ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι επεμβάσεις απεγκλωβισμού πρέπει να γίνονται
μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα.

Αφιερωμένο στους αξέχαστους Ήρωες- Πυροσβέστες που έπεσαν στο βωμό του
καθήκοντος και στους συναδέλφους που καθημερινά με αυταπάρνηση επιτελούν
το λειτούργημα της ασφάλειας και της διαφύλαξης της ζωής και της περιουσίας
των πολιτών και του κράτους.

Ιανουάριος 2014

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του φυλλαδίου με
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των δημιουργών του. Νόμος 2121/1993 και
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο ανελκυστήρας είναι ένας θάλαμος που κινείται μέσα
σε ένα φρεάτιο ,που μεταφέρει επιβάτες ή φορτία μεταξύ
των ορόφων ενός κτιρίου.Οι περισσότεροι σύγχρονοι
ανελκυστήρες παίρνουν κίνηση από ηλεκτροκινητήρες
με τη βοήθεια αντίβαρου μέσω συστήματος συρματοσχοίνων και τροχαλιών.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η κατασκευή των ανελκυστήρων προέκυψε από την
ανάγκη κατακόρυφης μεταφοράς διαφόρων φορτίων
Είναι γνωστό ότι στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη χρησιμοποιούσαν ειδικές πλατφόρμες τις οποίες έσυραν
κατακόρυφα με τη βοήθεια σχοινιών.
Ο πρώτος ανελκυστήρας με μορφή παρόμοια με τη
σημερινή,κατασκευάστηκε στην Αμερική το 1853 από
τον Ότις.Στις αρχές του 20ου αιώνα ο ανελκυστήρας
τελειοποιείται και παίρνει τη σημερινή μορφή του,
γίνεται δηλαδή χρήση τροχαλίας τριβής και αντίβαρου.
Παράλληλα,αναπτύσεται η κατασκευή του υδραυλικού
ανελκυστήρα.

ΕΙΔΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΕΡΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο είναι εγκαταστημένος,ο πίνακας κίνησης και φωτισμού,ο πίνακας χειρισμού του
ανελκυστήρα,ο κινητήριος μηχανισμός του ανελκυστήρα, ο ρυθμιστής ταχύτητας και σε παλαιότερες κατασκευές ο μηχανικός οροφοδιαλογέας.
Στο χώρο του μηχανοστασίου δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό
να εγκαθίσταται ή να τοποθετείται οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός
εκτός αυτού που αυστηρά έχει σχέση με το μηχανοστάσιο.
Το μηχανοστάσιο κατασκευάζεται συνήθως στο δώμα πάνω από το
φρεάτιο.Σε περίπτωση που το μηχανοστάσιο κατάσκεύαζεται στο
κάτω μέρος του φρεατίου και δίπλα στο φρεάτιο,τότε χρειάζεται
αλλαγή της διεύθυνσης των συρματοσχοίνων,με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιούνται δύο συγκροτήματα τροχαλιοστασίων,ένα στο
μηχανοστάσιο και ένα σε ειδικό χώρο πάνω από το φρεάτιο.
Ο χώρος αυτός ονομάζεται τροχαλιοστάσιο.

Μηχανοστάσιο στο κάτω μέρος του φρεατίου

Οι διαστάσεις που κατασκευάζεται το μηχανοστάσιο προκύπτουν
από συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κανονισμού σε σχέση με τον
τρόπο επιθεώρησης ,επισκευής και συντήρησης.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Ο κινητήριος μηχανισμός αποτελείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα,
το μειωτήρα στροφών (βαρούλκο),την τροχαλία τριβής και την
ηλεκτρομαγνητική πέδη (φρένο).

Κινητήριος μηχανισμός ανελκυστήρα

Τοποθετείται πάνω σε μεταλλική βάση και όλο αυτό το συγκρότημα
τοποθετείται πάνω σε μια βάση από σκυρόδερμα.Ανάμεσα στη μεταλλική βάση και στη βάση από σκυρόδερμα,περιλαμβάνονται αντιδονητικά στηρίγματα.

Βάση κινητήριου μηχανισμού

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι η συσκευή που περιέχει την απαιτούμενη μηχανική ενέργεια για την κίνηση του ανελκυστήρα.Η τροφοδοσία του με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από τον πίνακα κίνησης.Η περιστροφική κίνηση του δρομέα μεταφέρεται μέσω του μειωτή στροφών στη τροχαλία τριβής,η οποία με τη σειρά της,μέσω των συρματόσχοινων ανάρτησης κινεί το θάλαμο.

