
 نشانآتش دسترسی آسانسورهای

 (99/  10/  10تاریخ اجرا )

 کلیات-1

 دسترسی آسانسورهای برای مقررات این در که تمهیداتی ،ستین مجاز یسوزآتش هنگام در عادی آسانسورهای از استفاده 

 ایشان تا آوردیم فراهم را ویژهاز آسانسوری  یسوزآتش هنگام در نشانانآتش استفاده امکان است شدهگرفته نظر در نشانآتش

 .نمایند رسانی وامداد خاموش را آتش بیشتری سرعت با و از آن استفاده نمایند طبقات به دسترسی جهت ،بتوانند

 کاربرد دامنه و هدف-2

 یسوزآتش هنگام خاص شرایط در و دارد کاربرد جدید یهاساختمان در نشانآتشآسانسورهای دسترسی  برای مقررات این

در زمان  نشانانآتش اجازه و مستقیم حضور بدون آن از استفاده و ردیگیم قرار مورداستفاده نشانانآتش استفاده برای فقط

و در زمان حریق احتمالی همچون تمامی  پردازندیم)این آسانسورها در شرایط عادی به فعالیت روزمره .نیست مجاز ،یسوزآتش

توسط فرمان  توانندیمتمهیداتی مشخص  واسطهبهبا این تفاوت که  شوندیمآسانسورهای یک ساختمان از فعالیت خارج 

 در زمان حریق دوباره شروع به فعالیت نمایند.( نشانانآتش

 :ندارد کاربرد زیر موارد برای مقررات این

 چندطبقه یا دو هیدرولیکی بالابرهای - 

 عادی آسانسورهای - 

 .شوندیم نصب موجود یهاساختمان در که آسانسورهایی - 

 تعاریف-3

 نشانآتش دسترسی آسانسور 3-1

 صلاحدید صورت در شرایط ارزیابی از پس تا ردیگیم قرار نشانانآتش اختیار در یسوزآتش هنگام در که مخصوصی آسانسور

افراد حاضر  نجات ،یسوزآتش اطفا ی به انجام عملیاتبیشتر سرعت با بتوانند ،ینشانآتشعملیاتی سازمان  یروهاین فرماندهان؛

 .بپردازند حریق اطفا تجهیزات وانتقالنقل ودر ساختمان 

 Fire Fighters lift switch نشانآتش دسترسی آسانسور سوئیچ 3-2

 ارائه آن از استفاده با تا هست ،نشانآتشآسانسور دسترسی  چاه از خارج در ،تراز تخلیه خروج ساختمان در واقع سوئیچی 

 .فراهم شود یسوزآتشزمان  در نشانانآتش برای انحصاری خدمات

 نشانآتش دسترسی آسانسور ایمن لابی 3-3

 .دینمایم نیتأم ساختمان طبقات تمامی در را نشانآتش دسترسی آسانسور به ایمن دسترسی که یاشدهحفاظت محیط 

 تخلیه تراز طبقه 3-4

 اطلاعات برای  شودیم تخلیه عمومی معبر به آن از متصرفین تخلیه بار از صد در 05 حداقل که بنا از یاطبقه نیترنییپا 

 .شود مراجعه ساختمان ملی مقررات سوم مبحث در خروج راه تعریف به بیشتر

 نشانآتش نیروی دسترسی تراز 3-5

 این .دارند ساختمان برای خود عملیاتی یهانیماش واسطهبه را امدادی عملیاتی انجام امکان سطح آن از نشانانآتش که ترازی 

 .باشد آن از متفاوت یا بوده یکی تخلیه تراز طبقه با تواندیم سطح

 نشانآتش دسترسی آسانسور چاه دور بند 3-6

 باشد. دود بندو  دور بندباید مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  نشانآتشچاه آسانسور دسترس 

 ی(ریگاندازه نحوه) ساختمان ارتفاع 3-7

 ( یبرداربهره قابل طبقه )دورترین (بالاترین کف تا نشانآتش خودروهای دسترسی معبر سطح نیترنییپا از ساختمان ارتفاع

 قسمت نیترنییپا در واقع گذر از ارتفاع باشد، شیب روی ساختمان احداث محل کهیدرصورت .شودیم یریگاندازه ) تصرف

