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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είδος ανελκυστήρα
Είδος κτιρίου
Τρόπος ανάρτησης
Ονοµαστικό φορτίο
Ονοµαστική ταχύτητα
Θέση µηχανοστασίου
∆ιαδροµή θαλάµου
Τύπος θαλάµου
Τύπος θυρών
Αυτοµατισµός πίνακα

Υδραυλικός χωρίς Μηχανοστάσιο
∆ηµόσιο κτίριο
HAI (έµµεση 1:2 πλάγια)
630 [Kg]
0,64 [m/s]
Κάτω
6500 [mm]
Πανοραµικός
Αυτόµατες 2-φυλλες BIG VIZION
Down Collective

Γενικά στοιχεία
Είδος ανελκυστήρα
Τύπος ανελκυστήρα
Ωφέλιµο φορτίο
Ταχύτητα µεταφοράς
Αριθµός στάσεων
Αριθµός θυρών
Αριθµός εισόδων θαλάµου
∆ιαδροµή

προσώπων
Υδραυλικός χωρίς Μηχανοστάσιο
630 κιλά / 8 άτοµα
0,64 m/s
2
2
1
6.500 m

Κινητήριος µηχανισµός
Μονάδα ισχύος
Τύπος µπλοκ βαλβίδων
Εργοστάσιο κατασκευής
Τύπος
Ισχύς κινητήρα
Αριθµός στροφών κινητήρα
Αριθµός ζεύξεων

Υδραυλικός
Κάτω απόληξη φρέατος
Ηλεκτρονική βαλβίδα µε µετρητή ροής
Εγχώριο
ΗΑΙ - έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο
11 kW
/min
/h

Συρµατόσχοινα
Αριθµός/διάµετρος
Τύπος
Σύνθεση

4 x 10 Φ
Warrington
6 x 19 FC 1770

Οδηγοί θαλάµου
Υλικό κατασκευής
∆ιαστάσεις
Απόσταση στηριγµάτων
Λίπανση
Ολισθητήρες

∆ιαστάσεις φρέατος Π x Β
Άνω απόληξη φρέατος
Κάτω απόληξη φρέατος
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Χαλύβδινοι διατοµής Τ
Χάλυβας St44
Τ89 x 62 x 16
Ανά 1,25m κατ' ελάχιστον σύµφωνα µε τη µελέτη
Αυτόµατοι λιπαντήρες
Πέδιλα ολίσθησης µικρού συντελεστή τριβής ή τροχοι
κύλισης
1,60m x 1,85m
2,70m
1,00m
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Θάλαµος
∆ιαστάσεις
Υλικό κατασκευής
Επένδυση τοιχωµάτων
Μπροστινοί λαµπάδες
Καθρέπτης
Οροφή

1,40m x 1,10m x 2,05m
Μεταλλικός από λαµαρίνα DKP γαλβανισµένη διπλά
αναδιπλωµένη στα σηµεία των ενώσεων και αντισκωριακά
προστατευµένη
Inox Satin-Τζάµι
Inox Satin 1,5mm
χωρίς

Εξαερισµός
∆άπεδο
Χειρολαβή

Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής συναρµολόγησης
Inox µε Plexiglas και µε spots
Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε µπαταρία και φορτωτή
διαρκείας 180 min
Φυσικός
Ελαστικό µε τάπες µαύρο
Στρογγυλή Φ38 Inox

Πόρτα θαλάµου
Τύπος
∆ιαστάσεις
Επένδυση

Αυτόµατη
2φυλλη τηλεσκοπική
0,90m x 2,00m
BIG VIZION

Ψευδοροφή
Φωτισµός ασφαλείας

∆ιατάξεις ασφάλειας

Πόρτες ορόφων
Τύπος
∆ιαστάσεις
Επένδυση
∆ιατάξεις ασφάλειας
Οικοδοµικό άνοιγµα
Πυραντοχη

Κοµβιοδόχος θαλάµου

Κοµβιοδόχος ορόφων

Ενδείξεις
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Φωτοκουρτίνα, κόντακτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Αυτόµατες
2φυλλη τηλεσκοπική
0,90m x 2,00m
BIG VIZION
Κοντακτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
(Βάσει επισυναπτόµενων σχεδίων)
120 λεπτά, Ε120 βάσει ΕΝ 81-58

