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ТЕМА : ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ЛІФТІВ З  

РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНИМИ ПКУ 

 

Загальні відомості 

Електрична частина ліфта являє собою сукупність електроустаткування, 

електричних машин, електроапаратів, пристроїв і приладів, з'єднаних за 

допомогою електричних проводів і кабелів в електричну схему ліфта. 

Непряме відношення до електричної частини ліфта має освітлення кабіни, 

шахти, машинного і блочного приміщень. 

Вимоги до електричної частини ліфтів, викладені в «ПРАВИЛА БУДОВИ І 

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ» ( ПББЕЛ), полягають у наступному. 

           Необхідно, щоб технічні характеристики електричного обладнання та 

електропроводки, а також їх виконання відповідали напрузі і частоті мережі 

живлення, струмовим навантаженням, надійності і умов експлуатації ліфта. 

Напруга від джерела живлення подається в машинне приміщення ліфта через 

ввідний пристрій з ручним приводом, яким обладнають кожен ліфт. 

Електрообладнання та забезпечення електропостачання ліфта повинні 

відповідати Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ). 

Напруга силових електричних ланцюгів не перевищує 660 В - в машинному 

приміщенні, 415 В змінного струму частотою 50 Гц і 460 В постійного 

(випрямленого) струму - в кабіні, шахті і на посадочних (завантажувальних) 

площадках.  

Напруга кіл керування, освітлення і сигналізації повинно бути не більше 250 

В. 

Для живлення цих ланцюгів допускається використання фази і нульового 

проводу мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму (включення 

на фазну напругу). Напруга ланцюга переносних ламп не перевищує 42 В. 

Застосування автотрансформаторів або потенціометрів з метою зниження 

напруги для цього кола не допускається. При включенні на фазну напругу 

ланцюгів, до складу яких входять електричні пристрої безпеки, між виводом 

обмоток електромагнітних апаратів (реле, контакторів і т. П.) В цих ланцюгах 

і нульовим проводом не повинно бути контактів електричних пристроїв 

безпеки. 

При живленні змінним струмом від понижуючого трансформатора ланцюгів, 

до складу яких входять електричні пристрої безпеки, один висновок 

вторинної обмотки трансформатора повинен бути заземлений. Між 

висновком обмотки електромагнітних апаратів в цих ланцюгах і заземленим 

висновком трансформатора не повинно бути контактів електричних 

пристроїв безпеки. 

При живленні від понижуючого трансформатора через випрямний пристрій 

ланцюгів, до складу яких входять електричні пристрої безпеки, один з 

полюсів випрямного пристрою на стороні випрямленої напруги повинен бути 

заземлений. При цьому між виводом обмотки електромагнітних апаратів в 

ланцюзі управління і заземленим полюсом не повинно бути контактів 



електричних пристроїв безпеки. Вторинну обмотку трансформатора в цьому 

випадку заземлювати не допускається. 

Установка в заземлюючих (занулюючих) провідниках переді-зберігачів, 

контактів та інших спорогенезів елементів, в тому числі і безконтактних, не 

допускається. 

До електричних пристроїв безпеки в ліфтах відносяться пристрої: 

• контролю переходу кабіною крайніх поверхових майданчиків; 

• контролю закриття дверей шахти і кабіни; 

• контролю замикання автоматичного замка дверей шахти; 

• для зупинки кабіни (кнопка «Стоп»); 

• контролю спрацьовування уловлювачів; 

• контролю обриву або відносного переміщення тягових елементів; 

• контролю обриву або витяжки каната обмежувача швидкості; 

• відключення ланцюгів управління з шахти і блочного приміщення і ін. 

Спрацьовування електричного пристрою безпеки повинно запобігати пуску 

електродвигуна головного приводу або викликати його зупинку. 

Електричні пристрої безпеки повинні бути включені в ланцюг безпеки, за 

винятком кінцевого вимикача, діяти в ланцюзі силового струму 

електродвигуна Шахта ліфта повинна бути обладнана стаціонарним 

електричним освітленням, що забезпечує освітленість не менше 50 лк при 

закритих дверях. Засклену, огороджену сіткою або частково огороджену 

шахту допускається не обладнувати стаціонарною електричної 

освітлювальною апаратурою, якщо зовнішнє освітлення забезпечує 

необхідну освітленість всередині шахти. 

Поверхові площадки і проходи до приміщення, в якому є обладнання ліфта, 

повинні бути обладнані стаціонарним освітленням, що забезпечує 

освітленість не менше 50 лк на рівні підлоги. 

Машинне (блочне) приміщення повинно бути обладнане стаціонарним 

електричним освітленням, що забезпечує освітленість не менше 200 (100) лк 

на рівні підлоги. 

