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1280. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1280.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ανελκυστήρων   σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της 
εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που 
περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

1280.2 Υλικά 

1280.2.1 Ηλεκτροκiνητος ανελκυστήρας ατόµων 
a. Μηχανή µε µειωτήρα 

Ο κινητήρας, ο µειωτήρας, η τροχαλία και η πέδη θα είναι ενσωµατωµένα σε κοινή χαλύβδινη βάση και θα 
εισαχθούν συναρµολογηµένα απ' ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής. Ο κινητήρας θα είναι 
εναλλασσοµένου ρεύµατος, δύο (2) ταχυτήτων  και θα έχει δυνατότητα υπερφόρτωσης κατά 25%. Θα είναι 
κατάλληλος για λειτουργία µε ρεύµα 380V/50Hz.Θα εκκινεί µε αντιστάσεις που θα βραχυκυκλώνονται 
αµέσως µετά την εκκίνηση. Αντιστάσεις θα υπάρχουν και στο κύκλωµα της δεύτερης ταχύτητας 
(ισοστάθµιση). Έτσι επιτυγχάνεται επίρρευµα εκκίνησης περίπου 3-πλάσιο του ονοµαστικού. Ο χρόνος 
εκκίνησης (από τη ζεύξη µέχρι την κανονική ταχύτητα) θα είναι 2.5-3sec. Ο κινητήρας θα έχει ηλεκτρική 
προστασία και στις δύο ταχύτητες λειτουργίας, θα εδράζεται σε αυτολίπαντα έδρανα ολίσθησης (δακτυλίδια) 
και θα είναι απόλυτα ζυγοσταθµισµένος. 
Ο ατέρµων κοχλίας θα είναι χαλύβδινος, θα είναι φυσικά σκληρυµένος και θα είναι κατεργασµένος έτσι ώστε 
να συνεργάζεται άριστα µε την κορόνα. 
Η κορόνα θα φέρει στεφάνι (εκλοειδής τροχός) κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο. 
Το συγκρότηµα ατέρµων - κορόνα θα λειτουργεί µέσα σε στεγανό µαντεµένιο κιβώτιο, γεµάτο µε 
ορυκτέλαιο. Οι αναπτυσσόµενες αξονικές δυνάµεις θα παραλαµβάνονται από ωστικό "ρουλεµάν". 
Η πέδη (φρένο) θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα σαγόνια. Ο θάλαµος θα µπορεί να ακινητοποιηθεί και 
µόνο µε το ένα σαγόνι. Η πέδηση θα επιτυγχάνεται µηχανικά (µε ελατήρια) και η αποδέσµευση θα είναι 
ηλεκτρική (ηλεκτροµαγνήτης συνεχούς ρεύµατος). Η λειτουργία της πέδης θα είναι πρακτικά αθόρυβη. 
Η τροχαλία τριβής, καθώς και οι τροχαλίες παρέκκλισης για την ανάρτηση ή την αλλαγή διεύθυνσης των 
συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένες µε µεγάλη ακρίβεια (µικρές ανοχές) και θα έχουν αυλάκια 
υποδοχής ηµικυκλικού σχήµατος (αυλάκια σταθερής µορφής), για να αποφεύγεται γρήγορη φθορά. Η 
τροχαλία τριβής περιστρέφεται σε χαλύβδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που θα εδράζεται σε ανεξάρτητα 
αυτολίπαντα έδρανα. 
Η αποµόνωση (ηχητική) της µηχανής από το κτίριο θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή αντιδονητικών 
ελαστικών εξαρτηµάτων ανάµεσα στη βάση και στις σιδηροδοκούς στήριξης της µηχανής. 
Θα προβλέπεται µοχλός για την απελευθέρωση της πέδης και χειροκίνητος µοχλός για την µετακίνηση του 
θαλάµου στην πλησιέστερη στάση, σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος, όταν ο ανελκυστήρας λειτουργεί. 

b. Θάλαµος και πόρτες 
(1) Πλαίσιο 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα 
εφαρµοστεί µεταλλικό πλαίσιο, ενισχυµένο µε καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί το δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ των δύο πλαισίων θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά 
ελάσµατα και έτσι ο θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση µε το πλαίσιο. Στο πάνω και κάτω µέρος του 
πλαισίου θα υπάρχουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς (γλίστρες) και λιπαντήρας. Στο επάνω 
µέρος του πλαισίου θα υπάρχει το σύστηµα ανάρτησης των συρµατόσχοινων. Στο κάτω µέρος του πλαισίου 
θα προσαρµοστεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, εάν η ταχύτητά του υπερβεί 
ένα καθορισµένο όριο. Η αρπάγη θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας τοποθετηµένο στο µηχανοστάσιο. 

(2) Θάλαµος 
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Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε  προηγούµενα και θα 
συνίσταται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 
χαλυβδοέλασµα DKP 1mm. 
στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4 mm. 
στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους >25 mm. 
επίστρωση του ξύλινου δαπέδου µε υλικό, που θα υποδείξει η επίβλεψη (π.χ. φύλλα βινυλίου) και το οποίο 
θα στερεωθεί κατάλληλα. 
Το δάπεδο στην είσοδο του θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 
Τα τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα πάχους 2 mm, µε διπλή αναδίπλωση στα 
σηµεία ένωσης για το σχηµατισµό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα βαφούν 
εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των µεταλλικών 
τοιχωµάτων µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ", πάχους 0.75 mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε 
χτυπήµατα, πλένεται εύκολα και είναι υγειονοµικά αποδεκτός, γιατί δεν έχει πόρους. Το ωφέλιµο, καθαρό 
ύψος του θαλάµου θα είναι 2,20 m. Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυµένη εξωτερικά, θα έχει 
στεγανή συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασµα 
ανθρώπου. 
Ο φωτισµός του θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 
Περιµετρικά στα τοιχώµατα και κοντά στο δάπεδο θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα είναι 
τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 
Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 

- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 

- θέσης για µεγάφωνο. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του 
κυκλώµατος φωτισµού 42V θα εξασφαλίζεται από µετασχηµατιστή µε ανεξάρτητο δευτερεύον τύλιγµα. Στην 
οροφή του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης 42V και περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους 
τουλάχιστον 5 cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε τηλεσκοπικό άνοιγµα 
Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόµατα και ταυτόχρονα. Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι 
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής, µε εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαµψίας. Οι πόρτες θα 
έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση και θα έχουν αντοχή 30 min στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες θα βαφτούν 
µε διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα φύλλα 
ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75 mm. 
Ο κινητήριος µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του µηχανισµού θα έχει αρκετή ισχύ για να κινεί τις πόρτες µε την µέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα. Πάντως στο τέλος της διαδροµής του κλεισίµατος των πόρτων θα υπάρχει σύστηµα 
επιβράδυνσης για να αποφεύγεται κτύπηµα των φύλλων και θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την 
πόρτα του θαλάµου θα γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα. Οι πόρτες θα είναι εφοδιασµένες µε 
µηχανισµό ασφαλείας, που θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 
Όλες οι πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά µόνο µε την χρήση ειδικού εργαλείου από τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 
Ο θάλαµος δεν θα µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδαριές). 
Οι κλειδαριές επιτρέπουν το άνοιγµα των πόρτων όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη ισοστάθµισης της 
στάσης προς την οποία προορίζεται. 

