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 ضوابط طراحی و اجرای آسانسور های آتش نشانی و البی های مرتبط با آنان 
  

بر خالف تصور عامه مردم نسبت به عدم استفاده از آسانسور ها در هنگام حريق، آسانسورهايی که برای سرويس دهی در 
ينه سازی و آماده سازی شده باشند می توانند وظيفه ای حياتی را در سرعت خبشيدن به  هنگام حريق و حوادث مشابه 

 عمليات امداد رسانی آسانسور های آتش نشانی سرعت خبشيدن به هایويژگی يکی از مهمرتين . امداد رسانی داشته باشند
متصرفانی که به  از خص آن دستهباال. است حادثه و آتش سوزی هنگام نريوهای امدادگر به متصرفان گرفتار شده در طبقات

به مهني  ،ری را ندارندعلت کهولت سن و يا ناتوانی و معلوليت جسمی توان واکنش سريع و يا استفاده از پلکان های اضطرا
تا بتوانند با راندمان بيشرت  گرفتهدر هنگام آتش سوزی در اختيار افراد آتشنشان قرار   ی خمصوصآسانسور  الزم استمنظور 

تعبيه می  يیکليد آتش نشان  آنبرای  ،جهت کنرتل آسانسور توسط آتش نشانان.عمليات ختيله افراد ساختمان را اجنام دهند
ا وفعال شده و کنرتل آسانسور فقط توسط  انشود که در مواقع ضروری توسط آتش نشان به و  از داخل کابني صورت گريد آ

  .گرددساير احضارها پاسخ داده منی شود تا کارايی آسانسور با حذف توقف های غري ضروری بيشرت  
  
  

  در معماری ساختمان آتش نشانی یآسانسور هابرای الزامات عمومی 

 .دنباش )با توان محل يک برانکارد (يک آسانسور آتش نشانی حداقل دارای مرت بايد ۲۳ساختمان های باالتر از  .۱
با حداقل توان محل يک برانکارد در يکی از ( دو آسانسور آتش نشانی حداقل مرت بايد داری  ۴۰ساختمان های باالتر از  .۲

 .باشند) آن ها
خمتص به يک آسانسور آتش نشانی بايد دارای متامی ضوابط مقررات ملی ساختمان در خصوص آسانسور و چاه های  .۳

 باشد آسانسور
کودکان هستند وجود حداقل دو آسانسور آتش نشانی با و  در ساختمان هايی که دارای تصرف درمانی، نگهداری ساملندان  .۴

ا الزام  .ی استتوان محل يک برانکارد در يکی از آ
و حداقل بار  است مرت ۱.۲ميليمرت با حداقل بازشوی  ۲۱۰۰در ۱۲۰۰ ابعاد،حداقل ابعاد آسانسور برای محل برانکارد  .۵

 .مورد نياز است برای آسانسور کيلوگرم  ۱۰۰۰امسی 
مهچنني  ،انسان ۸آسانسوری تعريف می شود که قادر به محل حداقل  ،يک آسانسور آتش نشانی بدون توانايی محل برانکارد .۶

 .در مورد آن صدق کندبايد نيز  در اين مبحث آسانسور آتش نشانیساير الزامات مربوط به  ،باشد کيلوگرم   ۶۵۰حتمل وزن 
 .مرت باشد ۳۰نبايد بيشرت  از هر طبقه حداکثر مسافت پيمايشی برای رسيدن به آسانسور آتش نشانی در هر طبقه .۷
 .ساختمان دسرتسی داشته باشدآسانسور آتشنشان بايد به متامی طبقات  .۸
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در صورت تا ؛بودهمرکز هدايت آسانسور ها متصل  صورت اتوماتيک به بايد به ساختمان متامی سيستم های اعالم حريق .۹
 .دنخارج شو ی معمو و از سرويس دهی  شده بپردازند از قبل تعريف به اجرای برنامه حريق هاآسانسور  کليه، اعالم حريق

