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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 

ην θεθάιαην 1 ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ αλειθπζηήξσλ 

θαη ηελ εμειηγκέλε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. Οη αλειθπζηήξεο είλαη ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ 

ηελ θαηαθφξπθε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη θνξηίσλ. Έηζη, κε ηνπο αλειθπζηήξεο, απνθεχγεηαη 

ε άλνδνο - θάζνδνο αηφκσλ ή θαη δηαθφξσλ θνξηίσλ απφ ηνλ έλα φξνθν ζηνλ άιιν, κέζσ ηνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ. 

 

 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κεγάιε - πεξίπνπ απφ 25 κέρξη 40 

ρξφληα. Δπίζεο, ζηε ζρεδίαζε ηνπο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο 

ησλ θηηξίσλ. 

 

 

ηηο ζεκεξηλέο θαηαζθεπέο, αλειθπζηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε θηίξηα απφ ηξεηο νξφθνπο θαη 

πάλσ, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θαηάξγεζε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ - γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο - είλαη ππνρξεσηηθή.  

 

 

Αθφκε, ζην θεθάιαην 2 ζα δνζνχλ έλλνηεο, νξηζκνί θαη επεμεγήζεηο ηεο ηερληθήο ησλ 

αλειθπζηήξσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη γηα ηα δχν είδε απηψλ. Δπίζεο, ζα αλαιπζνχλ νη 

ηχπνη αλειθπζηήξσλ αιιά θαη ηα βαζηθά κέξε ησλ αλειθπζηήξσλ. 

 

 

ην θεθάιαην 3 ζα αλαθεξζνχλ νη ζθνπνί ησλ αληίζηνηρσλ ηνπο θαλνληζκψλ πνπ 

ζπκβνιίδνληαη κε ΔΝ81-1,2 γηα ηνπο ειεθηξνθίλεηνπο ή αλειθπζηήξεο έιμεο. 

 

 

Καη ηέινο ζην θεθάιαην 4 ζα αλαθεξζνχλ νη ηχπνη ησλ αλειθπζηήξσλ κε ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπο φπσο επίζεο θαη ηα 

ειεθηξηθά θπθιψκαηα εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

 

 

1.1  Ηζηνξηθή Μειέηε 
 

Με ηνλ φξν "αλειθπζηήξαο", ελλννχκε ηα κεραλήκαηα πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλχςσζε θνξηίσλ, πξαγκάησλ πνιχ κεγάινπ βάξνπο. Ο αλειθπζηήξαο σο κέζν κεηαθνξάο 

αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ έρεη κηα καθξά ηζηνξία πίζσ ηνπ κε πνιιέο πξνζπάζεηεο 

επηηπρεκέλεο ή ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο, άιιεο επηζηεκνληθέο ή ζηα πιαίζηα εξεπλψλ, αιιά 

ηέινο θαη ζνθηζηηθέο αλαθαιχςεηο. 

 

Ζ ηζηνξία έρεη επηδείμεη πνιιέο θνξέο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηδηφξξπζκεο θαηαζθεπήο ππνηππψδε αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηείην ε  αλζξψπηλε αιιά θαη ε δσηθή έιμε. 

Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή γηα ηελ εμέιημε ησλ αλειθπζηήξσλ. Καηά ηελ 

ρξνληθή απηή πεξίνδν ησλ 5000 εηψλ πξηλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε Μεζνπνηακία κεγάιεο ηξνραιίεο 

ηχκπαλνπ κε ρεηξνθίλεηα βίληζηα. Ο πχξγνο ηεο Βαβέι 

θηίζζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ρξφλσλ απηψλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αλπςσηηθψλ 

κεραλεκάησλ ηα νπνία βνεζνχζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

αλπςψλνπλ θαη λα ηνπνζεηνχλ θαηαζθεπαζηηθά πιηθά 

κε ζπγθξηηηθή επθνιία. 

 

 

ρήκα 1.1 Ο Πχξγνο ηεο Βαβέι  

 

 

 

Σν 2700 π.Υ. φπνπ ζηελ Παιηά Βαζηιεία δελ είρε αλαθαιπθζεί ν ηξνρφο θαη δελ ππήξραλ 

ηξνραιίεο, πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλχςσζε ησλ 

βαξψλ, νη 100.000 αλεηδίθεπηνη άλδξεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επνρήο, απεηέιεζαλ ην 

"εκπφδην" ζηε δεκηνπξγία απνδνηηθψλ αλπςσηηθψλ 

ηερληθψλ κέζσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.2 Ζ θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο ππξακίδαο. 
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ην ρήκα 1.3 θαίλεηαη ην πξψην αμηφινγν βήκα γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλειθπζηήξα, απφ ηνλ 

Αξρηκήδε, ην κεγάιν Έιιελα Μαζεκαηηθφ θαη Φπζηθφ απφ ηηο πξαθνχζεο ην έηνο236 π.Υ. 

Αλέπηπμε ηελ αξρή ηνπ αηέξκνλνο θνριία, θνηλψο πδξφβηδαο, πνπ απνηειεί ηε ζεκειηψδε αξρή 

ζηε κεραληθή ησλ αλπςψζεσλ. Αμίδεη ηέινο, λα επηζεκάλνπκε πσο ε πεξηγξαθή ηνπ Αξρηκήδε 

έρεη παξακείλεη θαη ζήκεξα βαζηθή αξρή γηα κεξηθέο αλπςσηηθέο κεζφδνπο. 

 

 

 
 

 

ρήκα 1.3 Μνξθή γεξαλψλ επηλφεζεο ηνπ Αξρηκήδε & Αλαπαξάζηαζε εγθαηάζηαζεο 

αηέξκνλα θνριία γηα άληιεζε λεξνχ (πδξφβηδα) 

 

 

 

ην ηεξάζηην παιάηη ηνπ Νέξσλα πνπ ρηίζζεθε κεηά ηε κεγάιε θσηηά ηεο Ρψκεο, ηνλ 1ν 

Αηψλα κ.Υ. ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ αλειθπζηήξεο θαη πνπ νη 

αξραηνιφγνη απέδεημαλ πσο ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αλζξψπηλεο θαη δσηθήο έιμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.4 Αλπςσηηθφο κεραληζκφο ησλ Ρσκατθψλ ρξφλσλ. 
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Έλαο ππνηππψδεο αλειθπζηήξαο θαηαζθεπάζζεθε ην 

1203 κ.Υ. Αθφκε θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

ζηε κνλή Saint Michael Abbey. Ο αλειθπζηήξαο απηφο  

δηέζεηε έλα κεγάιν ηχκπαλν ην νπνίν ζηξεθφηαλε απφ 

έλα κνπιάξη. Γχξσ απφ ην ηχκπαλν ππήξρε έλα ζρνηλί 

κέζσ ηνπ νπνίνπ αλχςσλε ην βάξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.5 Αλπςσηηθφο κεραληζκφο κε δψα 

 

 

Οη θαηαζθεπέο ηνπ είδνπο απηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζηα κνλαζηήξηα θαη ζηα 

εξεκεηήξηα, ζρεδφλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαηά ηνλ Μεζαίσλα, ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο 

ηνπο ζηηο θνξπθέο δχζβαησλ θαη ζρεηηθά 

απξφζηησλ βνπλψλ. Σν 1500 κ.Υ. ν Leonardo 

Da Vinci έζεζε ην ιηζαξάθη ηνπ ζηελ εμέιημε 

ηεο θάζεηεο θίλεζεο θνξηίσλ κε επθξίλεηα θαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

γηα ηελ θάζε αλπςσηηθή κεραλή. Βέβαηα θαη ν 

ίδηνο ν Da Vinci δήισλε ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

κειεηεηήο ηνπ Δπθιείδε, ηνπ Αξ-ρηκήδε, ηνπ 

Ήξσλα ηνπ Αιεμαλδξηλνχ θαη θάηνρνο ησλ 

Μχζσλ ηνπ Αηζψπνπ. Ζ ζέζε ηνπ κεραληζκνχ 

έιμεο ε νπνία είλαη αθξηβψο ίδηα κε ην πάλσ 

κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηέζεηε ζπεηξσηφ 

πεξηθφριην θαη είρε ηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο 

ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.6 Απηφκαηε κεραλή θαηαζθεπήο ιηκψλ. 
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Ο 18νο θαη ν 19νο Αηψλαο ππήξμε κηα καθξφρξνλε πεξίνδνο εξεπλψλ πνπ αθνινχζεζε ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο ηεο Αλαγέλλεζεο, αιιά κεηά, αθνινχζεζε κηα 

χθεζε ζηελ έξεπλα γηα αλαθάιπςε κέζσλ ζηελ αλχςσζε αηφκσλ θαη θνξηίσλ. 

 

 

 
 

ρήκα 1.7 Ζ κεραληθή αληιία ηνπ Newcomen. Λεηηνπξγνχζε κε ηε δχλακε ηνπ αηκνχ. 

 

 

Σν 1853 κ.Υ. ε ηερληθή αλχςσζεο αηφκσλ θαη θνξηίσλ γλψξηζε άλζηζε, αιιά ηαπηφρξνλα 

ρξεηάζηεθε θαη ην κάξθεηηλγθ ηεο επνρήο γηα λα πεηζζνχλ νη άλζξσπνη απφ ηελ El-isha Otis 

γηα ηελ αμηνπηζηία, αιιά θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ ηεο επνρήο εθείλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.8. Αλπςσηηθφο κεραληζκφο ηεο Οtis.  
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Σν 1880 κ.Υ. θπξηαξρήζεθε απφ λέεο ηερληθέο αλαθαιχςεηο ζρεηηθέο κε ηνπο αλειθπζηήξεο, 

πνπ ε θάζε κηα απφ φιν απηέοέδηλε θαη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζην θαηάπεθην πιένλι θνηλφ. Ο 

Ner Von Siemens παξνπζίαζε ηνλ πξψην ειεθηξηθφ αλειθπζηήξα πνπ πεξηιάκβαλε θηλεηήξα 

άκεζα θηλνχκελν θάησ απφ ηνλ ζάιακν. 

 

 

 
 

ρήκα 1.9. Αλπςσηηθφο κεραληζκφο ηνπ Siemens. 

 

Ο Ακεξηθαλφο Ward Leonard αλαθάιπςε ην 1892 κ.Υ. ηελ δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ζηξνθψλ 

ζε θηλεηήξεο μέλεο δηέγεξζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο κε ηελ άκεζε απμνκείσζε ηεο ηάζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηνπο. Σελ εθαξκνγή απηή, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζε αλειθπζηήξεο πνιχ 

πςειψλ θηηξίσλ ηεο Ακεξηθήο. Οη Δπξσπαίνη θαηαζθεπαζηέο παξάιιεια, ρξεζηκνπνίεζαλ 

βειηησκέλεο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ πςειέο ηαρχηεηεο θίλεζεο ζηελ αλχςσζε 

αηφκσλ θαη θνξηίσλ, κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ πξνέθππηαλ απφ αλειθπζηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ αζχγρξνλνπο θηλεηήξεο ηεο επνρήο ηξνθνδνηνχκελνπο απφ ελαιιαζζφκελν 

ηξηθαζηθφ ξεχκα. ηνλ 20ν αηψλα ε εμέιημε ηνπ αλειθπζηήξα ζεκεηψλεη αικαηψδε πξφνδν θαη 

ην ζεκαληηθφ, ηε δνχκε θαη ηε βηψλνπκε. Οη βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηερλάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλειθπζηήξεο ειάρηζηα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο αλειθπζηήξεο ησλ Βηθησξηαλψλ Υξφλσλ. Ζ λέα πξφθιεζε πνπ 

ζπλαληά ν αλειθπζηήξαο ζηελ Αξρή 21νπ Αηψλα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο απμαλφκελεο 

γεληθέο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπ ζηα 

δηάθνξα θηίξηα θαη ρψξνπο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε άλεζε θαη αζθάιεηα. 

 

Σαπηόρξνλα, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά 

θαη ζηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλειθπζηήξσλ.  

Σα δηάθνξα κεραληθά θαη ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ζπλνιηθέο δηαηάμεηο 

ησλ αλειθπζηήξσλ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο αληνρέο ζηε ρξήζε θαη ππεξπεδνχλ απνδνηηθά ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλερείο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ησλ 

επηηαρχλζεσλ ηεο θίλεζεο ηνπο θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε 

εμέιημε ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη αικαηψδεο θαη ζπλερήο θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πςειή 

ηερλνινγία, ην κεγάιν βαζκφ αζθαιείαο θαη ηε καθξά δηάξθεηα δσήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

 

Οξηζκνί θαη Σερληθέο Έλλνηεο 

 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ νξνινγία θαη ηηο ηερληθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αλειθπζηήξεο, ψζηε λα γίλεη αθφκε πην θαηαλνεηή ε κειέηε πνπ αθνινπζεί.  

 

Αιπζίδα ειεθηξηθήο αζθάιεηαο (Electric safety chain): Σν ζχλνιν ησλ ειεθηξηθψλ 

δηαηάμεσλ αζθαιείαο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά. 

 

Αλειθπζηήξαο (Lift): Μφληκα εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή αλχςσζεο πνπ εμππεξεηεί 

θαζνξηζκέλα επίπεδα θαη έρεη ζάιακν ν νπνίνο ράξε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

είλαη εκθαλψο πξνζηηφο ζε πξφζσπα. Ο ζάιακνο θηλείηαη, έζησ κεξηθψο, θαηά κήθνο 

θαηαθφξπθσλ νδεγψλ κε θιίζε κηθξφηεξε απφ 15ν σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν. 

 

Αλειθπζηήξαο άκεζεο αλάξηεζεο: Τδξαπιηθφο αλειθπζηήξαο ηνπ νπνίνπ ην έκβνιν ή ν 

θχιηλδξνο ζπλδένληαη θαηεπζείαλ κε ην ζάιακν ή ην πιαίζην ηνπ. 