c. Κατασκευές στο φρεάτιο 
(1) Οδηγοί 
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Οι οδηγοί του θαλάµου και του αντίβαρου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", κατασκευασµένοι από ειδικό 
χάλυβα St.37 µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές ολίσθησης. Τα τµήµατα που τους αποτελούν συνδέονται 
µεταξύ τους µε ειδικές χαλύβδινες πλάκες και µε δύο τουλάχιστον µπουλόνια ανά σύνδεση. Η λίπανση των 
οδηγών θα γίνεται αυτόµατα από λιπαντήρες τοποθετηµένους στο επάνω µέρος του πλαισίου του θαλάµου. 
Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(2) Συρµατόσχοινα ανάρτησης 
Τα συρµατόσχοινα ανάρτησης και αντίβαρων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα έχουν αντοχή 
σε θραύση 130-150Kgr/mm², θα είναι πολύκλωνα (6-8 κλώνοι των 19 συρµατιδίων), εύκαµπτα, άριστης 
ποιότητας και θα έχουν επαρκή συντελεστή ασφάλειας. Η διάµετρος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µακρύς χρόνος ζωής κάτω 
από εντατικές και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν 
επίσης 6 κλώνους. 
Τα συρµατόσχοινα θα έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη µε σύρµα και 
µολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συρµατόσχοινου και η 
ηµεροµηνία εγκατάστασής του. 
Τα άκρα των συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση λειωµένου µολυβιού, που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση των συρµατιδίων, διεισδύοντας στα ενδιάµεσα κενά. Η εξωτερική 
επιφάνεια των συρµατόσχοινων θα καλύπτεται από λεπτό στρώµα λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα είναι 
οµοιόµορφοι. 

(3) Αντίβαρο 
Το αντίβαρο θα είναι κατασκευασµένο από κανονικά µαντεµένια κοµµάτια, ορθογωνικής διατοµής, µε 
εγκοπή, τοποθετηµένα σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς. 
Η διαδροµή του αντίβαρου θα προστατεύεται από χαλύβδινο πλέγµα µε ύψος 2 m από τον πυθµένα. 
Το βάρος του αντίβαρου θα αντισταθµίζει το άθροισµα των βαρών του θαλάµου και του 42-50% του 
ωφέλιµου φορτίου, έτσι ώστε κατά περίπτωση να επιτευχθεί καλή και οικονοµική λειτουργία. 

(4) Προσκρουστήρας 
Στον πυθµένα του φρέατος, κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο, θα τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" µε 
κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι τέτοια ώστε να φέρει σε κατάσταση 
ηρεµίας, µε επιβράδυνση όχι µεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81m/sec²) τόσο το 
αντίβαρο, όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 
Λειτουργία συνήθης µε κοµβία 
Εξοπλισµός: 
"µπουτόν" κλήσης στα πλατύσκαλα. 
πίνακας θέσης και κατεύθυνσης του θαλάµου, τοποθετηµένος στο ισόγειο. 
κοµβιοδόχος µε κουµπιά ορόφων, stop, κινδύνου, εντός του θαλάµου. 
πίνακας ένδειξης της θέσης και της κατεύθυνσης, τοποθετηµένος εντός του θαλάµου. 

d. ∆ιατάξεις ασφάλειας 
(1) Αρπάγη 

Η αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης συρµατόσχοινου και γενικότερα, εάν 
ο θάλαµος υπερβεί το όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ’ όσον η αρπάγη λειτουργήσει, ο µόνος 
τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου είναι όταν αποκατασταθούν τα συρµατόσχοινα και λειτουργήσει η 
µηχανή. 

(2) Ρυθµιστής ταχύτητας 
Ο ρυθµιστής ταχύτητας ενεργοποιεί την αρπάγη όταν η ταχύτητα του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την 
κανονική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης 
∆ιακόπτει το κύκλωµα χειρισµού και ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 
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(4) Τερµατικοί διακόπτες 
Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών διακοπτών, που διακόπτουν το κύκλωµα του ηλεκτροκινητήρα και 
ακινητοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 15 
cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας 
Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 

(6) Κουδούνια κινδύνου 
Κουδούνια κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία στάση και θα είναι συνδεδεµένα 
παράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

e. Συσκευές λειτουργίας 
(1) Κοµβιοδόχος στάσης 

Θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει ένα κοµβίο κλήσης. 
(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου 

Θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει κουµπιά όλων των ορόφων, κινδύνου, 
στάσης, φωτισµού και ανεµιστήρα και κουµπί αντιστροφής της κίνησης της πόρτας. 
Στον θάλαµο θα υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την ένδειξη της θέσης του θαλάµου και της 
κατεύθυνσής του. 

(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης 
Στην οροφή του θαλάµου και στο µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν κοµβιοδόχες µε 
κουµπιά ανόδου και καθόδου, καθώς και διακόπτες στάσης και συντήρησης (αποµόνωσης των υπόλοιπων 
κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται από τους συντηρητές για την κίνηση του θαλάµου κατά την 
συντήρηση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους 
Αυτόµατη συσκευή, τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος 
υπερφορτιστεί, ο ανελκυστήρας δεν θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

f. Ηλεκτρική εξάρτηση 
Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 

(1) Προστασία κινητήρων 
Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων µε θερµικά πηνία υπερέντασης, πηνία έλλειψης τάσης και 
βραχυκυκλώµατος. 

(2) Πίνακας χειρισµού (controller) 
Ο πίνακας χειρισµού θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα µετασχηµατισµού, ρύθµισης, λειτουργίας, διακοπής, 
ηλεκτρονόµους αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους ορόφων, φωτισµού, ασφάλειας, 
καθώς και βοηθητικές συσκευές και διατάξεις και τέλος χρονοδιακόπτες και αντιστάσεις. Στον ίδιο πίνακα θα 
υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
Ο πίνακας θα βρίσκεται σε µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει µε πόρτες και θα είναι κατασκευασµένος από 
το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας 
Ο "οροφοδιαλογέας" αποτελεί  οµοίωµα του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς τα επάνω ή κάτω, σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του κινητού 
συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον θάλαµο µε οδοντωτή 
χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος του οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές επαφών. Έτσι όλες οι ρυθµίσεις 
ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

1280.2.2 Υδραυλικός ανελκυστήρας ατόµων. 
a. Φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Θα   επιχριστεί  και  καθαριστεί  µε  µεγάλη  επιµέλεια, κατάλληλο  για ένα ανελκυστήρα, µε τοµή την 
προβλεπόµενη στα σχέδια. 
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Οι ράβδοι και όλα τα στηρίγµατα θα χρωµατιστούν µε δύο διακεκριµένες    στρώσεις γραφιτούχου µίνιου (οι 
αποχρώσεις για λόγους διάκρισης θα καθοριστούν από την επίβλεψη) και µιας στρώσης ελαιοχρώµατος. 

b. Κινητήριος µηχανισµός. 
Η κίνηση του θαλάµου θα επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπικό έµβολο,  τοποθετηµένο στο πλάι του θαλάµου. Το 
έµβολο θα φέρει δύο (2) τροχαλίες στην κορυφή, οι οποίες θα σύρουν τα συρµατόσχοινα ανάρτησης του 
θαλάµου. Το ένα άκρο των συρµατόσχοινων  θα  είναι  στερεωµένο  στον  πυθµένα του φρέατος και το 
άλλο στο πλαίσιο του θαλάµου. 
Η   κίνηση   του  εµβόλου  θα  είναι  υδραυλική  και  θα επιτυγχάνεται για την άνοδο µε αντλία και για την 
κάθοδο µε άνοιγµα και κλείσιµο ανάλογων βαλβίδων. 

