
 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας (Electric safety chain): Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων 

ασφαλείας, που είναι συνδεδεμένες σε σειρά. 

Ανελκυστήρας (Lift): Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα 

επίπεδα και έχει θάλαμο ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του είναι εμφανώς 

προσιτός σε πρόσωπα. Ο θάλαμος κινείται, έστω μερικώς, κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με 

κλίση μικρότερη από 15ο ως προς την κατακόρυφο. 

Ανελκυστήρας άμεσης ανάρτησης: Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το  έμβολο ή ο 

κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν με το θάλαμο ή το πλαίσιο του. 

Ανελκυστήρας έμμεσης ανάρτησης: Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο 

κύλινδρος συνδέονται με το θάλαμο ή το πλαίσιο του με μέσα  ανάρτησης (συρματόσχοινα, 

αλυσίδες) 

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων: Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί 

καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του είναι 

εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα και ο οποίος κινείται, έστω μερικώς, κατά μήκος κατακόρυφων 

οδηγών με κλίση μικρότερη από 15ο ως προς την κατακόρυφο. Ένας θάλαμος θεωρείται ότι δεν 

επιτρέπει την είσοδο ατόμων, όταν οι μέγιστες διαστάσεις του είναι οι εξής: a. Επιφάνεια δαπέδου 

1,00 m2 b. Βάθος 1,00 m c. Ύψος 1,20 m Επιτρέπεται όμως, ύψος μεγαλύτερο από 1,20 m, αν ο 

θάλαμος είναι χωρισμένος με μόνιμα χωρίσματα σε χώρους με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από τις 

προαναφερόμενες. 

Ανελκυστήρας τυμπάνου: Ανελκυστήρας με αλυσίδες ανάρτησης ή με συρματόσχοινα, που 

παρασύρονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την τριβή 

Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων: Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά συνοδεύεται από άτομα. 

Ανελκυστήρας υδραυλικός: Ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση 

του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε 

μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται 

περισσότεροι από ένας ηλεκτροκινητήρες, αντλίες ή / και ανυψωτικές μονάδες). Βασικό 

πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μια και η σύνδεση 

του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και ένας εύκαμπτος ελαστικός 

σωλήνας για την παροχή λαδιού προς το έμβολο ενώ επίσης πλεονέκτημα τους είναι ο 

απεγκλωβισμός στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αντίβαρο (Counterweight): Είναι ένα σετ από βάρη συνδεδεμένα μέσω συρματοσχοίνων με την 

καμπίνα του ανελκυστήρα. Τα βάρη αυτά είναι περίπου ισοδύναμα με το βάρος της καμπίνας όταν 

αυτή είναι πλήρης οφέλιμου φορτίου 



Ανυψωτική μονάδα ή έμβολο (Jack): Συνδυασμός από ένα έμβολο και έναν κύλινδρο που 

σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα 

Ανυψωτική μονάδα απλής ενέργειας: Ανυψωτική μονάδα στην οποία η μετατόπιση 

πραγματοποιείται κατά μια φορά με την ενέργεια του υγρού και κατά την αντίθετη φορά με την 

επίδραση της βαρύτητας. 

Άνω απόληξη φρεατίου (Headroom): Τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου το 

οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής του φρέατος 

Βαλβίδα αντεπιστροφής (Non return valve): Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία 

φορά. 

Βαλβίδα θραύσης (Rupture valve): Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα όταν 

η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση της παροχής κατά μια 

προκαθορισμένη φορά ροής του ρευστού, υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή. 

Βαλβίδα καθόδου (Down acting): Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα 

υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου. 

Βαλβίδα περιορισμού της ροής (One-way restrictor): Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή 

κατά μία φορά, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετη 

Βάρος αντιστάθμισης: Μάζα η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη ή μέρος της 

μάζας του θαλάμου. 

