
DŹWIG SZPITALNY – specyfikacja techniczna do PFU 

 

L.p. Podzespół Parametr techniczny 

1 Rodzaj dźwigu: 
osobowo-towarowy, elektryczny z maszynownią górną, przystosowany do transportu 
łóżek szpitalnych 

2 Udźwig: minimum 1600 kg/21 osób 

3 Prędkość: 1 m/s 

4 Przystanki/dojścia: istniejące: 8/8 

5 Kabina: bez przelotu - wykonanie wzmocnione o podwyższonej odporności na uszkodzenia, 
zawierająca wydajną wentylację grawitacyjną górną i dolną zabezpieczoną cokołami 
oraz mechaniczną uruchamianą z przycisku 

 - ściany  panelowe grubości min. 1,5 mm ze stali nierdzewnej fakturowanej, lustro ze szkła 
bezpiecznego umieszczone na połowie powierzchni tylnej ściany zabezpieczone 
poręczą umieszczoną na wysokości zgodnej z wymogami dla niepełnosprawnych.  

 - wymiary 
wewnętrzne 

1400 x 2400 x h=2100 mm 

 - panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z piętrowskazywaczem, usytuowany na 
ścianie bocznej na całej wysokości, wyposażony w okrągłe lub kwadratowe przyciski 
podświetlane na obwodzie z oznaczeniami Braill’e, w wykonaniu antywandalowym  

• przyciski funkcyjne 

• przyciski piętrowe 

• przycisk alarmu 

• przycisk wentylatora 

• stacyjka blokady drzwi 

• wyświetlacz kolorowy TFT min. 7” z sygnalizacją przeciążenia, wyświetlanymi 
na poszczególnych kondygnacjach nazwami oddziałów i komunikatami serwisowymi 
oraz czytelnymi cyframi piętrowymi 

• tabliczkę znamionową (podświetlaną w tonacji kolorystycznej nawiązującej 
do wyświetlacza) 

Panel dyspozycji należy wyposażyć w skróconą instrukcję postępowania w 
przypadku awarii możliwą do łatwego odczytania przez osoby słabowidzące oraz 
niewidome (wypukłe znakowanie Braill’a)  

 - podłoga z wykładziny trudnościeralnej, antypoślizgowa, nie palna, łatwa w utrzymaniu 
czystości, odcień szarości (kolor do uzgodnienia z pośród min. 5 próbek) 

 - sufit / oświetlenie na całej powierzchni kabiny pełny wykonany ze stali nierdzewnej punktowo 
oświetlany przez energooszczędne diody (barwa ciepła) umieszczone w 2 punktach 
(min. 150 lx w narożach podłogi) pełniące rolę również oświetlenia awaryjnego 
działającego min. 2h podczas zaniku napięcia, zabezpieczone taflą szkła 
bezpiecznego – dostęp do oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz. Nie dopuszcza się 
sufitów podwieszanych ze względu na zwiększone ryzyko ataków wandalizmu. 
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6 Drzwi 
przystankowe 

Wzmocnione budowy warstwowej, automatyczne teleskopowe 2-panelowe 
wykańczane stalą nierdzewną szlifowaną o rozmiarze 1100 x 2000 mm, z 
dodatkowymi progami ze stali nierdzewnej LEN przed drzwiami. Jeden z dwóch 
paneli drzwiowych w każdych drzwiach należy doposażyć w fabryczny świetlik o 
wymiarach 10 x 60 cm ułatwiający przejazd osobom starszym i chorym na 
klaustrofobię (w przypadku braku wymogu odporności ogniowej).Progi drzwiowe 
wzmocnione z możliwością najazdu łózek szpitalnych 

7 Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2- panelowe wykańczane stalą nierdzewną fakturowaną 
o rozmiarze 1100 x 2000 mm posiadające funkcję zmniejszonego poboru energii w 
przypadku bezruchu, napęd regulowany falownikowo, zabezpieczanie wejścia 
kurtyną świetlną. Jeden z dwóch paneli drzwiowych należy doposażyć w fabryczny 
świetlik o wymiarach 10 x 60 cm ułatwiający przejazd osobom starszym i chorym na 
klaustrofobię.  

8 Zespół napędowy energooszczędny min. 20-polowy (wysoki stopień regulacji) - bezreduktorowy o 
wysokiej sprawności o mocy 14 kW (+/- 5%), regulowany falownikiem, linowy w 
układzie 2:1, przeznaczony do pracy ciężkiej (min. 180 włączeń na godzinę).  

9 Kasety wezwań na każdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej wyposażone w strzałki 
kierunku jazdy – podtynkowe, pokrywy ze stali nierdzewnej LEN, wykonanie 
antywandalowe (przyciski antywandalowe, znakowania kierunku ruchu kabiny 
odporne na podpaleni) z dodatkową wbudowaną tabliczką z wykazem oddziałów 
poszczególnych piętrach. Dodatkowo wykowany w kasetę czytnik kart zbliżeniowych 
uruchamiający jazdę szpitalną na każdej kondygnacji. 

10 Wyświetlacz 
piętrowy 

Elektroniczny na każdym przystanku w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej 
umieszonej ponad drzwiami 

11 Aparatura sterowa mikroprocesorowa dostosowana do podłączenia dźwigu w późniejszym czasie do 
systemu p.poż., z możliwością zapamiętywania wykrytych przez sterownik ostatnich 
kilkuset błędów pomagających w analizie usterek – aparatura bez funkcji kodowania 
oraz innych np. mechanicznych zabezpieczeń. Sterownik wyposażony polskie menu 
bez możliwości jego późniejszego zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem 
firm niezależnych. Wyposażony w funkcje: 

a. jazda pożarowa - uruchamiana w przypadku wykrycia pożaru przez system p.poż 
zainstalowany na obiekcie w późniejszym czasie przez Zamawiającego  

b. zbiorczość góra - dół – przewiduje się na obiekcie ruch w obu kierunkach 

d. automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocą sieci GSM  

e. system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By przez napęd drzwi, 
oświetlenie, wyświetlacze i część aparatury sterowej. 

f. syntezator mowy 

g, jazda szpitalna – uruchamiana za pomocą karty zbliżeniowej (scenariusz 
działania: anulowanie aktualnych dyspozycji, przyjazd na kondygnację priorytetową, 
przejazd na wybraną kondygnację, samoczynny powrót do normalnej pracy) 

12 Osprzęt - regulacja prędkości realizowana za pomocą falownika dźwigowego 
odpowiadającego za płynny start i proces zatrzymania się kabiny z dokładnością do 
5mm względem przystanku 
- system zwrotu energii do sieci administracyjnej budynku fabrycznie sparowany z 
falownikiem 
- kable zwisowe płaskie dostosowane do uruchomienia w przyszłości monitoringu 
cyfrowego  
- zabezpieczenia przed znacznym zużyciem energii biernej  

 