c. Έµβολο-κύλινδρος. 
Το  έµβολο  θα  υπολογιστεί  σύµφωνα  µε  τους ισχύοντες κανονισµούς  της  χώρας  προέλευσής  του και 
για ωφέλιµο φορτίο αυξηµένο κατά 50% έναντι του κανονικού. Το έµβολο θα  είναι  κατασκευασµένο από 
χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή,  βαρέως   τύπου,   µε  πάχος  τοιχώµατος  αρκετό  για  να παραλάβει   
φορτία  λυγισµού,  καθώς  και  τυχόν  µικρών πλευρικών  καταπονήσεων.  Η  εξωτερική  του επιφάνεια θα 
είναι  επιµελώς  λειασµένη. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε  µεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολληµένα 
µεταλλικά δαχτυλίδια  για να µην είναι δυνατή η έξοδος του εµβόλου από τον κύλινδρο. 
Ο  κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε αρκετό 
πάχος για να αντέχει στην  πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο  του  θα  κλειστεί  µε 
µεταλλική φλάντζα. Στο επάνω άκρο  του  θα  έχει  δακτυλίδι οδήγησης του εµβόλου από µαλακό  
χυτοσίδηρο  ή  άλλο  αντιτριβικό  υλικό  και  θα δηµιουργείται  µικρό διάκενο µε το έµβολο. Η στεγανότητα 
θα  επιτυγχάνεται  µε  ένα  ή περισσότερα δαχτυλίδια από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. 

 Μεταξύ  εµβόλου  και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 
Ο  κύλινδρος  θα  έχει  στο  κάτω  άκρο του συγκολληµένη µεταλλική  πλάκα,  που θα βιδώνεται σε 
µεταλλική βάση (ή από οπλισµένο σκυρόδεµα), για την µεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του φρέατος. 
Για  την  συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια  του  εµβόλου  ή  διαφεύγει  από τα 
δαχτυλίδια στεγανότητας,  θα  είναι  τοποθετηµένη  στην  κεφαλή του κυλίνδρου   µικρή  µεταλλική  λεκάνη.  
Το  λάδι  που  θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαµενή µε  βαρύτητα  ή  µε  
άντληση,  ανάλογα  µε  την θέση της δεξαµενής σε σχέση µε την λεκάνη. 

 Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω µέρος του κρουνό εξαέρωσης. 
d. Θάλαµος και πόρτες. 
(1) Πλαίσιο. 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα 
εφαρµοστεί µεταλλικό πλαίσιο,  ενισχυµένο  µε  καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω  στο  οποίο  θα  
στηριχθεί  το δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ  των  δύο  πλαισίων  θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά 
ελάσµατα και έτσι ο θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση  µε  το  πλαίσιο.  Στο  πάνω  και κάτω µέρος 
του πλαισίου  θα  υπάρχουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς  (γλύστρες)  και  λιπαντήρας. Στο 
κάτω µέρος του πλαισίου  θα  προσαρµοστεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, 
εάν η ταχύτητά του υπερβεί ένα καθορισµένο  όριο.  Η  αρπάγη  θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας 
τοποθετηµένο στο µηχανοστάσιο. 

(2) Θάλαµος. 
Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε  προηγούµενα  και θα 
συνίσταται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 
χαλυβδοέλασµα DKP 1mm. 
στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4mm. 
στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους >25mm. 
επίστρωση   του  ξύλινου  δαπέδου  µε  υλικό,  που  θα υποδείξει  η  επίβλεψη  (π.χ.  φύλλα  βινυλίου) και 
το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα. 
Το  δάπεδο  στην  είσοδο  του  θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 
Τα  τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP  πάχους  2mm,  µε διπλή αναδίπλωση 
στα σηµεία ένωσης για  το  σχηµατισµό  ισχυρών  ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα 
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βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των  
µεταλλικών  τοιχωµάτων  µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ",  πάχους  0.75mm,  ο  οποίος  είναι  
ανθεκτικός σε χτυπήµατα,   πλένεται   εύκολα   και  είναι  υγειονοµικά αποδεκτός,  γιατί  δεν  έχει  πόρους. 
Το ωφέλιµο, καθαρό ύψος  του  θαλάµου  θα  είναι  2,20m.  Η  οροφή θα είναι στιβαρής   κατασκευής,  
ενισχυµένη  εξωτερικά,  θα  έχει στεγανή  συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα 
επάνω για το άνετο πέρασµα ανθρώπου. 
Ο  φωτισµός  του  θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 
Περιµετρικά  στα  τοιχώµατα  και  κοντά  στο  δάπεδο  θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα 
είναι τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 
Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 

- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- πρόβλεψη θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του 
κυκλώµατος φωτισµού 42V θα   εξασφαλίζεται   από  µετασχηµατιστή  µε  ανεξάρτητο δευτερεύον  τύλιγµα.  
Στην  οροφή του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης  42V  και  περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους 
τουλάχιστον 5cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε κεντρικό άνοιγµα. 
Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν  αυτόµατα  και  ταυτόχρονα.  Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα  πλαίσια  κάθε  πόρτας  θα  είναι  
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής,  µε  εσωτερικές  ενισχύσεις  για  εξασφάλιση τέλειας  ακαµψίας.  Οι πόρτες 
θα έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση  και  θα  έχουν  αντοχή 2h στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες  θα 
βαφτούν µε διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα 
φύλλα ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75mm. 
Ο κινητήριος  µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα  τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του  µηχανισµού  θα  έχει  αρκετή  ισχύ για να κινεί τις πόρτες  µε την µέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα. Πάντως στο τέλος  της  διαδροµής  του  κλεισίµατος  των  πόρτων  θα υπάρχει  σύστηµα 
επιβράδυνσης για να αποφεύγεται κτύπηµα των  φύλλων  και  θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την 
πόρτα  του  θαλάµου  θα  γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα.  Οι  πόρτες  θα είναι εφοδιασµένες µε 
µηχανισµό ασφαλείας,  που  θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 
Όλες  οι  πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά  µόνο  µε  την  χρήση  ειδικού  εργαλείου  από  τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 
Ο  θάλαµος  δεν  θα  µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές  όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι 
κλειδαριές). Οι κλειδαριές  επιτρέπουν  το  άνοιγµα  των  πόρτων  όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη 
ισοστάθµισης της στάσης προς την οποία προορίζεται. 

(4) Οδηγοί. 
Οι οδηγοί του θαλάµου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", διαστάσεων    τουλάχιστον την αναγραφόµενη 
στους υπολογισµούς, κατασκευασµένοι από ειδικό χάλυβα St.37 µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές 
ολίσθησης. Η ανάρτηση των οδηγών  θα  γίνει  από  πάνω  προς  τα  κάτω  µε  ειδικά στηρίγµατα και τα 
τέρµατα αυτών θα είναι ελεύθερα για να παραλαµβάνουν   τις   συστολοδιαστολές.   Η  µεταξύ  των 
στηριγµάτων απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2m και η µορφή των σφιγκτήρων θα είναι τέτοια που να 
επιτρέπει την κατά µήκος  συστολοδιαστολή.  Η λίπανση των οδηγών θα γίνεται αυτόµατα   από   
λιπαντήρες   ενσωµατωµένων  στα  πέδιλα ολίσθησης του θαλάµου. 
Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(5) Τροχαλίες. 
Στην  κορυφή  του εµβόλου θα βρίσκονται συνδεδεµένες δύο (2)  τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι 
κατασκευασµένες µε µεγάλη  ακρίβεια  (µικρές  ανοχές)  και θα έχουν αυλάκια υποδοχής  ηµικυκλικού  
σχήµατος  (σταθερή µορφή), για να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά. Οι τροχαλίες θα περιστρέφονται   σε   
κοινό χαλύβδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που  θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπαντα έδρανα. 