 کهیدرصورت .است شدهداده نشان 1-شماره شکل در ساختمان ارتفاع یریگاندازه نحوه .گرددیم محاسبه ساختمان مجاور شیب



 دسترسی که شودیم یریگاندازه معبری سطح نیترنییپا از ساختمان ارتفاع باشد، دسترسی دارای مسیر چند از ساختمان

 .باشد میسر آن از ساختمان به نشانآتش خودروهای

 

 1شکل شماره 

 .شودیمخوانده  "آسانسور" بانامدر اختصار  " نشانآتشآسانسور دسترسی "  دستورالعملدر ویرایش این  پسنیازا 3-8

 

 نشانآتشالزامات آسانسور دسترسی 

 الزامات کلی:-4

آسانسور اول باید  ابعاد .مجهز گردند آسانسور دستگاه دو حداقلبه  باید متر 45 از بیش ارتفاع با یساختمان تمامی تصرفات 4-1

 حمل قابلیت حداقل که باشد یاگونهبه الزاماً دوم آسانسور ابعاد نیهمچن در نظر گرفته شود. نامهنیآئاز این  7-4مطابق با بند 

 .باشد داشته را دارچرخ صندلی یک

 خروج یهاپلکان از یکی شدهمحافظت شفت به باید آسانسور ایمن لابی متر، 45 از بیش ارتفاع با ییهاساختمان برای 4-2

 .باشد سانتیمتر 40 و متر 2 حداقل آن مفید عرض و مترمربع 14 حداقل آن مساحت و باشد داشته مستقیم دسترسی

متر و یا عمیق تر است ، حتی اگر تراز ارتفاع بلندترین  11تمامی ساختمان هائی که تراز کف پائین ترین طبقه آنها منفی  4-3

 د.نمتر باشد.باید حداقل به یک دستگاه آسانسور،با قابلیت حمل برانکارد مجهز شو 45طبقه آن کمتر از 

 7 حداقل ی تواند تاممتر باشد،  45ساختمان کمتر از  آخرین طبقهدر صورتی که ارتفاع  3-4تبصره: ابعاد لابی آسانسور در بند 

 متر مربع کاهش پیدا کند.

 نیهمچن باشد، داشته را آتش برابر در مقاومت قهیدق 05 حداقل باید آسانسور ایمن لابی یهاوارهید کف، سقف، درب، 4-4

 مقررات سوم مبحث ضوابط شعله پیشروی ازنظر که شوند ساخته موادی از باید ایمن لابی فضای داخل یکارنازک و دکوراسیون

 .را رعایت نمایند ساختمان ملی

 یک دستگاه حداقل باید معلولین و سالمندان نگهداری مراکز درمانی، تصرف دارای طبقه یک از بیش ییهاساختمان در 4-0

 .شود تعبیه 7-4مطابق با بند  ،آسانسور

 .باشند داشته توقف ساختمان طبقات تمام در باید آسانسورها 4-0

 باید: آسانسور 4-7

 داشته باشد را برانکارد حمل قابلیت 

 باشد. کیلوگرم 1555 ظرفیت دارای باید آسانسور 

  باشد. متریلیم 1155در  2155-دیمف صورتبهباید حداقل ابعاد کابین 

  باشدیم متریلیم-055 بایدمقررات ملی ساختمان، حداقل عرض بازشوی در آسانسور  10با توجه به مبحث. 

 الزامی آسانسور کابین داخل در دائمی نردبان تعبیه باشد متریلیم 2455 از بیش آسانسور کابین ارتفاع صورتیکه در 4-1

 .امتداد بیابد کابین سقف از بالاتر متر یک تا درجه، 70 حدود زاویه با استفاده هنگام باید نردبان این ارتفاع .باشدیم

 .باشد محصورشده کابین های ( ورودی سمت جزبه متریلیم 755 ارتفاع با دارحفاظ یهانرده با باید کابین سقف اطراف 4-0

 .است الزامی کابین حفاظ نرده خصوص در آسانسور استانداردهای ضوابط اجرای

 باشند خودکار افقی کشویی نوع از باید ،آسانسور کابین درهای 4-15



 .باشدیم مجاز هاآن مستقیم عملکرد با و ینشانآتش کارکنان توسط فقط یسوزآتش هنگام آسانسور، از استفاده 4-11

، در برابر دود محافظت 1300مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال  0 – 0 – 3شفت آسانسور باید مطابق بند  4-12

 شود.

تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود آب  نیهمچن لابی ایمن آسانسور باید تحت پوشش شبکه بارنده قرار بگیرد، 4-13

 توسط شبکه بارنده به داخل چاه آسانسور باید فراهم شود. شدههیتخل

 الزامی است. 4متصل به یک لوله ایستاده کلاس  ینشانآتشدر داخل لابی آسانسور جانمائی جعبه  4-14

 ساختمانی الزامات -5

 .باشد داشته مطابقت آسانسور به مربوط ملی یاستانداردها و ساختمان ملی مقررات در مندرج ضوابط تمام با باید ،آسانسور 0-1

 .شود طراحی ساختمان ملی مقررات ,15 10،14،13 مبحث مطابق باید ،آسانسور چاه ابعاد 0-2

 دیوار بدون یهاچاه در ( داشته باشد وجود نشانآسانسور آتش چاه در نشانآتشی غیر از آسانسور دسترس آسانسور اگر 0-3

 سطح این .نماید برآورده را نشانآتشآسانسور دسترسی  چاه آتش برابر در مقاومت الزامات باید مشترک چاه تمام (جداکننده

 .شود اعمال نیز جداره لابی مشترک و درها برای باید آتش برابر مقاومت در از

 خودکار صورتبه ساختمان اصلی برق قطع و آتش بروز صورت در بتواند و باشد ثانویه برق نیتأم منبع دارای باید ،آسانسور 0-4

 ینشانآتش مسئول مقام توسط فقط باید ثانویه تغذیه منبع به برق اصلی از وضعیت تغییر دستی کنترل شود، وصل منبع این به

 .باشد ریپذامکان

نامی  بار تحت آسانسور یاندازراه به قادر و باشد داشته قرار آتش برابر در شدهحفاظت مکان در باید ثانویه برق نیتأم منبع 0-0

 .باشد ساعت دو حداقل مدت به آسانسور

 :آسانسور الزامات -6

 :نماید عمل یدرستبه زیر شرایط مطابق که شود طراحی یاگونهبه باید آسانسور

 05 تا 5 دمایی محدوده در ساعت دو مدت به حریق بروز هنگام خود عملکرد به باید طبقات نمراتور و احضار های شستی 1 -0

 نجات انجام عملیات برای را قرارگرفته آن در کابین که موقعیتی بتوانند نشانانآتش کهیطوربه دهند، ادامه گرادیسانت درجه

 .کنند شناسایی

 ،گرادیسانت درجه 05 تا 5 دمایی محدوده در که شود طراحی یاگونهبه باید ایمن، لابی از خارج ،آسانسور برقی اجزای سایر 0-2

 .نمایند عمل صحیح طوربه

 خروج تخلیه تراز طبقه یا ساختمان اصلی ورودی لابی در باید ،به آسانسور دسترسی منظوربه نشانآتش مخصوص کلید 0-3

 تعبیه کف سطح از متر بالاتر 1/2متر تا  1/1 نیماب و در ارتفاع آسانسور از متر 2 افقی در محدوده باید سوئیچ این .شود تعبیه

 .شود یگذارعلامت مناسب تصویری علائم با و گردد

 واضح طوربه و باشد دوحالته باید سوییچ .نماید عمل اضطراری مخصوص کلید لهیوسبه باید نشانآتش مخصوص سوئیچ 0-4

 .باشد داشته وجود ینشانآتش خدمات دسترسی باید 1 حالت در و گردد یگذارعلامت آن روی بر 1 و 5 اعداد

 خارج مدار از را اضطراری برق عملکرد یا توقف کلیدهای رویزیون، کلیدهای نباید نشانانآتش مخصوص سوییچ عملکرد 0-0

 .کند

 ،دوطرفه گفتاری ارتباط برقراری برای مشابه دستگاه یا و ساختمانی داخلدر  ارتباطی سیستم یک دارای باید آسانسور 0-0

 .باشد خروج تخلیه تراز طبقه و کابین بین

 باشد توکار بلندگوی و میکروفون یک باید ،ینشانآتش خدمات به دسترسی طبقه و آسانسور کابین نیماب ارتباطی سیستم 0-7