 

Αλειθπζηήξαο έκκεζεο αλάξηεζεο: Τδξαπιηθφο αλειθπζηήξαο ηνπ νπνίνπ ην έκβνιν ή ν 

θχιηλδξνο ζπλδένληαη κε ην ζάιακν ή ην πιαίζην ηνπ κε κέζα αλάξηεζεο (ζπξκαηφζρνηλα, 

αιπζίδεο) 

 

Αλειθπζηήξαο κηθξώλ θνξηίσλ: Μφληκα εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή αλχςσζεο πνπ εμππεξεηεί 

θαζνξηζκέλα επίπεδα θαη έρεη ζάιακν ν νπνίνο ράξε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

είλαη εκθαλψο πξνζηηφο ζε πξφζσπα θαη ν νπνίνο θηλείηαη, έζησ κεξηθψο, θαηά κήθνο 

θαηαθφξπθσλ νδεγψλ κε θιίζε κηθξφηεξε απφ 15ν σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν. Έλαο ζάιακνο 

ζεσξείηαη φηη δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν αηφκσλ, φηαλ νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ είλαη νη εμήο: 

a. Δπηθάλεηα δαπέδνπ 1,00 m2 b. Βάζνο 1,00 m c. Ύςνο 1,20 m Δπηηξέπεηαη φκσο, χςνο 

κεγαιχηεξν απφ 1,20 m, αλ ν ζάιακνο είλαη ρσξηζκέλνο κε κφληκα ρσξίζκαηα ζε ρψξνπο κε 

δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο. 

 

Αλειθπζηήξαο ηπκπάλνπ: Αλειθπζηήξαο κε αιπζίδεο αλάξηεζεο ή κε ζπξκαηφζρνηλα, πνπ 

παξαζχξνληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν εθηφο απφ ηελ ηξηβή 

 

Αλειθπζηήξαο θνξηίσλ κε ζπλνδεία αηόκσλ: Αλειθπζηήξαο πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ άηνκα. 

 

Αλειθπζηήξαο πδξαπιηθόο: Αλειθπζηήξαο ζηνλ νπνίν ε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ αλχςσζε 

ηνπ θνξηίνπ πξνέξρεηαη απφ κηα ειεθηξνθίλεηε αληιία. Ζ αληιία κεηαβηβάδεη πδξαπιηθφ πγξφ 

ζε κηα αλπςσηηθή κνλάδα πνπ επελεξγεί άκεζα ή έκκεζα ζην ζάιακν (κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ειεθηξνθηλεηήξεο, αληιίεο ή / θαη αλπςσηηθέο 

κνλάδεο). Βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ε επειημία ηνπο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ 

κηα θαη ε ζχλδεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ κε ην θξεάηην είλαη κφλν κε ειεθηξηθά θαιψδηα θαη 

έλαο εχθακπηνο ειαζηηθφο ζσιήλαο γηα ηελ παξνρή ιαδηνχ πξνο ην έκβνιν ελψ επίζεο 

πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ν απεγθισβηζκόο ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 
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Αληίβαξν (Counterweight): Δίλαη έλα ζεη απφ βάξε ζπλδεδεκέλα κέζσ ζπξκαηνζρνίλσλ κε 

ηελ θακπίλα ηνπ αλειθπζηήξα. Σα βάξε απηά είλαη πεξίπνπ ηζνδχλακα κε ην βάξνο ηεο 

θακπίλαο φηαλ απηή είλαη πιήξεο νθέιηκνπ θνξηίνπ 

Αλπςσηηθή κνλάδα ή έκβνιν (Jack): πλδπαζκφο απφ έλα έκβνιν θαη έλαλ θχιηλδξν πνπ 

ζρεκαηίδνπλ κηα πδξαπιηθή κνλάδα 

 

Αλπςσηηθή κνλάδα απιήο ελέξγεηαο: Αλπςσηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ε κεηαηφπηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κηα θνξά κε ηελ ελέξγεηα ηνπ πγξνχ θαη θαηά ηελ αληίζεηε θνξά κε 

ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο. 

 

Άλσ απόιεμε θξεαηίνπ (Headroom): Σκήκα ηνπ θξέαηνο κεηαμχ ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

ην νπνίν εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ζάιακν θαη ηεο νξνθήο ηνπ θξέαηνο 

 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο (Non return valve): Βαιβίδα πνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή θαηά 

κία θνξά. 

 

Βαιβίδα ζξαχζεο (Rupture valve): Βαιβίδα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα θιείλεη απηφκαηα 

φηαλ ε πηψζε πίεζεο κέζα ζηε βαιβίδα, πνπ νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο παξνρήο θαηά κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θνξά ξνήο ηνπ ξεπζηνχ, ππεξβεί κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

 

Βαιβίδα θαζόδνπ (Down acting): Ζιεθηξηθά ειεγρφκελε βαιβίδα ηνπνζεηεκέλε ζε έλα 

πδξαπιηθφ θχθισκα γηα λα ειέγρεη ηελ θάζνδν ηνπ ζαιάκνπ. 

 

Βαιβίδα πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο (One-way restrictor): Βαιβίδα πνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 

ξνή θαηά κία θνξά, ελψ ηελ πεξηνξίδεη θαηά ηελ αληίζεηε 

 

Βάξνο αληηζηάζκηζεο: Μάδα ε νπνία εμνηθνλνκεί ελέξγεηα αληηζηαζκίδνληαο φιε ή κέξνο ηεο 

κάδαο ηνπ ζαιάκνπ. 

 

Γηαζέζηκε επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ: Ζ επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ κεηξεκέλε 1m πάλσ απφ ην 

επίπεδν ηνπ δαπέδνπ, αγλνψληαο ην ρεηξαγσγφ, πνπ είλαη δηαζέζηκνο γηα ηνπ επηβάηεο ή ηα 

αληηθείκελα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

Γηάηαμε εκπινθήο (Clamping device): Μεραληθή δηάηαμε ε νπνία φηαλ ελεξγνπνηείηαη, 

εκπνδίδεη ηελ θάζνδν ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνλ δηαηεξεί αθίλεην ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

δηαδξνκήο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε έθηαζε ηεο νιίζζεζεο. 

 

Γηάηαμε ζθελώκαηνο (Pawl device): Μεραληθή δηάηαμε ε νπνία ζηακαηά ηελ αθνχζηα 

θάζνδν ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνλ θξαηάεη ζηακαηεκέλν ζε ζηαζεξά ππνζηεξίγκαηα. 

 

Διάρηζην θνξηίν ζξαύζεο ζπξκαηόζρνηλνπ (Minimum breaking load of a rope): Σν γηλφκελν 

ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ (ζε ηεηξαγσληθφ 

ρηιηνζηφκεηξν) θαη ελφο ζπληειεζηή πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηχπν ηνπ 

ζπξκαηφζρνηλνπ. 

 

Δπαληζνζηάζκηζε (Re-leveling): Λεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη κεηά ηε ζηάζε ηνπ αλειθπζηήξα 

ηε δηφξζσζε ηεο ζέζεο ζηάζεο θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε, εάλ είλαη απαξαίηεην θαη κε 

δηαδνρηθέο κεηαθηλήζεηο. 
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Δπηβάηεο (Passenger): Κάζε πξφζσπν πνπ κεηαθέξεηαη απφ έλαλ αλειθπζηήξα ζην ζάιακν. 

 

Δπηθάζηζε (Buffer): Διαζηηθφ ζηακάηεκα ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη ην λφεκα ηνπ θξελαξίζκαηνο κε πγξά ή ειαηήξηα (ή άιιεο παξεκθεξείο 

έλλνηεο). 

 

Δύθακπην Καιώδην (Traveling cable): Δίλαη έλα εχθακπην θαιψδην θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ειεθηξηθνχο αγσγνχο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ειεθηξηθή παξνρή κεηαμχ ηνπ ζαιάκνπ θάζε 

ηχπνπ αλειθπζηήξα (πξνζψπσλ, θνξηίσλ, θιπ) θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη είηε ζην 

θξεάηην είηε ζην κεραλνζηάζην 

 

Εώλε απειεπζέξσζεο (Unlocking zone): Πεξηνρή πάλσ θαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζηάζεο 

ελφο αλειθπζηήξα, κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ ηνπ γηα λα 

επηηξέπεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο αληίζηνηρεο ζχξαο ηνπ θξέαηνο 

 

Ζιεθηξηθό ζχζηεκα απνθπγήο ηεο κεηαηφπηζεο: πλδπαζκφο ησλ πξνθπιάμεσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο κεηαηφπηζεο νιίζζεζεο. 

 

Θάιακνο (Car): Δίλαη ην κέξνο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ κέζσ απηνχ δηαθηλνχληαη νη επηβάηεο 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε θαη ηηο πφξηεο. 

 

Ηζνζηάζκηζε (Leveling): Γηαδηθαζία κε ηελ νπνία βειηηψλεηαη ε αθξίβεηα ζηάζκεπζεο ηνπ 

ζαιάκνπ ζην επίπεδν ζηάζεο. Δίλαη ε απηφκαηε θίλεζε πνπ θάλεη ν αλειθπζηήξαο πξνο ην 

επίπεδν ηνπ νξφθνπ φπνπ κεηαθηλείηαη φηαλ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη. 

 

Κάησ απόιεμε θξέαηνο (Pit deapth): Σν κέξνο ηνπ θξέαηνο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 

δάπεδν ηεο ηειεπηαίαο ρακειφηεξεο ζηάζεο, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ην ζάιακν. 

 

Κηλεηήξηνο κεραληζκόο (Lift machine): Σν ζχλνιν ησλ νξγάλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θίλεζε θαη ην ζηακάηεκα ηνπ αλειθπζηήξα, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ αληιία, ηνλ θηλεηήξα ηεο 

θαη ηηο βαιβίδεο ρεηξηζκνχ. 

 

Κηλνύκελν ζπξκαηόζρνηλν (Traveling wire rope): Δχθακπην ζπξκαηφζρνηλν κεηαμχ ηνπ 

ζαιάκνπ θαη ελφο ζηαζεξνχ ζεκείνπ 

 

Κηγθιίδσκα: Πξφθεηηαη γηα ηηο πιεπξέο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο θπιηφκελεο θιίκαθαο / 

δηαδξφκνπ (ζε γπαιί ή αλνμείδσην) πάλσ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε ρεηξνιαβή) 

 

Κιεηδαξηά πόξηαο: Δίλαη θάζε ηχπνο κεραληθήο θιεηδαξηάο, ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

γηα λα εκπνδίδεη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ αλειθπζηήξα φηαλ ν ζάιακνο δε βξίζθεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν φξνθν. 

 

Κπιηόκελε Κιίκαθα: Δίλαη κηα ειεθηξηθή ζθάια, ε νπνία θηλεί απηφκαηα ηα ζθαινπάηηα ηεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ. 
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Μεηαιιηθό πιαίζην (Sling): Μεηαιιηθφ πιαίζην πνπ θέξεη ν ζάιακνο, ην αληίβαξν ή ην βάξνο 

αληηζηάζκηζεο θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κέζα αλάξηεζεο. Απηφ ην κεηαιιηθφ πιαίζην 

κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν κε ην πεξίβιεκα ηνπ ζαιάκνπ. 

 

Μεραλνζηάζην (Machine room): Δίλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν επξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα πνπ 

ζέηνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

αλειθπζηήξσλ θαη ησλ θπιηφκελσλ θιηκάθσλ. 

 

Οδεγνί (Guide rails): Δίλαη κνξθνζίδεξνο ζε ζρήκα Σ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα 

κέζα ζην θξεάηην γηα λα νδεγεί θαη λα θαηεπζχλεη ηε δηαδξνκή ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα 

θαη ησλ αληηβάξσλ. 

 

Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα (Rated speed): Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζαιάκνπ ζε κέηξα αλά δεπηεξφιεπην 

γηα ηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί ν εμνπιηζκφο. 

 

Ολνκαζηηθό θνξηίν (Rated load): Σν θνξηίν γηα ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί ν εμνπιηζκφο 

 

Πεξηνξηζηήξαο παξνρήο (Restrictor): Βαιβίδα κέζα ζηελ νπνία ηα αλνίγκαηα εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ζπλδένληαη κε ζηφκην πεξηνξηζκέλεο δηφδνπ. 

 

Πεξηνξηζηήξαο πίεζεο (Pressure relief valve): Γηάηαμε πνπ πεξηνξίδεη ηελ πίεζε ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αθήλνληαο λα δηαθχγεη ξεπζηφ. 

 

Πεξηνξηζηήξαο ηαρύηεηαο (Over-speed governor): Γηάηαμε πνπ δηαθφπηεη ην ξεχκα ζηνλ 

θηλεηήξην κεραληζκφ θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή αξπάγεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηεί κηα πξνθαζνξηζκέλε ηαρχηεηα. 

 

Πίεζε ππό πιήξεο θνξηίν (Full load pressure): ηαηηθή πίεζε ε νπνία επελεξγεί ζηηο 

ζσιελψζεηο, πνπ είλαη θαηεπζείαλ ελσκέλεο κε ηελ αλπςσηηθή κνλάδα, φηαλ ν ζάιακνο κε ην 

νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ βξίζθεηαη ζηακαηεκέλνο ζηελ πςειφηεξε 

ζηάζε ηνπ. 

 

Πίλαθαο Απηνκαηηζκνύ: Δίλαη κηα ζπζθεπή απνηεινχκελε απφ πιήζνο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ, ε νπνία δίλεη εληνιέο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν αλειθπζηήξαο θαη 

ειέγρεη ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

 

Πνδηά (Apron): Οκαιφ θαηαθφξπθν ηκήκα πνπ εθηείλεηαη πξνο ηα θάησ απφ ην θαηψθιη ηεο 

ζχξαο ηνπ θξέαηνο ή ηνπ ζαιάκνπ. 

