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1. ΑΝΤΛΙΕΣ 

1.1. Γενικές Απαιτήσεις 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προμήθεια, εγκατάσταση, 
δοκιμή και θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού άντλησης. Οι αντλίες θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6, ISO EN 9906 
Παράρτ. Α, όσον αφορά τα ακάθαρτα και τα όμβρια / λύματα. 
 

1.2. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και Πρότυπα 

Βρετανικά Πρότυπα (BS) 
499 Μέθοδοι δοκιμών - Αντλίες 
4082 Εξωτερικές διαστάσεις για κατακόρυφες φυγοκεντρικές αντλίες σε σειρά. 
5257 Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής αναρρόφησης.  
5316 Δοκιμές παραλαβής για αντλίες φυγοκεντρικές, μικτής ροής και αξονικής 
 ροής. 
 
Γερμανικό Ινστιτούτο (DIN) 
1944 Δοκιμές παραλαβής φυγοκεντρικών αντλιών (κανονισμοί VDI για  
 φυγοκεντρικές αντλίες). 
4325 Δοκιμές παραλαβής αντλιών αποθήκευσης., σύμβολα, μονάδες. 
45635 Μετρήσεις θορύβου. 
622 Αντιτριβικοί (ANTIFRICTION) τριβείς. 
3760 Δακτυλιοειδείς στυπιοθλίπτες. 
24253 Φυγοκεντρικές αντλίες χαμηλής και μέσης πίεσης. 
2532 Μορφές και είδη φλαντζών. 
 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
2548 Αντλίες φυγοκεντρικές μικτής ροής και αξονικής ροής - Κώδικες δοκιμών  
  παραλαβής. 

1.3. Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων (ξηρής ή υγρής εγκατάστασης) 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιου τύπου εν ξηρώ κατάλληλες για όμβρια 
/ λύματα. Οι καμπύλες των αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
EN 9906 Παράρτ. Α. 
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-
GJL-250), μη εμφρασσόμενη, υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες 
στροφές, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις), για ομαλή διέλευση στερεών 
διαμέτρου τουλάχιστον 80 mm. Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που 
περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα / όμβρια). 
Η πτερωτή μπορεί να είναι είτε ημιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, με πλήρη 
πτερύγια (full vaned), τύπου καναλιού, μονοκάναλη ή ολιγοκάναλη ή vortex.  
Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη 
στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε 
περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 
1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης. 
Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για 
συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 
H αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το 
οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) 
είτε θα είναι εφοδιασμένη με ένα ενιαίο μπλόκ που θα περιλαμβάνει τους δύο 
μηχανικούς στυπιοθλίπτες διατεταγμένους εν σειρά, εγκιβωτισμένους σε κλειστό 
σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι μηχανικοί 
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στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο, απομονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της 
αντλίας. 
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη θάλαμο λαδιού για το σύστημα 
στεγανοποίησης του άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από 
το εξωτερικό μέρος της αντλίας. Το λάδι του συστήματος στεγανοποίησης δεν θα 
περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριμένο από το FDA ή άλλο 
διεθνή οργανισμό. Το λάδι θα μπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο 
κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς λάδι, 
χωρίς να προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 
Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο 
δρομέα, εδραζόμενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και 
ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία.  Η κλάση μόνωσης θα είναι 
τουλάχιστον F και ο βαθμός προστασίας IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης 
(κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 40οC. 
Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε 
ρητίνη, με το σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα 
διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία 
από την υπερθέρμανση. Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση 
πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται 
εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναγερμός. Η αντλία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατασκευαστή στα οποία θα 
συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt 
μονωμένους και επενδυμένους με μόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι 
αιωρούμενα, επαρκούς μήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης μέχρι 
το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το μήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να 
υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθμη σκυροδέματος του 
φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι μονοκόμματα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες 
και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει 
να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες  καταιγισμού νερού (IP 65). 
Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο, με 
στυπιοθλίπτη, που θα εμποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 
 