Διαθέσιμη επιφάνεια του θαλάμου: Η επιφάνεια του θαλάμου μετρημένη 1m πάνω από το 

επίπεδο του δαπέδου, αγνοώντας το χειραγωγό, που είναι διαθέσιμος για του επιβάτες ή τα 

αντικείμενα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Διάταξη εμπλοκής (Clamping device): Μηχανική διάταξη η οποία όταν ενεργοποιείται, εμποδίζει 

την κάθοδο του θαλάμου και τον διατηρεί ακίνητο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, έτσι ώστε 

να περιορίζεται η έκταση της ολίσθησης. 

Διάταξη σφηνώματος (Pawl device): Μηχανική διάταξη η οποία σταματά την ακούσια κάθοδο 

του θαλάμου και τον κρατάει σταματημένο σε σταθερά υποστηρίγματα. 

Ελάχιστο φορτίο θραύσης συρματόσχοινου (Minimum breaking load of a rope): Το γινόμενο 

του τετραγώνου της ονομαστικής διαμέτρου του συρματόσχοινου (σε τετραγωνικό χιλιοστόμετρο) 

και ενός συντελεστή που εξαρτάται από τον κατασκευαστικό τύπο του συρματόσχοινου. 

Επανισοστάθμιση (Re-leveling): Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη 

διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, εάν είναι απαραίτητο και με 

διαδοχικές μετακινήσεις. 

Επιβάτης (Passenger): Κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα στο θάλαμο. 

Επικάθιση (Buffer): Ελαστικό σταμάτημα στο τέλος της διαδρομής που μπορεί να περιλαμβάνει 

και το νόημα του φρεναρίσματος με υγρά ή ελατήρια (ή άλλες παρεμφερείς έννοιες). 

Εύκαμπτο Καλώδιο (Traveling cable): Είναι ένα εύκαμπτο καλώδιο κατασκευασμένο από 

ηλεκτρικούς αγωγούς, το οποίο εξασφαλίζει ηλεκτρική παροχή μεταξύ του θαλάμου κάθε τύπου 

ανελκυστήρα (προσώπων, φορτίων, κλπ) και των συσκευών που βρίσκονται είτε στο φρεάτιο είτε 

στο μηχανοστάσιο 



Ζώνη απελευθέρωσης (Unlocking zone): Περιοχή πάνω και κάτω από το επίπεδο της στάσης 

ενός ανελκυστήρα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκεται το δάπεδο του θαλάμου του για να 

επιτρέπεται η απελευθέρωση της αντίστοιχης θύρας του φρέατος 

Ηλεκτρικό σύστημα αποφυγής της μετατόπισης: Συνδυασμός των προφυλάξεων από τους 

κινδύνους μετατόπισης ολίσθησης. 

Θάλαμος (Car): Είναι το μέρος του ανελκυστήρα που μέσω αυτού διακινούνται οι επιβάτες και 

περιλαμβάνει την εσωτερική επένδυση και τις πόρτες. 

Ισοστάθμιση (Leveling): Διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του 

θαλάμου στο επίπεδο στάσης. Είναι η αυτόματη κίνηση που κάνει ο ανελκυστήρας προς το επίπεδο 

του ορόφου όπου μετακινείται όταν πρόκειται να σταματήσει 

Κάτω απόληξη φρέατος (Pit deapth): Το μέρος του φρέατος που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο 

της τελευταίας χαμηλότερης στάσης, η οποία εξυπηρετείται από το θάλαμο. 

Κινητήριος μηχανισμός (Lift machine): Το σύνολο των οργάνων που εξασφαλίζουν την κίνηση 

και το σταμάτημα του ανελκυστήρα, που αποτελείται από την αντλία, τον κινητήρα της και τις 

βαλβίδες χειρισμού. 