 

Πξνζθξνπζηήξαο (Buffer): Διαζηηθά ζπκπηεδφκελν ζηνηρείν ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζχζηεκα πέδεζεο κε πγξφ ή ειαηήξην (ή άιιν αλάινγν κέζν). 

 

Πνιπζηξσκαηηθό γπαιί (Laminated glass): χλνιν δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζηξσκάησλ γπαιηνχ, 

θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη ζπγθνιιεκέλν κε ηα ππφινηπα κε ηε ρξήζε πιαζηηθήο κεκβξάλεο 

 

ηξόθηγγα απνκόλσζεο ("shut-off" valve): Υεηξνθίλεηε βαιβίδα κε δχν ζηφκηα ε νπνία 

κπνξεί λα επηηξέςεη ή λα εκπνδίζεη ηε ξνή ηνπ πγξνχ θαη θαηά ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

 



12 
 

πξκαηόζρνηλν αζθαιείαο (Safety rope): Βνεζεηηθφ ζπξκαηφζρνηλν δεκέλν πάλσ ζην 

ζάιακν, ζην αληίβαξν ή ζην βάξνο αληηζηάζκηζεο, πνπ πξννξίδεηαη λα ελεξγνπνηήζεη κηα 

ζπζθεπή αξπάγεο, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο αλάξηεζεο. 

πζθεπέο Θαιάκνπ: Δίλαη έλα πιήζνο ζπζθεπψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα 

απφ ην ζάιακν, φπσο ε θνκβηνδφρνο ζαιάκνπ, νη κεραληζκνί ζπξψλ, ην θνκβίν εθηάθηνπ 

αλάγθεο, θιπ., ζπκβάιινληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 

 

πζθεπή αξπάγεο (Safety gear): Μεραληθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκεχεη γηα λα ζηακαηάεη θαη λα 

δηαηεξεί αθίλεην πάλσ ζηηο νδεγεηηθέο ηξνρηέο ηνλ ζάιακν, ην αληίβαξν ή ην βάξνο 

αληηζηάζκηζεο, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ηαρχηεηαο θαζφδνπ ηνπο ή ζξαχζεο ησλ κέζσλ 

αλάξηεζήο ηνπο. 

 

πζθεπήο αξπάγεο αθαξηαίαο πέδεζεο (instantaneous safety gear): πζθεπή αξπάγεο πνπ 

ελεξγεί ζρεδφλ αθαξηαία πάλσ ζηνπο νδεγνχο 

 

πζθεπή αξπάγεο αθαξηαίαο πέδεζεο κε απόζβεζε (Instantaneous safety gear with buffered 

effect): πζθεπή αξπάγεο, πνπ ελεξγεί ζρεδφλ αθαξηαία πάλσ ζηνπο νδεγνχο, ζηελ νπνία ε 

αληίδξαζε ηεο δχλακεο πάλσ ζην ζάιακν ή ζην αληίβαξν πεξηνξίδεηαη κε ηελ παξέκβαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο απφζβεζεο. 

 

πζθεπή αξπάγεο πξννδεπηηθήο πέδεζεο (Progressive safety gear): πζθεπή αξπάγεο ηεο 

νπνίαο ε ελέξγεηα επηηπγράλεηαη κε πέδεζε ζηηο νδεγεηηθέο ηξνρηέο θαη πνπ κε εηδηθά κέζα 

εμαζθαιίδεηαη νη δπλάκεηο, πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζην ζάιακν, ζην αληίβαξν ή ζην βάξνο 

αληηζηάζκηζεο, λα πεξηνξίδνληαη ζε επηηξεπηά φξηα. 

 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεδίσλ, ησλ πιηθψλ, ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ησλ θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ θαη δηαδξφκσλ. 

 

Σξνραιηνζηάζην (Pulley room): Υψξνο ν νπνίνο πεξηέρεη ηνλ θηλεηήξην κεραληζκφ θαη ζηνλ 

νπνίν βξίζθνληαη νη ηξνραιίεο θαη ελδερνκέλσο πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο θαη νη ειεθηξηθέο 

δηαηάμεηο. 

 

Τδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο (Hydraulic lift): Αλειθπζηήξαο ζηνλ νπνίν ε αλαγθαία ελέξγεηα 

γηα ηελ αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ πξνέξρεηαη απφ κηα ειεθηξνθίλεηε αληιία. Ζ αληιία 

κεηαβηβάδεη ιάδη ζε κηα αλπςσηηθή κνλάδα πνπ επελεξγεί άκεζα ή έκκεζα ζην ζάιακν 

(κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ειεθηξνθηλεηήξεο, αληιίεο ή / θαη 

αλπςσηηθέο κνλάδεο). 

 

Φξεάηην (Well): Δίλαη ην κέξνο ηνπ θηηξίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα λα ηνπνζεηεζεί έλαο 

αλειθπζηήξαο. ην θξεάηην ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ππζκέλαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ 

επίζεο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζε αλάινγν κέξνο 

 

Φξέλν: Δίλαη κηα ειεθηξνκεραληθή ζπζθεπή, ε νπνία εκπνδίδεη ηνλ αλειθπζηήξα λα 

κεηαθηλεζεί φηαλ ν ζάιακνο είλαη ζηακαηεκέλνο ή φηαλ δελ ππάξρεη ξεχκα ζηελ κεραλή. 

 

Υξήζηεο: Άηνκν πνπ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

 

 

 

3.1 Ννκνζεζία  
 

Οη θαλνληζκνί γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλειθπζηήξσλ δηέπνληαη απφ ην 

1998 απφ ηα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΔΝ81-1 θαη 2. Σν ΔΝ81-1 

αλαθέξεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο έιμεο ή ειεθηξνθίλεηνπο ή ζπκβαηηθνχο θαη ην ΔΝ81-2 

ζηνπο πδξαπιηθνχο αλειθπζηήξεο. 

 

 

Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη ν θαζνξηζκφο θαλφλσλ αζθαιείαο ζρεηηθψλ κε ηνπο 

αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ θαη ηνπο αλειθπζηήξεο θνξηίσλ. Έηζη, είλαη απηνλφεην πσο πξέπεη 

λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ θίλδπλν 

αηπρεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

έθηαθηεο αλάγθεο ησλ αλειθπζηήξσλ.  

 

 

Σα Δπξσπατθά απηά πξφηππα ειήθζεζαλ ππφςε θαη απνηεινχλ ηελ θαηεχζπλζε πεξηγξαθήο 

ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ηνπ βηβιίνπ απηνχ. Οη θίλδπλνη, ινηπφλ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ νθείινληαη ζε: δηακειηζκφ, ζχλζιηςε, πηψζε, 

πξφζθξνπζε, παγίδεπζε, ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία θαη αζηνρία πιηθνχ πνπ νθείιεηαη: ζε 

κεραληθή βιάβε, θζνξά ή δηάβξσζε.  

 

 

 

3.2 Πξφηππα – Σππνπνηήζεηο 
 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ θαλνληζκψλ ησλ αλειθπζηήξσλ ελζσκαηψζεθαλ νξηζκέλεο παξαπνκπέο 

θαη πξνβιέςεηο άιισλ δεκνζηεχζεσλ άιισλ ρξνλνινγεκέλσλ, άιισλ φρη. Έλαο 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο απηψλ ησλ δεκνζηεχζεσλ ηππνπνίεζεο, πνπ αθνξνχλ πξφηππα CEN-

CENELEC, πξφηππα IEC, έγγξαθα ελαξκφληζεο CENELEC θαη πξφηππα ISO, καδί κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο αλαθνξάο ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

 

4.1 Σχπνη Αλειθπζηήξσλ 
 

Αλειθπζηήξαο απιήο ιεηηνπξγίαο 

 

Οη ειεθηξνθίλεηνη αλειθπζηήξεο (έιμεο) απιήο ιεηηνπξγίαο ζπλαληψληαη επξέσο ζηηο 

πνιπθαηνηθίεο ηεο πφιεο. Ζ θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ, πνπ γίλεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηαθηλνπκέλσλ αηφκσλ, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ εληνιή πνπ δέρεηαη ηελ 

θάζε θνξά. 

 

Αλειθπζηήξαο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 

ΑΝΟΓΟΤ - ΚΑΘΟΓΟΤ 

 

Ζ απνκλεκφλεπζε ησλ θιίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ άλνδν θαη θαηά ηελ θάζνδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν αλειθπζηήξαο εθηειεί: θαηά ηελ άλνδν φιεο ηηο εληνιέο αλφδνπ κε 

πξννδεπηηθή ζεηξά, θαη θαηά ηελ θάζνδν φιεο ηηο εληνιέο θαζφδνπ, πάιη κε πξννδεπηηθή 

ζεηξά. ηελ κπνπηνληέξα ησλ ελδηάκεζσλ νξφθσλ (εθηφο δειαδή ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ), ππάξρνπλ δχν κπνπηφλ (θνπκπηά). Αλ θάπνηνο επηζπκεί λα πάεη ζε φξνθν ν 

νπνίνο βξίζθεηαη: πην πάλσ απφ απηφλ πνπ ζηέθεηαη απηφο, πξέπεη λα πηέζεη ην θνπκπί κε ηελ 

αληίζηνηρε έλδεημε πξνο ηα πάλσ, πην θάησ απφ απηφλ πνπ ζηέθεηαη απηφο, πξέπεη λα πηέζεη ην 

θνπκπί κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε πξνο ηα θάησ. Αλ απφ άγλνηα πηεζζνχλ απφ θάπνηνλ θαη ηα 

δχν θνπκπηά, ηφηε ν αλειθπζηήξαο εθηειεί κηα επηπιένλ ζηάζε επεηδή ζα ζηαζκεχζεη ζηνλ 

ίδην φξνθν 2 θνξέο. 

 

ΜΟΝΟ ΚΑΘΟΓΟΤ 

 

Ζ απνκλεκφλεπζε ησλ θιίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ θάζνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

αλειθπζηήξαο αληαπνθξίλεηαη: ζηηο εμσηεξηθέο θιίζεηο κφλν θαηά ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία 

θαη ζε φιεο ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη κέζα απφ ηνλ ζάιακν. ηελ κπνπηνληέξα ησλ νξφθσλ 

ππάξρεη έλα θνπκπί. 

 

Αλ θάπνηνο επηζπκεί λα πάεη ζε φξνθν ν νπνίνο βξίζθεηαη είηε πην πάλσ, είηε πην θάησ απφ 

ηνλ φξνθν πνπ βξίζθεηαη απηφο δελ έρεη παξά λα πηέζεη ην κπνπηφλ ηεο κπνπηνληέξαο νξφθνπ. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Πεξαηηέξσ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ρσξίδνληαη ζε κεκνλσκέλνπο ή ζπλεξγαδόκελνπο. 

 

Μεκνλσκέλνη 

Ο αλειθπζηήξαο πνπ ππάξρεη ζε θάπνην θηίξην θαη επαξθεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ 

πνπ δηαθηλνχληαη ζ' απηφ, ραξαθηεξίδεηαη σο κεκνλσκέλνο. Οη κεκνλσκέλνη αλειθπζηήξεο 

είλαη - φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ - απιήο ή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

πλεξγαδόκελνη αλειθπζηήξεο 

Γχν ή πεξηζζφηεξνη αλειθπζηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνην θηίξην γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο δηαθίλεζεο αηφκσλ γη'απηφ, ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλεξγαδόκελνη. Ζ 

εμππεξέηεζε ηεο θάζε θιίζεο εθηειείηαη απφ ηνλ αλειθπζηήξα πνπ θηλείηαη πξνο ηελ 



18 
 

επηζπκεηή θαηεχζπλζε θαη βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ φξνθν θιίζεο. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ 

θιίζεσλ πνπ δίλνληαη κέζα απφ ην ζάιακν εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλειθπζηήξα ζην απηφκαην ζχζηεκα Full ή Down Collective. 

 

4.2. Βαζηθά κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα έιμεο. 
 

Σα βαζηθά κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα έιμεο είλαη ηα εμήο: ν 

ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο, 

ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θαη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο. Αο ηα πάξνπκε κε ηε ζεηξά. 

 

4.2.1 Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εγθαηάζηαζεο 

αλειθπζηήξα 
 

Ο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κηαο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ – θξεαηίνπ καδί κε ηνλ ππάξρνληα 

εμνπιηζκφ ζ’ απηνχο. Αθφκε, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ κέζσλ αιιά θαη ηνπ ηχπνπ 

αλάξηεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλνζηαζίνπ - θξεαηίνπ 

 

Σν θξεάηην είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν θηλνχληαη ν ζάιακνο θαη ην αληίβαξν ηνπ 

αλειθπζηήξα. Δθφζνλ ην θξεάηην ζπκβάιιεη ζηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη 

λα πεξηβάιιεηαη απφ αδηάηξεηα ηνηρψκαηα, δάπεδν θαη νξνθή εθηφο ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ 

ηε λνκνζεζία αλνηγκάησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (παλνξακηθνί αλειθπζηήξεο) θαη εθφζνλ 

δελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ δέζκεπζε, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή αλνηθηνχ θξεαηίνπ ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

 
 

Δηθόλα 1 Φξεάηην κε Οδεγνχο θαη πξκαηφζρνηλα 
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ηνλ εηδηθφ απηφ ρψξν πνπ, απνηειείηαη απφ ζηεξενχο ηνίρνπο, νξνθή, δάπεδν θαη ζχξα ή θαη 

θαηαπαθηή, κέζα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε: ηνπ ανσυφηικού μητανιζμού 

ηνπ αλειθπζηήξα, πνπ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε βάζε απφ κνλσηηθφ πιηθφ, γηα 

λα απνθεχγεηαη ε κεηάδνζε θξαδαζκψλ ζην νηθνδφκεκα, ησλ ζσζκεσών ρύθμιζης ηνπ 

αλειθπζηήξα, ηνπ πίνακα ηλεκηροδόηηζης και ελέγτοσ ησλ θπθισκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα, 

ηοσ πίνακα θφηιζμού ηνπ ρψξνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη γξακκή θσηηζηηθνχ 

ζεκείνπ (ιακπηήξα) έληαζεο θσηηζκνχ κεγαιχηεξεο ησλ 200 lux ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δαπέδνπ. Ο θσηηζκφο απηφο ειέγρεηαη απφ δηαθφπηε πνπ ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά θαη δίπια 

απφ ηελ είζνδν ζε θαηάιιειν χςνο. Αθφκε, πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ 

ξεπκαηνδφηεο (πξίδα) ρακειήο ηάζεο. Ζ ειεθηξηθή απηή γξακκή ρακειήο ηάζεο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ αλειθπζηήξα (ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πίλαθα 

θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ). Δπίζεο, ηνπ περιοριζηή (ρσθμιζηή) ηατύηηηας ζαιάκνπ, ηνπ 

οροθοδιαλογέα, αλ ππάξρεη, θαη ηέινο ηεο ηροταλίας ηριβής. 

