
 Specyfikacja techniczna dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
Lp. Element dźwigu Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych dźwigu 
1. UDŹWIG 400 kg (standardowy),  max. 500 kg
2. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW 4 (jednostronne)
3. ILOŚĆ DOJŚĆ 4
4. PRĘDKOŚC podnoszenia Min. 0,15 m/s , zalecane 0,3 m/s
5. WYSOKOŚĆ 

PODNOSZENIA
Min. 11,0 m 

6. NAPĘD Hydrauliczny, regulowany ( płynna regulacja prędkości w całym jej zakresie 
uzyskana  poprzez  otwieranie  i  przymykanie  zaworów  hydraulicznych 
w sposób  płynny  w  zależności  od  fazy  ruchu,  obciążenia  w  kabinie 
i temperatury oleju).

7. MIEJSCE MONTAŻU Do montażu wewnątrz budynku w „duszy”  głównych schodów budynku.
8. DRZWI KABINOWE 900 x 2000 mm, otwierane i zamykane ręcznie, uchylne na zewnątrz kabiny 

w  całości,  przeszklone  szkłem  bezpiecznym  P2.  Wymagana  tafla  szkła 
jednolita.

9. OŚWIETLENIE Automatyczne: diodowe, za maskownicą w ścianie platformy, plus dodatkowe 
oświetlenie awaryjne zasilane z baterii.

10. KABINA DŹWIGU W obudowie panoramicznej:
-max. wymiar 1600x1600 mm
- nadszybie (wys. zabudowy na najwyższym przyst.): 2280 mm,
- podszybie („dołek” na najniższym przyst.): głębokość max 120 mm,
- całkowita wysokość konstrukcji szybu: 13270 mm,
- szyb wymiary zewn: 1600 x 1600 mm, samonośny z profili stalowych,
- szyb zabezpieczony antykorozyjnie metodą KTL (zabezpieczenie 
elektrochemiczne zanurzeniowe) i malowany lakierem przemysłowym 2K, 
kolor RAL 9006 („biel aluminium”), profile szybu zabezpieczone 
antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz.

11. OBUDOWA SZYBU Wszystkie  4  ściany  szybu  szkło  bezpieczne  klasy  P2  (  montowane  od 
wewnątrz szybu) dopasowane dowolnie do układu stężeń  stalowych szybu.  
Wymagane tafle szklane jednolite na pełnych kondygnacjach.

12. PLATFORMA Wymiary  1100  x  1400  mm  (zgodnie  z  przepisami  Prawa  Budowlanego  – 
dla niepełnosprawnych), z jedną ścianą o wys. 2000 mm od strony napędu.
Podłoga platformy z blachy aluminiowej, drobno ryflowanej- antypoślizgowej. 
Poręcz – aluminium anodowane. Kaseta dyspozycji na stałe zamontowana na 
platformie, w poziomym lub pionowym panelu.

13. PANEL DYSPOZYCJI Przyciski dojazdu do przystanków, przycisk bezpieczeństwa STOP, przycisk 
alarmowy  z  sygnałem  dźwiękowym,  łącznik  kluczykowy  ograniczenia 
dostępu.  Przyciski  ze  stali  szlachetnej,  podświetlane  z  dużymi,  wypukłymi 
cyframi, wyczuwalnymi dotykiem palców. 

14. KASETY WEZWAŃ Ze  stali  szlachetnej,  z  podświetlonymi  przyciskami  i  wypukłymi  znakami 
na ościeżach drzwi, z łącznikami kluczykowymi ograniczenia dostępu osobom 
niepowołanym i przyciskami wezwań.

15. STEROWANIE Przyciskami ciągłego nacisku. Zjazd awaryjny akumulatorowy-pożarowy.
16. MASZYNOWNIA W  stalowej  lakierowanej  szafce    (szafkę  maszynowni  należy  umieścić 

w przestrzeni dźwigu, na poziomie parteru).
17. CIĘŻAR DŹWIGU WRAZ 

Z KONSTRUKCJĄ
Max. 2800 kg

18.     PRZYSTANEK        
    POŻAROWY

Zjazd  awaryjny,  akumulatorowy  na  poziom  parteru  budynku.  System 
powiadamiania –domofon.
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