Ο θάλαµος θα έχει κοµβιοδοχή µε κάλλυµα από πλάκα
ανοξείδωτου χάλυβα που θα περιλαµβάνει:
Button επιλογής ορόφων
Γραφή Braille (Α.Μ.Ε.Α.)
Button κώδωνα κινδύνου
Button ανοίγµατος/κλεισίµατος πόρτας
Ψηφιακό δέκτη θέσης/τόξα πορείας
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
Συσκευή αµφίδροµης επικοινωνίας σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΝ81-28

Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί µια κοµβιοδόχος µε κάλυµµα
από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει ένα button
κλήσης µε ενσωµατωµένα leds, ένα button για τους ακραίους
ορόφους
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαµο στο ισόγειο και στους ορόφους ενσωµατωµένος σε

3

5841/5185/Β10

κάθε προαναφερόµενη κοµβιοδόχο

Πίνακας αυτοµατισµού

Ηλεκτρονικός µε Microprocessors Full Collective Selective

Παροχή

230/400 V 50Hz

Κανονισµοί

European Lift Directive 95/16/EC
EN 81-2, EN 81-2/A2, EN 81-2/prA3,
EN 81-58, EN 81-28, EN 81-70 & prEN 81-21
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
Ο ανελκυστήρας έχει µελετηθεί και σχεδιαστεί σύµφωνα µε:
• την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ και
• το Πρότυπο EN 81-2:98: ‘ κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή
και εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων ‘
• το Πρότυπο EN 81-2/A2: ‘ Χώροι µηχανισµών και τροχαλιών ‘
• το Προσχέδιο Προτύπου ΕΝ 81-2/prΑ3
• το Πρότυπο ΕΝ 81-58: ‘∆οκιµές πυραντοχής θυρών
ανελκυστήρων ‘
• το Πρότυπο ΕΝ 81-70: ‘ Προσβασιµότητα ανελκυστήρα ‘
• το Πρότυπο ΕΝ 81-28: ‘ Συστήµατα αµφίδροµης επικοινωνίας ‘
• το Προσχέδιο Προτύπου prΕΝ 81-21: ‘ Νέοι ανελκυστήρες
προσώπων και φορτίων σε υφιστάµενα κτίρια ‘ .
Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να βεβαιώσει εγγράφως τη
συµβατότητα των υποσυστηµάτων του ανελκυστήρα και να προσκοµίσει δήλωση
συµµόρφωσης (EC declaration of conformity) στην οποία βεβαιώνεται ότι ο
ανελκυστήρας είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία
Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ. Επιπρόσθετα ο ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή από πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας
σύµφωνα µε την οδηγία 95/16/ΕΚ (module H).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Η κατασκευή των υλικών του κινητήριου µηχανισµού πρέπει να γίνει από τον
ίδιο κατασκευαστή για λόγους συµβατότητας κατασκευαστικών χαρακτηριστικών. Για
τα ειδικά χαρακτηριστικά των υλικών, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
2.1.

Ανυψωτική µονάδα (Έµβολο και Κύλινδρος)