 

4.2.2 Αλπςσηηθφο Μεραληζκφο 
 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ησλ αλειθπζηήξσλ εγθαζίζηαηαη ζην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ. 

Σνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε βάζε κε παξεκβνιή αληηδνλεηηθνχ πιηθνχ, γηα λα απνθεχγνληαη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νη κεηαδφζεηο θξαδαζκψλ ζην θηίξην θαη ηνλ αλειθπζηήξα. 

 

 
 

Δηθόλα 2 Αλπςσηηθφο Μεραληζκφο 
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Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ηνπ αλειθπζηήξα πεξηιακβάλεη: ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνλ 

κεησηήξα ζηξνθψλ ή βαξνχιθν, ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή πέδε θαη ηελ ηξνραιία ηξηβήο Ο 

άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζπλδέεηαη κε ηελ ηξνραιία κέζσ κεησηήξα ζηξνθψλ. Ο ηξφπνο απηφο 

απνηειεί ηελ ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε ηεο πξάμεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ν 

άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηελ ηξνραιία (ρσξίο κεησηήξα ζηξνθψλ). 

 

 

Κηλεηήξηνο Μεραληζκόο Με ύζηεκα Μεηαβιεηήο πρλόηεηαο  

 

Δίλαη ηζρπξφηαηεο θαηαζθεπήο, αζφξπβνο θαη απνηειείηαη απφ ην βαξνχιθν, ηνλ θηλεηήξα, ην 

θξέλν, ηελ ηξνραιία θαη ηελ βάζε ηνπ. 

 

α) Βαξνχιθν: Απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν αηέξκνλα θνριία (ζε άζεηε δηάηαμε), θπζηθψο 

ζθιεξεκέλν θαη θαηεξγαζκέλν κε αθξίβεηα γηα ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ θνξψλα, ε 

νπνία θέξεη θνριησκέλε ζηεθάλε απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν. Σν ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγεί 

κέζα ζε νξπθηέιαην ζε θηβψηην πςειήο ζηεγαλφηεηαο. Οη αλαπηπζζφκελεο αμνληθέο δπλάκεηο 

παξαιακβάλνληαη απφ δηπιφ σζηηθφ ξνπιεκάλ κε κεγάιεο αλνρέο. Ο κεηά απφ πνιιά ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγνχκελνο "ηδφγνο" κεηαμχ θνριία θαη θνξψλαο δηνξζψλεηαη εχθνια ρσξίο 

ιχζηκν ηεο κεραλήο. Γεληθψο ε θαηαζθεπή ηνπ βαξνχιθνπ είλαη ηεξάζηηαο αληνρήο. Ζ 

επεμεξγαζία θνριία θαη θνξψλαο γίλεηαη κε εμαηξεηηθά κεγάιε πξνζνρή θαη αθξίβεηα. 

 

β) Κηλεηήξαο: Ο δξνκέαο ηνπ θηλεηήξα βξίζθεηαη ηπιηγκέλνο πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία κε 

απνηέιεζκα ηελ ηέιεηα επζπγξάκκηζε ηνπ κε απηφλ. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο είλαη 

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα κε έλα ηχιηγκα. εκεησηένλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη κηθξφηεξνη 

θηλεηήξεο δηφηη έηζη νη αλειθπζηήξεο έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απνδφζεσο. Απνηέιεζκα 

είλαη ε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ξεχκαηνο, αιιά θαη ε κε ην ίδην θφζηνο αλζεθηηθφηεξε 

θαηαζθεπή ηνπ θηλεηήξα. 

 

γ) Σαρνγελήηξηα: Δίλαη ςεθηαθνχ ηχπνπ, πξνζαξκφδεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα θαη 

ιεηηνπξγεί σο κεηαδφηεο (transducer) πνπ πιεξνθνξεί ην ζχζηεκα γηα ηελ αλάπάζα ζηηγκή 

πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ θηλεηήξα. 

 

δ) Πέδε: Απνηειείηαη απφ δχν αλεμάξηεηεο ζηαγφλεο. Ο αλειθπζηήξαο κπνξεί λα 

αθηλεηνπνηεζεί θαη κε κφλε ηε κία ζηαγφλα. Ζ πέδεζε επηηπγράλεηαη κεραληθά κε ηζρπξά 

ειαηήξηα, ε δε απειεπζέξσζε ειεθηξηθά κέζσ ειεθηξνκαγλήηε ζπλερνχο ξεχκαηνο. Ζ φιε 

ιεηηνπξγία ηεο πέδεο είλαη πξαθηηθά αζφξπβε. 

 

ε) Σξνραιία ηξηβήο: Ζ ηξνραιία είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζίδεξν, έρεη δε απιάθηα ππνδνρήο 

ζηαζεξάο κνξθήο. Έηζη, απνθεχγεηαη γξήγνξε θζνξά ηεο ηξνραιίαο θαη ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ. 

Ζ ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη πάλσ ζε ραιχβδηλν άμνλα, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεια 

ππνινγηζκέλνο γηα λα θέξεη ζπλνιηθφ νλνκαζηηθφ θνξηίν (δει. άζξνηζκα σθέιηκνπ θνξηίνπ, 

βάξνπο ζαιάκνπ θαη βάξνπο αληηβάξνπ). Οη ηξνραιίεο παξεθθιίζεσο γηα ηελ αιιαγή 

δηεπζχλζεσο ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο πιηθνχ κε ηελ ηξνραιία ηξηβήο, 

πεξηζηξέθνληαη δε π-λσ ζε ραιχβδηλνπο άμνλεο κε ξνπιεκάλ. 

 

ζη) Βάζε: Γηα ηελ έδξαζε ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνχ (φηαλ απηφο βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 

θξέαξ) δελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή κνλσκέλεο βάζεο απφ ζθπξφδεξκα. Ο κεραληζκφο 

εδξάδεηαη πάλσ ζε βάζε απφ ζηδεξνδνθνχο. Ζ κφλσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή 
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κεηαμχ ηεο κεραλήο θαη ησλ ζηδεξνδνθψλ ηεο βάζεο ησλ ειαζηηθψλ αληηδνλεηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ κε κεηάδνζε θξαδαζκψλ ζην θηίξην. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθάζηνηε 

επηζπκεηήο ζπρλφηεηαο ην ξεχκα παξνρήο γίλεηαη ζπλερέο κέζσ ζπζηήκαηνο αλνξζψζεσο θαη 

θαηφπηλ δηέξρεηαη απφ θχθισκα Inverter. Σν ζχζηεκα, κέζσ ελφο πιέγκαηνο ζπγθξηηψλ, 

ζπγθξίλεη ζπλερψο ηηο ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο κε εθείλεο κηαο θακπχιεο αλαθνξάο 

θαη πξνζαξκφδεη ηηο πξψηεο ζηηο ηειεπηαίεο αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο θνξηίζεσο θαη ηελ 

θνξά θηλήζεσο ηνπ αλειθπζηήξα. Απνηέιεζκα (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή επζπγξάκκηζε 

ησλ νδεγψλ) είλαη φηη ε θίλεζε (μεθίλεκα, δηαδξνκή, ζηακάηεκα) δελ γίλνληαη αληηιεπηά ζηνλ 

επηβάηε. 

 

 

 

Βαξνύιθν ή κεησηήξαο ζηξνθώλ 

 

Σν βαξνύιθν ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα ζηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

ηεο ηξνραιίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

 
 

ρήκα 1 ρεκαηηθή δηάηαμε ιεηηνπξγίαο κεησηήξα ζηξνθψλ 

 

 

 

 
 

ρήκα 2 Σνκή αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ αλειθπζηήξα έιμεο, ζηελ νπνία θαίλεηαη ν αηέξκνλνο 

θνριίαο 
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Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ αηέξκνλα θνριία - φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα - είλαη 

αζπκπησηηθά θάζεηνο κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο ζηεθάλεο. Ο κεησηήξαο ζηξνθψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ιόγν κείσζεο ησλ ζηξνθώλ. Ο ιφγνο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο 

κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο 

ηξνραιίαο. Γειαδή: Ζ γξακκηθή ηαρύηεηα πνπ αλαπηύζζεη ν ζάιακνο θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αλειθπζηήξα, ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 
oπνπ: 

π = 3,14 

D = δηάκεηξνο ηξνραιίαο ηξηβήο [mm] 

nηξ = ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηξνραιίαο ηξηβήο [ζηξ/min] 

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή πέδε 

 

 

 

 
 

ρήκα 3 Μνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο πέδεο αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ αλειθπζηήξα. 

 

Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή πέδε απνηειείηαη απφ: 

 

 ειεθηξνκαγλήηε, πνπ πεξηιακβάλεη πελίν κε δπν ππξήλεο θαη ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε 

110V .Ρ. 

 δύν ζηαγώλεο (κπξάηζα), πνπ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, θαη ζηελ επηθάλεηα 

ηξηβήο ηνπο έρνπλ επέλδπζε απφ εηδηθφ πιηθφ (φπσο ηα θεξκνπίη). 

 ζύζηεκα κνριώλ θαη ειαηεξίσλ. 



23 
 

 ρεηξνθίλεηε δηάηαμε απειεπζέξσζεο πέδεο, αλ ε κπτθή δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ πξνο ηα πάλσ κεηαθίλεζε ηνπ ζαιάκνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 400 Ν, ζε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ ζαιάκνπ ζε κηα 

ζηάζε. Αλ ε κπτθή δχλακε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ παξαπάλσ θξίζηκνπ νξίνπ, απαηηείηαη 

ειεθηξηθφο ρεηξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Οη κεηαηνπίζεηο ησλ δχν πέδηισλ είλαη πνιχ κηθξέο θαη ζπζθίγγνληαη ζηελ ηξνραιία κέζσ ησλ 

ειαηεξίσλ Δη θαη Δ2. Ο ειεθηξνκαγλήηεο δηπινχ ππξήλα Πη θαη Π2 έρεη σο ζθνπφ ηελ 

ραιάξσζε ηεο πέδεο. Απηφ πεηπραίλεηαη κέζσ ησλ θνριηψλ Κη θαη Κ2 θαη ε νκνηφκνξθε 

κεηαηφπηζε ησλ ζηαγφλσλ ηεο πέδεο απφ ηνπο θνριίεο Ζη θαη Ζ2. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 

επηβξάδπλζε ηνπ ζαιάκνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο αξπαγήο, ή απφ ηελ θξνχζε ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πξνζθξνπζηήξα. 

 

 

 

 
 

 

ρήκα 4 Ζιεθηξνκαγλεηηθή πέδε γηα αλειθπζηήξα κέζεο ηαρχηεηαο. 

 

Όια ηα κεραληθά ζηνηρεία ηεο πέδεο, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελέξγεηαο 

πέδεζεο πάλσ ζην ηχκπαλν ή ην δίζθν πξέπεη λα είλαη δηπιά. Δάλ θάπνην απφ απηά ηα 

ζηνηρεία πάςεη λα ιεηηνπξγεί πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζεο ηθαλήο 

ελέξγεηαο πέδεζεο γηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ζαιάκνπ, πνπ θηλείηαη πξνο ηα θάησ κε ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ ηαρχηεηα θαη κε ην νλνκαζηηθφ ηνπ θνξηίν. Σν ζηνηρείν, πάλσ ζην νπνίν 

επελεξγεί ε πέδε, πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλν κε ηελ ηξνραιία ηξηβήο ή κε ην ηχκπαλν ή κε ηνλ 

αιπζνηξνρφ κε άκεζε απεπζείαο κεραληθή ζχλδεζε. Σν άλνηγκα ηεο πέδεο, ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία πξέπεη λα απαηηεί ηε ζπλερή ηξνθνδόηεζε ηεο κε ξεχκα. 
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Ζ δηαθνπή απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, ζπλζήθε πνπ πξνεμνθιεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο πέδεο, πξέπεη λα 

γίλεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο, ηαπηφζεκεο ή φρη 

κε εθείλεο, πνπ πξνθαινχλ δηαθνπή ζην ξεχκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο πέδεο δηαθξίλνπκε ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ην 

πελίν ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ηεο πέδεο 

 

1. Γηαξξέεηαη από ξεύκα, νπόηε ε πέδε δελ ιεηηνπξγεί. ηελ πεξίπησζε απηή νη δχν 

ππξήλεο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη αλνίγνπλ ηηο ζηαγψλεο (κπξάηζα) 

κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κνριψλ θαη ειαηεξίσλ. Έηζη, απειεπζεξψλεηαη ην 

ηχκπαλν θαη επηηξέπεηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. 

 

2. Γελ δηαξξέεηαη από ξεύκα, νπόηε ε πέδε ιεηηνπξγεί. ηελ πεξίπησζε απηή νη δχν 

ππξήλεο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε απέρνπλ κηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Οη ζηαγψλεο (κπξάηζα) 

θιείλνπλ κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κνριψλ θαη ειαηεξίσλ. Έηζη, 

αθηλεηνπνηείηαη ην ηχκπαλν θαη δελ επηηξέπεηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. 