Η ψύξη του κινητήρα της αντλίας θα γίνεται με σύστημα ενεργής ψύξης, που θα 
περιλαμβάνει ερμητικά κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωμα μανδύα ψύξης με υγρό 
μίγμα νερού-γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο ψυκτικό μέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας 
του ψυκτικού και εναλλάκτη θερμότητας που θα ψύχεται από το αντλούμενο υγρό. 
Εναλλακτικά ο κινητήρας θα βρίσκεται σε θάλαμο πληρωμένο με ειδικό ιατρικό 
ψυκτικό λάδι (medical white oil) το οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα που θα 
περιλαμβάνει εναλλάκτη. Σε αντλίες με μέγεθος μεγαλύτερο από DN 80, η 
ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα είναι εξαναγκασμένη. 
Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία 
της αντλίας σε περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο 
ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα 
γίνεται αποδεκτό. 
Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα με στεγανή 
Φλάντζα) και τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey 
cast iron) ή ελατό σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-
200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN-GJS-500.7), με λείες επιφάνειες 
ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες 
και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), 
ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης ποιότητας. 
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Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες με το 
σώμα της αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται μόνιμα 
ανοξείδωτη αλυσίδα ή συρματόσχοινο σε προσπελάσιμο σημείο.  
Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά 
κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η 
συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των 
στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να 
απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. 
Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή 
στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγό ή οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωμένοι μέχρι το άνοιγμα  επίσκεψης του 
φρεατίου. H αντλία θα μπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαμο χωρίς να χρειάζεται 
να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει 
αρκετό μήκος αλυσίδας ή συρματόσχοινου, που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την 
αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 

Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), 
προμήθεια του κατασκευαστή, μέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό 
αναρρόφησης. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος η 
καμπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα είναι επίσης προμήθεια του κατασκευαστή. 
Εναλλακτικά επιτρέπεται η έδραση της αντλίας ξηρής εγκατάστασης σε βάση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

1.4. Φορητές αντλίες αποστράγγισης 

Σε ξηρούς θαλάμους αντλιοστασίων και όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί αντλία 
αποστράγγισης.  
Η αντλία θα είναι ελεύθερα στηριζόμενη, σε ειδική βάση, κατακόρυφη, υποβρύχιου 
τύπου, κατάλληλη για την άντληση λυμάτων και ακαθάρτων καθώς και για τις 
αποστραγγίσεις φρεατίων. Η αντλία αποστράγγισης θα έχει καλώδιο επαρκούς 
μήκους, τελείως στεγανό. Ο σωλήνας εξόδου της αντλίας θα είναι γαλβανισμένος 
σιδηροσωλήνας βαρέους τύπου ή πλαστικός κατάλληλης πίεσης.  
Οι μονοφασικές αντλίες θα φέρουν ενσωματωμένο φλοτεροδιακόπτη.  
 

1.5. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Σε περίπτωση προκατασκευασμένου και τυποποιημένου αντλιοστασίου (βλ. 
Συμπληρωματικές Τ.Π. 2ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ), τα αντλητικά 
συγκροτήματα συμπεριλαμβάνονται την τιμή του αντλιοστασίου και δεν επιμετρώνται 
ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
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2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

 

2.1 Γενικά 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές 
λειτουργίας προκατασκευασμένου αντλιοστασίου ομβρίων με αντλίες ξηρής 
εγκατάστασης. 
 

2.2 Υλικά 

Τα προκατασκευασμένα αντλιοστάσια θα είναι απολύτως κλειστά και στεγανά. Θα 
είναι προκατασκευασμένα από HDPE, ή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 
316), ή από από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (GRP) ή από άλλο υλικό 
όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, το δε υλικό κατασκευής του θαλάμου θα έχει στατικώς 
φέρουσα ικανότητα. 
Κάθε αντλιοστάσιο θα αποτελείται από το εξωτερικό κυλινδρικό ή ορθογωνικό 
περίβλημα, μέσα στο οποίο θα υπάρχει σε κατάλληλη διάταξη, με την κατάλληλη 
διαμόρφωση και ενσωματωμένο, το απολύτως κλειστό και στεγανό δοχείο άφιξης και 
συλλογής των λυμάτων στο οποίο θα καταλήγει ο αγωγός προσαγωγής των 
ομβρίων.  
 
Μετά την είσοδο του αγωγού προσαγωγής θα εγκατασταθεί σύστημα διαχείρισης 
φερτών υλικών (μηχανικός αλεστής ή εφάμιλλο) και πρόσθετα θα περιλαμβάνεται 
εσχαροκάδος σε εφεδρεία, με διάκενα 50mm για να εγκατασταθεί στον υγρό θάλαμο 
συλλογής ομβρίων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος διαχείρισης φεργών 
υλικών. Ο εσχαρόκαδος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301  (AISI 304) και 
οδηγούς ανέλκυσης - καθέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316). 
Έξω από το δοχείο συλλογής και εσωτερικά του φρεατίου του αντλιοστασίου θα 
βρίσκεται ο ειδικά διαμορφωμένος ξηρός θάλαμος εγκατάστασης των αντλιών. 
 