Ηλεκτρικός κινητήρας πάνω στον κινητήριο μηχανισμό

Η λειτουργεία των ανελκυστήρων επιβάλλει ιδιαίτερες απαιτήσεις
στους κινητήρες,όπως είναι:
α) Μεγάλη ροπή εκκίνησης.
β) Δυνατότητα πολλών ζεύξεων (εκκινήσεων).
γ) Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτούμενες ταχύτητες (0,50m/s
έως 2,5m/s) χωρίς αύξηση του κόστους ή του όγκου του κινητήριου
μηχανισμού.
Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες καθορίζουν και την επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου κινητήρα.
Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα.

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ)
Η τροχαλία έλξης στους ανελκυστήρες περιστρέφεται με μικρό αριθμό στροφών.Είναι προφανές ότι αν η τροχαλία ελάμβανε κίνηση
απευθείας από τον κινητήρα,τότε θα έπρεπε ο κινητήρας αυτός να
είναι ολιγόστροφος.Ολιγόστροφος κινητήρας σημαίνει κινητήρας
με πολλούς πόλους άρα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και ακριβή κατασκευή.Οι εγκαταστάσεις όμως απαιτούν μικρούς και οικονομικούς
κινητήρες.Για να γίνει δυνατή η χρησιμοποίηση τέτοιους είδους κινητήρων,είναι απαραίτητονα παρεμβάλουμε μεταξύ κινητήρα και
τροχαλίας ένα μειωτήρα στροφών.Ο μειωτήρας κάνει αυτό που λέει
η ονομασία του: «παίρνει» από τη μία μεριά (κινητήρας) πολλές
στροφές και «βγάζει» από την άλλη πλευρά(τροχαλία)λίγες στροφές.
Από τα πολλά είδη μειωτήρων που υπάρχουν στους ανελκυστήρες
χρησιμοποιείται εκείνος που αποτελείται από έναν ατέρμονα κοχλία
και ένα γρανάζι (κορώνα) τοποθετημένα μέσα σε λάδι σε χυτοσιδηρό κιβώτιο.

Ο ατέρμονας κοχλίας κατασκευάζεται
από ατσάλι,ενώ ο οδοντωτός τροχός
(κορώνα) από ορείχαλκο.

Ατέρμονας κοχλίας με κορώνα

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΡΙΒΗΣ
Η τροχαλία τριβής είναι ο αποδέκτης της μεταφερόμενης μηχανικής
ισχύος του κινητήρα.Περιστρέφεται μαζί με την κορώνα και παρασύρει λόγω τριβής τα συρματόσχοινα και κινεί το θάλαμο.
Σε παλαιότερους μηχανισμούς,αντί τροχαλίας
τριβής υπήρχε τύμπανο.Στο τύμπανο οι αυλακώσεις είχαν σχήμα έλικας ενώ η τροχαλία τριβής είχε ένα αυλακι για κάθε συρματόσχοινο.
Τροχαλία τριβής

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗ (ΦΡΕΝΟ)
Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα πέδησης που να ενεργοποιείται αυτόματα.
Το φρένο χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα.
Αποτελείται από ένα ηλεκτρομαγνήτη που λειτουργεί στα 110 V ΣΡ,
δύο μπράτσα επενδεδυμένα εσωτερικά με φερμουϊτ και ένα σύστημα μοχλών.
Όταν ο ηλεκτρομαγνήτης δεν τροφοδοτείται,τότε τα μπράτσα εφαρμόζουν μια ροπή πέδησης στο τύμπανο του άξονα και ο ανελκυστήρας ακινητοποιείται.Αυτή η ροπή εξασφαλίζεται με τη βοήθεια
δύο ελατηρίων και ενός περικοχλίου (παξιμάδι) ρύθμισης.
Όταν ο ηλεκτομαγνήτης τροφοδοτείται ανοίγουν τα μπράτσα και
ελευθερώνεται το τύμπανο.
Το φρένο του ανελκυστήρα κλείνει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,ή βλάβης του κυκλώματος ελέγχου.Για μεγαλύτερη
ασφάλεια οι επαφές που τροφοδοτούν τον ηλεκτρομαγνήτη του φρένου,βρίσκονται στο ρελέ ισχύος που τροφοδοτεί τον κινητήρα.Το
φρένο ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ,ώστε σε περίπτωση διακοπής
του ρεύματος να ακινητοποιεί το θάλαμο κατά την κάθοδο του με
φορτίο μεγαλύτερο κατά 25% του ονομαστικού του.