e. Συρµατόσχοινα ανάρτησης. 
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Τα συρµατόσχοινα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα έχουν   αντοχή  σε  θραύση  
>160Kgr/mm²,  θα  είναι πολύκλωνα, πλέξης 8x9 seale, εύκαµπτα, άριστης ποιότητας και  θα  έχουν  
επαρκή συντελεστή ασφάλειας. Η διάµετρος και  το  πλήθος  αυτών  θα καθοριστούν από το εργοστάσιο 
κατασκευής  του  ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µακρύς  χρόνος  ζωής  κάτω  από  εντατικές και 
δυσµενείς συνθήκες  λειτουργίας.  Τα  συρµατόσχοινα  των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν επίσης 6-
κλώνους. 
Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και 
µολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα   φαίνονται   όλα   τα   τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και 
η ηµεροµηνία εγκατάστασής του. 
Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση  των  συρµατιδίων,  διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά.   Η  εξωτερική  
επιφάνεια  των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα 
είναι οµοιόµορφοι. 

f. Αντλία και δεξαµενή λαδιού. 
Η  ανύψωση  του  εµβόλου  θα  γίνεται µε λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης, 
που θα παρέχεται από  αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή  πίεση.  ∆ύναται  να  
είναι  γραναζωτή  ή έκκεντρη πτερυγιοφόρα  (µαχαιρωτή)  ή  αξονικής ενέργειας (µε δύο ατέρµονες κοχλίες) 
ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου µε τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 
Η  παροχή  της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε  µε  τις  διαστάσεις  κυλίνδρου και εµβόλου, 
που θα επιλεγούν,  η  ταχύτητα  του  θαλάµου,  κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην µελέτη 
καθορισµένη. 
Για  την  ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθµιση θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης (by-pass), µε την 
οποία µικρό µέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έµβολο. 
Η  δεξαµενή  λαδιού θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους  2mm  τουλάχιστον και θα έχει αρκετή 
χωρητικότητα για  να  περιλάβει  την  απαιτούµενη  για την λειτουργία ποσότητα  λαδιού  µε  επαρκές  
περιθώριο.  Η δεξαµενή θα είναι  εφοδιασµένη  µε  δείκτη στάθµης, κρουνό εκκένωσης και εξαεριστικό 
σωλήνα. 
Η αντλία, η δεξαµενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα   βρίσκονται   σε  κοινό  πλαίσιο  µε  
αντικραδασµική στήριξη. 

g. Ηλεκτρικός κινητήρας. 
Η αντλία θα είναι συζευγµένη σε κοινό άξονα µε ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό ρεύµα 
220/380V/50Hz/3Φ. Ο  ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να µην υπερθερµαίνεται για πτώση τάσης µέχρι 10% 
καθώς και µέχρι 1000-ζεύξεις/h. 
Η  κατασκευή  του  δροµέα  του  κινητήρα  και  η µέθοδος εκκίνησης  θα  επιτρέπουν  την δηµιουργία ικανής 
στρέψης για  την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευµα να   υπερβαίνει   το   250%   του   
ρεύµατος   κανονικής λειτουργίας.  

 Η   ισχύς  του  ηλεκτροκινητήρα  θα  είναι  επαρκής  για υπέρβαση του ωφέλιµου φορτίου κατά 10%. 
h. Σωληνώσεις. 

Οι  σωληνώσεις  θα  κατασκευαστούν  από ειδικό σωλήνα µε κατάλληλη   διάµετρο.   Οι   συνδέσεις  θα  
γίνονται  µε συγκόλληση ή µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα σύνδεσης (µε εκτόνωση). 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη   η  δηµιουργία  θυλάκων  αέρα.  Σε  
σηµεία  που ενδεχοµένως   δεν   µπορεί   να   επιτευχθεί  τούτο,  θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαέρωσης. 

i. Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού. 
Για να επιτευχθεί ο επιθυµητός  τρόπος  λειτουργίας (άνοδος,   κάθοδος,   ισοστάθµιση,   οµαλή   
λειτουργία, χειροκίνητη  κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα  διαταχθούν  στο  δίκτυο 
σωληνώσεων τα εξής υδραυλικά όργανα: µία διάταξη παράκαµψης (by-pass). 

(1) µία  βαλβίδα  ανακούφισης, που θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να  ανοίγει σε περίπτωση υπερφόρτωσης του 
θαλάµου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιµο φορτίο. 

(2) µία  βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγµατος κατά την εκκίνηση της αντλίας. 
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(3) µία  ηλεκτροµαγνητική  βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου, µε δυνατότητα 
ρύθµισης της παροχής. 

(4) µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαµηλής ταχύτητας ισοστάθµισης. 
(5) ένα  µανόµετρο  λαδιού  κατάλληλης  παροχής  µε τρίοδο διακόπτη. 
(6) µία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάµου σε περίπτωση ανάγκης. 
(7) όλα  τα  άλλα  όργανα,  που  απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία   του   ανελκυστήρα   κατά  την  κρίση  

του κατασκευαστή. 
j. Προσκρουστήρας. 

Στον  πυθµένα  του  φρέατος,  κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο,  θα  τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" 
µε κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η  ικανότητα  απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι  τέτοια  ώστε  να  φέρει  σε κατάσταση 
ηρεµίας, µε επιβράδυνση   όχι  µεγαλύτερη  από  την  επιτάχυνση  της βαρύτητας  (9.81m/sec²)  τόσο  το  
αντίβαρο, όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 
Λειτουργία συνήθης µε κοµβία. 
Κάθε όροφος και ο θάλαµος θα φέρουν κοµβιοδόχους. 
k. ∆ιατάξεις ασφάλειας. 
(1) Αρπάγη. 

Η  αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης  συρµατόσχοινου  και  γενικότερα,  
εάν ο θάλαµος υπερβεί  το  όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη  λειτουργήσει,  ο  µόνος 
τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου  είναι  η  έλξη  του  προς  τα  πάνω. Έτσι είναι σίγουρο  ότι  ο  
θάλαµος µπορεί να ελευθερωθεί µόνο όταν αποκατασταθούν   τα  συρµατόσχοινα  και  λειτουργήσει  η 
µηχανή. 

(2) Ρυθµιστής ταχύτητας. 
Ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  ενεργοποιεί  την  αρπάγη όταν η ταχύτητα  του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την 
κανονική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης. 
∆ιακόπτει το κύκλωµα χειρισµού και ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 

(4) Τερµατικοί διακόπτες. 
Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών διακοπτών, που διακόπτουν το   κύκλωµα   του   ηλεκτροκινητήρα   και 
ακινητοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 
15cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας. 
Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 

(6) Κουδούνια κινδύνου. 
Κουδούνια  κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία  στάση και θα είναι συνδεδεµένα 
παράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

(7) Πρεσσοστάτης ασφάλειας. 
l. Συσκευές λειτουργίας. 
(1) Κοµβιοδόχος στάσης. 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κοµβία κλήσης (αποστολής), ένα για 
κλήση ανόδου και  ένα  για  κλήση  καθόδου µε αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες στάσεις η 
κοµβιοδόχος θα έχει ένα κουµπί και ένα βέλος. 