Στην οροφή του δοχείου συλλογής και πάνω από τις θέσεις των θαλάμων 
συγκράτησης στερεών, θα υπάρχουν ανοίγματα με καπάκια από συνθετικό υλικό ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316), που θα στεγανοποιούνται απόλυτα 
στην οροφή του δοχείου συλλογής με Ο-rings, τα οποία σε περίπτωση ενδεχόμενης 
έμφραξης ή ανάγκης έκπλυσης του δοχείου συλλογής, θα επιτρέπουν την 
πρόσβαση. 
 
Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση και λειτουργία εν ξηρώ. Οι 
εγκατεστημένες αντλίες θα είναι δύο (2), με εφεδρεία 100%, δηλαδή η μία αντλία θα 
βρίσκεται πάντοτε σε κανονική λειτουργία και η δεύτερη σε αναμονή ως εφεδρεία, 
ενώ θα υπάρχει συνεχής, αυτόματη εναλλαγή της θέσης λειτουργίας τους, για 
ισοκατανομή του χρόνου λειτουργίας και ομοιόμορφη φθορά των αντλιών. Οι δύο 
εγκατεστημένες αντλίες θα είναι όμοιες και ισοδύναμες ανά αντλιοστάσιο. Για τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων αντλιών βλ. Τ.Π. 1ΑΝΤΛΙΕΣ.  
 
Η στέψη του προκατασκευασμένου αντλιοστασίου θα βρίσκεται στο επίπεδο του 
εδάφους. Το φρεάτιο θα είναι κλειστό και θα φέρει κατάλληλη επιβάσιμη οροφή, με 
άνοιγμα εισόδου πρόσβασης και απόλυτα στεγανοποιημένο χυτοσιδηρό κάλυμμα 
εισόδου κλάσης D400, το οποίο θα φέρει κλειδαριά. 
Η πρόσβαση και κατάβαση στο αντλιοστάσιο θα γίνεται μέσω σκάλας ασφαλείας, η 
οποία θα στηρίζεται στο εσωτερικό τοίχωμα του φρεατίου και θα οδεύει κατακόρυφα, 
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παράλληλα προς το τοίχωμα. Η σκάλα θα φέρει βοηθητικές μπάρες στο άνω μέρος 
της, για την διευκόλυνση της κατάβασης και ανάβασης.  
 
Ο θάλαμος εγκατάστασης των αντλιών θα πρέπει να παραμένει καθαρός, στεγνός 
και χωρίς καθόλου οσμές, έτσι ώστε τόσο η λειτουργία, η συντήρηση, καθώς και όλες 
οι υδραυλικές εργασίες να διεξάγονται κάτω από απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς 
συνθήκες. 
Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η εντολή για 
εκκίνηση και παύση λειτουργίας θα δίνεται από αισθητήριο στάθμης υδροστατικής 
πίεσης, τοποθετημένο στον υγρό θάλαμο συλλογής και διακόπτες στάθμης ως 
εξοπλισμός ασφαλείας για τον έλεγχο της στάθμης. Μετά από κάθε κύκλο λειτουργίας 
θα γίνεται αυτόματη κυκλική εναλλαγή της θέσης λειτουργίας των αντλιών. 
 
Το κάθε αντλιοστάσιο θα διαθέτει απαραίτητα, κατ’ ελάχιστο, τον εξής πρόσθετο 
εξοπλισμό: 

1. Αντλία αποστράγγισης ασφαλείας, εγκατεστημένη σε χωριστή λεκάνη - 
φρεάτιο στον χώρο του ξηρού μηχανοστασίου, επί του  πυθμένα αυτού. 

2. Δικλείδες απομόνωσης των γραμμών αναρρόφησης των αντλιών από τον 
υγρό θάλαμο, για την αποσύνδεση των αντλιών σε περίπτωση συντήρησης. 