Зони розміщення обладнання і його технічного обслуговування, шафа з 

обладнанням повинні мати стаціонарну освітлювальну апаратуру, що 

забезпечує освітленість не менше 200 лк. 

Кабіна повинна бути обладнана стаціонарним електричним освітленням, що 

забезпечує рівень освітленості не менше 50 лк на апаратах управління і на 

рівні підлоги. 

Робоче освітлення кабіни повинно здійснюватись не менше ніж двома 

паралельно включеними лампами. 

Повинно бути передбачено аварійне джерело живлення з автоматичною 

підзарядкою, здатне живити як мінімум одну лампу потужністю 1 Вт 

протягом однієї години в разі припинення живлення робочого освітлення. 

При відмові робочого освітлення аварійне освітлення кабіни має включатися 

автоматично. 

 

У типових вітчизняних ліфтах з нерегульованим головним 



приводом застосовують наступне електрообладнання та 

електроапарати: 

• низьковольтні комплектні пристрої (НКУ), шафи та блоки управління, за 

допомогою яких здійснюється управління головним електроприводом ліфта і 

приводом автоматичних дверей; 

• електродвигуни, що приводять в дію головний привід ліфта (лебідку) і 

привід автоматичних дверей; 

• знижувальні трансформатори, що перетворюють напругу мережі живлення 

в більш низьку напругу, необхідне для живлення електроапаратури ланцюгів 

управління і сигналізації, а так ¬ електродвигуна приводу дверей; 

• електромагніти гальмівних пристроїв, призначені для виключення гальма 

(розгальмування) лебідки; 

• електромагніти рухомих відводок кабін ліфтів,що виконують переміщення 

лижі механічної підщепи; при цьому звільняється ролик автоматичного 

(ригельного) замку,що замикає двері шахти; 

• ввідні пристрої, рубильники і вимикачі силових ланцюгів, службовці 

комутаційними пристроями ручного дії. За допомогою цих пристроїв напруга 

мережі живлення подається (знімається) на ліфтову установку; 

• кнопки, кнопкові пости керування та інші командоапарати, призначені для 

подачі в ПКУ сигналів управління на пуск або зупинку кабіни, відкривання 

автоматичних дверей і виконання інших дій; 

• шляхові вимикачі (датчики) і поверхові перемикачі, необхідні для побудови 

схемних вузлів, за допомогою яких визначають місцезнаходження кабіни в 

шахті, виробляють вибір напрямку руху і подачу сигналу на уповільнення 

або зупинку кабіни; 

• вимикачі кінцеві, безпеки та ін., що взаємодіють з механічними пристроями 

ліфта (двері шахти і кабіни, рухома підлога, уловлювачі, водила приводу 

дверей, підвіски кабіни та ін.) І здійснюють контроль за станом 

(положенням) і дією цього обладнання; 

• світлові табло та інші апарати світлової сигналізації, що видають світлову 

інформацію про дії ліфта (місцезнаходження і напрямок руху кабіни, 

зайнятість ліфта, регістрація наказів і викликів, наявність напруги на 

ліфтовій установці і ін.); 

• електричні дзвінки, використовувані для подачі звукових сигналів виклику 

кабіни на посадочну площадку, при перевантаженні кабіни пасажирського 

ліфта і т.д .; 

• освітлювальна апаратура, призначена для купе кабін і ПКУ; 

• кошти телефонізації та диспетчеризації, необхідні для організації 

телефонного або гучномовного зв'язку між кабіною ліфта, машинним і 

блоковим приміщеннями, приямком шахти і диспетчерським пультом. 

Крім відповідності вимогам, викладеним в підрозділ. 3.1, необхідно, щоб 

електрообладнання та електроапаратура ліфтів були надійними і 

безшумними при експлуатації, а також мали тривалий термін служби. 

Контрольні питання 

Класифікація електричних схем 



Електрична схема являє собою графічне зображення електричних 

ланцюгів, що складаються з електричних машин, апаратів, сполучних 

проводів і інших елементів. У залежності від призначення електричні схеми 

електроприводів, в тому числі ліфтових, підрозділяються на структурні, 

функціональні, принципові, загальні, схеми з'єднань, підключень і 

розташувань. 

У конструкторської документації на ліфти використовуються в основному 

структурні, функціональні та принципові схеми, а також схеми з'єднань і 

підключень. 

Структурні схеми визначають призначення окремих функціональних частин 

(вузлів) систем електроприводу і автоматики ліфтів, а також їх основні 

взаємозв'язки. Елементи схеми виконують у вигляді прямокутників, 

всередині яких вказують найменування функціональних частин і ліній зв'язку 

між ними. 

Функціональні схеми роз'яснюють принцип дії або процеси, що протікають в 

окремих функціональних частинах (вузлах) систем електроприводу і 

автоматики ліфтів. На такій схемі зображають функціональні частини (вузли) 

системи, що беруть участь в певному процесі, і зв'язку між ними. 