صوتی ارتباط مستقيم بتواند د تا باش توکار در داخل اتاق آسانسور،خمابراتی دارای يک سيستم بايد  آتش نشانیآسانسور  .۱۰
را در تراز ختليه خروج حريق از آن استفاده می کنند و پايانه ای که کنرتل دستی آسانسور را  هنگامميان آتش نشانانی که در 

 .نيز در اتاق موتور خانه آسانسور آتش نشان نيز موجود باشد ابراتیخممهچنني بايد يک دستگاه  ندبر عهده دارد بر قرار ک
مقاومت حداقل دو ساعت در برابر  دارایو  صورت گرفته سيم کشی سيستم خمابراتی بايد از درون چاه آسانسور آتش نشان .۱۱

 .باشدحريق 
و  باشد)ذخريه( منبع تامني برق ثانويه  دارایدر هنگام بروز حادثه، در صورت قطع برق شهری آسانسور آتش نشانی بايد  .۱۲

تغيري امکان کنرتل دستی سيستم ( .به صورت اتوماتيک به منبع تامني انرژی ثانويه متصل شود آسانسور آتش نشان سيستم
 )برای مقام مسئول سازمان آتش نشانی بايد مهيا باشد صرفا حالت برق از شهری به ژنراتور

توان تامني انرژی الکرتيکی، به مدت حداقل دو ساعت، برای کليه جتهيزات آسانسور های آتش  بايد) ذخريه( منبع برق ثانويه  .۱۳
 .نشانی را داشته باشد

به آسانسور اتصال  منايش دهنده آسانسور آتش نشانی بايد در داخل اتاق خود و مهچنني در طبقات دارای چراغ هشدار .۱۴
 .باشد) ذخريه( سيستم ذخريه انرژی ثانويه 

ويه الزام است البی آسانسورآتش نشانی  .۱۵ باشد تا در صورت نفوذ دود احتمالی توانايی ختليه  خمصوص به خوددارای سيستم 
 .آن و جا گذاری هوای تازه را داشته باشد

و مهچنني دودبند باشد در متامی طبقات  بوده ساعت مقاوم در برابر حريق يکاجرای البی آسانسور آتش نشان که حداقل  .۱۶
 .الزامی است

مکان گردش برانکارد در آن و ا نشانی باشد آسانسور آتش کابنيحداقل ابعاد البی آسانسور آتش نشانی نبايد کمرت از ابعاد   .۱۷
 .به راحتی وجود داشته باشد

اتوماتيک باشد و متامی متعلقات آن نظري بسته شو به شکل خودکار درب البی آسانسور آتشنشان بايد خود بسته شو و يا  .۱۸
 .نيز بايد حداقل يک ساعت در برابر حريق مقاوم باشند... چارچوب، قفل، دستگريه و 

اين ( درب های البی آسانسور آتشنشان بايد در پاسخ به سيگنال ارسال شده از يک دتکتور دودی فعال شده و بسته شوند .۱۹
 مهچنني درب های فضای مقابل آسانسور.) يط فضای مقابل آسانسور نصب گردددتکتور ميتواند در فضای جماور خارج حم

 .بايد توانای بسته شدن در اثر عملکرد سيستم اعالم حريق ساختمان را نيز داشته باشند آتشنشان
 .جزئيات اجرايی ساختمان بايد به حنوی باشد که از رسيدن آب به اجزای آسانسور آتشنشان جلوگريی شود .۲۰
های مکانيکی و الکرتونيکی آسانسور های آتش نشانی بايد در زمان های مشخص مورد تعمري و نگهداری قرار سيستم  .۲۱

تعمريات حداکثر .بگريد و اين سرويس ها بايد در زمانی اجنام بگريند که ساختمان در حال تعطيلی است يا فعاليت کمی دارد
  .ساعت پس از تعطيلی بايد اجنام شوند ۲۴طی 
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  در هنگام دريافت خبر حريق ساختماندر آسانسور ها  یخروج از سرويس دهمراحل 

  :بايد حريق اعالم سيستمحريق از سوی  به حمض دريافت خربآسانسور ها در يک ساختمان  ممتا
 

