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 الزامات آسانسور آتش نشان

در هی ديس وسرای هايی که بررسانسو، آحريقم هنگادر ها ر سانسواز آه دستفام انسبت به عددم عامه مرر تصوف خال

اد مدا بهن شیدخبسرعت را در حیاتی ای ظیفه ونند اشده باشند می توزی ه سادمازی و آسا بهینهمشابه ادث حوو حريق م هنگا

ی هانیرو سانیاد رمدت ابه عملیان شیدخبسرعت  آسانسورهای آتش نشانی یيژگی هاوين ترمهماز يکی  .شته باشندداسانی ر

علت کهولت  متصرفانی که بهاز سته آن دست. باالخص ا زیتش سوآ وثه دحام هنگات طبقادر شده ر گرفتان گر به متصرفاادمدا

زم الر منظو همینبه ، ندارنداری را ضطری اهان پلکااز ه دستفاايا و کنش سريع ان وامعلولیت جسمی توو نی اناتويا و سن 

ن را اساختماد فرا ت تخلیهعملیا تربیشن ندمارانند با اگرفته تا بتو  ارقر نتشنشاآ ادفرر اختیاآسانسورهای آتش نشانی در است ا

توسط وری قع ضرامودر که د شو تعبیه می یتش نشانآکلید   ای آنبرن، تش نشاناآتوسط ر سانسوترل آجهت کن .هندم داخبا

د شو نمیه دادها پاسخ رحضااساير  بهيرد و گرت صو بینخل کاآنها و از دافقط توسط ر سانسونترل آکو شده ل فعان تش نشاناآ

 .ددگر شتربیوری ضر يرغی توقف هاف با حذر سانسوآيی راتا کا

 :نساختماری معماای آسانسورهای آتش نشانی در عمومی برت ماالزا

 .باشند رد(نکاال يک برخبان با تو) آسانسورهای آتش نشانی قل يکاحددارای بايد  ترم ۲۳از باالتر ی هان ساختما (1

رد نکاال يک برخبان قل توابا حد)آسانسورهای آتش نشانی  دوقل احدداری بايد تر م ۴۰از باالتر ی هان ساختما (۲

 .باشند ها(آن  ازيکی در 

ی چاه هار و سانسوص آخصون در ملی ساختمارات بط مقرامی ضودارای تمابايد  تش نشانیر آسانسوآ يک (۳

 .باشدر سانسوآ تص بهخب

تش ر آسانسودو آقل احدد جووهستند ن کادکو ان وندملسااری نگهد، مانیف دررتصدارای هايی که ن ساختمادر  (۴

 .ستامی الزا از آنهايکی رد در نکاال يک برخبان تو نشانی با

قل احدو ست ا ترم 1.۲ی شوزقل باابا حد ترمیلیم ۲1۰۰در 1۲۰۰د بعارد ،انکاال برخبای برر سانسود آبعااقل احد (5

 .ستز انیارد مور سانسوآ ایبرم کیلوگر  1۰۰۰اسمی  ربا

ن، نساا ۸قل ال حدخببه در که قاد تعريف می شوری سانسورد، آنکاال برخبنايی اتوون بد تش نشانیر آسانسوآ يک (6

ين مبحث نیز بايد آسانسورهای آتش نشانی در ابه ط مربوت ماالزاساير ، باشد  مکیلوگر 65۰وزن  تحمل نینچخب

 .کندق صدرد آن مودر 

 .باشد متر ۳۰ شترهر طبقه نبايد بیاز هر طبقه در تش نشانی ر آسانسوآبه ن سیدای رکثر مسافت پیمايشی براحد (7

 .شدشته باداسی ترسن دساختمات می طبقاتمابايد به  نتشنشاآ رسانسوآ (۸

در تا  ؛هدها متصل بور سانسوآيت اتوماتیک به مرکز هدرت ابايد به صون حريق ساختمام عالی امی سیستم هاتما (9

هی ديس وسرو از ند دازقبل تعريف شده بپراز برنامه حريق ای جراها به ر سانسوآ کلیه،حريق م عالا رتصو

 .ندشورج می خاعمو

http://mohandes-iran.com/design-criteria-fire-lifts-addresses/
https://novinertefa.com/
https://novinertefa.com/


  خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی و   

 شهرداری تبریز     
                  

 

ط تباارند اتا بتو ندباشر، سانسوق آتااخل ر در داتی توکااابرخبسیستم  يکدارای بايد آسانسورهای آتش نشانی  (1۰

ر سانسوآستی نترل دکه کای پايانه و ه می کنند دستفااز آن احريق م هنگادر تش نشانانی که ن آمستقیم صوتی میا

خانه رموتوق تادر اتی نیز اابرخبستگاه دبايد يک ين چنخبکند ار بر قردارد بر عهده  وج راخر از تخلیهتررا در 

 .باشدد نیز موجون تش نشار آسانسوآ

دو قل امت حدومقاو دارای گرفته رت صون تش نشاآ رسانسوآ چاهاز درون تی بايد ابرمخاسیم کشی سیستم  (11

 .حريق باشد برابردر ساعت 

ه( يرخذ)ثانويه ق بر خبمنبع تامدارای تش نشانی بايد ر آنسوسای آشهرق قطع بررت صو، در ثهدحاوز برم هنگادر  (1۲

ن کنترل مکاا) دثانويه متصل شوژی نرمین اتوماتیک به منبع تارت ابه صون تش نشار آسانسوآسیستم و باشد 

 .د(تش نشانی بايد مهیا باشن آمازسال مسئوم مقاای صرفا برر توانرژبه ی شهرق از حالت بر يیرستی سیستم تغد

ر سانسوآ تجهیزاتکلیه ای بر، ساعتدو قل احدت به مد، يکیخبلکژی انرا خبتامان ه( بايد تويرخ)ذثانويه ق منبع بر (1۳

 .شته باشدرا دا نشانی تشی آها

ل تصااهنده دايش خبار هشداغ چرت دارای طبقاچنین در خبد و خوق تااخل در دابايد آسانسورهای آتش نشانی  (1۴

 .ندباش ه(يرخذ)ثانويه ژی نراه يرخذسیستم  بهر سانسوآ

حتمالی ذ دود انفورت صودر باشد تا د به خوتهويه مخصوص سیستم دارای تش نشانی رآسانسوآست البی ام الزا (15

 .شته باشدرا داه زتاای هواری جا گذآن و  لیهتخنايی اتو

می در تمابند باشد دود خبچنخبو ه دبر حريق بوابروم در قل يک ساعت مقااکه حدن تش نشار آسانسوآالبی ای جرا (16

 .ستامی الزا تطبقا

دش گرن مکاو ا  ندتش نشانی باشر آسانسوبین آکا  دبعااز ا مترنبايد کآسانسورهای آتش نشانی البی د بعااقل احد (17

 .شته باشدد داجووحتی رابه  رد در آننکاابر

ت می متعلقاو تماتوماتیک باشد ابسته شو به شکل ر کاديا خوو بسته شو د بايد خون تشنشار آسانسوآالبی درب  (1۸

 .باشندوم ق مقابر حريابرر دقل يک ساعت انیز بايد حد …و ه خبستگ، دقفلب، چورچا ظیرنآن 

بسته و شده ل فعار دودی تکتوديک از شده ل سال ارپاسخ به سیگنادر بايد ن تشنشار آسانسوآالبی ی هادرب  (19

ی هاچنین درب خبدد.( نصب گرر سانسوآمقابل ی یط فضاخبرج خای مجاور فضادر ند امیتور تکتودين ا) شوند

نیز ن را حريق ساختمام عالاسیستم د ثر عملکرن در ادبسته شی ناابايد توآسانسورهای آتش نشانی مقابل ی فضا

 .شته باشنددا

 .دشوگیری وجلن تشنشار آسانسوای آجزابه ن آب سیداز رباشد که نحوی بايد به ن يی ساختمااجرت اجزئیا (۲۰

 ارینگهدو  خبتعمرد مشخص موی هان مادر زبايد  آسانسورهای آتش نشانی ینیکوخبلکو امکانیکی ی سیستم ها (۲1

دارد. ست يا فعالیت کمی اتعطیلی ل حان در ند که ساختماگیربانجام مانی در زيس ها بايد وين سرگیرد و ابار قر

 .شوندم اخباتعطیلی بايد از ساعت پس  ۲۴طی  کثراحدت يراتعم
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