Структурні і функціональні схеми складають на стадіях, що передують 

розробці. Вони дозволяють отримати загальне уявлення про принципи 

побудови системи. 

Схеми з'єднань (монтажні) показують електричні з’єднання складових частин 

і окремих елементів систем електроприводу і автоматики ліфтів. Такі схеми 

визначають дроти, джгути, кабелі та шини, за допомогою яких виконуються 

з'єднання, а також місця вводу та приєднання (зажими і клеми). 

Розрізняють схеми внутрішніх і зовнішніх з'єднань. Перші показують 

з'єднання між елементами (деталями) окремого пристрою або апарату 

(наприклад, електронного реле часу, кнопкового поста керування та ін.), інші 

- між окремими пристроями та елементами, що входять у виріб, т. Е. Між 

апаратами, блоками та іншими деталями, розташованими на панелі або в 

шафі управління (ПКУ). 

Елементи в схемах внутрішніх з'єднань зображують з застосуванням умовних 

графічних позначень, а пристрої і апарати в схемах зовнішніх з'єднань - у 

вигляді прямокутників або обрисів різної форми з вхідними та вихідними 

клемма¬мі для приєднання проводів. Схеми з'єднань застосовуються при 

виготовленні і ремонті електроустаткування і електроапаратів (ПКУ, пости 

керування, різні плати та інше обладнання). 

Схеми підключень показують зовнішні з'єднання состав¬них частин систем 

електроприводу і автоматики ліфта (ПКУ, електродвигуни, викличні і 

прикази апарати, вимикачі та інше електрообладнання). Крім того, вони 

визначають дроти, джгути і кабелі, за допомогою яких здійснюється 

підключення, а також вхідні і вихідні затискачі і клеми. Такі схеми 

використовуються при монтажі, ремонті та модернізації ліфтів. 

Електрообладнання та електроапарати на цих схемах зображують у вигляді 

прямокутників з вхідних і вихідних клем. 



Принципові схеми ліфтів визначають повний склад електрообладнання, 

електроапаратів, пристроїв, функціональних частин і окремих елементів 

систем електроприводу і автоматики ліфтів, а також зв'язку між ними. 

Принциповою схемою користуються при вивченні роботи системи 

електроприводу і автоматики ліфта, а також при його налагодження, 

регулюванню, усунення несправностей і ремонту. Такі схеми розробляють 

також на окреме електрообладнання ліфта (ПКУ, блоки і панелі управління і 

ін.). Елементи на принциповій схемі зображують за допомогою умовних 

графічних позначень відповідно до Єдиної системи конструкторської 

документації (ЕСКД). Для спрощення накреслення схеми умовні графічні 

позначення елементів допускається викреслювати на схемі поверненими на 

кут, кратний 90 °, або в дзеркальному зображенні. 

Кожному елементу принципової схеми присвоюється буквено-цифрове 

позиційне позначення. Всі елементи зображують для пристроїв, які 

знаходяться у відключеному стані, використовуючи суміщений і рознесений 

способи. При суміщеному способі умовні графічні зображення кожного 

апарату відображають його реальну конструкцію, причому всі електричні 

деталі (частини) даного апарату показані в одному місці, а поруч з ними 

розташовані буквено-цифрові позначення. 

У принципових електричних схемах ліфтів зазвичай застосовують 

рознесений спосіб, згідно з яким елементи одного виду електрообладнання 

розташовують в різних ланцюгах схеми відповідно до їх електричними 

з'єднаннями; це спрощує накреслення схеми, забезпечує більшу наочність і 

полегшує читання ланцюгів, які з значної частини електричних контактів і 

елементів різних апаратів або пристроїв. При викреслюванні умовного 

графічного позначення елементу рознесеним способом позиційне 

позначення, присвоєне електричному обладнанню, машини або до пристрою 

(реле, контактор, кнопка, перемикач і ін.), Проставляють близько кожного 

його елемента зверху або зліва від зображення. ділянки ланцюга. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які пристрої відносяться до електричних пристроїв безпеки в ліфтах ? 

2. Яким освітленням повинна бути обладнана шахта ліфта? 

3. Які правила регламентують вимоги до електричної частини ліфтів? 

4. Яка максимальна напруга змінного і постійного струму може 

застосовуватися для живлення силових електричних ланцюгів ліфта в 

шахті, на посадкових майданчиках і в кабіні? 

5. Яка максимальна напруга може застосовуватися для живлення 

ланцюгів управління, сигналізації та освітлення кабіни ліфта, а також 

переносних ламп? 

6. Де на ліфті встановлені розетки для переносних ламп? 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або 

                                 вайбер 063-120-31-20 

 