 .کنسل کنند  امتامی فراخوانی های طبقات ر  .۱
باز گردد  )مسئولني سازمان آتش نشانی تاييد شده استيا طبقه ای که قبال از طرف ( اتاق آسانسور بايد به تراز ختليه خروج .۲

 .و در هيچ تراز طبقه ديگری توقف نکند
 .درب اتاق کابني در تراز ختليه باز شده تا استفاده کنندگان احتمالی حاضر در اتاق آسانسور از آن خارج شوند  .۳
 .درب آسانسور بسته شود و آسانسور از سرويس دهی عمومی خارج شود .۴
 )يا طبقه ای که قبال از طرف مسئولني سازمان آتش نشانی تاييد شده است( در تراز ختليه خروج یهای آتش نشانآسانسور  .۵

 .به واسطه ملزوماتی که در اين ضابطه ذکر می شوند آماده فرمان پذيری از مقام مسئول قرار بگريند
 .باز نشونددون مهاهنگی ببه هيچ عنوان ات حريق ه ريزی گردند که در طبقنشانی بايد به گونه ای برنام آسانسور های آتش .۶

 

 الزامات فنی و تاسيساتی آسانسور های آتش نشانی

و در هنگام حادثه به صورت  نصب شوندسانتی مرت  ۱۴۰از رتارتفاعی بيش در بايد آتش نشانیآسانسور عالئم راهنمای  .۱
چراغ قرمز چشمک زن بايد به گونه ای باشد که کامال در ديد استفاده  .دناعالم هشدار منايآيند و در قرمز و به رنگ چشمک زن

 .متييز دهد آسانسور های خارج از سرويس آسانسور خدمات رسان را از بقيه ،البی باشد و به وضوحاز کنندگان 
دو  و مهچنني دارای  باشد اضطرار در مدار در وضعيت آتش نشانی شامل کليد قرار دادن آسانسور آسانسور صفحه کليد .۲

يا طبقه ای  ( در تراز ختليه خروج کابني و خارج از کابني   داخل کليد های الکرتيکی بايد درو   باشدفراخانی  گزينه عادی و
 ه وسيله چراغ قرمزبو  قرار بگريندآسانسور های آتش نشانی )که قبال از طرف مسئولني سازمان آتش نشانی تاييد شده است

اين سويچ ها و .در صورت نفوذ دود بتوانند خوانايی خود را حفظ کنند  وباشند ز از ساير کليد هاو متيتشخيص قابل  رنگ
ا بايد متصل به برق اضطراری ساختمان  بايد به صورت  ؛حريق و در صورت اعالم حريق توسط شبکه اعالم بودهروشنايی آ

 .چشمک زن قرمز در بيايند
يا طبقه ای که قبال از طرف مسئولني سازمان آتش نشانی ( ر تراز ختليه خروج ساختمانآتش نشانان بايد دسرتسی مستقيم د .۳

آسانسور بايد به واسطه کليدی که در اختيار آتش  اختيار اينبه آسانسور آتش نشانی داشته باشند و  )تاييد شده است
 .قرار بگريد اتش نشانانشانان است در کنرتل ن
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در نظر گرفته احتمالی در ان آسانسور هايی که برای حريق در نظر گرفته شده اند بايد دارای چاه جمزا بوده که توان ختليه دود  .۴
 .جمهز باشند دو ساعت حداقل مدت زمان رایدر برابر آتش ب مقاومسيستم برقی  بهشده باشد و 

يک چاه  وجودجمزا شده باشد به گونه ای که در صورت  ديگر چاه آسانسور آتش نشانی بايد از ساير چاه های آسانسور  .۵
سانسور آتش نشان و چاه آدر بني چاه خمصوص به ) معادل دو ساعتحداقل  (مشرتک بايد جداره ای مقاوم در برابر اتش 

را به دو چاه جمزا تقسيم کنند و يا کل چاه مشرتک پريو ضوابط چاه  مشرتک چاه ؛ و بدين صورتتعبيه شود  های ديگر
 .آسانسور آتش نشانی طراحی گردد