Φρένο ανελκυστήρα

ΦΡΕΑΤΙΟ
Το φρεάτιο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνται ο θάλαμος και
το αντίβαρο του ανελκυστήρα.Εφόσον το φρεάτιο συμβάλει στην
αντιπυρική προστασία του κτιρίου,πρέπει να περιβάλλεται από αδιάτριτα τοιχώματα,δάπεδο και οροφή εκτός των επιτρεπομένων
από τη νομοθεσία ανοιγμάτων.

Τομή φρεατίου και μηχανοστασίου ανελκ.

Διαστασιολόγηση φρεατίου

ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Οι είσοδοι στο φρεάτιο πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς να
κλείνονται με θύρες οι οποίες να έχουν ελάχιστο ελεύθερο πλάτος
0,65m και ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,00m.Τα λειτουργικά διάκενα
μεταξύ κάσας και φύλλου θύρας κυμαίνονται μεταξύ 6mm και 10 mm.
Οι θύρες ανελκυστήρων διακρίνονται σε:
 Χειροκίνητες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς
ανελκυστήρες.Ανοίγουν και κλείνουν με το χέρι,μόνο όταν ο θάλαμος βρίσκεται πίσω απ’αυτές και ειδικά μέσα στη ζώνη απομανδάλωσης.
 Ανοιγόμενες οι οποίες είναι οι θύρες του φρεατίου και ανοίγουν
με το χέρι και κλείνουν αυτόματα με τη βοήθεια ελατηρίων.
 Αυτόματες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κτίρια με μεγάλη
χρήση του ανελκυστήρα,γιατί μειώνουν το χρόνο αποβίβασης και
επιβίβασης των επιβατών.

Ανοιγόμενη θύρα

Αυτόματες θύρες

Ανάρτηση αυτόματων θυρών

ΘΑΛΑΜΟΣ
Ο θάλαμος είναι το μέρος του ανελκυστήρα που δέχεται τα προς μεταφορά άτομα ή φορτία.Αποτελείται από τον κυρίως θάλαμο και το
πλαίσιο του (σασί).
Ο κυρίως θάλαμος (καμπίνα) αποτελείται από άφλεκτα αδιάτριτα τοιχώματα,δάπεδο και οροφή.Επιτρεπόμενα ανοίγματα στο θάλαμο είναι η θυρίδα έκτακτης ανάγκης (όχι υποχρεωτικά),τα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ (υπάρχει επάρκεια αέρα) και η είσοδος του θαλάμου.
Οι θυρίδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στην οροφή του θαλάμου.
Είναι ανοίγματα διαστάσεων 30cm x 50cm και χρησιμοποιούνται
για την έξοδο επιβατών ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ.
Ο θάλαμος εσωτερικά επενδύεται με διάφορα υλικά (αλουμίνιο,φορμάικα κ.τ.λ).Η εσωτερική επένδυση του θαλάμου έχει σχέση μόνο
με την αισθητική του.Το δάπεδο του επενδύεται με υλικά όπως ο
πλαστικός τάπητας,πλακάκια κ.λ.π.
Ο θάλαμος κάθεται και στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο διαμορφωμένο από σιδηροδοκούς γωνιακού προφίλ ή UNP ανάλογα με το
ωφέλιμο φορτίο.Οι διαστάσεις αυτού του πλαισίου είναι ίσες με τις
διαστάσεις του θαλάμου.

Θάλαμος

Φέρον πλαίσιο θαλάμου

ΑΝΤΙΒΑΡΑ
Τα αντίβαρα σε μια εγκατάσταση ανελκυστήρα ισοσταθμίζουν ένα
μέρος του ονομαστικού φορτίου και του απόβαρου.Γιαυτό το λόγο
το βάρος των αντιβάρων επιλέγεται έτσι
ώστε να είναι: G=F+Q/2 όπου G το βάρος των αντιβάρων,F το βάρος θαλάμου
και φέροντος πλαισίου και Q το ωφέλιμο
φορτίο.Το αντίβαρο αποτελείται από
πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από
χυτοσίδηρο ή σκυρόδερμα.
Αντίβαρα

ΗΛΕΚΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ένα από τα πιο βασικά μέρη ενός ανελκυστήρα είναι το ηλεκτρικό.
Είναι αυτό που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον κινητήρα για
να κινείται ο θάλαμος και ελέγχει όλες τις λειτουργίες του ανελκυστήρα (πότε θα ανέβει,πότε θα κατέβει,σε ποιο όροφο θα σταματήσει).
Μέρος του ηλεκτρικού συστήματος του ανελκυστήρα είναι και ο πίνακας χειρισμού.Ο πίνακας χειρισμού αποτελεί το μυαλό του ανελκυστήρα.Δέχεται πληροφορίες από την εγκατάσταση για την κατάσταση του ανελκυστήρα,τις επεξεργάζεται και δίνει τις απαραίτητες
εντολές για την παραπέρα πορεία του.Στο κάτω μέρος του πίνακα
χειρισμού υπάρχει ειδική κλεμμοσειρά για την ηλεκτρική σύνδεση
του πίνακα με το φρεάτιο,το θάλαμο,το μηχανοστάσιο και τις παροχές ισχύος και φωτισμού.Ο πίνακας χειρισμού περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα,τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό
ερμάριο.Τα εξαρτήματα αυτά βέβαια ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο
του πίνακα χειρισμού.
Τύποι πινάκων χειρισμού:
1.Κλασσικός (συμβατικός) πίνακας
2.Ηλεκτρονικός πίνακας
3.Πίνακας με τη συνεργασία PLC
Κλασσικός πίνακας χειρισμού

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Φωτ.1

ΜΟΤΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Φωτ.2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Καλούμε τον υπεύθυνο συντηρητή ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία
για να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τα άτομα.
1.)Ενημερώνουμε τους εγκλωβισμένους ότι ο θάλαμος αερίζεται
επαρκώς και τους προτρέπουμε να είναι ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια.
2.)Εντοπίζουμε την ακριβή θέση του θαλάμου και βρίσκουμε το χώρο του μηχανοστασίου.
3)Κατεβάζουμε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ της παροχής ρεύματος ακόμα και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος.(φωτ. 3,4,5,6).

Φωτ.3

Φωτ.5

Φωτ.4

Φωτ.6

4.)Ανασηκώνουμε και κρατάμε (σηκωμένη) την πεταλούδα (χερούλι)
της μηχανής έτσι ώστε να ανοίξουν οι σιαγόνες των φρένων της
μηχανής (φωτ. 7).
χερούλι φρένων

Φωτ.7
5.)Γυρίζουμε το βολάν που είναι πάνω στον κινητήρα (φωτ. 8.).
Ακολουθούμε τα βήματα 4 και 5 μόνο εάν ο θάλαμος δεν βρίσκεται
στο ύψος του ορόφου.
βολάν

Φωτ.8
6.) Μόλις φτάσει ο θάλαμος στο ύψος του ορόφου, η πόρτα ανοίγει.
Σε περίπτωση που δεν ανοίξει τότε χρησιμοποιούμε το κλειδί απασφάλισης θυρών(φωτ.9)και το προσαρμόζουμε στην ανάλογη υποδοχή που υπάρχει επάνω και εξωτερικά της θύρας του ανελκυστήρα
(φωτ.10).
υποδοχή κλειδιού απασφάλισης

Φωτ.9

Φωτ.10

Όταν απεγκλωβίσουμε τα άτομα, ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΜΕ την θύρα του ανελκυστήρα για αποφυγή ατυχήματος και ενημερώνουμε τον διαχειριστή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Φωτ.11

ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Φωτ.12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Καλούμε τον υπεύθυνο συντηρητή ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία
για να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τα άτομα.
1.)Ενημερώνουμε τους εγκλωβισμένους ότι ο θάλαμος αερίζεται
επαρκώς και τους προτρέπουμε να είναι ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια.
2.)Εντοπίζουμε την ακριβή θέση του θαλάμου και βρίσκουμε το χώρο του μηχανοστασίου.
3)Κατεβάζουμε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ της παροχής ρεύματος ακόμα και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος.(φωτ. 3,4).

Φωτ.3

Φωτ.4

4.)Πιέζουμε ή περιστρέφουμε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στα
πλάγια στο μπλοκ με τις βαλβίδες μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα ή να ενημερωθούμε ότι ο θάλαμος έφτασε στον
όροφο (φωτ. 13).

κόκκινο
κουμπί
κινητήρα

Φωτ.13

5.)Σε περίπτωση που δεν κατεβαίνει ο θάλαμος τοποθετούμε το μοχλό της χειραντλίας και την λειτουργούμε μέχρι να ανέβει ο θάλαμος
στον όροφο ή το επίπεδο που θέλουμε(φωτ.14).

