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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΛΩΒΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 Στην περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη του ανελκυστήρα 

εκτελούμε τις εξής ενέργειες: 

1. Καλέστε τον υπεύθυνο συντηρητή να έρθει άμεσα να απεγκλωβίσει τους επιβάτες.  

2. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής αδυνατεί να επέμβει καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

(Τηλ.199). 

3. Σε περίπτωση αδύνατης έγκαιρης επέμβασης του υπεύθυνου συντηρητή και της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 

 Ενημερώστε τους επιβάτες ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς και  προτρέψτε τους να μείνουν 

ψύχραιμοι και να μην προβούν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να απεγκλωβιστούν. 

 ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0) ΑΚΟΜΑ 

ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΚΑΙ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ)  

 Η θέση του σώματός σας να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει περίπτωση επαφής με την τροχαλία 

κινήσεως (1) 

 Ανασηκώστε και κρατήστε (σηκωμένη) την πεταλούδα (χερούλι συνήθως μαύρο) (2) της 

μηχανής, έτσι ώστε να ανοίξουν οι σιαγόνες των φρένων της μηχανής (3). 

 Κρατώντας με το ένα χέρι τραβηγμένο το μοχλό του φρένου (2), περιστρέψτε με το άλλο χέρι 

τον κίτρινο τροχό (4) (βολάν) της μηχανής προς την άνοδο(A) η προς την κάθοδο(K) ανάλογα. 

Συνεχίστε μέχρι το σημείο στο οποίο ο θάλαμος του ανελκυστήρα έχει φτάσει σε επίπεδο ορόφου 

και μπορεί να ανοίξει η πόρτα του θαλάμου. 

 Επαναφέρετε την  πεταλούδα-μοχλό των φρένων στην αρχική τους θέση σε περίπτωση που δεν 

έχουν επανέλθει αυτόματα 

 Οι επιβάτες μπορούν πλέον να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το θάλαμο. 

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (0). 

 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ.ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ 

[ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ] ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ  ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ. 

 

 

 

 

 

 