ا مهچننيی ملينيت شده باشند و اشيشه چاه آسانسور های آتش نشانی منی توانند دارای چاه های شيشه ای  و  .۶  در جداره آ
 . مصاحلی استفاده شود که کمرت از دو ساعت در برابر حريق مقاوم باشند منی شود از 

ای مقاوم در برابر گرما روشن و تا  چاه آسانسور آتش نشانی .۷ بايد در زمان دريافت خرب حريق نشانی توسط چراغ هايی باقا
 .پايان ماموريت آتشنشانان روشن مباند

روشنی چاه آسانسور آتش نشانی بايد به سيستم بايد نور پردازی شود ، سورچاه آسان در هر پنج مرت ،با شروع از کف چاه  .۸
 .تنها سيم کشی روشنايی چاه آسانسور ميتواند در داخل چاه آسانسور باشد . شودمتصل  نيز اضطراری تغذيه

مسطح و بدون برجستگی و يا فرو رفتگی باشند و محل برانکارد ،بايد کامال صاف  آسانسور آتش نشانی اتاق داخلیجداره  .۹
 . در آن ها بدون مزامحت صورت گريد

در هنگام آتش آتش نشانی وجود داشته باشد تا آسانسور فن فشار مثبت  جمهز بهبايد  آتش نشانیدر چاه های آسانسور  .۱۰
 .تآمني هوای تازه در آسانسور ها با مشکل مواجه نشود بااحتمالی  سوزی و نفوذ دود

 و ادوات مذکورباشند و اتوماتيک اطفای حريق دستی نسور ها دارای جتهيزات دتکتور و موتور خانه متامی آسا تا  الزم است .۱۱
 .خمتص اطفا جتهيزات موتور خانه آسانسور باشند صرفا

دسی  ۷۵حداقل معادل  هشداری صدای بايد  در زمان حريق طبقات به  تراز آسانسور های آتش نشانی در هنگام رسيدن  .۱۲
  .توليد کنندبل 

تنها سيم کشی (هرگونه کانال تاسيساتی و يا برقی به هر دليلی در چاه آسانسور های آتش نشانی ممنوع می باشد وجود .۱۳
 .)روشنايی چاه آسانسور ميتواند در داخل چاه آسانسور باشد

 .در يک چاه باشندآتش نشانی وزنه تعادل آسانسور آتش نشانی و مهچنني کابني آسانسور بايد  .۱۴
 برابر در بايد– درب دارای ديوار هر مرتی يک حمدوده در واقع آتشنشانی، آسانسورهای کابني وروی چاه داخل برق جتهيزات .۱۵

 IPX3حفاظتی  درجه با ،حداقل EN 33520:1001  استاندارد براساس يا و شده حافظت آمب وپاشيدن چکيدن
 .شود حمافظت

 حمافظتIP 36  درجه حفاظتی با بايد آسانسور چاهک کف مرتی يک ارتفاع تراز درپايني واقع الکرتيکی جتهيزات هرگونه .۱۶
آسانسور  چاه ازکفی مرت  نيم در فاصله  حداقلنيز بايد   آسانسور آتشنشانی ترين  چراغ روشنايی چاه پايني و پريز .دنشو 

 .گريد قرار آتش نشانی
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برای جلوگريی از رسيدن سطح آب، در چاهک به جتهيزاتی که می تواند به نقص در عملکرد آسانسور آتش نشانی منجر   .۱۷
 .تعبيه گرددبرای ختليه آب  شود بايد وسيله ای 

امسی  باظرفيت های کابني برای.شود تعبيه کابني روی در مرت بايد ۷/۰در  مرت ۵/۰حداقل  باابعاد اضطراری دريچه يک .۱۸
 .مرت باشد ۶/۰مرت در  ۵/۰بايد حداقل  دريچه کيلوگرم،ابعاد  ۶۵۰

