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Η εφαρμογγή των νέων προτύπων
π
που
υ εφαρμόζοντται από τον Σεπτέμβριο του 2017, ορίζεει και τις απαιιτήσεις για τιςς
χαμηλές απ
πολήξεις.
Το πρότυπο ΕΝ 81‐20 δεν
δ καλύπτει τους
τ
ανελκυσ
στήρες στους οποίους υπά
άρχουν χαμηλλές απολήξειςς, δηλαδή δενν
είναι εφικττό να τηρούνται οι αποστάσ
σεις ασφαλεία
ας στον πυθμένα ή στον τεελευταίο όροφ
φο.
Σύμφωνα με
μ την παράγραφο 1.3 2) "εάν σε ορισμένες περιπτώ
ώσεις λόγω των περιορισμ
μών που επιβάλλονται από
ό
τους οικοδομικούς κανο
ονισμούς, ορισμένες απαιττήσεις του προτύπου ΕΝ 81
1‐20 δεν δύνα
αται να ικανο
οποιούνται θα
α
πρέπει να λαμβάνεται
λ
υπόψη το πρόττυπο EN 81‐21."
Αυτό σημα
αίνει, πως σε περίπτωση χα
αμηλών απολλήξεων (Χαμηλό Β.Π., χαμη
ηλό Υ.Τ.Ο.), οι λύσεις που θα πρέπει να
α
εφαρμοστο
ούν, περιγράφ
φονται στο πρ
ρότυπο ΕΝ81‐2
21.

Διαδικασία
α έως σήμερα
α
Μέχρι σήμ
μερα, σε περιπ
πτώσεις χαμη
ηλών απολήξεεων, η λύση που επιλέγοννταν από τονν εγκαταστάτη
η, ελέγχοντανν
από τον Φο
ορέα Πιστοπο
οίησης για την πληρότητά της (αναλύσεεις επικινδυνό
ότητας) και ο Φορέας απο
οφάσιζε εάν η
λύση είναι επαρκής ή όχχι.
Αυτό δημιο
ουργούσε ένα
α γκρίζο τοπίο για το τι πρα
αγματικά απαιιτείται και τι τελικά
τ
είναι απ
ποδεκτό.
Η ευθύνη του
τ σχεδιασμο
ού, βάρυνε το
ον υπεύθυνο εγκαταστάτη
ε
και τον Φορέα που αποδεχχόταν την κάθ
θε λύση.
Η λύση έχεει δοθεί πλέον, αφού το πρότυπο ΕΝ81
1‐21 ορίζει μια
α ποικιλία απ
πό επιλογές και λύσεις που
υ μπορούν να
α
εφαρμοστο
ούν και είναι όλες
ό
επαρκείςς όσον αφορά
ά το επίπεδο ασφάλειας
α
πο
ου παρέχουν.

άθος πυθμένα
α
Χαμηλό βά
Οι λύσεις που
π εφαρμόζο
ονται, συνίστα
ανται στην δημιουργία επα
αρκούς χώρου
υ μέσω μιας μ
μηχανικής διάτταξης η οποία
α
θα μπορείί να λειτουργγεί είτε αυτό
όματα είτε χεειροκίνητα. Η μηχανική διάταξη
δ
(π.χ. κολωνάκι) θα
θ πρέπει να
α
ελέγχεται ηλεκτρικά
η
για τη θέση στηνν οποία βρίσκεται.
Με την ενεεργοποίηση του
τ συστήματτος (π.χ. με το
τ άνοιγμα της θύρας που οδηγεί στο
ον πυθμένα) θα
θ πρέπει να
α
ενεργοποιεείται ένα σύ
ύστημα ασφ
φαλείας στονν πίνακα (Saafety system
m) και να εενεργοποιείτα
αι κατάλληλη
η
φωτεινή/ηχχητική ένδειξη.
Οι λειτουργγίες θα επιτρέέπονται μόνο όταν οι διατά
άξεις στον πυθμένα έρχοντται στην κατά
άλληλη θέση (ανοίγουν) και
η κίνηση θα
θ επιτρέπετα
αι μόνο στη συντήρηση.
σ
Κα
ατά την έξοδο
ο από τον πυ
υθμένα, όλες οι διατάξεις θα πρέπει να
α
έρχονται σττις θέσεις ηρεεμίας και να γίνεται
γ
reset για
γ να επανεκκινήσει ο ανελλκυστήρας σεε κανονική λειτουργία.