Το έµβολο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοσωλήνα St52 χωρίς ραφή
(κατασκευή βάσει ΕΝ 10305-1, ΕΝ 10305-2). Το κάτω άκρο του εµβόλου πρέπει να
είναι κλειστό µε µεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει κατεργασία απόσβεσης
(απαλού σταµατήµατος) κατά τον τερµατισµό του εµβόλου προς τα πάνω. Το άνω
άκρο του εµβόλου θα φέρει µεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει διαµόρφωση σε
σπείρωµα, για την στερέωση των υπερκείµενων µηχανισµών (σασί ή τροχαλία). Ο
κορµός του εµβόλου θα λειανθεί περιµετρικά ώστε να επιτευχθεί απόλυτα λεία
επιφάνεια. Η λείανση πρέπει να γίνει µε µηχανή Honing, ώστε να επιλεγεί η απόλυτα
κυκλική (χωρίς οβάλ) διατοµή του σωλήνα. Η αποδεκτή τραχύτητα είναι από 3 έως
4,5 µm.
Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνα St52
(κατασκευή βάσει DIN 2458, DIN 1626). Το κάτω άκρο του θα είναι κλειστό µε
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µεταλλική φλάντζα, η οποία στην κάτω επιφάνεια θα έχει υποδοµή για το
κεντράρισµα του συγκροτήµατος κατά την εγκατάσταση. Το άνω άκρο του θα φέρει
κοχλιωτή κεφαλή, επί της οποίας θα βρίσκονται οι δακτύλιοι ολίσθησης (κουζινέτα)
και δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ένας για αποτροπή της διέλευσης του
λαδιού προς τα έξω (τσιµούχα) και ένας για την αποφυγή εισόδου ξένων σωµατιδίων
µέσα στον κύλινδρο (ξύστρα).
Το συγκρότηµα εµβόλου-κυλίνδρου θα πρέπει να δοκιµαστεί σε πίεση 100
bar, και για τη δοκιµή αυτή θα φέρει ανάλογη βεβαίωση του κατασκευαστή.
Στο σηµείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου προσαρµόζεται υδραυλική αρπάγη
(βαλβίδα ασφαλείας), που ενεργοποιείται σε περίπτωση θραύσης των σωληνώσεων.
Στο σηµείο τροφοδοσίας της βαλβίδας ασφαλείας θα προσαρµοστεί µε
κοχλίωση ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως που θα φθάνει µέχρι τη µονάδα
ισχύος. Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως µαζί µε τα ρακόρ θα δοκιµαστεί σε
πίεση κατ’ ελάχιστο πενταπλάσια της πίεσης λειτουργίας για 20 δευτερόλεπτα. Για τη
δοκιµή αυτή θα φέρει βεβαίωση του κατασκευαστή. Η επωνυµία του κατασκευαστή
και η πίεση δοκιµής θα χαραχτούν στο άκρο του ελαστικού σωλήνα.

2.2.

Μονάδα ισχύος

Η µονάδα ισχύος, είναι υπεύθυνη για την πίεση του λαδιού και τον έλεγχο της
ροής του, και αποτελείται από τα εξής µέρη:
Το δοχείο λαδιού (δεξαµενή), το οποίο είναι συγκολλητό και
κατασκευασµένο από χαλύβδινη λαµαρίνα. Η χωρητικότητα σε λάδι είναι τόση, ώστε
το συγκρότηµα αντλίας-κινητήρα να παραµένει εµβαπτισµένο σε όλες τις φάσεις της
λειτουργίας του ανελκυστήρα.
Την κοχλιωτή αντλία η οποία αποτελείται από τρεις ατέρµονες κοχλίες για
σταθερή παροχή και χαµηλή στάθµη θορύβου.
Τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος είναι τριφασικός, ασύγχρονος και συνδέεται
απευθείας µε την αντλία. Η κατασκευή του είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε να είναι
αυτολίπαντος για να µειώνονται οι απώλειες ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος.
Το συγκρότηµα βαλβίδων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα
κίνησης του θαλάµου. Το συγκρότηµα βαλβίδων θα είναι ηλεκτρονικού τύπου µε
ενσωµατωµένο µετρητή ροής. Οι ρυθµίσεις των βαλβίδων για την άνοδο και την
κάθοδο και για επιταχύνσεις επιβραδύνσεις, θα είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και θα
επιτυγχάνουν ακρίβεια σταµατήµατος του θαλάµου ±10 mm από το επίπεδο της
στάσης. Η κίνηση του θαλάµου θα πρέπει να µην επηρεάζεται από τη θερµοκρασία
του λαδιού σε εύρος θερµοκρασιών από 12ο C έως 60ο C. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η θερµοκρασία του λαδιού είναι εκτός των τιµών αυτών είναι απαραίτητη η
χρήση θερµαντικού ή ψύκτη λαδιού ανάλογα. Η βάνα είναι σφαιρική και αντέχει σε
πίεση πενταπλάσια από την πίεση λειτουργίας.
Η µετάδοση κραδασµών και θορύβου ελαχιστοποιείται µε την τοποθέτηση
αντικραδασµικών συνδέσµων στα σηµεία στήριξης του κινητήρα επί του δοχείου
λαδιού καθώς επίσης και µε την τοποθέτηση εσωτερικού ελαστικού σωλήνα ή
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σιγαστήρα για την απόσβεση των παλµών της αντλίας. Ο θόρυβος δεν θα υπερβαίνει
τα 63 dB σε απόσταση 1 µέτρου από το δοχείο, και αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί
από τον κατασκευαστή µε παράλληλη προσκόµιση των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων.