(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου. 
Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει   κουµπιά   όλων  των  ορόφων,  
κινδύνου,  στάσης,  φωτισµού  και  ανεµιστήρα  και  κουµπί  αντιστροφής  της κίνησης της πόρτας. 
Στον  θάλαµο  θα  υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για   την   ένδειξη   της  θέσης  του  θαλάµου  
και  της κατεύθυνσής του. 
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(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης. 
Στην  οροφή  του  θαλάµου  και  στο  µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν 
κοµβιοδόχες µε κουµπιά ανόδου  και  καθόδου, καθώς  και  διακόπτες στάσης και συντήρησης 
(αποµόνωσης των υπόλοιπων κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται  από τους συντηρητές για την κίνηση 
του θαλάµου κατά την συντήρηση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους. 
Αυτόµατη  συσκευή,  τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος 
υπερφορτιστεί, ο  ανελκυστήρας  δεν  θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

m. Ηλεκτρική εξάρτηση. 
 Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 
(1) Προστασία κινητήρων. 

Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων µε θερµικά πηνία    υπερέντασης,    πηνία    έλλειψης   τάσης  
και   βραχυκυκλώµατος. 

(2) Πίνακας χειρισµού (controller). 
Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα µετασχηµατισµού,    ρύθµισης,   λειτουργίας,   
διακοπής, ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους  ορόφων,  
φωτισµού,  ασφάλειας,  καθώς και βοηθητικές    συσκευές    και    διατάξεις   και   τέλος χρονοδιακόπτες  και  
αντιστάσεις. Στον ίδιο πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
Ο πίνακας θα βρίσκεται σε µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες  και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας. 
Ο  "οροφοδιαλογέας"  αποτελεί  οµοίωµα  του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς  τα  επάνω  ή  κάτω,  σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του 
κινητού  συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον  θάλαµο  µε  
οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος  του  οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές επαφών. Έτσι όλες 
οι ρυθµίσεις ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

(4) Κινητό καλώδιο 
Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαµος µε το µηχανοστάσιο. 

1280.2.3 Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτiων. 
a. Κινητήριος µηχανισµός. 
Η κίνηση του θαλάµου θα επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπικό έµβολο, τοποθετηµένο στο πλάι του θαλάµου. Το έµβολο 
θα φέρει δύο (2) τροχαλίες στην κορυφή, οι οποίες θα σύρουν τα συρµατόσχοινα ανάρτησης του θαλάµου. Το ένα 
άκρο των συρµατόσχοινων θα είναι στερεωµένο στον πυθµένα του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο του θαλάµου. 
Η κίνηση του εµβόλου θα είναι υδραυλική και θα επιτυγχάνεται για την άνοδο µε αντλία και για την κάθοδο µε 
άνοιγµα και κλείσιµο ανάλογων βαλβίδων. 
b. Έµβολο-κύλινδρος. 
(1) Το έµβολο θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της  χώρας προέλευσής του και για 

ωφέλιµο φορτίο αυξηµένο κατά 50% έναντι του κανονικού. Το έµβολο θα είναι κατασκευασµένο από 
χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε πάχος τοιχώµατος αρκετό για να παραλάβει φορτία 
λυγισµού, καθώς και τυχόν µικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι επιµελώς 
λειασµένη. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε µεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολληµένα µεταλλικά 
δαχτυλίδια για να µην είναι δυνατή η έξοδος του εµβόλου από τον κύλινδρο. 

(2) Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε αρκετό 
πάχος για να αντέχει στην πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε 
µεταλλική φλάντζα. Στο επάνω άκρο του θα έχει δακτυλίδι οδήγησης του εµβόλου από µαλακό χυτοσίδηρο 
ή άλλο αντιτριβικό υλικό και θα δηµιουργείται µικρό διάκενο µε το έµβολο. 

(3) Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε ένα ή περισσότερα δαχτυλίδια από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. 
(4) Μεταξύ εµβόλου και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 
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(5) Ο κύλινδρος θα έχει στο κάτω άκρο του συγκολληµένη µεταλλική πλάκα, που θα βιδώνεται σε µεταλλική 
βάση (ή από οπλισµένο σκυρόδεµα), για την µεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του φρέατος. 

(6) Για την συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια του εµβόλου ή διαφεύγει από τα 
δαχτυλίδια στεγανότητας, θα είναι τοποθετηµένη στην κεφαλή του κυλίνδρου µικρή µεταλλική λεκάνη. Το 
λάδι που θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαµενή µε βαρύτητα ή µε άντληση, 
ανάλογα µε την θέση της δεξαµενής σε σχέση µε την λεκάνη. 

(7) Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω µέρος του κρουνό εξαέρωσης. 
c. Θάλαµος και πόρτες 
(1) Πλαίσιο 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα 
εφαρµοστεί µεταλλικό πλαίσιο, ενισχυµένο µε καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί το δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ των δύο πλαισίων θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά 
ελάσµατα και έτσι ο θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση µε το πλαίσιο. Στο πάνω και κάτω µέρος του 
πλαισίου θα υπάρχουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς (γλύστρες) και λιπαντήρας. Στο κάτω 
µέρος του πλαισίου θα προσαρµοστεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, εάν η 
ταχύτητά του υπερβεί ένα καθορισµένο όριο. Η αρπάγη θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας 
τοποθετηµένο στο µηχανοστάσιο. 

(2) Θάλαµος 
Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε προηγούµενα και θα 
συνίσταται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 

- χαλυβδοέλασµα DKP 1 mm. 

- στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4 mm. 

- στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους > 25mm. 

- επίστρωση του ξύλινου δαπέδου µε υλικό, που θα υποδείξει η επίβλεψη (π.χ. φύλλα βινυλίου) και το 
οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα. 

Το δάπεδο στην είσοδο του θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 
Τα τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP πάχους 2 mm, µε διπλή αναδίπλωση 
στα σηµεία ένωσης για το σχηµατισµό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα 
βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των 
µεταλλικών τοιχωµάτων µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ", πάχους 0.75 mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός 
σε χτυπήµατα, πλένεται εύκολα και είναι υγειονοµικά αποδεκτός, γιατί δεν έχει πόρους. Το ωφέλιµο, καθαρό 
ύψος του θαλάµου θα είναι 2,20 m. Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυµένη εξωτερικά, θα έχει 
στεγανή συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασµα 
ανθρώπου. 
Ο φωτισµός του θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 
Περιµετρικά στα τοιχώµατα και κοντά στο δάπεδο θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα είναι 
τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 
Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 

- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του 
κυκλώµατος φωτισµού 42V θα εξασφαλίζεται από µετασχηµατιστή µε ανεξάρτητο δευτερεύον τύλιγµα. Στην 
οροφή του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης 42V και περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους 
τουλάχιστον 5 cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε κεντρικό άνοιγµα 
Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόµατα και ταυτόχρονα. Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι 
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής, µε εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαµψίας. Οι πόρτες θα 
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έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση και θα έχουν αντοχή 2h στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες θα βαφτούν µε 
διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα φύλλα 
ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75 mm. 
Ο κινητήριος µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του µηχανισµού θα έχει αρκετή ισχύ για να κινεί τις πόρτες µε την µέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα. Πάντως στο τέλος της διαδροµής του κλεισίµατος των πόρτων θα υπάρχει σύστηµα 
επιβράδυνσης για να αποφεύγεται κτύπηµα των φύλλων και θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την 
πόρτα του θαλάµου θα γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα. 
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό ασφαλείας, που θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν 
εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 
Όλες οι πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά µόνο µε την χρήση ειδικού εργαλείου από τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 
Ο θάλαµος δεν θα µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδαριές). 
Οι κλειδαριές επιτρέπουν το άνοιγµα των πόρτων όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη ισοστάθµισης της 
στάσης προς την οποία προορίζεται. 