 .تلفن گوشی نه

 .بگیرد انجام آسانسور چاه داخل از باید ارتباطی سیستم یکشمیس 0-1

 کابین سقف در متر 5/75در متر 5/05 ابعاد با اضطراری دریچه یک الزاماً کیلوگرم، 1555 اسمی ظرفیت با یهانیکاببرای  0-0

 .شود تعبیه

 مطابقت داشته باشد. 0353-2و  0353-1 ملی استانداردهای با بایدکابین آسانسور  اضطراری دریچه 0-15



 مسدود کابین داخل روشنایی وسایل یا و ثابت شئ یک توسط نباید اضطراری دریچه طریق از کابین داخل به دسترسی 0-11

 .نمود بسته و باز را آن یراحتبه خاص ابزار به نیاز بدون بتوان باید کابین، داخل کاذب سقف وجود صورت در .گردد

متری هر  1در  واقع ،ینشانآتش دسترس آسانسورهای کابین روی و (محرکه سیستم جزبه(چاه داخل برقی تجهیزات 0-12

 باشند شدهمحافظت آببوده و در برابر چکیده شدن  IPX3شو آسانسور باید حداقل دارای درجه حفاظت زدیوار دارای درب با

 باشند IP07حفاظت  درجه دارای باید آسانسور چاهک کف متری 1 ارتفاع از ترنییپا در واقع الکتریکی تجهیزات هرگونه 0-13

 قرار گیرد.  14-3 دربند ذکرشده آب تراز از بالاتر متر 0/5 فاصله در باید نیز چاه روشنایی چراغ نیترنییپا و پریز ؛

 .شوند محافظت آب از ناشی خرابی برابر در باید آسانسور چاهک و چاه از خارج آلاتنیماش فضاهای تجهیزات 0-14

 نیترفشرده در کابین ریگضربه سطح از آب که گردد حاصل اطمینان تا شود تعبیه آسانسور چاهک در مناسبی وسیله باید 0-10

 .دیآینم بالاتر حالت

 در اشکال بروز به منجر توانندیم که تجهیزاتی به چاهک در آب سطح رسیدن از جلوگیری برای مناسبی یهاروش باید 0-10

 .گردد فراهم آسانسور عملکرد

 .استمداری جز مدارهای مربوط به خود آسانسور ممنوع  هر نوعکانال بالارو برای  عنوانبهاستفاده از چاه آسانسورها  0-17

( یا معادل متریسانت-25عرض یک آجر ) اندازهبهمدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن  گونهنیامگر آنکه کانال عبور  تبصره:

 آن از بتن باشد، از چاه آسانسور مجزا شده باشد.

 لوکس روشنایی باشد. 11که عملیات امداد و نجات در جریان است باید دارای حداقل  یدرزمانتمامی ارتفاع چاه آسانسور  0-11

سیستم روشنایی موتورخانه، روشنایی چاه، پریزهای برق باید طوری در مدار قرار گیرند که در صورت قطع مدار تغذیه  0-10

 برقرار بماند. هاآنتعمیرات احتمالی و موارد دیگر، مدار تغذیه  منظوربهمدار تغذیه آسانسور 

 مدار تغذیه برق آسانسور باید مستقل از سایر مدارات مجموعه باشد. 0-25

 سانسور به سیستم اتصال زمین حفاظتی)ارتینگ( مناسب متصل گردد.آ 0-21

مقررات ملی ساختمان )آخرین ویرایش( انجام  زدهمیسمطابق با مبحث  کردن آسانسور باید لیپتانسهمهمبندی جهت  0-22

 گردد.

 زانیبه م قیدر برابر حر تمقاوم استاندارد هیدیتائ یداراو چاه آسانسور، باید آسانسور  در کاررفتهبه تغذیه یهاکابل تمامی 0-23

 باشند. درجه 005 یدما در برابر ،قهیدق 05حداقل 

 

 حریق هنگام آسانسور رفتار -7

 طوربه باشد. ,73EN 11-72مربوطه  استانداردهای اساس بر باید آتش خودکار یا دستی سیگنال دریافت از پس آسانسور حرکت

 .باشدیم زیر شرح به آسانسور فراخوانی اولویت خلاصه

 .گردد کنسل باید شدهثبت احضارهای تمامی و شده رفعالیغ باید آسانسور کابین داخل و طبقات فراخوان یهاکنترل تمامی الف

