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Asansör Terimleri

Ani frenlemeli gÃ¼venlik tertibat1
K1lavuz raylar Ã¼zerindeki frenleme hareketi ani olan paraþÃ¼t sistemi
AraÃ§ asansÃ¶rÃ¼ (automobile elevator)
Kabini ticari olmayan motorlu araÃ§lar1 taþ1yacak boyutlarda yap1lm1þ asansÃ¶r.
AsansÃ¶r (elevator)
Boyutlar1 ve yap1m1 itibar1yla insanlar1 da iÃ§ine alacak bir kabini olan, tam dÃ¼þey
veya tam dÃ¼þey doðrultuya 15 dereceden daha az eðimli olabilen k1lavuz raylar aras1nda
belli duraklara insan ve yÃ¼k taþ1yan bir araÃ§t1r.
AsansÃ¶r boþluðu (elevator hoistway)
Kabin ve eðer varsa karþ1 að1rl1ð1n iÃ§inde hareket ettiði boþluktur. Bu boþluk; kuyu dibi,
kuyu duvarlar1 ve kuyu tavan1 ile s1n1rl1d1r.
AsansÃ¶r Kuyusu
Kabin ve varsa karþ1 að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1n1n iÃ§inde hareket ettiði boþluk. Bu
boþluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarlar1 ve kuyu tavan1 ile s1n1rl1d1r.
Beyan H1z1 (rated speed)
AsansÃ¶rÃ¼n tasar1mland1ð1, mt/sn olarak ifade edilen kabin h1z deðeri.
Beyan yÃ¼kÃ¼
AsansÃ¶rÃ¼n tasar1mland1ð1 taþ1ma yÃ¼kÃ¼ deðeri
Dengeleme Að1rl1ð1
Kabin að1rl1ð1n1n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ yada bir k1sm1n1 dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kÃ¼tle
Elektrik gÃ¼venlik zinciri
Seri olarak baðl1 olan elektirk gÃ¼venlik cihazlar1n1n tÃ¼mÃ¼
En kÃ¼Ã§Ã¼k halat kopma yÃ¼kÃ¼
Halat anma Ã§ap1n1n karesi ile, halat tellerinin anma dayan1m1 ve halat yap1s1na baðl1
bir katsay1n1n Ã§arp1m1na eþittir.
Etek
Kabin eþiði veya durak kap1s1 eþiðinden aþað1 doðru dÃ¼þey doðrultuda uzanan dÃ¼zgÃ¼n bir
k1s1md1r.
GÃ¼venlik Tertibat1 (safety gear)
Aþað1 doðru aþ1r1 h1z kazanma veya ask1 tertibat1n1n kopmas1 halinde devreye girerek kabin,
karþ1 að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1n1 frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.
H1z regÃ¼latÃ¶rÃ¼ (overspeed governor)
AsansÃ¶r belli bir h1za ulaþt1ð1nda tahrik tertibat1n1 devre d1þ1 b1rakan ve gerektiðinde
gÃ¼venlik tertibar1n1 Ã§al1þt1ran bir dÃ¼zen
0skelet
Kabin, karþ1 að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1n1 taþ1yan, ask1 halatlar1na baðlant1l1 metal
Ã§erÃ§eve. Bu iskelet kabin duvarlar1n1n bir parÃ§as1 da olabilir.
Kabin
AsansÃ¶rÃ¼n insan ve/veya yÃ¼kleri taþ1yan bir parÃ§as1
Kabin bÃ¼kÃ¼lgen kablosu
Kabin ile kumanda tablosu aras1ndaki baðlant1y1 saðlayan bÃ¼kÃ¼lgen kablo
Karþ1 að1rl1k
SÃ¼rtÃ¼nme ile tahriki saðlayan bir kÃ¼tle
Kaymal1 GÃ¼venlik Tertibat1
K1lavuz raylar1 etkileyerek frenleme etkisinin sÃ¼rtÃ¼nme ile gerÃ§ekleþtiði, kabin, karþ1
að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1nda meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir deðerde
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s1n1rland1r1lmas1 iÃ§in Ã¶zel Ã¶nlemlerin al1nd1ð1 bir gÃ¼venlik tertibat1.
K1lavuz Raylar
Kabin, karþ1 að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1na k1lavuzluk eden asansÃ¶r k1s1mlar1
Kilit AÃ§1lma BÃ¶lgesi
Durak kap1s1 kilidinin aÃ§1lmas1na izin verilebilmesi iÃ§in, kabin taban1n1n durak
seviyesinin alt1nda ve Ã¼stÃ¼nde bulunmas1 gereken bÃ¶lge
Kullan1c1
AsansÃ¶rden yararlanan kimse
Kullan1labilir Kabin alan1
DÃ¶þemeden 1 mt. yÃ¼kseklikte Ã¶lÃ§Ã¼len, asansÃ¶rÃ¼n Ã§al1þmas1 s1ras1nda yolcu ve
yÃ¼klerin yararlanabileceði alan.
Kuyu alt boþluðu
Kabinin gittiði en alt durak seviyesinin alt1ndaki asansÃ¶r kuyusu k1sm1
Kuyu Ã¼st boþluðu
Kabinin gittiði Ã¼st durak seviyesinin Ã¼stÃ¼ndeki asansÃ¶r kuyusu k1sm1
Lamine Cam : 2 veya daha fazla cam tabakas1ndan her birinin palstik bir madde ile
birleþtirilmesiyle meydana gelen gÃ¼venlik cam1
Makara dairesi
Tahrik makinas1n1n bulunmad1ð1, ancak makaralr1n bulunduðu, h1z regÃ¼latÃ¶rÃ¼ ve elektrik
tertibat1n1n bulunabileceði oda.
Makina dairesi
Makina veya makinalar1n bulunduðu oda
Otomatik seviyeleme
AsansÃ¶r durduktan sonra, yÃ¼kleme ve boþaltma s1ras1nda gerekirse birbirini takip eden
hareketlerle durma seviyesinin ayarlanmas1.
RegÃ¼latÃ¶r Halat1
Ask1 tertibat1n1n kopmas1 durumunda gÃ¼venlik tertibat1n1 Ã§al1þt1rmak iÃ§in kabin, karþ1
að1rl1k veya dengeleme að1rl1ð1na baðlanan yard1mc1 halat.Seviyeleme Durak seviyesinde durma
hassasiyetini iyileþtiren bir sistem.Â SÃ¼rtÃ¼nme tahrikli asansÃ¶Tahrik sistemi ask1
halatlar1yla tahrik kasnað1 kanallar1 aras1ndaki sÃ¼rtÃ¼nme kuvvetine dayanan asansÃ¶r.Â
Tahrik makinas1 Motor dahil olmak Ã¼zere, asansÃ¶rÃ¼n hareket etmesini ve durmas1n1
saðlayan makina. Â Tamburlu asansÃ¶r, zincirli asansÃ¶rÂ Â Zincirli asansÃ¶r, sÃ¼rtÃ¼nme
d1þ1 yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla as1l1 asansÃ¶r. Â Tampon Hidrolik veya
yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi saðlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir
durdurucu engel. Â YolcuAsansÃ¶r ile taþ1nan herhangi bir þah1s.
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