d. Κατασκευές στο φρεάτιο 
(1) Οδηγοί 

Οι οδηγοί του θαλάµου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", διαστάσεων  τουλάχιστον  89X62X16,  
κατασκευασµένοι  από ειδικό  χάλυβα  St.37  µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές ολίσθησης.  Τα  τµήµατα  
που  τους  αποτελούν συνδέονται µεταξύ  τους  µε  ειδικές  χαλύβδινες  πλάκες και µε δύο τουλάχιστον  
µπουλόνια ανά σύνδεση. Η λίπανση των οδηγών θα  γίνεται  αυτόµατα  από λιπαντήρες τοποθετηµένους 
στο επάνω µέρος του πλαισίου του θαλάµου. 
Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(2) Τροχαλίες 
Στην  κορυφή  του εµβόλου θα βρίσκονται συνδεδεµένες δύο (2) τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι 
κατασκευασµένες µε µεγάλη ακρίβεια (µικρές ανοχές) και θα έχουν αυλάκια υποδοχής  ηµικυκλικού  
σχήµατος  (σταθερή µορφή), για να αποφεύγεται   η   γρήγορη φθορά.  Οι τροχαλίες θα περιστρέφονται σε 
κοινό χαλύβδινο άξονα  ισχυρής κατασκευής,  που  θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπαντα έδρανα. 

(3) Συρµατόσχοινα ανάρτησης 
Τα συρµατόσχοινα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα  έχουν  αντοχή  σε  θραύση  130-
150Kgr/mm²,  θα είναι πολύκλωνα  (6-8  κλώνοι  των  19-συρµατιδίων), εύκαµπτα, άριστης   ποιότητας   και  
θα  έχουν  επαρκή  συντελεστή ασφάλειας.   Η   διάµετρος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν από το 
εργοστάσιο κατασκευής   του ανελκυστήρα,  έτσι  ώστε  να εξασφαλίζεται µακρύς χρόνος ζωής κάτω από   
εντατικές   και  δυσµενείς  συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν 
επίσης 6-κλώνους. 
Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και 
µολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και η 
ηµεροµηνία εγκατάστασής του. 
Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση των  συρµατιδίων, διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά. Η εξωτερική  
επιφάνεια  των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα 
είναι οµοιόµορφοι. 

e. Αντλία και δεξαµενή λαδιού 
Η  ανύψωση  του  εµβόλου  θα  γίνεται µε λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης, 
που θα παρέχεται από αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή  πίεση.  δύναται  να  
είναι  γραναζωτή  ή έκκεντρη πτερυγιοφόρα  (µαχαιρωτή)  ή  αξονικής ενέργειας (µε δύο ατέρµονες κοχλίες) 
ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου µε τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 
Η  παροχή  της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε  µε  τις  διαστάσεις  κυλίνδρου και εµβόλου, 
που θα επιλεγούν,  η  ταχύτητα  του  θαλάµου,  κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην µελέτη 
καθορισµένη. 
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Για  την  ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθµιση θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης (by-pass), µε την 
οποία µικρό µέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έµβολο. 
Η δεξαµενή λαδιού θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 2mm  τουλάχιστον και θα έχει αρκετή 
χωρητικότητα για  να  περιλάβει  την  απαιτούµενη  για την λειτουργία ποσότητα  λαδιού  µε  επαρκές  
περιθώριο.  Η δεξαµενή θα είναι  εφοδιασµένη  µε  δείκτη στάθµης, κρουνό εκκένωσης και εξαεριστικό 
σωλήνα. 
Η αντλία, η δεξαµενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα βρίσκονται σε κοινό  πλαίσιο  µε  
αντικραδασµική στήριξη. 

f. Ηλεκτρικός κινητήρας 
Η αντλία θα είναι συζευγµένη σε κοινό άξονα µε ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό ρεύµα 
220/380V/50Hz/3Φ. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να µην υπερθερµαίνεται για πτώση τάσης µέχρι 10% 
καθώς και µέχρι 1000-ζεύξεις/h. 
Η  κατασκευή  του  δροµέα  του  κινητήρα  και  η µέθοδος εκκίνησης  θα  επιτρέπουν  την δηµιουργία ικανής 
στρέψης για την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευµα να   υπερβαίνει   το   250%   του   
ρεύµατος   κανονικής λειτουργίας.  
Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής για υπέρβαση του ωφέλιµου φορτίου κατά 10%. 

g. Σωληνώσεις 
Οι  σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  µε κατάλληλη διάµετρο. Οι 
συνδέσεις θα γίνονται µε συγκόλληση ή µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα σύνδεσης (µε εκτόνωση). 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη   η  δηµιουργία  θυλάκων  αέρα.  Σε  
σηµεία  που ενδεχοµένως   δεν   µπορεί   να   επιτευχθεί  τούτο,  θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαέρωσης. 

h. Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού 
Για να επιτευχθεί ο επιθυµητός τρόπος λειτουργίας (άνοδος, κάθοδος, ισοστάθµιση,   οµαλή λειτουργία, 
χειροκίνητη  κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα  διαταχθούν  στο  δίκτυο σωληνώσεων τα εξής 
υδραυλικά όργανα: 
µία διάταξη παράκαµψης (by-pass). 
µία  βαλβίδα  ανακούφισης, που θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να ανοίγει σε περίπτωση υπερφόρτωσης του 
θαλάµου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιµο φορτίο. 
µία  βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγµατος κατά την εκκίνηση της αντλίας. 
µία ηλεκτροµαγνητική  βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου, µε δυνατότητα 
ρύθµισης της παροχής. 
µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαµηλής ταχύτητας ισοστάθµισης. 
ένα  µανόµετρο  λαδιού  κατάλληλης  παροχής  µε τρίοδο διακόπτη. 
µία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάµου σε περίπτωση ανάγκης. 
όλα τα άλλα όργανα, που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του   ανελκυστήρα   κατά  την  κρίση  του 
κατασκευαστή. 

i. Προσκρουστήρας 
Στον  πυθµένα  του  φρέατος,  κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο,  θα  τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" 
µε κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Η  ικανότητα  απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι  τέτοια  ώστε  να  φέρει  σε κατάσταση 
ηρεµίας, µε επιβράδυνση όχι  µεγαλύτερη από  την επιτάχυνση  της βαρύτητας  (9.81m/sec²)  τόσο  το  
αντίβαρο, όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 
Λειτουργία συνήθης µε κοµβία 
Κάθε όροφος και ο θάλαµος θα φέρουν κοµβιοδόχους. 

j. ∆ιατάξεις ασφάλειας 
(1) Αρπάγη 
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Η  αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης  συρµατόσχοινου  και  γενικότερα,  
εάν ο θάλαµος υπερβεί  το  όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη  λειτουργήσει,  ο  µόνος 
τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου  είναι  η  έλξη  του  προς  τα  πάνω. Έτσι είναι σίγουρο  ότι  ο  
θάλαµος µπορεί να ελευθερωθεί µόνο όταν αποκατασταθούν   τα  συρµατόσχοινα  και  λειτουργήσει  η 
µηχανή. 

(2) Ρυθµιστής ταχύτητας 
Ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  ενεργοποιεί  την  αρπάγη όταν η ταχύτητα  του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την 
κανονική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης 
∆ιακόπτει  το  κύκλωµα  χειρισµού  και  ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 

(4) Τερµατικοί διακόπτες 
Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών   διακοπτών, που διακόπτουν το   κύκλωµα    του ηλεκτροκινητήρα και 
ακινητοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 
15cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας 
 Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 
(6) Κουδούνια κινδύνου. 