يه و تعبيه کليه وسايل جنات از کابني آسانسور آتش نشانی و وسايل مورد نياز برای جنات از چاه آسانسور آتش نشانی  .۱۹
 .و خارج از اتاق آسانسور و چاه آسانسور اجباری استمطابق با دستورات ضميمه تصويری اين دستور العمل، در داخل 

 آسانسورها البی و امن فضاهای نقواني

 
در نظر گرفته شده برای کليه افراديکه به دليل خطر حريق از فضای تصرف خود  است که یفضاي))من در برابر آتشفضای ا(( .۱

تراز طبقه خود را به کان اضطراری و يا به هر دليل ديگری منيتوانند فورا عدم توانايی در استفاده از پلبواسطه خارج شده اند و 
ساختمان به انتظار رسيدن نريوهای مهان تراز  ن ازئاز اين رو نياز است در خبشی مطم وترک کنند  مقصد تراز ختليه خروج

 .باشند انآتش نشان و امدادی
 ۰.۲۸متصرفان به ازای سرانه هر نفر % ۵۰حداقل  گنجايش  به مرت جامنايی يک فضای امن ۲۳در ساختمان های باالی  .۲

در هيچ حالتی   بايد جامنايی فضای امن مساحت.الزاميست  از هر سه طبقه پی در پی در تراز ساختمان يک طبقه برای مرت
 .نباشدمرت  دوکمرت از شش مرت مربع نباشد و حداقل عمق آن نيز کمرت از 

قه از هر سه طبقه متوالی بايد بگونه ای باشد که هيچ تراز طبقه ای فاصله ای بيش از جامنايی فضای امن به ازای يک طب .۳
  .يک طبقه برای رسيدن متصرفان به يک فضای امن نداشته باشد

 فضای امن بايد حداقل دو ساعت در مقابل حريق دود بند و مقاوم در برابر آتش باشد .۴
 ساختمان نآ فارغ از تعداد طبقات باالتر از پنجاه نفر در هرطبقهوجود فضاهای امن در برابر آتش برای تصرف های  .۵

و با در نظر گرفنت شرايط ويژه طراحی البی آسانسور  ميتواند به عنوان فضايی مشرتک با  البی آسانسور؛اين فضا الزاميست 
 .شودادغام ن،آبرای  آتش نشان

حداقل دو ساعت امينی خود را در برابر شعله های آتش و نفوذ بايد   تاييد شده  از سوی مقام مسئولاحلمص فضای امن با  .۶
  .دود حفظ کند

به پله های اضطراری مقاوم در برابر حريق و آسانسورهای آتش  حمافظت شدهمن در طبقات بايد دسرتسی متامی فضاهای ا .۷
  .نشانی را داشته باشند

و يا پرده های ضد  آتش و دود بندی شده مقاوم در برابر درب های امينمن در برابر حريق بايد به واسطه متامی فضاهای ا .۸
ا حداقل دو ساعت متام در  آتش و دودبند مورد تاييد از ساير فضاهای ساختمانی جدا گردند و جنس مصاحل و دود بندی آ

  .د دود مقاوم باش نفوذ اتش و حرارتبرابر 
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۶  

 

با   و ربط به صورت مصنوعی و به واسطه پرده های مکانيکیمن در برابر آتش ميتواند در صورت تاييد مسئوالن ذی فضای ا .۹
بايد به صورت  اين پرده ها. ساخته شوندکنرتل الکرتيکی اجياد شود و الزاما نيازی نيست به واسطه مصاحل سخت و دائمی 

 .پردازندهای اعالم حريق متصل باشند و در هنگام حريق به صورت اتوماتيک به اجنام وظيفه ب کاشفبه   الکرتونيکی 
کان آن به يک پل حمافظت شده  طراحی شود و دسرتسی طبقات فضای امن منيتواند در بن بست های عبوری  .۱۰

  .آسانسور آتش نشانی الزاميست يکاضطراری و 
ا بايد به تاييد   .۱۱ د و مقام مسئول برسادوات مکانيکی اجياد پرده های جدا کننده فضا و مسائل الکرتيکی مربوط به حرکت آ