 

Δάλ θαηά ηε ζηάζκεπζε ηνπ αλειθπζηήξα δελ αλνίμεη ηηο επαθέο ηεο θχξηαο παξνρήο έλαο απφ 

ηνπο δηαθφπηεο απηνχ, πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε πεξαηηέξσ θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ, ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ επφκελε αιιαγή ζηε θνξά ηεο θίλεζεο ηνπ. 

 

 

 

 

Σξνραιία ηξηβήο ή ηύκπαλν έιμεο 

 

Ζ ηξνραιία ηξηβήο θαηαζθεπάδεηαη απφ ρπηνζίδεξν θαη θέξεη απιάθηα γηα ηελ ππνδνρή θαη 

εθαξκνγή ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ, ηα νπνία θηλνχληαη ηαπηφρξνλα κε απηή (ρσξίο λα 

γιηζηξνχλ). 

 

Σα απιάθηα ησλ ηξνραιηψλ ηξηβήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ αλειθπζηήξσλ κηθξψλ δπλαηνηήησλ. Ζ ηξνραιία ηξηβήο ησλ ειεθηξνθίλεησλ 

αλειθπζηήξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ηεο δηάκεηξν D θαη κεηξάηαη ζε [mm]. Ζ 

ζρέζε κεηαμχ δηακέηξνπ ηξνραιίαο ηξηβήο, ησλ ειεχζεξσλ ηξνραιηψλ ή ησλ ηχκπαλσλ θαη ηεο 

δηακέηξνπ ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ αλάξηεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θιψλσλ απηψλ, 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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Δηθόλα 3 Σξνραιία ηξηβήο αλειθπζηήξα έιμεο. 

 

 

 

Ζ ηξνραιία ηξηβήο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην θξεάηην κε ηνλ φξν: 

 νη εξγαζίεο επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη ζπληήξεζεο λα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη κε 

αζθάιεηα, θαη 

 ηα αλνίγκαηα κεηαμχ κεραλνζηαζίνπ θαη θξέαηνο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξα. 

 

 

 

 

 

Οη ρψξνη απηνί φηαλ πξφθεηηαη λα πξνζπειαζζνχλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θσηηζκό απφ 

κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπνζεηεκέλεο ειεθηξηθέο γξακκέο θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε πιήξε αζθάιεηα θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ρσξίο λα απαηηείηαη δηέιεπζε απφ 

ηδησηηθνχο ρψξνπο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηξνραιηψλ ηξηβήο, απιψλ ηξνραιηψλ θαη αιπζνηξνρψλ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ θίλδπλσλ πνπ πεξηθιείνληαη ζηνλ πίλαθα 

παξαθάησ: 
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Μέζα θαη ηύπνη αλάξηεζεο 

 

Μέζα αλάξηεζεο (ζπξκαηόζρνηλα) 

Ζ αλάξηεζε ησλ ζαιάκσλ, ησλ αληίβαξσλ ή ησλ βαξψλ αληηζηάζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ησλ αλειθπζηήξσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ραιύβδηλα ζπξκαηόζρνηλα. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ραιχβδηλεο αιπζίδεο παξάιιεισλ θξίθσλ ή κε αιπζίδεο κε 

ξάνπια. Σα ζπξκαηφζρνηλα ζπλδένληαη θαηά: ην έλα άθξν ηνπο κε ην ζθηγθηήξα ηνπ πιαηζίνπ 

ηνπ ζαιάκνπ, θαη ην άιιν άθξν ηνπο κε ην ζθηγθηήξα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αληίβαξνπ. 

Καηαζθεπάδνληαη απφ ραιχβδηλα ζπξκαηίδηα (θιψλνπο) πνπ πεξηειίζζνληαη γχξσ απφ ςχρα 

θάλαβεο (ππξήλαο ζρνηληνχ). 

 

Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θξεαηίσλ αλειθπζηήξσλ 

 

Σν θξεάηην είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν θηλνχληαη ν ζάιακνο θαη ην αληίβαξν ηνπ 

αλειθπζηήξα, κεηαμχ ηεο αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ζέζεο ηνπο. 

 

 
ρήκα 5 ρεδηαζηηθή άπνςε πιήξσο θιεηζηνχ θξεαηίνπ 
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ην επάλσ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ (νξνθή) πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο άλσ απόιεμε θαη 

ζην θάησ κέξνο απηνχ (ππζκέλαο) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θάησ απόιεμε 

ππάξρεη θελφ πεξίπνπ 1,30m. ΣΟ θελφ απηφ ρξεζηκεχεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηερληηψλ 

ζπληήξεζεο πνπ ελδερνκέλσο θάπνηαθνξά λα εξγάδνληαη ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ, ή ζηνλ 

ππζκέλα θάησ απφ ηε βάζε επηθάζηζεο απηνχ. 

 

Καηαζθεπάδεηαη απφ άθιεθηα πιηθά πνπ δελ επλννχλ ηε δεκηνπξγία ζθφλεο, είλαη εζσηεξηθά 

ιείν θαη παξνπζηάδεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή γηα ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δέρεηαη ηφζν θαηά ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο π.ρ. 

ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο. ηελ πξάμε ζπληζηάηαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ θξεαηίνπ ή 

ηνπιάρηζηνλ απηά ζηα νπνία γίλεηαη ε ζηήξημε ησλ νδεγψλ λα θαηαζθεπάδνληαη απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη λα ζνβαληίδνληαη. Δπίζεο, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαηνξνθή θαη ν ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ. 

 

Γηαδξνκή αλειθπζηήξα 

 

Γηαδξνκή αλειθπζηήξα νλνκάδνπκε ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε ζην θξεάηην, απφ ην πξψην 

κέρξη ην ηειεπηαίν επίπεδν ζηάζκεπζεο 

 

 

 
ρήκα 6 Γηαδξνκή αλειθπζηήξα 

 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο (βιάβεο) πνπ ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 

έμσ απφ ηα αθξαία φξηα ηεο πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ δηαδξνκήο ηνπ. Σε κέγηζηε απηή 

απφζηαζε πνπ ζα δηαλχζεη ν ζάιακνο κέρξηο φηνπ αθηλεηνπνηεζεί απφ ηα ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα, νλνκάδνπκε ππεξδηαδξνκή. Σν κήθνο ηεο ππεξδηαδξνκήο 

θπκαίλεηαη απφ 0,100m κέρξη 0,150m. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο (βιάβεο) πνπ ν ζάιακνο ηνπ 

αλειθπζηήξα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ έμσ απφ ηα αθξαία φξηα ηεο πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα 

θάησ δηαδξνκήο ηνπ. Σε κέγηζηε απηή απφζηαζε πνπ ζα δηαλχζεη ν ζάιακνο κέρξηο φηνπ 

αθηλεηνπνηεζεί απφ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα, νλνκάδνπκε ππεξδηαδξνκή. 

Σν κήθνο ηεο ππεξδηαδξνκήο θπκαίλεηαη απφ 0,100m κέρξη 0,150m. 



29 
 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο απνιήμεσο θξεαηίνπ 

 

Δίλαη ην ηκήκα ηνπ θξεαηίνπ, θάησ απφ ην πξψην επίπεδν ζηάζκεπζεο ηνπ αλειθπζηήξα κέρξη 

ηνλ ππζκέλα ηνπ. Ο ππζκέλαο ηεο θάησ απφιεμεο πξέπεη λα είλαη επίπεδνο θαη νκαιφο. ηνλ 

ππζκέλα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε εηδηθέο βάζεηο νη πξνζθξνπζηήξεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ησλ 

αληίβαξσλ. 

ηελ θάησ απφιεμε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ: 

 Γηάηαμε STOP ηνπ αλειθπζηήξα θνληά ζηε ζχξα ηνπ θξεαηίνπ ή ηε ζχξα επίζθεςεο. 

 Γηαθφπηεο θσηηζκνχ ηνπ θξεαηίνπ. 

 Πξίδα γεησκέλε. 

 Γηάηαμε ελδνεπηθνηλσλίαο. 

Γηα λα θαζνξίζνπκε ην βάζνο ηεο θάησ απφιεμεο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη πξέπεη λα 

ζπκβαίλεη ην εμήο: ε πεξίπησζε πνπ ν ζάιακνο θαζίζεη ζηνπο πξνζθξνπζηήξεο θαη ηνπο 

ζπκπηέζεη, ηφηε θάησ απφ ην ζάιακν πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο ηθαλφο λα ρσξέζεη νξζνγψλην 

παξαιιειεπίπεδν δηαζηάζεσλ 0.50m x 0.60 m x 1.00m. Δπνκέλσο, θαη κε βάζε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα ηνπ θέξνληνο πιαηζίνπ, ηνπ ζαιάκνπ θαη ηηο απνζηάζεηο αζθάιεηαο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΝ 81.1, ε θάησ απφιεμε πξέπεη λα έρεη βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,10m. 

πλήζσο θαηαζθεπάδεηαη βάζνο απφιεμεο 1,40m. 

Ο ππζκέλαο ηεο θάησ απφιεμεο ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρεη θάησ απφ ηηο 

βάζεηο ζηήξημεο ηνπ πξνζθξνπζηήξα ηνπ ζαιάκνπ, ηέζζεξηο θφξεο ην ζηαηηθφ θνξηίν πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην ζάιακν πιήξσο θνξησκέλν. Γειαδή: 

 

 4·gε·(Ρ + Q) 

φπνπ:  

gε = επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο (9,8m/sec2) 

Ρ = κάδεο θελνχ ζαιάκνπ θαη εμαξηεκάησλ πνπ αλαξηψληαη απφ ηνλ ζάιακν, 

 

δειαδή ην κέξνο ηνπ εχθακπηνπ θαισδίνπ, ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ / αιπζίδσλ αληηζηάζκηζεο 

αλ ππάξρνπλ θ.ιπ. (Kg). 

 

Q = νλνκαζηηθφ θνξηίν (κάδα) (Kg) 

 

Ο ππζκέλαο ηεο θάησ απφιεμεο ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρεη θάησ απφ ηηο 

βάζεηο ζηήξημεο ηνπ πξνζθξνπζηήξα ηνπ αληίβαξνπ, ή ηεο δηαδξνκήο ηνπ βάξνπο αληηζηάζ-

κηζεο, ηέζζεξηο θνξέο ην ζηαηηθφ θνξηίν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε κάδα ηνπ αληίβαξνπ ή ηνπ 

βάξνπο αληηζηάζκηζεο. Γειαδή: 

4·gε·(Ρ +q·Q) γηα ην αληίβαξν 

4·gε·q·Ρ γηα ην βάξνο αληηζηάζκηζεο 

φπνπ:  

q = ν ζπληειεζηήο αληηζηάζκηζεο 
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Άλσ απόιεμε θξεαηίνπ 

 

Άλσ απφιεμε θξεαηίνπ νλνκάδνπκε ην ηκήκα εθείλν ηνπ θξεαηίνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 

ηειεπηαίν επίπεδν ζηάζκεπζεο ηνπ αλειθπζηήξα (ζρέδην 2). Ο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο 

άλσ απφιεμεο πξνυπνζέηεη φηη ν ζάιακνο έρεη θαιχςεη ηελ πξνο ηα πάλσ ππεξδηαδξνκή ηνπ 

θαη επνκέλσο ην αληίβαξν έρεη θαζίζεη θαη ζπκπηέζεη ηνλ πξνζθξνπζηήξα ηνπ. 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ζα πξέπεη: 

 

1. Σν κήθνο ησλ νδεγψλ ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη κηα επηπιένλ δηαδξνκή 

ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1 + 0,035 v2 (m) φπνπ λ (m/s) ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

2. Ζ ειεχζεξε απφζηαζε κεηαμχ ηεο ζηέγεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο νξνθήο ηνπ θξεαηίνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη 1,0 + 0,035 λ2 (m). 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην χςνο ηεο άλσ απφιεμεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 3,50m, 

δηάζηαζε πνπ εμαξηάηαη, φπσο πξναλαθέξακε, απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

Φσηηζκόο θαη θνκβηνδόρεο θξεαηίνπ 

 

Σν θξεάηην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κόληκε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ, πνπ 

λα παξέρεη θσηεηλή έληαζε ηνπιάρηζηνλ 5 lux, 1m πάλσ απφ ηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ θαη ην 

δάπεδν ηεο θάησ απφιεμεο ηνπ θξέαηνο, αθφκε θαη φηαλ φιεο νη ζχξεο είλαη θιεηζηέο. 

Ο θσηηζκφο απηφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ιακπηήξα πνπ λα απέρεη θαηά κέγηζην 0,50m 

απφ ηε ρακειφηεξε θαη ηελ πςειφηεξε ζέζε ηνπ θξέαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ελδηάκεζνη 

ιακπηήξεο. 

Αλ ν θσηηζκφο πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θξέαηνο είλαη επαξθήο δελ είλαη απαξαίηεηνο 

ν θσηηζκφο απηφο. ην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ ηνπνζεηείηαη θαη εηδηθή θνκβηνδόρνο πνπ δηαζέηεη 

δηαθφπηε θαη ξεπκαηνδφηε (πξίδα). 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 4 Κνκβηνδφρνο θξεαηίνπ. 
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Ο ρεηξηζκφο ηεο θνκβηνδφρνπ απηήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

ζπληήξεζεο θαη κέζσ ηνπ δηαθφπηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γεληθήο δηαθνπήο ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ απφ 

άιιν άηνκν. 

 

Δμαεξηζκόο θξεαηίνπ 

 

Σν θξεάηην πξέπεη λα δηαζέηεη θαη θαηάιιειν εμαεξηζκό, θαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή εμαεξηζκνχ ζε άιινπο ρψξνπο, παξά κφλν ζε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ αλειθπζηήξα. Αλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλνληζκνί ή δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηά 

πνπ γξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ΔΝ81-1 § 5.2.3, ηφηε ζπλίζηαηαη λα ππάξρνπλ αλνίγκαηα 

αεξηζκνχ ζηελ άλσ απφιεμε ηνπ θξέαηνο, κε ειάρηζηε δηαηνκή ίζε πξνο ην 1% ηεο νξηδφληηαο 

επηθάλεηαο ηνπ θξεαηίνπ. 