Κουδούνια  κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία  στάση και θα είναι συνδεδεµένα 
παράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

(7) Πρεσσοστάτης ασφάλειας. 
k. Συσκευές λειτουργίας. 
(1) Κοµβιοδόχος στάσης 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κοµβία κλήσης (αποστολής), ένα για 
κλήση ανόδου και  ένα  για  κλήση  καθόδου µε αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες στάσεις η 
κοµβιοδόχος θα έχει ένα κουµπί και ένα βέλος. 

(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου 
Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει  κουµπιά   όλων  των  ορόφων,  
κινδύνου,  στάσης,  φωτισµού  και  ανεµιστήρα  και  κουµπί  αντιστροφής  της κίνησης της πόρτας. 
Στον  θάλαµο  θα  υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα,  για   την   ένδειξη   της  θέσης  του  θαλάµου  
και  της κατεύθυνσής του. 

(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης 
Στην  οροφή  του  θαλάµου  και  στο  µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν 
κοµβιοδόχες µε κουµπιά ανόδου  και  καθόδου,  καθώς  και διακόπτες  στάσης και συντήρησης  
(αποµόνωσης  των  υπόλοιπων κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται  από τους συντηρητές για την κίνηση 
του θαλάµου κατά την συντήρηση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους 
Αυτόµατη  συσκευή,  τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος 
υπερφορτιστεί, ο  ανελκυστήρας  δεν  θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

l. Ηλεκτρική εξάρτηση 
 Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 
(1) Προστασία κινητήρων. 
 Αυτόµατοι  διακόπτες  προστασίας  κινητήρων  µε  θερµικά πηνία     υπερέντασης,    πηνία    έλλειψης   

τάσης   και βραχυκυκλώµατος. 
(2) Πίνακας χειρισµού (controller) 

Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα ηλεκτρονόµους  ορόφων, φωτισµού,  ασφάλειας,  
καθώς και µετασχηµατισµού,    ρύθµισης, λειτουργίας, διακοπής,  ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης 
του κινητήρα, τους βοηθητικές συσκευές και διατάξεις  και τέλος χρονοδιακόπτες και  αντιστάσεις.  Στον  ίδιο  
πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα.  
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Ο  πίνακας  θα  βρίσκεται  σε  µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας. 
Ο  "οροφοδιαλογέας"  αποτελεί  οµοίωµα  του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς  τα  επάνω  ή  κάτω, σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του 
κινητού  συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον  θάλαµο  µε  
οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος  του οροφοδιαλογέα  υπάρχουν  σειρές επαφών. Έτσι όλες  
οι ρυθµίσεις ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

(4) Κινητό καλώδιο. 
 Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαµος µε το µηχανοστάσιο. 

1280.2.4 Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας µικρών φορτίων 
a. Κινητήριος µηχανισµός. 
 Ο κινητήριος µηχανισµός του ανελκυστήρα θα περιλαµβάνει: 
(1) έναν ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, κατάλληλο για ρεύµα 220/380V/50Hz/3Φ, ειδικό για 

ανελκυστήρα και ικανό   να   τον   κινεί   µε  πλήρες  φορτίο  µε  την προδιαγραφόµενη ταχύτητα. 
(2) έναν µειωτήρα στροφών αθόρυβο και ευκολοσυντήρητο µέσα σε χυτοσιδηρό   κιβώτιο   άριστης   

κατασκευής,  που περιλαµβάνει σύστηµα ατέρµονα κοχλία-οδοντωτού τροχού. Ο   οδοντωτός   τροχός   του  
µειωτήρα  θα  είναι  από φωσφορούχο  ορείχαλκο άριστης ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, κατά την 
εργαζόµενη στεφάνη του και ο ατέρµονας κοχλίας  από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής. Ο µειωτήρας θα  
φέρει  κατάλληλο  "ρουλεµάν"  για την παραλαβή των αξονικών πιέσεων του ατέρµονα. 

(3) τροχαλία τριβής συρµατόσχοινου, χυτοσιδηρά, µε αυλάκια κατεργασµένα µε µεγάλη ακρίβεια. 
(4) πέδη  µε  ανεξάρτητες σιαγόνες, ώστε ο ανελκυστήρας να σταµατάει  και  µε µία από τις σιαγόνες. Οι 

επιφάνειες τριβής  των  σιαγόνων θα είναι επενδεδυµένες µε ειδικό υλικό (π.χ. "φερµουί") και θα ανοίγουν 
µε ηλεκτροµαγνήτες συνεχούς ρεύµατος. 

(5) τροχαλία  µε  τους  άξονες,  έδρανα  κ.τ.λ.,  για  την ανάρτηση  του θαλάµου και του αντίβαρου, καθώς και 
την µετάδοση της κίνησης σ' αυτούς. 
Ο κινητήριος  µηχανισµός, τοποθετηµένος σε ενιαία βάση, θα εγκατασταθεί  απευθείας  πάνω  από  την  
κορυφή  του φρέατος, επάνω σε κατάλληλη σιδηρά κατασκευή. 

b. Θάλαµος. 
Ο  θάλαµος  θα είναι µεταλλικός µε επένδυση από λαµαρίνα ανοξείδωτου  χάλυβα,  τύπου 18/8, πάχους 
1.5mm, κλειστός από τις τρεις πλευρές του, ανθεκτικής κατασκευής, µε τα κατάλληλα   πλαίσια   ανάρτησης,  
ενισχύσεις  κ.τ.λ.  Θα χωρίζεται  από  δύο  τουλάχιστον κινητά οριζόντια ράφια,  που θα µπορούν να 
αφαιρεθούν. 

 Το   συνολικό   εσωτερικό  ύψος  του  θαλάµου  θα  είναι τουλάχιστον 0.70m. 
c. Πόρτες φρέατος. 

Οι  πόρτες  του  φρέατος  θα  είναι τύπου "καρµανιόλας δίφυλλες, θα κινούνται κατακόρυφα (το πάνω 
φύλλο προς τα πάνω και το κάτω προς τα κάτω) και τα δύο φύλλα θα είναι συνδεδεµένα µε συρµατόσχοινο. 
Θα είναι µεταλλικές και θα φέρουν  εξωτερική  και  εσωτερική  επένδυση από λαµαρίνα ανοξείδωτου 
χάλυβα, τύπου 18/8, πάχους 1mm 

 Θα φέρουν ηλεκτρικές επαφές και προµανδάλωση, όπως περιγράφεται στις διατάξεις ασφάλειας. 
d. Οδηγοί. 

Οι   οδηγοί  του  θαλάµου  και  του  αντίβαρου  θα  είναι χαλύβδινοι  διατοµής  "Τ",  κατασκευασµένοι  από  
ειδικό χάλυβα   St.37   µε   καλά   κατεργασµένες  τις  πλευρές ολίσθησης.  Τα  τµήµατα  που  τους  
αποτελούν συνδέονται µεταξύ  τους  µε  ειδικές  χαλύβδινες  πλάκες και µε δύο τουλάχιστον  µπουλόνια ανά 
σύνδεση. Η λίπανση των οδηγών θα  γίνεται  αυτόµατα  από λιπαντήρες τοποθετηµένους στο επάνω µέρος 
του πλαισίου του θαλάµου. 
Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από  πάνω  ή  από  κάτω  και  τα  τέρµατά  
τους θα είναι ελεύθερα  για  την  παραλαβή  των συστολών-διαστολών. Τα ενδιάµεσα  στηρίγµατα  των  
οδηγών δεν θα απέχουν µεταξύ τους πάνω από 1,5m. 
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e. Συρµατόσχοινα ανάρτησης. 
Τα  συρµατόσχοινα  ανάρτησης  και  αντίβαρων, σύµφωνα µε τους  ισχύοντες  κανονισµούς,  θα έχουν 
αντοχή σε θραύση 160Kgr/mm²  (κατά  DIN),  θα είναι πολύκλωνα (6-8 κλώνοι των  19-συρµατιδίων), 
εύκαµπτα, άριστης ποιότητας και θα έχουν  επαρκή  συντελεστή  ασφάλειας. Η διάµετρος και το πλήθος 
αυτών θα καθοριστούν από το εργοστάσιο κατασκευής του  ανελκυστήρα,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  
µακρύς χρόνος  ζωής  κάτω  από εντατικές και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των 
ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν επίσης 6-κλώνους. 
Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και 
µολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα  φαίνονται   όλα   τα   τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και η 
ηµεροµηνία εγκατάστασής του. 
Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση  των  συρµατιδίων,  διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά.   Η  εξωτερική  
επιφάνεια  των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα 
είναι οµοιόµορφοι. 