Κινούμενο συρματόσχοινο (Traveling wire rope): Εύκαμπτο συρματόσχοινο μεταξύ του 

θαλάμου και ενός σταθερού σημείου 

Κιγκλίδωμα: Πρόκειται για τις πλευρές δεξιά και αριστερά της κυλιόμενης κλίμακας διαδρόμου (σε 

γυαλί ή ανοξείδωτο) πάνω στις οποίες εφαρμόζεται η χειρολαβή) 

Κλειδαριά πόρτας: Είναι κάθε τύπος μηχανικής κλειδαριάς, η οποία είναι κατασκευασμένη για να 

εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα όταν ο θάλαμος δε βρίσκεται στο συγκεκριμένο 

όροφο. 

Κυλιόμενη Κλίμακα: Είναι μια ηλεκτρική σκάλα, η οποία κινεί αυτόματα τα σκαλοπάτια της και 

χρησιμοποιείται για την μετακίνηση των επιβατών. 

Μεταλλικό πλαίσιο (Sling): Μεταλλικό πλαίσιο που φέρει ο θάλαμος, το αντίβαρο ή το βάρος 

αντιστάθμισης και είναι συνδεδεμένο με τα μέσα ανάρτησης. Αυτό το μεταλλικό πλαίσιο μπορεί να 

είναι ενσωματωμένο με το περίβλημα του θαλάμου. 

Μηχανοστάσιο (Machine room): Είναι ο χώρος στον οποίο ευρίσκονται τα μηχανήματα που 

θέτουν και ελέγχουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων 

κλιμάκων. 

Οδηγοί (Guide rails): Είναι μορφοσίδηρος σε σχήμα Τ, ο οποίος τοποθετείται κατακόρυφα μέσα 

στο φρεάτιο για να οδηγεί και να κατευθύνει τη διαδρομή του θαλάμου του ανελκυστήρα και των 

αντιβάρων. 

Ονομαστική ταχύτητα (Rated speed): Η ταχύτητα του θαλάμου σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο για 

την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός. 

Ονομαστικό φορτίο (Rated load): Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός 

Περιοριστήρας παροχής (Restrictor): Βαλβίδα μέσα στην οποία τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου 

συνδέονται με στόμιο περιορισμένης διόδου. 

Περιοριστήρας πίεσης (Pressure relief valve): Διάταξη που περιορίζει την πίεση σε μια 

προκαθορισμένη τιμή αφήνοντας να διαφύγει ρευστό. 



Περιοριστήρας ταχύτητας (Over-speed governor): Διάταξη που διακόπτει το ρεύμα στον 

κινητήριο μηχανισμό και, αν είναι αναγκαίο, θέτει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης, σε 

περίπτωση που ξεπεραστεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα. 

Πίεση υπό πλήρες φορτίο (Full load pressure): Στατική πίεση η οποία επενεργεί στις 

σωληνώσεις, που είναι κατευθείαν ενωμένες με την ανυψωτική μονάδα, όταν ο θάλαμος με το 

ονομαστικό φορτίο του βρίσκεται σταματημένος στην υψηλότερη στάση του. 

Πίνακας Αυτοματισμού: Είναι μια συσκευή αποτελούμενη από πλήθος ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, η οποία δίνει εντολές για να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας και ελέγχει 

τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του 

Ποδιά (Apron): Ομαλό κατακόρυφο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι της θύρας 

του φρέατος ή του θαλάμου. 

Προσκρουστήρας (Buffer): Ελαστικά συμπιεζόμενο στοιχείο στο τέλος της διαδρομής, που 

περιλαμβάνει σύστημα πέδησης με υγρό ή ελατήριο (ή άλλο ανάλογο μέσο). 