 

Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζπξώλ θξεαηίσλ αλειθπζηήξσλ 

 

Οη πόξηεο ησλ νξόθσλ ησλ αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζπλήζσο ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 0,65m θαη χςνο 2m θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδνη ζην 

ζάιακν, εθνδηάδνληαη κε αδηάηξεηα κεηαιιηθά θχιια γηα λα κελ επέξρεηαη παξακφξθσζε 

ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.Οη ζχξεο θαη νη θάζεο ηνπο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο, 

ψζηε λα ειαηηψλεηαη ν θίλδπλνο θάθσζεο ή ηξαπκαηηζκνχ, ζχλζιηςεο αλζξσπίλνπ κέινπο, 

καγθψκαηνο ελδχκαηνο ή άιινπ αληηθεηκέλνπ. Οη θαλνληζκνί επίζεο θαζνξίδνπλ ηελ αληνρή 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ζχξεο ηνπ θξεαηίνπ. Δάλ νη ζχξεο θέξνπλ αλνίγκαηα παξαηήξεζεο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ζαιάκνπ ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζηάζκεπζεο, ηφηε πξέπεη: 

 Σν άλνηγκα απηφ λα θαιχπηεηαη απφ θξχζηαιιν εληζρπκέλν κε κεηαιιηθέο ίλεο 

ειάρηζηνπ πάρνπο 6mm. 

 Διάρηζηε επηθάλεηα θξπζηάιινπ 0,015 m2 κε απφζηαζε απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 1,00m. 

Όηαλ νη πφξηεο ηνπ ζαιάκνπ είλαη θιεηζηέο, πξέπεη εθηφο απφ ηα απαξαίηεηα δηάθελα, λα 

θιείλνπλ ηειείσο νη είζνδνη ηνπ ζαιάκνπ. 

Σα δηάθελα κεηαμχ ησλ θχιισλ ησλ ζπξψλ θαη ησλ νξζνζηαηψλ, ηνπ ππέξπζξνπ ή ηνπ 

θαησθιίνπ ησλ ζπξψλ ζηελ θιεηζηή ζέζε πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 6mm, θαη ιφγσ 

θζνξψλ 10mm. 

Οη πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ δηαζέηνπλ επαθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα κφλν φηαλ είλαη θιεηζηέο θαη καλδαισκέλεο. 

Οη πφξηεο θξέαηνο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε κηα ειεθηξηθή δηάηαμε αζθαιείαο, γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο θιεηζηήο ζέζεο ηνπο. 

Ζ ειεθηξηθή απηή δηάηαμε αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη: 

 θνηλή κε ηε δηάηαμε εμαθξίβσζεο καλδάισζεο ζηελ πεξίπησζε νξηδφληηα ζπξφκελσλ 

ζπξψλ 

 ηνπνζεηεκέλε θνληά ζηελ αθκή ηεο ζχξαο πνπ θιείλεη, ή πάλσ ζηε κεραληθή δηάηαμε 

εμαθξίβσζεο θιεηζηήο ζέζεο ζχξαο ζηελ πεξίπησζε πεξηζηξεθφκελσλ ζπξψλ. 

Ζ θιεηζηή ζέζε ησλ ζπξψλ ησλ αλειθπζηήξσλ αζθαιίδεηαη ειεθηξνκεραληθά σο εμήο: 

 

1. Μ’ έλα ζχζηεκα αθξνδεθηψλ (επαθέο ζπξψλ) ζηηο θάζεο θαη ηα θχιια ησλ ζπξψλ, νη νπνίνη 

φηαλ νη ζχξεο είλαη θιεηζηέο εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο, απνηειψληαο ην θχθισκα αζθαιείαο 

επαθψλ ζπξψλ αλειθπζηήξα. 
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2. Με δηάηαμε καλδάισζεο (θιεηδαξηά) ε νπνία αζθαιίδεη κεραληθά θαη ειεθηξηθά ηηο ζχξεο 

ηνπ θξεαηίνπ. Ζ ειεθηξηθή καλδάισζε ησλ ζπξψλ θξεαηίνπ απνηειείην θχθισκα αζθαιείαο 

καλδάισζεο (θιεηδαξηψλ) αλειθπζηήξα.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη πφξηεο θξέαηνο απνηεινχληαη απφ δηάθνξα θχιια ζπλδεδεκέλα 

κεηαμχ ηνπο κεραληθά, επηηξέπεηαη: λα ηνπνζεηείηαη ε απαηηνχκελε δηάηαμε εμαθξίβσζεο 

θιεηζηήο ζχξαο θξέαηνο κφλν ζην έλα θχιιν θαη λα καληαιψλεηαη κφλν έλα θχιιν, δεδνκέλνπ 

φηη ε αζθάιηζε απηή απφ κφλε ηεο εκπνδίδεη ην άλνηγκα ηνπ άιινπ/ άιισλ θχισλ 

θιεηδψλνληαο ηα θχιια ζηελ πεξίπησζε ηειεζθνπηθψλ ζπξψλ. 

Όκνηα καληαιψλνληαη νη ζπξφκελεο ζχξεο κε έκκεζε κεραληθή ζχλδεζε (π.ρ. κε 

ζπξκαηφζρνηλν, ηκάληα ή αιπζίδα). 

Οη ζχξεο ησλ αλειθπζηήξσλ δηαθξίλνληαη ζε: 

 Υεηξνθίλεηεο 

 Αλνηγφκελεο 

 Απηφκαηεο 

 

 εκείσζε: Σηνπο αλειθπζηήξεο θνξηίσλ κε ζπλνδεία αηόκσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηαθόξπθα 

ζπξόκελεο ζύξεο. 

 

Γηάθξηζε ζπξώλ θξεαηίνπ 

 

Οη ζχξεο ησλ νξφθσλ ησλ αλειθπζηήξσλ δηαθξίλνληαη ζε εκηαπηόκαηεο θαη απηόκαηεο. 

 

1. Ζκηαπηόκαηεο, είλαη εθείλεο νη ζύξεο νξόθσλ πνπ αλνίγνπλ κε ην ρέξη κφιηο ν ζάιακνο 

θηάζεη θαη αθηλεηνπνηεζεί ζηνλ αληίζηνηρν φξνθν, θαη θιείλνπλ κφλεο ηνπο απηφκαηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί δηαζέηνπλ ζχζηεκα κε ξνδάθη ζην κέζν ηνπ ζπξφθπιινπ, ην ειαηνυδξαπιηθφ 

ζχζηεκα, πνπ κέζσ ηεο αιπζίδαο ηνπ σζζεηήξα πνπ θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

ζπξφθπιινπ ηξαβάεη θαη θιείλεη ηελ πφξηα ηνπ νξφθνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

 

 
 

Δηθόλα 5 χζηεκα αηζζεηήξα εκηαπηφκαηεο πφξηαο (ξνδάθη θαη αιπζίδα). 
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Ζ απνηειεζκαηηθή καληάισζε ηεο ζχξαο ηνπ θξεαηίνπ ζηελ θιεηζηή ζέζε πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ηεο θίλεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη λα ειέγρεηαη απφ αληίζηνηρε ειεθηξηθή δηάηαμε 

αζθαιείαο (ειεθηξηθή θιεηδαξηά πφξηαο). Ο ζάιακνο δελ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθθηλήζεη, κέρξη ηα ζηνηρεία καλδάισζεο λα έρνπλ εκπιαθεί θαηά 7mm ηνπιάρηζηνλ. Οη 

πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ κε ηα καλδαιψκαηά ηνπο ζε ηζρχ, πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα κεραληθή 

αληνρή ψζηε φηαλ ηνπο εθαξκνζζεί κηα θάζεηε δχλακε 300 Ν, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε 

νπνηνδήπνηε εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ζεκείν ηνπο ζε επηθάλεηα 5cm2 , λα αληέρνπλ ρσξίο 

κφληκε παξακφξθσζε, ρσξίο ειαζηηθή παξακφξθσζε κεγαιχηεξε απφ 15mm, θαη λα κελ 

επεξεάδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή. 

 

Σν ζύζηεκα ηεο θιεηδαξηάο ηεο πόξηαο ην νπνίν ζηελ πξάμε αλαθέξεηαη σο "θιείζξν" 

ηνπνζεηείηαη ζην θάζσκα ηεο ζχξαο ηνπ θξεαηίνπ ζηνλ θάζε φξνθν, πεξηιακβάλεη: 

 πχξν, 

 ειαηεξησηφ κεραληζκφ, 

 ζχζηεκα ζηξεθφκελνπ βξαρίνλα, πνπ θαηαιήγεη ζε ξάνπιν, θαη 

 αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ηάζεο, πνπ είλαη 110 V. 

ηηο απιέο θαηαζθεπέο θιείζξσλ ζην θχιιν ηεο πφξηαο ππάξρεη νπή θαηά 2mm κεγαιχηεξεο 

δηακέηξνπ απφ ηνλ πίξν. Σν ζχζηεκα ηεο θιεηδαξηάο ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθφ ζύζηεκα 

ειεθηξνκαγλήηε ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ θαη απέλαληη απφ ηελ 

θιεηδαξηά ηεο πφξηαο, θαη πεξηιακβάλεη: 

 εηδηθή βάζε, 

 ειεθηξνκαγλήηε ζρήκαηνο "ηφμνπ", πνπ πεξηιακβάλεη πελίν θαη ππξήλα καιαθνχ 

ζηδήξνπ ή θξάκα ληθειίνπ -ζηδήξνπ (Νi-Fe) γηα λα κελ ππάξρεη ζ' απηφ παξακέλνληαο 

καγλεηηζκφο φηαλ ην πελίν δελ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα, 

 σζεηήξα, θαη 

 ειαηεξησηφ κεραληζκφ. 

 

 
 

 

ρήκα 7 ρεκαηηθή παξάζηαζε ειεθηξνκαγλήηε πνπ ην κήθνο ηνπ 

πιεζηάδεη ην 1m, ζαιάκνπ αλειθπζηήξα. 
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Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα θαη φηαλ ην πελίν ηνπ ειεθηξνκαγλήηε πνπ βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ ζάιακν, δηαξξέεηαη από ξεύκα, ν σζεηήξαο ηνπ είλαη ζπζπεηξσκέλνο. 

Μφιηο ν ζάιακνο ζηακαηήζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία ηνπ πελίνπ ηνπ 

ειεθηξνκαγλήηε απηνχ. Σφηε, επελεξγεί ν σζεηήξαο ν νπνίνο κε ηελ βνήζεηα ειαηεξησηνχ 

κεραληζκνχ ζηακαηά λα είλαη ζπζπεηξσκέλνο θαη έηζη ζπξψρλεηαη ν κνριίζθνο ηεο θιεηδαξηάο 

ηεο πφξηαο, ηεο νπνίαο ην ξνδάθη θπιάεη ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα πεξίπνπ 1m ηνπ 

ειεθηξνκαγλήηε, νπφηε θαη απαζθαιίδεηαη ε θιεηδαξηά ηεο καλδάισζεο ηεο πφξηαο.  

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιεηδαξηάο, ν πίξνο πξέπεη λα εηζέξρεηαη κε επρέξεηα 

ζηελ θαηά 2mm κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ νπή, πνπ ππάξρεη ζηελ θάζα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ νξφθνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ είλαη πιένλ δπλαηφλ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ ζαιάκνπ. Μφιηο ν 

ζάιακνο θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ν κάλδαινο ζπξψρλεη θαηάιιειν δηαθφπηε, ν νπνίνο 

αλνίγεη. Έηζη, δηαθφπηεηαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ν ζάιακνο ζηακαηά, θαη ε πφξηα 

απνκαλδαιψλεηαη. Σέινο, εληνιή γηα θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ κπνξεί λα δσζεί κφλν φηαλ ν πίξνο 

αζθαιίζεη ηελ πφξηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, πξνυπνζέηεη: 

 ζσζηή ηνπνζέηεζε, θαη 

 ξχζκηζε επαθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θίλεζε ηνπ πίξνπ αζθαιείαο. 

Οη πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ επηηξέπεηαη - φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ - λα αλνίγνπλ κφλν φηαλ 

πίζσ ηνπο βξίζθεηαη ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα. 

ε πεξηπηψζεηο εκπινθήο ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα π.ρ. δηαθνπή ξεχκαηνο, 

ηφηε κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ππεχζπλνπ αηφκνπ νη πφξηεο αλνίγνπλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θιεηδηνχ ηξηγσληθήο ππνδνρήο. 

Μεηά ηελ απνκαλδάισζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε δηάηαμε καλδάισζεο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζηε 

ζέζε ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή, κε ηελ πφξηα ηνπ θξέαηνο θιεηζηή θαη καλδαισκέλε. 

 

Φσηηζκόο ζαιάκνπ 

 

Ο ζάιακνο ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξηθή γξακκή θσηηζκνύ, ε νπνία λα 

εμαζθαιίδεη ειάρηζηε έληαζε θσηηζκνχ, ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ θαη ζηα φξγαλα ρεηξηζκνχ, 

50 lux. Γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο απηήο γξακκήο πξέπεη λα ππάξρεη 

πξφβιεςε γηα απηφκαηε ελεξγνπνίεζε δηάηαμεο παξνρήο θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο. Απηή 

πξέπεη λα ηξν-θνδνηεί έλα ιακπηήξα ηζρχνο 1W γηα κηα ψξα. 

