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FØR START LIFT Rednings Aktionen,
BEDER EJEREN om dokumentation
på ATLAS
ATLAS GIGAS
MRLLIFT
.

Redningsaktion bør kun udføres gennem etagedørene .
Ingen del af kroppen på den person der udfører operationen,
skal være I skakten.
Alle sikkerhedsanordninger skal være aktiv under operationen.
Find den nærmeste landing til kabine stolen.
Informere og rådgive involverede
om den procedure, du kommer til at følge og forsøge at berolige dem ned
At stå væk fra dørene og til at følge dine anvisninger
At liften vil bevæge sig kort tid, og de er ikke i fare
Lad nogen ( som ikke behøver at blive uddannet eller autoriseret) på
den nærmeste landing til kabinen for at fortsætte med at tale til passagererne.

hoved strøm ON

I skabet , hvilket er på øverste etage, ligger styringen af elevatoren .
Åbn kabinettet , find hovedafbryderen og slukke det. I tilfælde af automatisk
Nødevakuering med UPS, forlader kontakten til ON position og aktivere
controlleren inspektion mode!
Sørg for, at alle etagedøre er lukket. Placer et skilt på alle etagedøre advarsel
om den potentielle risiko ( for eksempel: ! FARE LIFT OUT OF SERVICE )
Find følgende :
Den landing zone indikatoren " LEVI ", som lyser op, når kabinen når en landing
at advare operatøren at stoppe kabinen. Indikatoren lyser , når kabinen er på
niveau sal ( ± 10 cm) .

Hoved strøm OFF
ΒΤΒ2:
Right
Break coil

ΒΤΒ1:
Left
Break coil

Bevægelses indikatoren " ISML " . Indikatoren blinker med en hastighed
proportional med kabine hastigheden.
Bremserne kontakt BTS,
venstre bremsespolen BTB1 & højre bremsespolen BTB2 .
Skiftes BTS til ON position. Nu er du klar til at evakuere kabinen.
Tryk på BTB1 & BTB2 knapperne til at frigive kabinen og være opmærksom på
det hastigheds indikatoren " ISML " . Når kabinen er i bevægelse, blinker
indikatoren .
Du skal trykke på BTB1 & BTB2 knapper I en korte perioder,
Højst 4 sek . Fortsæt med at trykke på knappen i kortere perioder.
Stop procedure, når landing zone indikatoren " LEVI " lyser .
Hvis dørene ikke åbnes automatisk ,
skal du følge instruktionerne for at frigøre etagedøre.

ISML:
Travelling
Indicator
LEVI:
Landing
Zone
Indicator

ΒΤS:
Break
Switch

Hvis Kabinen ikke bevæger sig, så ring til elevator service firmaet med det samme. Vent til vedligeholdelse person
til at redde de indespærrede personer. Før du forlader installationen efter en vellykket eller mislykket
redningsaktion, sikre, at alle etagedøre er lukket og hovedafbryderen er FRA (OFF).
Rednings døråbnings instruktioner:
• Før du bruger den trekantede nøgle, bede alle personer til at stå mindst tre meter væk fra landing døren.
• Åbn døren ikke mere end 100 mm (ca. knytnæve størrelse).
De automatiske døre åbner ved hjælp af nøglen og ved at trække i retning af åbningen.
• Kontroller, om kabinen er bag landing døren (brug en lommelygte, hvis nødvendigt)
• Hvis kabinen er indenfor 200mm af gulvniveau, fuldt åbne landings døren og slip passagererne.
• Hvis du kan se kabinen, men den er over gulvniveau luk og lås landing døren og flytte kabinen.
• Hvis elevatorstolen ikke er synlig, uden at åbne døren mere end 100 mm, og uden at skæve i skakten,
så prøv at finde dens position. Lås døren og flytte kabinen til et bedre niveau.
• Når kabinen evakueres, sikre, at dørene er lukket og låst. Ring ud elevatoren service virksomhed til at rette fejlen.
Mislykket lift redningsaktioner
• Hvis kabinen ikke ned efter ovenstående procedure, ringe til elevator service firmaet øjeblikkelig.
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