ادوات فوق بايد به صورت ادواری و در زمان های .( بگريد نيز بايد مورد تاييد قرار بگريددود بندی ادوات مکانيکی احلاقی 
  )مشخص مورد آزمايش به منظور تاييد صحت عملکرد آنان قرار بگريند

  .نصب گردند) استاندارد  ی پودریخاموش کننده ا(  اطفاءادوات و  آتش ،من دتکتور های دودالزام است در کليه فضاهای ا .۱۲
وجود وسايل و لوازم اداری از قبيل صندلی ، ميز ، فر باشد و من در برابر آتش به هر صورت بايد صبار حريق در مناطق ا .۱۳

  .ممنوع می باشد در فضای امن به هر عنوان... پرده و 
از فضايی  در شرايط اضطراری مورد نياز خود راتازه  د هوای در فضای امن کانال تعبيه هوا تعبيه شودتا فضای امنبتوانبايد .۱۴

  .ني کنندبريون از ساختمان تام
  من و به فضای ا سرويس دهنده ا به غري از خبشادوات برقی از مجله سيم کشی ه عبوردر کليه نقشه های برقی و تاسيساتی  .۱۵

ويه فضای ا ويه مکانيکی به غري از کانال   .من ممنوع استا فضاهاین از سقف و يا ديواره مکاناهلای 
من از نوع مقاوم در برابر حريق باشند و در هنگام آتش سوزی نيز فاقد دود ا جداره فضایالزم است مصاحل به کار رفته در  .۱۶

 باشند ی دود ا هر گونهمسی و ترجيح
  .ممنوع است مندر فضای اسقف های کاذب استفاده از  .۱۷
سيم کشی های برقی و الکرتونيکی فضای امن بايد دارای عايق های حرارتی مقاوم در بابر حريق باشند تا حداقل به مدت  .۱۸

 .ساعت در برابر حريق مقاوم باشند دو
 وجدااز هشد حمافظت برابرآتش در بايد در فضای امن آتشنشانان آسانسور وثانويه اوليه الکرتيکی تغذيه منبع کابلهای .۱۹

 .دنباش تغذيه منابع ساير جدااز يکديگرو
 .تامني شود )ذخريه( در صورت قطع برق شهری برق فضای امن بايد از طريق سيستم ذخريه برق ثانويه .۲۰
ای نو در  است الزم ميکنند نقش ايفای حريق درهنگام ثانويه پردازی درنور که یها المپ .۲۱  برابر در مقاوم ای ويژه حبا

 .حمافظت شوند، حرارت
 .تابلو های ويژه مشخص شوند با سري رسيدن به فضای امن در طبقاتماست  الزم .۲۲
ای توسط طبقات به اضطراری درمواقع دسرتسی هرگونه .۲۳ من باشد و سپس از اين خبش ا فضای  به درابتدا بايد امدادگر سازما

 .دسرتسی داشته باشندبه ساير قسمت های يک طبقه 
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٧  

 

من بايد فاقد پله و اختالف سطح باشد در غري اين صورت الزم است رمپ فت پيمايشی برای رسيدن به فضای امسا طول .۲۴
از  معلولني عبور بايد دستگريه ويژهدر طرح رمپ جامنايی جهت حرکت معلول و يا برانکارد وجود داشته باشد و در صورت ،

 .شود جامنايینيز  رمپ
 .باشد مرت ۴۰تا  ۲۵ميتواند بني طبقه هر نقطه از هر از پيمايش برای رسيدن به فضای امن  فاصلهو حداقل  حداکثر .۲۵
 .فضای امن ميبايست به طور کامل به شبکه بارنده جمهز شود .۲۶
 از طريق آسانسور، پلکان و يا(  ینشان فضای امن ترجيحا بايد در مکانی جامنايی شود که دسرتسی نريو های آتش .۲۷

  .ممکن صورت پذيرد و کوتاهرتين زمان در راحرتينبه آن  )خودروهای باالبر 
 

 

  

  

  

  

  

  