3. Δικλείδες απομόνωσης των γραμμών κατάθλιψης. 
4. Δικλείδες αντεπιστροφής στη γραμμή κατάθλιψης, αμέσως μετά την έξοδο 

των αντλιών. 
5. Θάλαμο συλλογής και σωληνώσεις αερισμού και εξαερισμού του φρεατίου, με 

κάλυμμα προστασίας από βροχή και υγρασία. 
6. Αξονικό in-line ανεμιστήρα, επί του αγωγού εξαερισμού του ξηρού θαλάμου 

του αντλιοστασίου. 
7. Ηλεκτρολογικό πίνακα κίνησης, εξοπλισμένο με τριπολικό αυτόματο 

θερμομαγνητικό διακόπτη στην άφιξη και αυτόματους διακόπτες προστασίας 
κινητήρων στις αναχωρήσεις έκαστης αντλίας. 

8. Επιτηρητές τάσεως και θερμικά προστασίας κινητήρων για τις αντλίες. 
9. Ρυθμιστές συχνότητας λειτουργίας (frequency inverter), για κάθε αντλία. 
10. Σύστημα αυτοματισμού με δυνατότητα ασύρματης τηλεμετάδοσης και 

τηλεχειρισμού των δεδομένων λειτουργίας του αντλιοστασίου. Ο 
αυτοματισμός του αντλιοστασίου θα επιτρέπει επίσης την δυνατότητα 
παράλληλης λειτουργίας και των δύο αντλιών για την αντιμετώπισης 
παροχών εξαιρετικής αιχμής πέραν της παροχής σχεδιασμού. 

 

2.3 Εκτέλεση εργασιών 

Κατά την εγκατάστασή τους σε σταθερό έδαφος χωρίς υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 
δεν θα απαιτούνται οποιαδήποτε δομικά έργα ή άλλα έργα σκυροδέτησης, αλλά τα 
φρεάτια θα καθελκύονται σε σκαμμένο όρυγμα, θα τοποθετούνται με επικάθηση και 
θα ορθοσταθμίζονται κατακόρυφα στον ισοπεδωμένο πυθμένα, ενώ στη συνέχεια θα 
σταθεροποιούνται στατικά με εξωτερική επίχωση και συμπύκνωση, με χαλίκι 
μέγιστης κοκκομετρίας 8 mm. 
 
Κατά την εγκατάστασή τους σε έδαφος με υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, θα απαιτείται 
κατά περίπτωση περιορισμένο έργο σκυροδέτησης-θεμελίωσης, για την αντιστάθμιση 
της άνωσης που ασκείται από τον υδροφόρο, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες 
του προμηθευτικού οίκου του ανλτιοστασίου. Το έργο της σκυροδέτησης θεμελίωσης 
θα είναι ιδιαίτερα απλό, γιατί τα φρεάτια θα πρέπει να φέρουν από κατασκευής στην 
βάση τους στηρίγματα στήριξης των ράβδων χάλυβα οπλισμού του σκυροδέματος 
θεμελίωσης. 
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2.4 Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των προκατασκευασμένων αντλιοστασίων, θα γίνεται 
ανά τεμάχιο εγκατεστημένου εξοπλισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 
Τιμολογίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και 
φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, η εγκατάσταση του αντλιοστασίου 
(συμπεριλαμβανομένων των αντλητικών συγκροτημάτων και κάθε είδους εσωτερικών 
υδραυλικών εξαρτημάτων) σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, η μελέτη 
εφαρμογής του αντλιοστασίου από τον προμηθευτικό οίκο, η προμήθεια και 
εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του αντλιοστασίου και του συστήματος 
μετρήσεων και αυτοματισμού, η θέση σε λειτουργία του με τις απαραίτητες δοκιμές, 
καθώς και ότι άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
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3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
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    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Είδος ανελκυστήρα Υδραυλικός χωρίς Μηχανοστάσιο 
Είδος κτιρίου Δημόσιο κτίριο 
Τρόπος ανάρτησης HAI (έμμεση 1:2 πλάγια) 
Ονομαστικό φορτίο 630 [Kg] 
Ονομαστική ταχύτητα 0,64 [m/s] 
Θέση μηχανοστασίου   Κάτω 
Διαδρομή θαλάμου 6500 [mm] 
Τύπος θαλάμου  Πανοραμικός 
Τύπος θυρών Αυτόματες 2-φυλλες BIG VIZION 
Αυτοματισμός πίνακα Down Collective 
  
