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Với thang máy có phòng máy:  

- Hố thang máy: hay còn gọi là thông thủy, được đặt dọc theo chiều cao của tòa nhà, 

xuyên suốt từ trên xuống dưới.  

- Phòng máy: đối với thang máy có phòng máy, thì phòng máy được bố trí trên đỉnh 

của giếng thang. 

- Hố PIT được bố trí dưới sàn thấp nhất của tòa nhà. ở đây được bố trí bộ phận giảm 

chấn, hệ thống điện, nút dừng khẩn… 

- Một số bộ phận khác được lắp kín trong Phòng máy và giếng thang: 

o Motor kéo 

o Hệ thống điều khiển thang máy 



o Ray dẫn hướng 

o Bộ hạn chế tốc độ 

o Cáp của bộ hạn chế tốc độ 

o Giảm chấn 

o Cửa cabin và cửa tầng 

o Cabin thang máy và đối trọng 

1. Motor kéo: bộ phận này thường được lắp ở trên đỉnh giếng thang. Motor kéo 

có tác dụng dẫn đồng hộp giảm tốc theo một tốc độ nhất định làm quay puly – 

thiết bị kéo cabin lên xuống 

2. Hệ thống điều khiển thang máy: là bộ phận chứa các thiết bị điện tử được lập 

trình điều khiển để đảm bảo thang máy hoạt động theo yêu cầu. 

3. Ray dẫn hướng: được lắp đặt dọc theo giếng thang để dẫn hướng cho cabin và 

đối trọng chuyển động dọc theo hố thang. Ray dẫn hướng đảm bảo cho đối 

trọng và cabin luôn nằm ở vị trí thiết kế của chúng trong hố thang máy và 

không bị dịch chuyển theo phương ngang tròn quá trình chuyển động. Ngoài 

ra dẫn hướng đảm bảo độ cứng để giữ trọng lượng cabin và tải trọng trong 

cabin tựa lên ray dẫn hướng cùng với các thành phần tải trọng động khi bộ 

hãm bảo hiểm làm việc (trong trường hợp đứt cáp hoặc cabin đi xuống với tốc 

độ lớn hơn giá trị cho phép). 

4. Bộ hạn chế tốc độ: hay còn gọi là thắng cơ. Bộ phận này có nhiệm vụ kẹp chặt 

cabin thang máy vào ray dẫn hướng khi cabin di chuyển quá tốc độ cho phép. 

5. Cáp của bộ hạn chế tốc độ: liên kết bộ hạn chế tốc độ với hệ thống tay đòn của 

bộ Hãm bảo hiểm và bộ căng cáp hạn chế tốc độ. Khi đứt cáp hoặc cáp trượt 

trên rãnh puli do không đủ ma sát mà cabin đi xuống vượt quá tốc độ cho 

phép, bộ hạn chế tốc độ tác động lên bộ Hãm bảo hiểm để dừng cabin tựa trên 

các Ray dẫn hướng trong giếng thang. Ở một số thang máy, bộ Hãm bảo hiểm 

và bộ phận hạn chế tốc độ còn được trang bị cho cả Đối trọng. 

6. Giảm chấn: là thiết bị được thiết kế ở dưới hố Pit. Bộ phận này có nhiệm vụ 

làm giá đỡ cho cabin khi các hệ thống đảm bảo an toàn khác đều không hoạt 

động 

7. Cửa cabin và cửa tầng: được thiết kế mở ra và đóng vào trơn tru nhất. Ngoài 

ra còn được tích hợp hệ thống chống kẹt cửa Photocell để đảm bảo an toàn 

trong trường hợp có vật cản khi cửa thang hoặc cửa tầng đang đóng 

8. Cabin là thiết bị chính trong thang máy đưa người sử dụng di chuyển theo yêu 

cầu. Là nơi cho phép người sử dụng đứng bên trong và điều khiển thang máy 

di chuyển theo ý muốn. 

9. Phần đối trọng: là thiết bị được thiết kế đối lập với cabin có nhiệm vụ dùng 

sức nặng để kéo cabin đi lên hoặc xuống. Bộ phận này kết hợp với máy kéo để 

đưa cabin lên xuống được dễ dàng. Đối trọng chuyển động đồng phẳng và di 

chuyển ngược chiều với Cabin. Đối trọng thường nặng hơn cabin khoảng 40% 

cabin khi đủ tải.  


