسبی آن 4

 فاصله بین پله ها و حفاظ کناریدر پلکان برقی باید کمتر از...... میلی متر باشد. (0
1 )0  2 )4  0)0  4)2 
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متر  .2طبقه و طول مسیر حرکت آسانسور از کف ورودی اصلی  0مورد یک ساختمان مسکونی کدام گزینه در  (.
 باشد؟صحیح می

کیلوگرم داشته  603متر باشد و در صورتیکه آسانسوری با ظرفیت  11*21های آسانسور باید حداقل ( ابعاد یکی از کابین1
 مترمربع باشد. 1966باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از 

کیلوگرم  200که آسانسوری با ظرفیت متر باشد و در صورتی 191*291های آسانسور باید حداقل ابعاد یکی از کابین (2
 مترمربع باشد. 1913داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از 

ری با تعداد متر کمتر و در صورتیکه آسانسو 291تواند از ( عمق راهرو در مقابل ورودی کابین در هیچ شرایطی نمی0
 مترمربع باشد. 1910نفر داشته باشد، حداقل مساحت قابل دسترسی کابین باید  6مسافر 

 ( هر سه گزینه صحیح است.4
  متر بر ثانیه چند نفر در ساعت است. 3960نامی ظرفیت جابه جایی پلکان برقی با عرض پله یک متر و سرعت  (13

1 )11033  2)0000  0)0003  4).333 
 