Γενικά στοιχεία  
Είδος ανελκυστήρα  προσώπων 
Τύπος ανελκυστήρα Υδραυλικός χωρίς Μηχανοστάσιο 
Ωφέλιμο φορτίο  630 κιλά / 8 άτομα 
Ταχύτητα μεταφοράς 0,64 m/s 
Αριθμός στάσεων 2 
Αριθμός θυρών 2 
Αριθμός εισόδων θαλάμου 1 
Διαδρομή 6.500 m 
  
Κινητήριος μηχανισμός Υδραυλικός 
Μονάδα ισχύος Κάτω απόληξη φρέατος 
Τύπος μπλοκ βαλβίδων Ηλεκτρονική βαλβίδα με μετρητή ροής 
Εργοστάσιο κατασκευής Εγχώριο 
Τύπος  ΗΑΙ - έμμεση ανάρτηση με ένα έμβολο 
Ισχύς κινητήρα 11 kW 
Αριθμός στροφών κινητήρα /min 
Αριθμός ζεύξεων /h 
  
Συρματόσχοινα  
Αριθμός/διάμετρος 4 x 10 Φ 
Τύπος Warrington 
Σύνθεση 6 x 19 FC 1770 
  
Οδηγοί θαλάμου Χαλύβδινοι διατομής Τ 
Υλικό κατασκευής Χάλυβας St44 
Διαστάσεις Τ89 x 62 x 16 
Απόσταση στηριγμάτων Ανά 1,25m κατ' ελάχιστον σύμφωνα με τη μελέτη 
Λίπανση Αυτόματοι λιπαντήρες 

Ολισθητήρες Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τριβής ή τροχοι 
κύλισης 

  
Διαστάσεις φρέατος Π x Β 1,60m x 1,85m 
Άνω απόληξη φρέατος 2,70m 
Κάτω απόληξη φρέατος 1,00m 
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Θάλαμος  
Διαστάσεις 1,40m x 1,10m x 2,05m 

Υλικό κατασκευής 
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά 
αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά 
προστατευμένη 

Επένδυση τοιχωμάτων Inox Satin-Τζάμι 
Μπροστινοί λαμπάδες Inox Satin 1,5mm 
Καθρέπτης χωρίς 

Οροφή 
Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής συναρμολόγησης 

Ψευδοροφή Inox με Plexiglas και με spots 

Φωτισμός ασφαλείας Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με μπαταρία και φορτωτή 
διαρκείας 180 min 

Εξαερισμός Φυσικός 
Δάπεδο Ελαστικό με τάπες μαύρο 
Χειρολαβή Στρογγυλή Φ38 Inox 
  
Πόρτα θαλάμου Αυτόματη 
Τύπος  2φυλλη τηλεσκοπική 
Διαστάσεις 0,90m x 2,00m 
Επένδυση BIG VIZION 

Διατάξεις ασφάλειας 
Φωτοκουρτίνα, κόντακτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές 

  
Πόρτες ορόφων Αυτόματες 
Τύπος  2φυλλη τηλεσκοπική 
Διαστάσεις 0,90m x 2,00m 
Επένδυση BIG VIZION 
Διατάξεις ασφάλειας Κοντακτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές 
Οικοδομικό άνοιγμα (Βάσει επισυναπτόμενων σχεδίων) 
Πυραντοχη 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 

Κομβιοδόχος θαλάμου 

Συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ81-28 

  

Κομβιοδόχος ορόφων 
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 

  
Ενδείξεις Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο 



«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
 

K:\A5841_a\cons\Tefhi\10_Tpro_loipes.doc                        14                                       5841/5809/B10 
 

θάλαμο στο ισόγειο και στους ορόφους ενσωματωμένος σε 
κάθε προαναφερόμενη κομβιοδόχο 

  

Πίνακας αυτοματισμού 
Ηλεκτρονικός με Microprocessors Full Collective Selective 

  
Παροχή 230/400 V 50Hz 
  

European Lift Directive 95/16/EC 
EN 81-2, EN 81-2/A2, EN 81-2/prA3, Κανονισμοί 

EN 81-58, EN 81-28, EN 81-70 & prEN 81-21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

 
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: ‘Δοκιμές 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 μεταλλική 
φλάντζα, η οποία στην κάτω επιφάνεια θα έχει υποδομή για το κεντράρισμα του 
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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 
σιγαστήρα για την απόσβεση των παλμών της αντλίας. Ο θόρυβος δεν θα υπερβαίνει 
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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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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 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 
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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. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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-Δ 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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