Χαμηλό ύψ
ψος τελευταίο
ου ορόφου
Όμοια με παραπάνω,
π
σεε περίπτωση χαμηλού
χ
ύψο
ους τελευταίου ορόφου, οιι λύσεις που εεφαρμόζονταιι, συνίστανται
στην δημιο
ουργία επαρκούς χώρου μέέσω μιας μηχχανικής διάτα
αξης η οποία θα
θ μπορεί να
α λειτουργεί είτε
ε αυτόματα
α
είτε χειροκκίνητα. Η μηχα
ανική διάταξη
η (π.χ. κολωνάκι στα αντίβ
βαρα) θα πρέπ
πει να ελέγχεεται ηλεκτρικά
ά για τη θέση
η
στην οποία
α βρίσκεται.
Με την ενεεργοποίηση του
τ συστήματτος (π.χ. με το
ο άνοιγμα μιά
άς από τις θύ
ύρες που μπο
ορεί να παρέχχει πρόσβαση
η
στον τελευ
υταίο όροφο) θα πρέπει να
α ενεργοποιείίται ένα σύσττημα ασφαλεείας στον πίνα
ακα (Safety syystem) και να
α
ενεργοποιεείται κατάλληλη φωτεινή/η
ηχητική ένδειξξη.
Οι λειτουρ
ργίες θα επιτρ
ρέπονται μόννο όταν οι διατάξεις π.χ. στην οροφή του θαλάμο
ου ή αλλού έρχονται
έ
στηνν
κατάλληλη θέση (ανοίγο
ουν) και η κίννηση θα επιτρ
ρέπεται μόνο στη συντήρηση. Κατά την έξοδο από τη
ην οροφή του
υ
θαλάμου, όλες
ό
οι διατάξεις θα πρέπεει να έρχοντα
αι στις θέσεις ηρεμίας και να
ν γίνεται resset για να επα
ανεκκινήσει ο
ανελκυστήρας σε κανονική λειτουργία
α.

Άλλες απαιτήσεις
Πέρα από το
τ λειτουργικκό μέρος, σε περιπτώσεις
π
χ
χαμηλών
απολλήξεων, υπάρ
ρχουν επιπλέο
ον παράμετρο
οι που πρέπει
να λαμβάνο
ονται υπόψη..
Επιγραμμα
ατικά αναφέρο
ουμε την ύπα
αρξη κατάλληλλης ποδιάς προστασίας κά
άτω από το θά
άλαμο. Η ποδ
διά θα πρέπει
να έχει καττάλληλες διασ
στάσεις όταν είναι να γίνεει απεγκλωβισ
σμός, κατάλλη
ηλη αντοχή κκαι ενδεχομέννως ηλεκτρικό
ό
έλεγχο της θέσης της (επ
παφές ασφαλλείας).
Επίσης να σημειώσουμε
σ
ε ότι στο χαμη
ηλό πυθμένα σε βάθος μεγγαλύτερο από
ό 0,5μ, η ύπαρ
ρξη κατάλληλη
ης σκάλας για
α
την πρόσβα
αση στον πυθμένα είναι πλλέον απαραίτη
ητη.
Στην περίπ
πτωση χαμηλο
ού ΥΤΟ, ενδεχχομένως να απαιτείται
α
καττάλληλο "σπα
αστό" κάγκελο προστασίαςς στην οροφή
ή
του θαλάμο
ου, το οποίο θα
θ πρέπει κι αυτό
α
να φέρει ηλεκτρική ασφάλιση κλπ..
Αλλαγές πο
ου επηρεάζου
υν το σχεδιασ
σμό του κτιρίο
ου
Σε περίπτω
ωση μειωμένω
ων χώρων ασφ
φάλειας, ενδεεχομένως να είναι απαραίττητη μια προγγενέστερη έγκριση από τιςς
εθνικές αρχχές (σύμφωνα
α με τους τοπικούς κανονισ
σμούς).

Συμπερ
ράσματα
α





ρούν στην ασ
Η πιστή εφαρμ
μογή των απα
αιτήσεων του
υ ΕΝ81‐21 είνναι πολύ σημ
μαντική. Αφορ
σφάλεια του
υ
πρ
ροσωπικού συντήρησης, δηλαδή
δ
των ανθρώπων που
π
είναι οι καθημερινοί συνεργάτες των φορέωνν
πιστοποίησης. Αυτό αυξάνεει την υπευθ
θυνότητα του Φορέ Πιστο
οποίησης στο
ο να ελέγχει αυστηρά τηνν
εφ
φαρμογή των κατάλληλων λύσεων.
λ
Τη
ην ίδια προσο
οχή στα παρα
απάνω, πρέπεει να δείχνουνν και οι εταιρ
ρείες εγκατασ
στάσεων και οι
ο απαιτήσειςς
ασ
σφάλειας να γίνουν
γ
δεύτερ
ρη φύση για το
ο προσωπικό τους.
Με την εφαρμο
ογή των νέωνν προτύπων EN 81‐20 EN 81‐21, γίνεται πλέον κατανο
οητό ότι ο σχχεδιασμός του
υ
αννελκυστήρα θα
θ πρέπει να γίνεται
γ
σε συνεργασία με τον
τ κατασκευ
υαστή των εξα
αρτημάτων, ιδ
διαίτερα ότανν
αυ
υτά προέρχοννται από διαφ
φορετικούς κα
ατασκευαστέςς. Επίσης και ο φορέας πιιστοποίησης θα
θ παραμένει
πά
άντοτε αρωγό
ός στην εφαρμ
μογή όλων των παραπάνω.
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