 .بماند باقی مدار در باید اضطراری زنگ شدن درب آسانسور و باز دیکل ب

 .نماید عمل آسانسورها سایر از مستقل باید نشانآتشدر نقش آسانسور دسترس  عملکرد هنگام آسانسور( پ

خروج احتمالی افراد  منظوربه نیکاب درب و گردد متوقف آنجا در باید آسانسور خروج، تخلیه تراز طبقه به رسیدن زمان در( ج

 .بازبماند حاضر در آن

 درباز با و رفته طبقه آن به توقف بدون باید است درحرکت خروج تخلیه تراز طبقه به رسیدن جهت در کهیدرصورت آسانسور(چ

 باید باشد درحرکت خروج تخلیه تراز طبقه به خلاف رسیدن جهت در آتش سیگنال دریافت هنگام کهیدرصورت شود، متوقف

 حرکت نشانانآتش دسترسی طبقه تراز سمت به دادن جهت تغییر از و پس نموده توقف در شدن باز بدون طبقه نیترکینزد در

 .نماید

 .شود نیتأم آسانسور حرکت از پس خودکار طوربه باید آلاتنیماش اتاق و چاه روشنایی(ه

 

 



 :موجود یهاساختمان -8

همچنین ضوابط ملاک  (،و ... هاچهیدر، ابعادکابین )نظیر  موجود در صورت داشتن ضوابط طراحیساختمان های  یآسانسورها

 هستند. نشانآتشبا رعایت شرایط زیر قادر به فعالیت تحت عنوان آسانسور دسترسی  نامهنیآئعمل موجود در این 
 الزامی است. نامهنیآئمطابق با ضوابط این  نشانآتش دسترس چاله و کابین آسانسور یدود بندو  یدور بندرعایت  .1

 الزامی است. نامهنیآئمطابق با ضوابط این  نشانآتش دسترس ساختار شفت آسانسور یسازمقاوم .2

 الزامی است. نامهنیآئمطابق با ضوابط این  (شدهمحافظتدر داخل داکت مقاوم در برابر حریق ) هامیسقرار دادن  .3

 الزامی است نامهنیآئمطابق با ضوابط این  نشانآتش دسترس کابین آسانسور ییروشنا نیتأم .4

 را از دسترس نیروهای عادی خارج کرده و در نشانآتش دسترسنصب بورد مخصوص که بتواند در زمان وقوع حریق آسانسور  .0

 قراردهد. ینشانآتشاختیار نیروهای عملیاتی سازمان 

 الزامی است. نامهنیآئ نیا 12-4بند  ضابطهمطابق با  نشانآتشدسترس در داخل چاه آسانسور  آسانسورجانمائی شفت  .0

 الزامی است. نامهنیآئرعایت کلیه ضوابط مربوط به طراحی اتاق آسانسور و چاه آسانسور مطابق با این  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 یوستپ

 ینشانآتش آسانسورهای برای عمومی جانمایی طرح

 .است ریپذامکان نیز ساختمانی یهاطرح سایر و بوده نمونه عنوانبه زیر یهاطرح

 

 ایمن لابی و منفرد نشانانآتش دسترس آسانسور یک از جانمایی یهاطرح :2شکل 

 :راهنما

 ایمن (لابی1

 (آسانسور دسترسی آتش نشان2

 

 

 
 مشترک چاه در نشانان آتش دسترس آسانسور جانمایی طرح :3شکل 

 راهنما:

 ایمن (لابی1

 (آسانسور دسترسی آتش نشان2

 (آسانسور معمولی3

 برابر آتش(دیوار جداکننده مقاوم در 4



2پیوست   

 آب برابر در آسانسور چاه حفاظت

 

 آب برابر در الکتریکی تجهیزات محافظت :4شکل  

 :راهنما

 نشانان آتش دسترس آسانسور (کابین1

 آتش وقوع ( طبقه2

 (پل3

 آتش وقوع طبقه کف از آب (نشت4

 آسانسور کابین و چاه در آب برابر در شدهمحافظت (ناحیه0

 چاهک در آب نشت سطح (حداکثر0

 :منابع

  مبحث سوم–مقررات ملی ساختمان 

  مبحث پانزدهم –مقررات ملی ساختمان 
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