 

Κνκβηνδόρνο ζαιάκνπ 

 

ην πιεπξηθφ ηνίρσκα ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ζαιάκσλ θαη πξνο ηελ πξνιεπξά ηεο πφξηαο 

ηνπνζε ηνχληαη νη θνκβηνδόρνη επηινγήο ησλ νξόθσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ηζάξηζκα 

θνπκπηά (φζνη θαη φξνθνη) γηα ηε δπλαηφηεηα ζηάζεσλ, θνκβίν stop γηα ην ζηακάηεκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ζε πεξίπησζε αλάγθεο, θνκβίν θνπδνπληνχ θηλδχλνπ - πνπ 

ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξία ησλ 12 V κέζσ ειεθηξνλφκνπ, ρεηξνθίλεην κνριίζθν δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα (δηαθφπηεο ΟΝ-ΟFF) 

Ο ζαιακίζθνο ησλ αλειθπζηήξσλ θσηίδεηαη φηαλ: 

1. βξίζθεηαη θάπνηνο ζην ρψξν ηνπ, ή 

2. ιάβεη εμσηεξηθή θιήζε απφ ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν είλαη ζηαζκεπκέλνο, ή 

3. αλνίμεη ε πφξηα ηνπ (νπφηε δηεγείξεηαη ην ρξνληθφ ξειέ), ή 

4. θηλείηαη ν ζάιακνο. 
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Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ 

 

Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη θηλεηφ ζην θάησ κέξνο ηνπ θαη 

πεξηιακβάλεη εηδηθφ δηαθφπηε πνπ ελεξγνπνηείηαη φηαλ εθηξαπεί 5% απφ ηελ θαλνληθή ηνπ 

ζέζε, νπφηε δηαθφπηεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δχν ειαζηηθνί θχιηλδξνη πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηηο δχν άθξεο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ. Όηαλ απηνί δέρνληαη ην πιήξεο 

θνξηίν ηνπ ζαιάκνπ, ηφηε ξπζκίδεηαη ν δηαθφπηεο δαπέδνπ. Έηζη φηαλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ 

πιήξνπο θνξηίνπ, είλαη πξν-θαλέο πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαθφπηε 

δαπέδνπ. 

Γεληθά, φηαλ ιεηηνπξγεί ν δηαθφπηεο ειέγρνπ βάξνπο ζαιάκνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 15% ηνπ 

θαλνληθνχ, ν αλειθπζηήξαο "δελ ππαθνχεη" ζηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ππεξθνξησκέλνπ ζαιάκνπ. 

 

Σν αληίβαξν 

 

Σν αληίβαξν απνηειείηαη απφ πνιιά κεηαιιηθά ηεκάρηα ζρήκαηνο ξάβδσλ ή επηθαλεηψλ 

νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ηα νπνία πεξηβάιινληαη απφ επέλδπζε ρπηνζηδήξνπ θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλν πιαίζην ην νπνίν απνηξέπεη ηελ κεηαηφπηζε ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ηαρχηεηα ηνπ ζαιάκνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1m/s ηα κεηαιιηθά απηά ηεκάρηα αζθαιίδνληαη κε 

δχν ηνπιάρηζηνλ ληίδεο. ην επάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ππάξρνπλ εηδηθνί ζθηγθηήξεο ζηνπο 

νπνίνπο 

ηνπνζεηνχληαη ηα ζπξκαηφζρνηλα αλάξηεζεο ηνπ αληίβαξνπ. Σν πιαίζην ηνπ αληίβαξνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νιηζζαίλεη ζε: ζπξκαηνδεγνχο, αλ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνιχ κηθξνχ 

αλειθπζηήξα θαη νδεγνχο ίδηαο κνξθήο κε απηνχο ηνπ ζαιάκνπ, αλ πξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθή 

εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεηνπ αλειθπζηήξα. 

 

 
 

Δηθόλα 6 Μνξθή αληίβαξνπ 
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Σν αληίβαξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαπνλνχληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηα 

ζπξκνηφζρνηλα αλάξηεζεο. 

Σν βάξνο ηνπ αληίβαξνπ G εμαξηάηαη απφ: ην βάξνο ηνπ ζαιάκνπ (ΡΘ) θαη ην κηζφ ηνπ βάξνπο 

ηνπ θνξηίνπ (Q) πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ν αλειθπζηήξαο. 

 

Σν θνξηίν ηνπ αλειθπζηήξα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

θνξηίν αλειθπζηήξα = αξηζκόο επηβαηώλ x 75 Κg ή 

Q = λ x 75 

 

Πην αλαιπηηθά έρνπκε: 

Βάξνο αληίβαξνπ = Βάξνο ζαιάκνπ + 1/2 βάξνπο θνξηίνπ 

G = Ρζ + 1/2 Q 

 εκείσζε: Αλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα δελ ππήξρε ην αληίβαξν, ηόηε ν 

ειεθηξνθηλεηήξαο απηνύ, ζα ππνινγίδνληαλ γηα λα αλπςώλεη νιόθιεξν ην βάξνο 

ηνπ θνξηίνπ, θαζώο επίζεο θαη ην βάξνο ηνπ ζαιάκνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ πάλσ 

ζην αληίβαξν ππάξρνπλ ηξνραιίεο ή αιπζνηξνρνί, ηόηε πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθά 

πξνζηαηεπηηθά. 

 

Σν εύθακπην θαιώδην ηξνθνδνζίαο 

 

Σν θαιώδην απηφ είλαη ζπλήζσο πιαθέ θαη απνηειείηαη απφ πνιχθισλνπο ράιθηλνπο αγσγνχο 

γηα λα είλαη εχθακπην. 

 

 
 

Δηθόλα 7 Μνξθή εχθακπηνπ θαισδίνπ αλειθπζηήξα 
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Σν εχθακπην θαιψδην ζπλδέεηαη θαηά: ην έλα άθξν ηνπ κε εηδηθέο θιέκεο πνπ θέξεη ζην θάησ 

κέξνο ηνπ ν ζάιακνο, θαη ην άιιν άθξν ηνπ ζε θνπηί πνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

θξεαηίνπ, ζην κέζν θαη ιίγν πξνο ηα θάησ ηνπ χςνπο απηνχ. 

Με απηφ - ινηπφλ - γίλεηαη ε ειεθηξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ζαιάκνπ θαη ηνπ πίλαθα ρεηξηζηεξίνπ 

ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ αλειθπζηήξα (Controller), ν νπνίνο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ 

ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ. 

Σν εχθακπην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα, ην νπνίν δηαζέηεη 14 έσο 

24 αγσγνχο. ηνλ θάζε αγσγφ θέξεη εηδηθή αξίζκεζε γηα ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ζχλδεζε 

ηνπ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη φηαλ δελ ππάξρεη ε εηδηθή απηή αξίζκεζε ησλ αγσγψλ, θαη γηα λα 

κελ γίλεη ιάζνο ζηελ ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλεηαη γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο αγσγνχο 

εμαέξσζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ. 

 

Πξνζθξνπζηήξεο ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

 

Οη πξνζθξνπζηήξεο ή αληηθξνπζηήξεο ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ππζκέλα 

ηνπ θξεαηίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπο. 

 

 

 
 

Δηθόλα 8 Πξνζθξνπζηήξαο 

 

Ζ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηνπο πξνζθξνπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, 

ψζηε λα θέξλνπλ ζηελ θαηάζηαζε ζηάζεο ην ζάιακν ζην πιήξεο θνξηίν ηνπ, κε επηβξάδπλζε 

πνπ δελ μεπεξλά ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο απηνχ. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζθξνπζηήξσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα: ζην ζάιακν λα παξνπζηάδεη 

νξηαθή ζέζε ζηελ ηειεπηαία ζηάζε νξφθνπ θαη ηεο επηθάζηζεο ζ’ απηνχο ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ 

αληίβαξνπ ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν (π.ρ. ζξαχζε ζπξκαηφζρνηλσλ) γίλεη ππέξβαζε 

ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο θαζφδνπ θαη δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη άιιεο δηθιείδεο αζθαιείαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέξε ελφο αλειθπζηήξα είλαη ηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 
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4.2.3 πζηήκαηα Αζθαιείαο  
 

Πεξηνξηζηήξαο (Ρπζκηζηήο) νξίνπ ηαρύηεηαο ζαιάκνπ αλειθπζηήξα ή 

ξεγνπιαηόξνο 

 

Ο πεξηνξηζηήξαο (ξπζκηζηήο) νξίνπ ηαρχηεηαο είλαη ε ζπζθεπή πνπ επεκβαίλεη θαη ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή αξπάγεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ππεξβεί 

θαηά 15% ην φξην ηαρχηεηαο ηνπ. 

Βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πάλσ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ κε θαηάιιειε αλάξηεζε είηε ζηνπο 

νδεγνχο είηε ζηελ άλσ απφιεμε θξέαηνο. 

Ο πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο απνηειείηαη απφ: έθθεληξν ηξνραιία κε εγθνπέο, ζπξκαηφζρνηλν 

πξνζδεκέλν ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα, θαη δηαθφπηε (θνληάθη) γηα λα επεκβαίλεη ζην 

θχθισκα ρεηξηζκνχ, φηαλ αθηλεηνπνηεζεί ν ξπζκηζηήο. 

 

 
 

Δηθόλα 9 Πεξηνξηζηήξαο Σαρχηεηαο 

 

ε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ε θνξά πεξηζηξνθήο 

ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο, πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηα 

παξαθάησ. 

Ο πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πξνζηηφο θαη εχθνια πξνζεγγίζηκνο γηα 

επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε, ελεξγνπνηείηαη απφ ζπξκαηφζρνηλν νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ 6mm θαη ζπληειεζηή αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 8. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο δηακέηξνπ ηξηβήο θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο είλαη: 

Όηαλ ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα θηλείηαη κε ηελ θαλνληθή ηνπ ηαρχηεηα, ε ηξνραιία ηνπ 

ξπζκηζηή πεξηζηξέθεηαη ηαπηφρξνλα κε ην ζπξκαηφζρνηλν ζπζρεηίζεσο ηεο κε ηνλ ζάιακν. 
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Σξόπνο ιεηηνπξγίαο πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο 

 

(Α) Πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο 

 

(Β) Κάησ ηξνραιία πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο, (1) θειεηφο ζαιάκνπ, (2) πξκαηφζρνηλα 

αλάξεηεζεο, (3) πξκαηφζρνηλν πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο, (4) Αξπαγεο, (5) Γηαθφπηεο αξπάγεο, 

(6) Οιηζζεηήξαο, (7) Υεηξηζηήξην ζπληήξεζεο, (8) Φσηηζηηθφ ζψκα (ρειψλα) κε δηαθφπηε θαη 

πξίδα. 

 

 
 

ρήκα 8 Σξφπνο ιεηηνπξγίαο πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο. 

 

Αλ ν ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ππεξβεί ην φξην ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θαηά 15%, δειαδή, φηαλ 

απηή γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 115% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ηαρχηεηαο, ε ηξνραιία ηνπ 

πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο πεδείηαη (θξελάξεηαη) κε ηε βνήζεηα θπγνθεληξηθνχ κεραληζκνχ, 

αθηλεηνπνηείηαη ην ζπξκαηφζρνηλν ηεο θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ζπζθεπή αξπάγεο.  

Ο πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο, κέζσ ηνπ δηαθφπηε πνπ δηαζέηεη, πξνθαιεί ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ αλειθπζηήξα πξηλ ε 
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ηαρχηεηα ηνπ ζαιάκνπ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ, είηε θαηά ηελ θάζνδν είηε θαηά ηελ άλνδν, 

θζάζεη ηελ ηαρχηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ. 

 

Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά βξαρχο, ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε επηθίλδπλεο ηαρχηεηαο ζηνλ ζάιακν, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή αξπάγεο.  

 

Ζ ηαρχηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο, πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζπζθεπή αξπάγεο 

ηνπ αληίβαξνπ ή ηνπ βάξνπο αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο 

ζπζθεπήο αξπάγεο ηνπ ζαιάκνπ, ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη ην 10%. 

 

Ζ δύλακε εθειθπζκνύ πνπ εμαζθείηαη ζην ζπξκαηφζρνηλν ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο θαηά 

ηελ ελεξγνπνίεζε απηνχ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε: απφ ην δηπιάζην ηεο δχλακεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο, θαη απφ 300 Ν. 

 

Σέινο, κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο, ν πεξηνξηζηήξαο ηαρχηεηαο πξέπεη λα 

επαλέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε επαλαιεηηνπξγία 

ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

 

πζθεπή αξπάγεο 

 

Ζ ζπζθεπή αξπάγεο ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ 

ηνπ αλειθπζηήξα θαη ε χπαξμε ηεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα είλαη ππνρξεσηηθή, 

δεδνκέλνπ πσο ζεσξείηαη εμάξηεκα αζθαιείαο. 

 

Ζ ζπζθεπή αξπάγεο επελεξγεί: ζε πεξίπησζε πνπ ην φξην ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα ππεξβεί θαηά 15% ηελ θαλνληθή ηνπ, ή ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ησλ 

ζπξκαηφζρνηλσλ αλάξηεζεο. 

 

Ζ ζπζθεπή αξπάγεο πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα ζηακαηά ηνλ ζάιακν θαη ηαπηφρξνλα λα ηνλ 

ζπγθξαηεί αθηλεηνπνηεκέλν ζηνπο νδεγνχο, φηαλ απηφο κεηαθέξεη ην νλνκαζηηθφ ηνπ θνξηίν 

κε ηελ ηαρχηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο. Ζ θάζε ζπζθεπή αξπάγεο πξέπεη 

λα ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ δηθφ ηεο πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο. 

 

ε αλειθπζηήξεο κε ηαρχηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 1m/s κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη κε ηε 

ζξαχζε ησλ κέζσλ αλάξηεζεο ή κε ην ζπξκαηφζρνηλν αζθαιείαο. 

Ζ ζπζθεπή αξπάγεο δελ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απφ πδξαπιηθά, πλεπκαηηθά ή ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα. 
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ρήκα 9 ρεκαηηθή κνξθή ζπλεξγαζίαο ζπζθεπήο αξπάγεο θαη πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο. 