f. Αντίβαρο. 
Το   αντίβαρο   θα  είναι  κατασκευασµένο  από  κανονικά µαντεµένια  κοµµάτια,  ορθογωνικής διατοµής, µε 
εγκοπή, τοποθετηµένα σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς. 

 Η  διαδροµή του αντίβαρου θα προστατεύεται από χαλύβδινο πλέγµα µε ύψος 2m από τον πυθµένα. 
Το  βάρος του αντίβαρου θα αντισταθµίζει το άθροισµα των βαρών  του  θαλάµου και του 42-50% του 
ωφέλιµου φορτίου, έτσι   ώστε   κατά  περίπτωση  να  επιτευχθεί  καλή  και οικονοµική λειτουργία. 

g. Ηλεκτρική εξάρτηση. 
 Η ηλεκτρική εξάρτηση περιλαµβάνει: 
(1) Πίνακας χειρισµού (controller). 

Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα µετασχηµατισµού,    ρύθµισης,   λειτουργίας,   
διακοπής,  ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους  ορόφων,  
φωτισµού,  ασφάλειας,  καθώς και βοηθητικές    συσκευές    και    διατάξεις   και   τέλος χρονοδιακόπτες  και  
αντιστάσεις.  Στον  ίδιο  πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
Ο  πίνακας  θα  βρίσκεται  σε  µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες  και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(2) Κοµβιοδόχες. 
Κοµβιοδόχες   από   πλάκες   ανοδιωµένου  αλουµινίου  θα τοποθετηθούν στις στάσεις και εντός του 
θαλάµου. 

(3) Φωτισµός-σήµανση. 
Ηλεκτρικές   γραµµές   φωτισµού   και   σήµανσης   εντός χαλυβδοσωλήνων   θα   οδεύουν   κατά  µήκους  
όλης  της διαδροµής. 

(4) ∆ιατάξεις ασφάλειας. 
∆ιατάξεις  ασφάλειας  (τερµατικοί  διακόπτες,  διακόπτες ορόφων  κ.τ.λ.),  προµανδάλωση  των  θυρών,  
ώστε να µην ανοίγουν  εάν δεν βρίσκεται πίσω τους ο θάλαµος, σε κάθε πόρτα  επαφές,  που  δεν  θα  
επιτρέπουν  την κίνηση του θαλάµου, εάν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές. 

h. Λειτουργία. 
Σε  κάθε  στάση  θα  τοποθετηθεί  κοµβιοδόχος µε φωτεινό κουµπί  και  ενδεικτική  λυχνία.  Θα  χρησιµεύει 
για την κλήση του θαλάµου. Όταν είναι αναµµένο θα σηµαίνει ότι ο θάλαµος  κινείται.  Η  ενδεικτική λυχνία 
θα ανάβει όταν ο θάλαµος φθάνει και σταµατά στην αντίστοιχη στάση.¶ 
Στον θάλαµο,  για την δυνατότητα αποστολής, θα τοποθετηθεί   κοµβιοδόχος   µε   κουµπιά  για  όλες  τις 
στάσεις. 
Εάν  η  πόρτα  µιας  στάσης είναι ανοικτή και καλείται ο θάλαµος, θα ενεργοποιείται ηχητικό σήµα. 
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1280.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1280.3.1 ∆οκιµές 
Οι δοκιµές που θα γίνουν για τον έλεγxο και την παραλαβή της εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι οι 
ακόλουθες : 
a. Πριν τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία      

Θα ελεγxθεί η συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους συµβατικούς όρους της τεxνικής περιγραφής και θα 
γίνουν οι ακόλουθοι έλεγxοι και σύµφωνα µε ΕΝ 81.1 των οποίων ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός: 

(1) δοκιµή ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τους κανονισµούς, 
(2) έλεγxος λειτουργίας (µέτρηση ταxύτητας και επαλήθευση ισοσταθµίσεως), 
(3) έλεγxος λειτουργίας αρπάγης, 
(4) έλεγxος καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ονοµαστική φόρτιση των θαλάµων. 
 Συµπληρωµατικοί έλεγxοι : 
(1) έλεγxος συστήµατος προµανδάλωσης (κλειδαριές), 
(2) έλεγxος λειτουργίας σήµατος κινδύνου, 
(3) έλεγxος κουµπιού στάσης, 
(4) έλεγxος προτεραιότητας κλήσεων, 
(5) έλεγxος τερµατικών διακοπτών, 
(6) δοκιµή της λειτουργίας του διακόπτη του κυκλώµατος xειρισµού, 
(7) θα µετρηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την άνοδο και κάθοδο και θα ελεγxθεί η 

ζυγοστάθµιση των συσκευών. 
(8) έλεγxος xειρισµών, 
(9) έλεγxος φωτισµού θαλάµων. 
b. Πριν από την παραλαβή της εγκατάστασης     
(1) έλεγxος όλων των επαφών, πινάκων xειρισµού, οδηγών και γλυστρών, 
(2) επιθεώρηση των µειωτήρων, 
(3) έλεγxος κινητού καλωδίου και καλωδίων ασθενών ρευµάτων, των οποίων κανένας από τους αγωγούς που 

αποτελούν τα κορδόνια δεν πρέπει να είναι κοµµένος, 
(4) επανάληψη ελέγxου αρπάγης, 
(5) ηλεκτρική µόνωση κινητήρα και πέδης µεγαλύτερη από 3 Mohms, ηλεκτρική µόνωση του συνόλου των 

κυκλωµάτων xειρισµού µεγαλύτερη από 1 Mohm, 
(6) επανέλεγxος ταxύτητας θαλάµων, 
(7) επανέλεγxος xειρισµών, 
(8) έλεγxος ολισθήσεως θαλάµων και αντίβαρων, 
(9) έλεγxος λειτουργίας αυτοµάτων πόρτων, 
(10) έλεγxος αθόρυβης λειτουργίας και µη µετάδοσης κραδασµών, 
(11) έλεγxος µη υπερθερµάνσεως του κινητήρα µε συνεxή λειτουργία επί 2ωρο. 
(12) έλεγxος όλων των διακοπτών ασφαλείας, 
(13) έλεγxος οµαλής επιταxύνσεως θαλάµου κατά την εκκίνηση και οµαλής επιβραδύνσεως κατά τη στάση, 
(14) έλεγxος βάρους αντίβαρου, 
(15) έλεγxος πεδήσεως µε φορτίο 150% του ωφέλιµου φορτίου. 

1280.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται η προµήθεια, κατασκευή και έλεγχος όλης της εγκατάστασης. 

1280.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Όλη η εγκατάσταση τιµολογείται κατ΄ αποκοπή σε ένα τεµάχιο. 
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