Πολυστρωματικό γυαλί (Laminated glass): Σύνολο δύο ή περισσοτέρων στρωμάτων γυαλιού, 

καθένα από τα οποία είναι συγκολλημένο με τα υπόλοιπα με τη χρήση πλαστικής μεμβράνης 

Στρόφιγγα απομόνωσης ("shut-off" valve): Χειροκίνητη βαλβίδα με δύο στόμια η οποία μπορεί 

να επιτρέψει ή να εμποδίσει τη ροή του υγρού και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 

Συρματόσχοινο ασφαλείας (Safety rope): Βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στο θάλαμο, 

στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης, που προορίζεται να ενεργοποιήσει μια συσκευή αρπάγης, 

σε περίπτωση αστοχίας της ανάρτησης. 

Συσκευές Θαλάμου: Είναι ένα πλήθος συσκευών, οι οποίες βρίσκονται και λειτουργούν μέσα από 

το θάλαμο, όπως η κομβιοδόχος θαλάμου, οι μηχανισμοί θυρών, το κομβίο εκτάκτου ανάγκης, 

κλπ., συμβάλλοντας στη λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Συσκευή αρπάγης (Safety gear): Μηχανική διάταξη που χρησιμεύει για να σταματάει και να 

διατηρεί ακίνητο πάνω στις οδηγητικές τροχιές τον θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης, 

σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδου τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησής τους. 

Συσκευής αρπάγης ακαριαίας πέδησης (instantaneous safety gear): Συσκευή αρπάγης που 

ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς. 

Συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης με απόσβεση (Instantaneous safety gear with buffered 

effect): Συσκευή αρπάγης, που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς, στην οποία η 

αντίδραση της δύναμης πάνω στο θάλαμο ή στο αντίβαρο περιορίζεται με την παρέμβαση ενός 

συστήματος απόσβεσης. 

Συσκευή αρπάγης προοδευτικής πέδησης (Progressive safety gear): Συσκευή αρπάγης της 

οποίας η ενέργεια επιτυγχάνεται με πέδηση στις οδηγητικές τροχιές και που με ειδικά μέσα 

εξασφαλίζεται οι δυνάμεις, που ενεργούν πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος 

αντιστάθμισης, να περιορίζονται σε επιτρεπτά όρια. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Είναι η αναλυτική περιγραφή των σχεδίων, των υλικών, των 

διαστάσεων και όλων των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση 

των ανελκυστήρων, των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων 

Τροχαλιοστάσιο (Pulley room): Χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο 

βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως περιοριστήρας ταχύτητας και οι ηλεκτρικές διατάξεις. 



Υδραυλικός Ανελκυστήρας (Hydraulic lift): Ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία ενέργεια για 

την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει λάδι σε 

μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται 

περισσότεροι από ένας ηλεκτροκινητήρες, αντλίες ή / και ανυψωτικές μονάδες). 

Φερμουϊτ: Είναι ένα εξάρτημα του φρένου, από ειδικό υλικό, το οποίο έρχεται σε επαφή με το 

τύμπανο του φρένου και σταθεροποιεί τον ανελκυστήρα στο επίπεδο του ορόφου. 

Φρεάτιο (Well): Είναι το μέρος του κτιρίου που προορίζεται για να τοποθετηθεί ένας 

ανελκυστήρας. Στο φρεάτιο συμπεριλαμβάνεται ο πυθμένας. Η κατασκευή του φρεατίου επίσης 

προσδιορίζει και την τοποθέτηση των μηχανημάτων σε ανάλογο μέρος 

Φρένο: Είναι μια ηλεκτρομηχανική συσκευή, η οποία εμποδίζει τον ανελκυστήρα να μετακινηθεί 

όταν ο θάλαμος είναι σταματημένος ή όταν δεν υπάρχει ρεύμα στην μηχανή 

Χειρολαβή: Είναι το κινούμενο μέρος στο επάνω μέρος του κιγκλιδώματος της κυλιόμενης 

κλίμακας που χρησιμοποιείται από τους επιβάτες ως λαβή και που μετακινείται μαζί με τα 

σκαλοπάτια προς την ίδια διεύθυνση. 

Χρήστης: Άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα. 

 

 

 

 