2.2.1. Θέση µονάδας ισχύος
Η µονάδα ισχύος τοποθετείται είτε στο κάτω µέρος ερµαρίου εκτός φρεατίου,
είτε στον πυθµένα του φρεατίου (κάτω απόληξη) σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΝ 81-2/Α2.
Το ερµάριο στο κάτω µέρος του οποίου τοποθετείται η µονάδα ισχύος είναι
κατασκευασµένο από αδιάτρητα τοιχώµατα, τα οποία διαθέτουν ανοίγµατα
εξαερισµού για την διαφυγή αερίων και καπνού σε περίπτωση φωτιάς, ανοίγµατα για
την σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων του ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος
τοποθετείται στο άνω µέρος του ερµαρίου, καθώς και ανοίγµατα στο µέσον των
πλαϊνών τοιχωµάτων του, για τη διέλευση του ελαστικού σωλήνα σύνδεσης µπλοκ
βαλβίδων µε το έµβολο. Τα τοιχώµατα του κάτω τµήµατος του δοχείου παρέχουν
υδατοστεγανότητα για την προστασία της διαρροής λαδιού στον περιβάλλοντα χώρο
σε περίπτωση διαρροής της δεξαµενής λαδιού. Οι πόρτες ασφαλίζονται µε τη χρήση
κλειδιού και ανοίγουν εξωτερικά του ερµαρίου. Η επανασφάλιση των πορτών στην
κλειστή θέση γίνεται χωρίς τη χρήση κλειδιού. Στο εσωτερικό του ερµαρίου υπάρχει
χειροκίνητος φωτισµός καθώς επίσης και ρευµατοδότης 220V για την τροφοδοσία
συσκευών και τη διενέργεια εργασιών συντήρησης.
Η εγκατάσταση της µονάδας ισχύος στον πυθµένα του φρεατίου
πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση του δοχείου επί του πυθµένα και µε σχετική
επαφή µε τον απέναντι της πόρτας της κατώτατης στάσης τοίχου του φρέατος.
Ταυτόχρονα όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα και ο πίνακας τοποθετούνται σε ερµάριο το
οποίο στερεώνεται δίπλα από την πόρτα ορόφου της κατώτατης στάσης. Στο κάτω
µέρος αυτού του ερµαρίου τοποθετείται κατάλληλη υδραυλική διάταξη µέσω της
οποίας εξασφαλίζεται η δυνατότητα κίνησης ανόδου ή καθόδου του ανελκυστήρα
µέσω χειραντλίας, καθώς επίσης και χειροκίνητου απεγκλωβισµού µέσω ειδικού
κοµβίου. Η πόρτα του ερµαρίου ασφαλίζει µε κλειδαριά, ξεκλείδωµα της οποίας
επιτρέπει το άνοιγµα της εξωτερικά του ερµαρίου. Η επαναφορά και επανασφάλιση
της πόρτας στην κλειστή θέση γίνεται µε ελατήριο και χωρίς την χρήση κλειδιού
αντίστοιχα. Στο εσωτερικό του ερµαρίου υπάρχει χειροκίνητος φωτισµός καθώς
επίσης και ρευµατοδότης 220V για την τροφοδοσία συσκευών και τη διενέργεια
εργασιών συντήρησης.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ
3.1

