
 

 

5.5.3 - 12 αρ. εκδ 2 

 

Λφςεισ για τη βελτίωςη τησ προςβαςιμότητασ υφιςτάμενων 

ανελκυςτήρων από άτομα με κινητικά προβλήματα 

 

H Kleemann, θ Νο1 εταιρία ανελκυςτιρων ςτην Ελλάδα, με ςεβαςμό προσ τισ αυξθμζνεσ 

ανάγκεσ των ατόμων με κινθτικά προβλιματα, προτείνει μια ςειρά λφςεων που ςτόχο ζχει 

να βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ και μετακίνθςισ τουσ ςε κτίρια με παλαιοφσ ανελκυςτιρεσ. 

Οι λφςεισ που προτείνονται καλφπτουν πλιρωσ το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/ TS 81-82:2008, 

το οποίο αναγνωρίηει 4 ςθμεία που πρζπει να εξετάηονται ςε κάκε παλαιό ανελκυςτιρα 

ϊςτε να οδθγιςουν ςτθν απροβλθμάτιςτθ και, πάνω από όλα, αςφαλι χριςθ από όλουσ, 

ανεξαρτιτωσ κινθτικϊν δυςκολιϊν. Τα 4 ςθμεία είναι: 

 Είςοδοι – πόρτεσ ανελκυςτιρα 

 Θάλαμοσ – διαςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 

 Κομβιοδόχοι ςε κάλαμο και ορόφουσ, και 

 Ποιότθτα κίνθςθσ και ακρίβεια ςτάςθσ του καλάμου. 

Στισ ςελίδεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται, αναλυτικότερα, τα προβλιματα που μπορεί 

να προκφψουν κακϊσ και οι λφςεισ που προτείνει θ Kleemann. 
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 Είςοδοι – πόρτεσ Ανελκυςτήρα 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Περιοριςμζνο άνοιγμα ειςόδου. Αδφνατθ θ πρόςβαςθ με αμαξίδιο 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Επαναςχεδιαςμόσ του ανοίγματοσ, όπου είναι εφικτό. Απαιτείται 
άνοιγμα ≥ 800mm. 

 Α) Συνδυαςμόσ θμιαυτόματθσ πόρτασ ορόφου (Luxury) & 
αναδιπλοφμενθσ αυτόματθσ πόρτασ καλάμου (Bus G3 Flat). 
(εικόνεσ 1 & 2) 

 Β) Συνδυαςμόσ αυτόματθσ πόρτασ καλάμου & ορόφου. (εικόνα 3) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Η πόρτα αποτελεί εμπόδιο για τθν είςοδο ςτο κάλαμο. 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Χριςθ μθχανιςμϊν για τθν ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ ςτο κάλαμο. 

 Α) Βραχίονασ ϊκθςθσ θμιαυτόματθσ πόρτασ Kleemann 
(ενεργοποίθςθ με κομβίο κλιςθσ, τθλεχειριςτιριο ι φωτοκφτταρο). (εικόνα 4) 

 Β) Συνδυαςμόσ πλιρωσ αυτόματθσ πόρτασ καλάμου & ορόφου. 
(εικόνα 3) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ κατά τθν είςοδο λόγω απότομου 
κλειςίματοσ τθσ πόρτασ (όταν υπάρχουν αυτόματεσ πόρτεσ ορόφου). 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Χριςθ μθχανιςμϊν και διατάξεων για τθν αποφυγι του κινδφνου. 

 Α) Αφξθςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ κλειςίματοσ τθσ αυτόματθσ 
πόρτασ (ρφκμιςθ πίνακα). 

 Β) Φωτοκουρτίνα αςφαλείασ ςτθν είςοδο του καλάμου. (εικόνα 5) 

 

                                           

 Εικόνα 1  Εικόνα 2  Εικόνα 3 Εικόνα 4 Εικόνα 5 
 Πόρτα BUS  Ημιαυτόματη πόρτα ορόφου  Αυτόματεσ Πόρτεσ  Βραχίονασ Ώθηςησ Πόρτασ  Φωτοκουρτίνα αςφαλείασ 
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 Θάλαμοσ – διαςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Μικρόσ κάλαμοσ. 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Ο κάλαμοσ πρζπει να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιςτον ζνα 
αμαξίδιο. 

 Τοποκζτθςθ νζου και μεγαλφτερου καλάμου, όπου είναι εφικτό,  
από τθ ςειρά επιβατικϊν καλάμων τθσ εταιρίασ. (εικόνα 6) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Μθ επαρκι ι ανφπαρκτα βοθκιματα για άτομα με κινθτικζσ 
δυςκολίεσ. 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Ο κάλαμοσ πρζπει να διακζτει τα παρακάτω βοθκθτικά 
εξαρτιματα. 

 Α) Κουπαςτι ςε μια τουλάχιςτον πλευρά. (εικόνα 7) 

 Β) Κακρζπτθσ ςε μια τουλάχιςτον πλευρά. 

 Γ) Συςκευι αμφίδρομθσ επικοινωνίασ ςτο κάλαμο (KLEMAFONE). 
(εικόνα 8) 

 Δ) Οπτικοακουςτικά βοθκιματα (οπτικι & θχθτικι αναγγελία 
ορόφου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ81.70). (εικόνα 9) 

 Ε) Πτυςςόμενο κάκιςμα ςε ζνα τουλάχιςτον τοίχωμα του 
καλάμου. (εικόνα 10) 

 

 

 

 

                            

 Εικόνα 6  Εικόνα 7  Εικόνα 8 Εικόνα 9 Εικόνα 10 
 Θάλαμοσ GEMINI  Κουπαςτζσ θαλάμου  KLEMAFONE  Μετώπη οροφοζνδειξησ  Πτυςςόμενο κάθιςμα 
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 Κομβιοδόχοι ςε θάλαμο και ορόφουσ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Ανεπαρκείσ ι προβλθματικζσ ενδείξεισ και χειριςμόσ του 
ανελκυςτιρα. 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Νζεσ κομβιοδόχοι που πλθροφν το πρότυπο ΕΝ 81.70. 

Κομβιοδόχοι καλάμου και ορόφου από τθν γκάμα λφςεων τθσ 
εταιρίασ. (εικόνα 11) 

 

 

 

 Ποιότητα κίνηςησ και ακρίβεια ςτάςησ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:   Ο κάλαμοσ ξεκινά απότομα και δε ςταματά με ακρίβεια ςε κάκε 
ςτάςθ. 

ΛΥΕΙ KLEEMANN: Η ακρίβεια ςτάςθσ και επανιςοςτάκμιςθσ του καλάμου πρζπει να 
πλθροί τισ απαιτιςεισ του προτφπου EN81.70. 

Αντικατάςταςθ παλαιοφ πίνακα και κινθτιρα με αντίςτοιχα νζασ 
τεχνολογίασ inverter μειωμζνθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. (εικόνεσ 
12, 13 & 14) 

              

 Εικόνα 11  Εικόνα 12  Εικόνα 13 Εικόνα 14 
 Κομβιοδόχοι θαλάμου & ορόφου  Ηλεκτρονικοί πίνακεσ ανελκυςτήρα  Κινητήρασ Inverters ανελκυςτήρα 
   