 

 

Αλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα γίλεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ, 

ην ζπξκαηφζρνηλν ηνπ ξπζκηζηή, πνπ είλαη πεξαζκέλν ζηελ ηξνραιία ηάλπζεο, έιθεη ηνλ 

κνριφ κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεκέλν. Έηζη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ζπζθεπή αξπάγεο, κε ηελ 

είζνδν ησλ ζθελψλ ηεο ζηνπο νδεγνχο, απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 

Οη ζθήλεο έιθνληαη πξνο ηα κέζα θαη ζθίγγνπλ νη ζηαγψλεο ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο. Όηαλ 

αθηλεηνπνηεζεί ν ζάιακνο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο κηα ειεθηξηθή 

δηάηαμε (δηαθφπηεο) αζθαιείαο ζηεξεσκέλε ζην ζάιακν, πξέπεη λα πξνθαιεί ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνχ κε ηε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ αλειθπζηήξα, 

πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο. 

 

Σέινο, ε απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

επέκβαζε εηδηθεπκέλνπ πξνζψπνπ. 
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4.2.4 Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα Δγθαηαζηάζεσλ Ζιεθηξνθίλεησλ Αλειθπζηήξσλ 
 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα δηάθνξα ειεθηξηθά θπθιψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα 

εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεηνπ αλειθπζηήξα (έιμεο). Απηά αθνξνχλ ηελ ξεπκαηνδφηεζε ηνπ 

ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνχ ηνπαλειθπζηήξα, ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα 

αζθαιείαο, ηα θπθιψκαηα αλαγγειίαοθηλδχλνπ, ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ελδείμεσλ θαη 

ηέινο ηα θπθιψκαηα ρεηξηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 

Σα δηάθνξα ειεθηξηθά θπθιψκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλειθπζηήξσλ θαηαιήγνπλ ζηνλ 

αληίζηνηρν ειεθηξηθφ ηνπο πίλαθα ζε θιεκνζεηξέο (ή θιεκνθνλέθηνξεο) ηχπνπ ξάγαο. Σν 

θαζέλα απ' απηά έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζπκβνιηζκνχο (γξακκάησλ θαη αξηζκψλ) γηα λα 

πεξηνξίδεηαη ην πνζνζηφ ιαλζαζκέλεο ζχλδεζεο ηνπο, φπσο επίζεο θαη γηα λα πεξηνξίδεηαη ν 

ρξφλνο ζχλδεζεο ηνπο. 

 

Πξαγκαηηθή κνξθή θιεκνζεηξψλ (θιεκνθνλεθηφξσλ) ηχπνπ ξάγαο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ νη 

αγσγνί ησλ θπθισκάησλ ρεηξηζκνχ – ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ. 

 

Δζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζην ρώξν ηνπ θξεαηίνπ θαη ζην ρώξν 

κεραλνζηαζίνπ - ηξνραιηνζηαζίνπ 

 

Ο ρψξνο ηνπ θξεαηίνπ κηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη κφληκε ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θσηεηλήο έληαζεο ηεο ηάμεο ησλ 5 lux γηα ην θάζε θσηηζηηθφ ζψκα 

ηχπνπ ρειψλαο. πλήζσο ηα θσηηζηηθά απηά ζψκαηα ηνπνζεηνχληαη 1m πάλσ απφ ηελ νξνθή 

ηνπ ζαιάκνπ ζε θάζε ζηάζε απηνχ θαη 1m πάλσ απφ ην δάπεδν ηεο θάησ απφιεμεο ηνπ 

θξεαηίνπ, αθφκε θαη φηαλ φιεο νη ζχξεο είλαη θιεηζηέο. 

 

ηηο αθξφηαηεο ζέζεηο ηνπ ρψξνπ ηνπ θξέαηνο θαη 50cm πξηλ ηελ επάλσ θαη ηελ θάησ απφιεμε 

ηνπ ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ελφο ιακπηήξα. 

ηνλ ρψξν ηνπ θξεαηίνπ ζπλήζσο θνληά ζην θάζε θσηηζηηθφ ζψκα ηνπνζεηείηαη θαη θνπδνχλη 

θηλδχλνπ. 

 

Σέινο, ππελζπκίδνπκε πσο ζην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ηεο θάησ 

απφιεμεο ηνπνζεηείηαη θαη εηδηθή θνκβηνδφρνο αζθαιείαο, ε νπνία δηαζέηεη δηαθφπηε θαη 

ξεπκαηνδφηε. Ζ θνκβηνδφρνο απηή είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

ζπληήξεζεο. 

 

Έηζη, κέζσ ηνπ δηαθφπηε εμαζθαιίδεηαη ε κε ελεξγνπνίεζε ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ 

ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη κε ην ξεπκαηνδφηε ε δπλαηφηεηα επηπιένλ 

ηνπηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ. 

 

 

Δζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζην ρώξν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 

 

Ο ρψξνο ηνπ κεραλνζηαζίνπ κηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα πεξηιακβάλεη: ηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα θσηηζκνχ, ν νπνίνο δηαζέηεη - φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη - ειεθηξηθή γξακκή 

θσηηζκνχ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε ιακπηήξα δπλαηφηεηαο έληαζεο θσηηζκνχ κεγαιχηεξεο 

ησλ 200 ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, ειεγρφκελν απφ δηαθφπηε ηνπνζεηεκέλν εζσηεξηθά 



43 
 

δίπια απφ ηελ είζνδν ηνπ ζε θαηάιιειν χςνο, θαη ξεπκαηνδφηε, ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα 

θίλεζεο, ν νπνίνο δηαζέηεη: 

 ηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

αλειθπζηήξα, 

 ηηο αζθάιεηεο (βξαδείαο ηήμεο) γηα πξνζηαζία απφ βξαρπθπθιψκαηα - 

ηζρπξέο ππεξεληάζεηο θαη  

 ηνλ απηφκαην ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε, κε ην ζχζηεκα πελίνπ γηα πξνζηαζία απφ 

έιιεηςε ηάζεο θαη ηνπ δηκεηαιιηθνχ (ζεξκηθνχ) ζπζηήκαηνο γηα πξνζηαζία απφ 

ππεξθφξηηζε. 

 ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα φισλ ησλ θπθισκάησλ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλειθπζηήξα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ αξγφηεξα. 

 

 
 

ρέδην 1 Ζιεθηξνινγηθή κνλνγξακκηθή ζρεδίαζε γξακκήο θσηηζκνχ κεραλνζηαζίνπ.  

 

 

 
 

ρήκα 10 Ζιεθηξνινγηθή ζρεδίαζε γξακκήο ηζρχνο γηα ηελ παξνρέηεπζε θηλεηήξηνπ 

κεραληζκνχ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα. 
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Δηθόλα 10 Πξαγκαηηθή κνξθή ειεθηξηθνχ πίλαθα εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθίλεηνπ 

αλειθπζηήξα 

 

 

ην ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ πξέπεη λα ππάξρεη έλαο γεληθφο δηαθφπηεο πνπ λα απελεξγνπνηεί 

ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ αλειθπζηήξα, αθφκε θαη φηαλ απηφο ιεηηνπξγεί ζην πιήξεο θνξηίν 

ηνπ. Ο δηαθφπηεο απηφο επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

αλειθπζηήξα. Με ηνλ δηαθφπηε απηφλ, δελ πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη ηα ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ: ηνλ θσηηζκφ ή ηνλ εμαεξηζκφ (αλ ππάξρεη) ηνπ ζαιάκνπ, ην 

ξεπκαηνδφηε ζηε ζέζε ηνπ ζαιάκνπ, ηνλ θσηηζκφ ηνπ κεραλνζηαζίνπ (ηξνραιηνζηαζίνπ), ην 

ξεπκαηνδφηε ζην κεραλνζηάζην, ζην ηξνραιηνζηάζην θαη ζηελ θάησ απφιεμε ηνπ θξεαηίνπ, 

ηνλ θσηηζκφ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα, θαη ηηο δηαηάμεηο θιήζεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Ο 

δηαθφπηεο πνπ πεξηγξάθνπκε ζηα παξαπάλσ είλαη παξφκνηνο κε εθείλν ηεο θνκβηνδφρνπ ηνπ 

θξεαηίνπ.  

Όηαλ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα θαη βξίζθνληαη ζε ζέζε 

απελεξγνπνίεζεο, παξέρεηαη ε πιήξεο αζθάιεηα ζην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα, 

ηδίσο φηαλ απηφ εξγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ. 
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Παξάξηεκα  
 

ΣΑ 7 ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΑΝΖ CE 

 

Ζ ζήκαλζε CE απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ κέηξν ην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε 

πξνζβιέπνληαο ζηελ εδξαίσζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Σν αληηθείκελν ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ηεο λέαο πξνζέγγηζεο είλαη ε απινπνίεζε ηεο 

εηζαγσγήο πξντφλησλ πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηελ δηαθίλεζε 

πξντφλησλ κεηαμχ απηψλ. Απηή ε θίλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειεχζεξε κεηαθνξά 

πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε αλακέλνληαη λα 

εληαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ επξσπατθή έλσζε γηα απηφ ηνλ ιφγν αλαθέξεη ηελ ζήκαλζε CE σο ‘δηαβαηήξην’ πνπ 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε πξντφλησλ κέζα ζηελ εληαία Δπξσπατθή αγνξά. 

 

Ση είλαη ζήκαλζε CE 

 

Σα γξάκκαηα CE πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπληνκνγξαθία ηεο γαιιηθήο θξάζεο "Conformite 

Europeene" πνπ ζεκαίλεη Δπξσπατθή πκκφξθσζε. 

Ζ ζήκαλζε CE ζε έλα πξντφλ δειψλεη φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ λφκσλ γηα ηελ πγεία, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Πξντφλησλ. 

Ζ ζήκαλζε CE πξντφληνο δειψλεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη κπνξεί λνκίκσο ην πξντφλ λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά. Δπίζεο δειψλεη φηη ην πξντφλ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη δηαηεζεί 

ειεχζεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

Σέινο ε ζήκαλζε CE ζε έλα πξντφλ επηηξέπεη ηελ απφζπξζε ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ 

πξντφλησλ απφ ηα ηεισλεία θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 

7 Βήκαηα γηα ηελ ζήκαλζε CE 

 

Πξώην Βήκα: 

H εμαθξίβσζε ησλ νδεγηψλ ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ. ε πεξηπηψζεηο 

πνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία νδεγία ηθαλνπνηνχληαη ηφηε ε ζήκαλζε CE επηηπγράλεηαη εθφζνλ 

ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο νδεγίεο. 

 

Γεύηεξν Βήκα: 

Γηεπθξίλεζε ησλ απαηηήζεσλ, φπνπ ην πξντφλ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί γηα ζρεδηαζκφ θαη 

θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο. Δπίζεο επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ 

ζπκκφξθσζεο ("Conformity Assessment Procedure") απφ ηηο επηινγέο ελνηήησλ (Modules) 

πνπ δίλνληαη ζηελ εθαξκνδφκελε Δπξσπατθή Οδεγία γηα ην πξντφλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

ελφηεηεο δηαζέζηκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεδίνπ ζπκκφξθσζεο: 

 

Module A: Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Παξαγσγήο 

Module Aa: Παξέκβαζε Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ 

Module B: Δμέηαζε Σχπνπ EC 
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Module C: πκκφξθσζε Σχπνπ 

Module D: Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Παξαγσγήο 

Module E: Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Πξντφληνο 

Module F: Δπαιήζεπζε Πξντφληνο 

Module G: Δπαιήζεπζε Μνλάδαο 

Module H: Πιήξε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

 

Σξίην Βήκα: 

Ζ πηζηνπνίεζε εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ δηελεξγείηαη κέζσ ησλ  Κνηλνπνηεκέλσλ 

Οξγαληζκψλ νη νπνίνη έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

αλεμάξηεηνη θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη εθηεινχλ ηα βήκαηα πνπ νξίδνπλ νη Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο. Οη θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ απφ θάζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 

n Αμηνιφγεζε Σερληθνχ Φαθέινπ 

n Δπίβιεςε δνθηκψλ πξντφλησλ 

n Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ 

n Δπίβιεςε ηειηθνχ ειέγρνπ 

n Αμηνιφγεζε θαη επηηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο 

 

Σέηαξην Βήκα: 

Απαίηεζε γηα ηελ ζήκαλζε CE φπσο πξνθχπηεη απφ ηεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο είλαη ε ηήξεζε 

Σερληθνχ Φαθέινπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ο Σερληθφο Φάθεινο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ φηη έγηλαλ νη θαηάιιειεο δνθηκέο θαη φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

εθαξκνδφκελα πξφηππα. 

 

Πέκπην Βήκα: 

Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ππνβάιεη Γήισζε πκκφξθσζεο ε νπνία λα πεξηέρεη ηελ 

ηαπηφηεηα πξντφληνο, Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη, θαη ην φλνκα ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. Ζ δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

Έθην Βήκα: 

Δγγξαθή πξντφληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα νξηζκέλα πξντφληα φπσο Ηαηξηθέο πζθεπέο 

ηάμεσο Η απαηηείηαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, ρσξίο ην νπνίν ε ζήκαλζε CE δελ 

επηηξέπεηαη. 

 

Έβδνκν Βήκα: 

Σέινο θαη εθφζνλ ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο έρεη νινθιεξσζεί ε ζήκαλζε CE κπνξεί λα 

επηηεζεί ζην πξντφλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ επίζεζε ηνπ ζήκαηνο 

πνπ αθνξνχλ ην ζρήκα θαη ηελ πεξηνρή ηεο ζήκαλζεο, ηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο θαζψο 

θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

 

«ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ» Απνζηφινπ Μαρηα-ηέιιηνπ Αλησλφπνπινπ Δθδφζεηο Εακπάξα 

 

http://www.schindler.gr 

 

http://www.kleemann.gr 

 

http://www.asenco.gr 

 

http://www.vp-lift.gr 

 