Θάλαµος

Το δάπεδο του θαλάµου θα είναι κατασκευασµένο από δοκούς
µορφοσιδήρου, ικανής διατοµής για να παραλάβει τις αντίστοιχες φορτίσεις, µε την
µέγιστη δυνατή ακαµψία. Πάνω στο δάπεδο θα υπάρχει στρώση MDF πάχους 30
mm και στο πάνω µέρος του, θα υπάρχει η τελική επίστρωση µε υλικό που είναι
κατάλληλο για τη συγκεκριµένη χρήση του ανελκυστήρα.
Τα πλευρικά τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από φύλλα
γαλβανιζέ λαµαρίνας µε διπλή αναδίπλωση στο σηµεία ενώσεων. Πάνω στα
γαλβανιζέ φύλλα, θα είναι προσαρµοσµένη η τελική επένδυση των πλαϊνών (τζάµι).
Όλη η εσωτερική επιφάνεια του θαλάµου πρέπει να είναι λεία, και οι τυχόν προεξοχές
να έχουν την κατάλληλη λοξότµηση προς αποφυγή τραυµατισµών.
Όλα τα ανοξείδωτα µέρη του θαλάµου θα είναι κατασκευασµένα από υλικό
AISI 304 (αντιµαγνητικό). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε θάλαµο
κατασκευασµένο εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτη ή πλαστικοποιηµένη λαµαρίνα,
έκαστο πλαϊνό φύλλο φέρει στην εξωτερική επιφάνεια του, κατάλληλο ηχοµονωτικό
υλικό (antidrum) σε όλο του το ύψος.
Κατάλληλα ανοίγµατα θα εξασφαλίζουν τον αερισµό του θαλάµου, στο πάνω
και στο κάτω µέρος του.
Η στερέωση του θαλάµου πάνω στο πλαίσιο αναρτήσεως του (σασί), θα
πρέπει να γίνεται εξ΄ολοκλήρου µε κοχλιοσυνδέσεις. Στην οροφή του θαλάµου θα
υπάρχει κάγκελο για την προστασία του συντηρητή. Το κάγκελο στο κάτω µέρος θα
φέρει προφυλακτήρα ούτως ώστε να εµποδίζεται η πτώση εργαλείων ή υλικών µέσα
στο φρεάτιο.
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του θαλάµου θα είναι έτοιµος προς
εγκατάσταση.
3.2

Πόρτες (θαλάµου και ορόφων)

Οι θύρες είναι αυτόµατες στη λειτουργία τους και φέρουν όλες τις
απαραίτητες επαφές ασφαλείας. Η λειτουργία του µηχανισµού είναι ηλεκτρονικά
ελεγχόµενη µέσω VVVF-INVERTER. Σε ξεχωριστή ηλεκτρονική πλακέτα υπάρχει ο
µηχανισµός απεγκλωβισµού της πόρτας του θαλάµου που εµπεριέχει συστοιχία
επαναφορτιζόµενων µπαταριών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγµα των θυρών
σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Η δυνατότητα των µπαταριών είναι 15πλάσια της
απαιτούµενης για ένα άνοιγµα θυρών. Στην πόρτα θαλάµου είναι τοποθετηµένη
φωτοκουρτίνα (δέσµη φωτοκυττάρων) η οποία σε περίπτωση που ανιχνεύσει
εµπόδιο στην κίνηση κλεισίµατος της πόρτας, την επαναφέρει στην αρχική της
ανοιχτή θέση.
Οι πόρτες είναι κατασκευασµένες από λαµαρίνα γαλβανιζέ κατάλληλου
πάχους έτσι ώστε να έχουν την απαραίτητη στιβαρότητα. Όλες οι λαµαρίνες είναι
ηλεκτροστατικά βαµµένες (πούδρα) προκειµένου να έχουν επαρκή αντισκωριακή
προστασία. Σε περίπτωση ανοξείδωτης επένδυσης, αυτή πρέπει να γίνεται µε χρήση
µη µαγνητικού ανοξείδωτου υλικού. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να
πιστοποιήσει τη χρήση µη µαγνητικού ανοξείδωτου (AISI 304).
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Οι θύρες ορόφου οφείλουν να είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για
πυραντοχή 120 λεπτών (Ε120) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-58. Ο κατασκευαστής
οφείλει να προσκοµίσει τα σχετικά πιστοποιητικά πυραντοχής.
3.3

