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1.8. CHARAKTERYSTYKA  DŹWIGU NR 1    Zał. nr 1/2

  

Specyfikacja dźwigu: D1 - 1 szt.  

Typ: DMG 1800P dźwig z maszynownią górną, osobowy, 
elektryczny 

Udźwig: 1800 kg/24 osoby  

Przełożenie: 2:1 

Ilość przystanków/dojść: 5/10 

Wysokość podnoszenia: 13,2 m  

Głębokość podszybia: 1,93 m  

Wysokość nadszybia: 3,55 m  

Wymiary szybu (SxG): 2330 x 3100 mm  

Konstrukcja szybu: żelbetowa  

Maszynownia: górna, wydzielona, nad szybem, drzwi do maszynowni EI 60 

Napęd: bezreduktorowy, moc ok. 14,5 kW, płynna regulacja prędkości VVVF, 
enkoder, hamulec cert. A3, 180 włączeń/h 

Prędkość nominalna: 1 m/s 

Ogranicznik prędkości: dwukierunkowy, podstawa, lina, obciążka z obciążnikiem 

Posadowienie: stalowe amortyzowane: sprężynowe zawieszenie lin, końcówki linowe, 
stalowe liny nośne 

Rama kabinowa: stalowa z osprzętem: koła, chwytacze dwukierunkowe cert. A3, prowadniki 
suwakowe, smarownice 

Rama przeciwwagowa: stalowa z osprzętem: koła, prowadniki suwakowe, smarownice, klocki 
obciążenia, osłona 

Prowadnice: T 90x75x16 kabinowe (odc. 5 m), wsporniki, śruby, kotwy rozprężne 

T 70x65x9 przeciwwagi (odc. 5 m), wsporniki, śruby, kotwy rozprężne 

Kabina wew. (SxGxW):  ok. 1500 x 2580 x 2100 mm przelotowa 180° 

Wykończenie kabiny: stal nierdzewna szlifowana - pionowe panele ścienne 

stal nierdzewna szlifowana - cokoły przypodłogowe, podsufitowe 

Sufit: stal nierdzewna szlifowana - oświetlenie energooszczędne LED, pośrednie 
rozproszone, odporne na wstrząsy, oświetlenie awaryjne 2h 

Poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej 

Lustro: L½ wzmocnione, na ścianie bocznej, nad poręczą 

Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna, odboje ochronne 

Panel dyspozycji: 2 szt. stal nierdzewna szlifowana - na całej wysokości kabiny 

Wyświetlacz: LCD z funkcjami wyświetlania - kierunek jazdy, położenie kabiny, komunikaty 
nawiązywania łączności i przeciążenia, alarm 

Przyciski: piętrowe - okrągłe, podświetlane z alfabetem Braille'a 
funkcyjne - alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi 

Stacyjka kluczykowa: tak  blokada otwartych drzwi 

Tabl. znamionowa: podświetlana, grawerowana z tworzywa 

Wentylacja: mechaniczna i grawitacyjna, wentylator w kolumnie panelu  



Zabezpieczenie wejścia: kurtyna świetlna, łącznik rewersyjny 

Drzwi kabinowe: 2 szt.  1100 x 2000 mm automatyczne, 2 – panelowe, centralne 

Wykończenie drzwi: stal nierdzewna szlifowana – obkładane 

Rygiel bezpieczeństwa: 2 szt. zgodny z PN-EN 81-20 

Próg: aluminiowy wzmocniony 

Drzwi szybowe: 10 szt.  1100 x 2000 mm automatyczne, 2 – panelowe, centralne 

 

Wykończenie drzwi: stal nierdzewna szlifowana – obkładane 

Ognioodporne: tak EI 60 

Próg: aluminiowy wzmocniony 

Aparatura sterowa: mikroprocesorowa z falownikiem, kompletne wyposażenie elektryczne 
 w szybie, maszynowni i na kabinie 

Oświetlenie szybu: tak zgodne z PN-EN 81-20, pkt 5.2.1.4 

Zasilanie wymagane: 3x400/230V, 50Hz 

Szafa sterowa: standard, natynkowa, do maszynowni 

Typ sterowania: podwójne, przystosowane do pracy w grupie dwóch dźwigów ze sterowaniem 
tego samego producenta w przyszłości 

zbiorcze dwukierunkowe góra - dół 

Piętrowskazywacz: 10 szt. w obudowie natynkowej stal nierdzewna szlifowana; montaż 
centralnie nad drzwiami 

Kaseta wezwań: 10 szt. natynkowa; szyld stal nierdzewna szlifowana, dwa/jeden przycisk 
okrągły, stacyjka kluczykowa 

Łączność: GSM - system powiadamiania ekip ratowniczych, zgodny z PN-EN 81-28, 
zdalny monitoring i test dźwigu 

Interkom - system głośnomówiący komunikacji dwustronnej kabina – szafa 
sterowa 

System ewakuacji: UPS - w przypadku zaniku napięcia, automatyczny dojazd awaryjny do 
najbliższego przystanku z samoczynnym otwarciem drzwi 

Zjazd pożarowy: na stałym zasilaniu sieciowym, po otrzymaniu sygnału pożarowego, na 
przystanek ewakuacyjny z samoczynnym otwarciem drzwi 

Kontrola dostępu: nie  

Jazda szpitalna: tak stacyjki kluczykowe w kasetach wezwań 

Sygn. dźwiękowa: tak gong wielotonowy 

Informacja głosowa: tak powiadamianie głosowe w kabinie 

Inne: system „Stand-By” sygnalizacji, napędu drzwi i oświetlenia w kabinie 

składane barierki ochronne na kabinie 

słupki z amortyzatorami pod ramę kabiny i przeciwwagi 

drabinka do podszybia 

Dokumentacja: rejestracyjna i techniczno-odbiorcza - komplet 

 
 