Μοχλός της
χειραντλίας

Φωτ.14
Ακολουθούμε τα βήματα 4 και 5 μόνο εάν ο θάλαμος δεν βρίσκεται
στο ύψος του ορόφου.
6.) Μόλις φτάσει ο θάλαμος στο ύψος του ορόφου, η πόρτα ανοίγει.
Σε περίπτωση που δεν ανοίξει τότε χρησιμοποιούμε το κλειδί απασφάλισης θυρών(φωτ.9)και το προσαρμόζουμε στην ανάλογη υποδοχή που υπάρχει επάνω και εξωτερικά της θύρας του ανελκυστήρα
(φωτ.10).
υποδοχή κλειδιού απασφάλισης

Φωτ.9

Φωτ.10

Όταν απεγκλωβίσουμε τα άτομα, ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΜΕ την θύρα του ανελκυστήρα για αποφυγή ατυχήματος και ενημερώνουμε τον διαχειριστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΦΟΥ
ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΟΥΜΕ ΤO ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ,ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΟΥΜΟΣ Ε.,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι.,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Ανελκυστήρες- ΟΕΔΒ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Μ.
ΤΕΕ-Τομέας Ηλεκτρολογικός 2ος Κύκλος
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/electrical/biblia.php
Οδηγίες Απεγκλωβισμού
Φωτογραφίες

Εταιρία «ΑΝΟΔΟΣ»
Άρης Παμπόρης-Μπάμπης Ακτενίζογλου Ο.Ε

Οποιοσδήποτε νομίζει ότι το παρόν φυλλάδιο τον θίγει προσωπικά,
επαγγελματικά και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα παρακαλώ να έρθει
άμεσα σε επικοινωνία με τους δημιουργούς του.
Απστης Κωνσταντινίδης Σ. Αναστάσιος
Τηλ: 6947199199, ηλεκτρ.διεύθ.: tasoskonst@gmail.com
Απστης Θεοδωρίδης Ε. Γεώργιος
Τηλ: 6936671600, ηλεκτρ.διεύθ.: georgetheodoridis@hotmail.com
Το Π.Σ. δεν έχει καμία συμμετοχή στο παρόν φυλλάδιο και δεν φέρει
καμία ευθύνη.
Η έκδοση του είναι η πραγματοποίηση μιας ιδέας με σκοπό τον διαμοιρασμό γνώσεων για την όσο δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη αποστολή του Π.Σ. που υπηρετούμε πιστά εδώ και χρόνια.
Διευκρινίζεται ότι σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι η αυτοπροβολή.
Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ανελκυστήρων «ΑΝΟΔΟΣ» με αποκλειστικό γνώμονα την ενημέρωση των υπαλλήλων σε γενικούς κανόνες απεγκλωβισμού ανελκυστήρα.
Κάθε συμβάν απεγκλωβισμού έχει τη δική του ιδιαιτερότητα.Την
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη επέμβασης έχει οποιοσδήποτε
επιχειρήσει να προβεί σε απεγκλωβισμό.Το παρόν φυλλάδιο έχει
ενημερωτικό χαρακτήρα και οι δημιουργοί του δεν φέρουν καμία
απολύτως ευθύνη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:
Τον
Εκδοτικό Οίκο - Βιβλιοπωλείο Σπανίδη
Θερμοπυλών 10-12, Ξάνθη 67100
Τηλ: 25410 84404 και 25410 27544
http://www.spanidis.gr
https://www.facebook.com/EkdoseisBibliopoleiaSpanides
Ηλεκτρ.Διεύθ.: info@spanidis.gr
και ιδιαίτερα τον κ.Μιχάλη Σπανίδη για την ευγενική χορηγία της
εκτύπωσης του φυλλαδίου και την συμμετοχή στο διαμοιρασμό της
γνώσης που τόσο επιδιώκει.

Την εταιρία
«ΑΝΟΔΟΣ»
Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανελκυστήρων
Μεσολογγίου 19-23,Ξάνθη 67100
Τηλ: 25410 21980
http://www.anodoslift.gr
Ηλεκτρ.Διεύθ.: info@anodoslift.gr
και τους ιδιοκτήτες της κ.Άρης Παμπόρη και κ.Μπάμπη Ακτενίζογλου
καθώς και τον κ.Θέμη Γκοδοσίδη για το υλικό(εγχειρίδιο -- φωτογραφίες),την άψογη συνεργασία και την μεγάλη βοήθεια.