Πλαίσιο ανάρτησης

Το πλαίσιο ανάρτησης κατασκευάζεται από λαµαρίνα ή δοκούς κατάλληλης
διατοµής, συγκολλητά στα κυριότερα σηµεία φόρτισής του και διαµορφωµένο έτσι
ώστε να διοχετεύεται η ροή δυνάµεων (φορτίσεων) µε τον ορθότερο δυνατό τρόπο,
ώστε να παρουσιάζει τη µέγιστη δυνατή ακαµψία.
Ο πρόβολος του πλαισίου ανάρτησης (πιρούνι) φέρει στο σηµείο σύνδεσης
µε το πλαϊνό ειδικές ενισχύσεις για την επαρκή αντοχή του. Η δοκός πρόσδεσης των
συρµατόσχοινων φέρει ένα σηµείο ανάρτησης δεξιά του εµβόλου. Η ανάρτηση ου
πλαισίου πραγµατοποιείται µε 3, 4 ή 5 συρµατόσχοινα ανάλογα µε το συνολικό
αναρτώµενο φορτίο του ανελκυστήρα.
Η οδήγηση του πλαισίου γίνεται µε ολισθητήρες ειδικού µίγµατος πολυµερών
υλικών µε τον ελάχιστο συντελεστή τριβής για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Στο άνω µέρος του πλαισίου υπάρχουν ειδικά ενισχυµένα ελάσµατα για το
δέσιµο της οροφής του θαλάµου µε αυτό.
Στο κάτω µέρος του πλαϊνού προσαρµόζεται η συσκευή αρπάγης ακαριαίας ή
προοδευτικής πέδησης, η οποία ενεργοποιείται µε την χαλάρωση ενός τυχόντος
συρµατόσχοινου. Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί η αρπάγη, µέσω
κατάλληλα τοποθετηµένου διακόπτη, βγαίνει εκτός λειτουργίας ο πίνακας και η
εγκατάσταση επανέρχεται σε λειτουργία µόνο όταν ο µηχανισµός αρπάγης επανέλθει
στην κανονική του θέση.
Το δέσιµο του θαλάµου στο κάτω µέρος γίνεται πάνω στο πιρούνι µε 4 ή 6
ειδικά στηρίγµατα, τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σηµείο
επαφής του πατώµατος του θαλάµου µε το πιρούνι. Τα στηρίγµατα αυτά φέρουν
ειδικές οδοντωτές κλέµες για την στήριξη των UPN του πατώµατος του θαλάµου. Η
στήριξη στο άνω µέρος γίνεται µε γωνίες οι οποίες ρυθµίζονται συρταρωτά και
βιδώνονται µε τετράγωνα παξιµάδια στο άνω πι του πλαισίου και στην οροφή του
θαλάµου.
3.4

Συγκρότηµα τροχαλίας

Ο ανελκυστήρας διαθέτει τροχαλία που τοποθετείται στο πάνω µέρος του
εµβόλου. Για την αποφυγή της εκτροπής των συρµατόσχοινων από τα κανάλια
τοποθετούνται 2 ασφαλιστικοί άξονες, ενώ για την αποφυγή τραυµατισµών και
εισχώρησης ξένων σωµάτων µεταξύ συρµατόσχοινων και του µαντεµιού η τροχαλία
φέρει προφυλακτήρες και από τις δύο πλευρές.
3.5

Οδηγοί

Οι οδηγοί µέσα στους οποίους κινείται το πλαίσιο ανάρτησης είναι
κατασκευασµένοι από χάλυβα St44, έχουν επιµελώς κατεργασµένη την επιφάνεια
ολισθήσεως (πλανιάρισµα) και η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε ειδικές µεταλλικές
πλάκες (φλάντζες) µέσω κοχλιών. Η στήριξη των οδηγών επί των τοιχωµάτων του
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φρέατος θα γίνεται σε απόσταση µικρότερη από 1,5 m (εκτός αν η µελέτη
υποδεικνύει µικρότερη απόσταση) µε στηρίγµατα σχεδιασµένα έτσι ώστε να
επιτρέπουν την κατά µήκος διαστολή των οδηγών. Τα πάνω άκρα των οδηγών θα
είναι ελεύθερα να παραλαµβάνουν τις συστολές και διαστολές. Ο έλεγχος της
αντοχής των οδηγών γίνεται σε σύνθετη καταπόνηση κάµψης και λυγισµού.

KEΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.1

Πίνακας αυτοµατισµού

Ο πίνακας αυτοµατισµού βρίσκεται είτε σε ερµάριο δίπλα από την πόρτα
ορόφου της κατώτατης στάσης είτε στο άνω µέρος ερµαρίου εκτός φρεατίου. Είναι
εφοδιασµένος µε ηλεκτρονικό επεξεργαστή νέας γενιάς και προορίζεται αποκλειστικά
και µόνο για χρήση σε ανελκυστήρα. Στην κεντρική πλακέτα υπάρχει επίσης
ενσωµατωµένο χειριστήριο µε οθόνη δύο σειρών και ελληνικό menu, το οποίο
παρέχει τη δυνατότητα τόσο του προγραµµατισµού των παραµέτρων λειτουργίας
όσο και της διάγνωσης των τυχόν σφαλµάτων. Στο κάτω µέρος του πίνακα
βρίσκονται οι κλέµες ισχύος στις οποίες συνδέονται η τριφασική και η µονοφασική
παροχή καθώς και οι υπόλοιπες βοηθητικές διασυνδέσεις του αυτοµατισµού. Η
διαδοχή των φάσεων καθώς και το επίπεδο της τάσης ελέγχεται από έναν επιτηρητή
φάσεων. Οι βασικές πλακέτες του πίνακα είναι α. Η κεντρική, επάνω στην οποία
βρίσκονται ο επεξεργαστής (µε το αντίστοιχο πρόγραµµα λειτουργίας) β. Η πλακέτα
ισοστάθµισης (διόρθωσης) γ. Η πλακέτα απεγκλωβισµού και άλλες µικρές πλακέτες
βοηθητικών λειτουργιών. Ανάλογα µε τον τρόπο εκκίνησης του κινητήρα, στον
πίνακα περιλαµβάνονται 1 ή 3 ηλεκτρονόµοι κατάλληλης ισχύος (για απευθείας, soft
starter και Υ-∆ αντίστοιχα), οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι διακόπτες της τροφοδοσίας
του κινητήρα. Στο κάτω µέρος του πίνακα βρίσκονται κλεµοσειρές προσηµασµένες
µε αυτοκόλλητα στις οποίες συνδέονται µε φίσες τα καλώδια της έτοιµης ηλεκτρικής
εγκατάστασης. Κάθε πίνακας συνοδεύεται από αναλυτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.
4.2

Καλωδίωση

Η καλωδίωση περιλαµβάνει όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι απαραίτητο
για τον ανελκυστήρα και βρίσκεται εκτός του πίνακα. Οι διαστάσεις των καλωδίων
είναι υπολογισµένες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ενώ παράλληλα
πληρούν τους αντίστοιχους κανονισµούς. Φέρουν σε εµφανή σηµεία αυτοκόλλητα
ανάλογα µε την χρήση και τον τρόπο σύνδεσής τους τα οποία υποδεικνύουν στον
τεχνικό τα σηµεία συναρµογής τους εξοικονοµώντας του πολύτιµο χρόνο. Εκτός των
καλωδίων, στην έτοιµη ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνεται το χειριστήριο
συντήρησης το οποίο τοποθετείται στην οροφή του θαλάµου και επιτελεί παράλληλα
το ρόλο διακλαδωτήρα όλων των συνδέσεων που αφορούν το θάλαµο. Η έτοιµη
ηλεκτρική συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και από
πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο. Το πακέτο της προκαλωδίωσης πριν συσκευαστεί
διασυνδέεται σε ειδικό προσοµοιωτή µαζί µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα της ίδιας
παραγγελίας (πίνακας, κοµβιοδόχοι) και ελέγχεται για την οµαλή του λειτουργία.
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4.3

Κοµβιοδόχοι

Η κοµβιοδόχες του θαλάµου περιλαµβάνει, εκτός από τα κοµβία κλήσης, το
display ενδείξεων (lcd ή απλό), φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπέρβαρου και πλήρους
φορτίου, κοµβίο ανοίγµατος θυρών, κοµβίο κλεισίµατος θυρών. Επίσης περιέχεται
σύστηµα αµφίδροµης φωνητικής επικοινωνίας για την υποστήριξη επιβατών σε
περίπτωση απεγκλωβισµού, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-28, καθώς και διάταξη
φωτισµού ασφαλείας, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Η
κοµβιοδόχος φέρει πινακίδα µε τα εξής στοιχεία:
•

τον κατασκευαστή / εγκαταστάτη

•

το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα

•

το ονοµαστικό φορτίο / αριθµό ατόµων

•

λογότυπο γνησιότητας εξαρτηµάτων

•

Σήµανση CE

Οι κοµβιοδόχοι ορόφων περιλαµβάνουν το κοµβίο κλήσης καθώς και display
ενδείξεων.
Όλα τα κοµβία φέρουν και ανάγλυφη γραφή (TACTILE) των ενδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ
Για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σε φρεάτιο µε (πάνω ή/και κάτω)
χαµηλές απολήξεις, απαιτούνται επιπρόσθετα συστήµατα ασφαλείας. Τα συστήµατα
ασφαλείας, παρέχονται κατά περίπτωση, και απαρτίζονται από µηχανισµού για την
ασφαλή εκτέλεση της συντήρησης, ποδιά ειδικής κατασκευής, αναδιπλούµενο
κάγκελο και επιπρόσθετες ηλεκτρικές επαφές θυρών ορόφων. Ανάλογα µε τη θέση
της χαµηλής απόληξης τοποθετούνται τα αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας. Οι
επιπρόσθετες ηλεκτρικές επαφές θυρών τοποθετούνται σε κάθε πιθανό συνδυασµό
χαµηλών απολήξεων, ώστε να προστατευθεί το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό κατά
την πρόσβασή του στο φρεάτιο από πιθανή κίνηση του ανελκυστήρα.
5.1

