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ΝΕΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ, ΕΝ 81-20 ΚΑΙ ΕΝ 81-50 
 
Τα νζα πρότυπα αςφαλείασ, που όριςε θ Ευρωπαϊκι επιτροπι το 2014, για ανελκυςτιρεσ προςϊπων και 
φορτίων, ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι από 1 Σεπτεμβρίου 2017. Ιςχφουν για όλουσ τουσ νζουσ ανελκυςτιρεσ και 
για αντικατάςταςθ παλαιϊν ςε υπάρχοντα κτιρια. Δεν χρειάηεται αναβάκμιςθ ςε εν λειτουργία ανελκυςτιρεσ. 
Συγκεκριμζνα ο ΕΝ 81-20 ορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν καταςκευι των ανελκυςτιρων και ο ΕΝ 81-
50 ορίηει ςχεδιαςτικοφσ κανόνεσ, υπολογιςμοφσ και δοκιμζσ εξαρτθμάτων υλικϊν ανελκυςτιρων. 
Ο ςκοπόσ τουσ είναι να αυξθκοφν οι προδιαγραφζσ αςφαλείασ για επιβάτεσ και εγκαταςτάτεσ. 
 
- Αλλαγζσ ςτον ςχεδιαςμό και την καταςκευή κτηρίου. 
Σφμφωνα με τον ΕΝ 81-20 απαιτοφνται κάποιεσ αλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό κτθρίου και ζχουν να κάνουν με το 
φρεάτιο του ανελκυςτιρα κατά τθν καταςκευι: 

 Απαίτθςθ για επιπλζον αντοχι του τηαμιοφ αςφαλείασ ςτθν καμπίνα ι ςτθν καταςκευι φρεατίου. 

 Οι  τοίχοι του φρεατίου κα πρζπει να αντζχουν 1000Ν. 

 Ο εξαεριςμόσ του φρεατίου είναι ςτθν ευκφνθ του μθχανικοφ-καταςκευαςτι του κτθρίου. 

 Επιλογι φπαρξθσ πυροςβεςτιρα ςτο φρεάτιο. Η ενεργοποίθςθ των ψεκαςτιρων κα είναι εφικτι μόνο όταν 
ο ανελκυςτιρασ κα είναι ςτάςιμοσ ςε όροφο και τα θλεκτρικά κυκλϊματα εντόσ του φρεατίου ζχουν 
απενεργοποιθκεί από ςφςτθμα ανίχνευςθσ καπνοφ ι φωτιάσ. 

 
- Αςφάλεια και άνεςη επιβατών 

 Εντονότεροσ φωτιςμόσ καμπίνασ και φωτιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Υψθλότερεσ απαιτιςεισ αντοχισ πορτϊν καμπίνασ και ςτάςθσ. 

 Βελτιωμζνθ ευαιςκθςία φωτοκουρτίνασ  για τθν αποφυγι παγίδευςθσ μικρϊν αντικειμζνων. 

 Κακρζπτεσ με γυαλί αςφαλείασ. 

 Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ πυραντίςταςθσ ςτο εςωτερικό τθσ καμπίνασ επιβατϊν. 

 Συρρίκνωςθ κτθρίου,  που ζχει μελετθκεί ςτον ςχεδιαςμό του ανελκυςτιρα για κτιρια ψθλότερα των 40 m, 
ϊςτε να εξαςφαλιςτεί καλφτερθ ποιότθτα ςτθ διαδρομι τθσ καμπίνασ. 

 Φαρδφτερθ ζξοδοσ εκτάκτου ανάγκθσ ςτθν οροφι τθσ καμπίνασ. 

 Μεγαλφτερθ προςταςία ςχετικά με τθν ακοφςια κίνθςθ και τθν υπζρβαςθ ταχφτθτασ. 
 
- Αςφάλεια και άνεςη εγκαταςτάτη και προςωπικοφ επιδιόρθωςησ βλαβών. 

 Μεγαλφτεροι μόνιμοι χϊροι αςφαλείασ ςτο φρεάτιο, ςε πυκμζνα και ςτο φψοσ τελευταίου ορόφου. 

 Εντονότεροσ φωτιςμόσ φρεατίου. 

 Αυξθμζνθ αςφάλεια κατά τθ διάρκεια εργαςίασ και δοκιμϊν μζςα ςε ζνα πυκμζνα φρεατίου. 

 Υποχρεωτικόσ πίνακασ ελζγχου με κουμπί ςτάςθσ ςτον πυκμζνα φρεατίου. 

 Ενιςχυμζνθ δφναμθ αντοχισ για το προςτατευτικό αντιβάρου. 

 Ενιςχυμζνθ δφναμθ αντοχισ και αυξθμζνο φψοσ κιγκλιδωμάτων ςτθν οροφι τθσ καμπίνασ. 
 
 
Για περιςςότερεσ διευκρινήςεισ και λεπτομζρειεσ, θα πρζπει να ςασ ενημερώςει το αρμόδιο τμήμα τησ 
εταιρίασ απ’ όπου προμηθεφεςτε τα μζρη του ανελκυςτήρα ςασ (θάλαμο, ηλεκτρολογικό υλικό, πόρτεσ κλπ).  
 
Πθγι :  
https://www.en-standard.eu 