Φρεάτια µε κάτω χαµηλή απόληξη

Σε φρεάτια µε κάτω χαµηλή απόληξη τοποθετείται χειροκίνητος
µηχανισµός για την εξασφάλιση του απαιτούµενου χώρου για τη διενεργεί εργασιών.
Η θέση του µηχανισµού είναι ηλεκτρικά ελεγχόµενη τόσο στην κλειστή, όσο και στην
ανοιχτή θέση και έχει δυνατότητα να ενεργοποιείται από εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό, χωρίς την είσοδό του στο χώρο του φρεατίου.
Για την εξασφάλιση ασφαλούς απεγκλωβισµού τοποθετείται ποδιά ειδικής
κατασκευής µε δυνατότητα µείωσης του µήκους της κατά την προσέγγιση της
κατώτερης στάσης. Κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα εξασφαλίζεται η διατήρηση
της ποδιάς σε πλήρη ανάπτυξη και ελέγχεται µε ηλεκτρικό τρόπο για περίπτωση
δυσλειτουργίας της. Σε περίπτωση που δεν διασφαλίζεται ο ασφαλής
απεγκλωβισµός εξαιτίας της ποδιάς, ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας.
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5.2

Φρεάτια µε πάνω χαµηλή απόληξη

Για να εξασφαλιστεί ο επαρκής χώρος για τον εγκαταστάτη στην οροφή του
θαλάµου ελέγχεται η θέση του θαλάµου ηλεκτρικά ώστε να µην επιτραπεί η άνοδος
του θαλάµου πέρα από συγκεκριµένη θέση. Για την προστασία του εγκαταστάτη από
πτώση του από την οροφή του θαλάµου απαιτείται η τοποθέτηση κάγκελου το οποίο
να έχει δυνατότητα να αναδιπλώνει, όταν δεν χρησιµοποιείται, στην οροφή του
θαλάµου. Η θέση του κάγκελου ελέγχεται ηλεκτρικά και µόνο όταν εξασφαλίζεται ότι
είναι σε όρθια θέση, επιτρέπεται να κινηθεί ο θάλαµος από την κοµβιοδόχο
συντήρησης στην οροφή του θαλάµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΑ
Το σύνολο των υλικών του ανελκυστήρα παραδίδεται από τον κατασκευαστή
σε κατάλληλη συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται από χτυπήµατα κατά τη
µεταφορά, αποθήκευση.
Οι συγκολλήσεις γίνονται από προσωπικό το οποίο είναι πιστοποιηµένο
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 287-1, διαδικασία 135 (MAG) και εφόσον γίνονται από
µηχανήµατα σύµφωνα µε το ΕΝ 288-3, διαδικασία 135 (MAG) Automatic Type
WR132.
Ο κατασκευαστής παραδίδει µαζί µε τα υλικά πλήρη τεχνικό φάκελο µε
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις δοκιµής, εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγίες συναρµολόγησης,
τοµή και κάτοψη εγκατάστασης.
Πιστοποιητικά απαιτούνται για τα παρακάτω εξαρτήµατα ασφαλείας:
 Κλειδαριές θυρών ορόφου.
 Συσκευή αρπάγης.
 Προσκρουστήρες .
 Βαλβίδα ασφαλείας.
 Πλακέτα επανισοστάθµισης.
 Περιοριστής ταχύτητας (εφόσον χρησιµοποιείται).
Επιπρόσθετα απαιτούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης
ποιότητας σύµφωνα µε την οδηγία 95/16ΕΚ (module H) για το σύνολο
του ανελκυστήρα.
 Βεβαίωση συµµόρφωσης συνοδευόµενη από πιστοποιητικό δοκιµών
πυραντοχής θυρών ορόφου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-58.
 Βεβαίωση συµµόρφωσης όσον αφορά την συσκευή αµφίδροµης
επικοινωνίας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ81-28.
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