
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

DANE TECHNICZNE D ŹWIG   SZPITALNEGO  
 
 
 
- sztuk 1, 
 

- wymiary szybu netto (w świetle ścian) 332 cm x 230 cm,  
 

- nośność  min 1600 kg,  
 

- ilość przystanków 3,  
 

- wymiary kabiny: szer. 1400mm, głęb. 2400mm, wys.2200mm, 
 

- napęd hydrauliczny z siłownikiem bocznym, chłodnicą oleju, niepalnym i zabezpieczonym przed 
przegrzaniem zasilaniem, 

 

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe z falownikiem – dwu lub trzy panelowe o szerokości 
1100mm wykonane z blachy nierdzewnej typu SATYNA z możliwością zmiany czasu ich 
otwarcia, z listwą sensorową i fotokomórką, silnik napędu drzwi zabezpieczony termicznie, 

 

- drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe prawe, lewe – dwu panelowe – szt. 4 - w tym 1szt 
należy zamontować na poziomie stacji dializ (parter), 

   WAŻNE: Na poziomie oddziału neurologicznego należy przewidzieć dodatkowe drzwi (kabina na 
tym poziomie przelotowa) 

 

- gong przy każdym otwarciu drzwi, 
 

- prędkość jazdy (podnoszenia)  - 0,5 m/s, z soft stopem (płynne i delikatne zatrzymywanie windy) 
 

- wysokość podnoszenia – (WAŻNE!: Inwestor zaleca pomiar własny wykonawcy/oferenta  
z natury przed złożeniem oferty), 

 

- kabina  
• WAŻNE: kabina przelotowa  
• przelotowa z blachy nierdzewnej typu SATYNA 
• intercom - system łączności wewnętrznej (kabina – dyżurka, kabina - maszynownia), 
• wentylator mechaniczny wraz z otworami wentylacyjnymi, 
• poręcze (pochwyty) ze stali chromowanej zamontowane na trzech ścianach kabiny na 

wysokości 100-110 cm od podłogi windy, 
• lustro o wym. szer. 140cm wys. 100cm zamontowane na ścianie bocznej kabiny, 
• panel dyspozycji:  

- zamontowany na pełną wysokość kabiny ze stali nierdzewnej (rozmieszczenie  
i wysokość przycisków dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne w tym na 
wózkach inwalidzkich), 

- informacja akustyczna dla osób niewidomych, 

- wszystkie przyciski podświetlane typu „anty-wandal” z grafiką BRAILLA , 
- cyfrowy wyświetlacz LCD (piętrowskazywacz - ze wskazaniem dalszego kierunku 

jazdy),  
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny, 
- stacyjka z kluczykiem do „jazdy specjalnej” np. jazda z łóżkiem, 
- stacyjka z kluczykiem blokady drzwi kabinowych, 
- przyciski: otwierania i zamykania drzwi, alarmu, włączania i wyłączania wentylatora, itp.  

• odboje z blachy/stali nierdzewnej zamontowane na wysokości 40-50 cm od podłogi kabiny, 
• cokoły z blachy/stali nierdzewnej, 
• sufit kasetonowy, 



• oświetlenie stałe świetlówkowe z maskownicą mleczną, awaryjne zasilanie z baterii przez 
minimum 2 godziny od zaniku napięcia zasilającego – zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym, 

• podłoga z wykładziny niepalnej antypoślizgowej (kolor wybierze inwestor  z dostępnej 
palety kolorów), 

- sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół z możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (np. zapis usterek w pamięci mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 
specjalny na wypadek pożaru, program postoju na dowolnym przystanku, kontrola ilości jazd 
dźwigu i zadanych dyspozycji, kontrola zamykania i otwierania drzwi, kontrola czasu jazdy 
dźwigu + systemu przeciążeniowego, zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika, 
oszczędność energii elektrycznej, opcja p/poż oraz inne). 

 

- kaseta wezwań na przystankach wykonana ze stali nierdzewnej osadzona w murze (ścianie) ze 
strony prawej lub lewej, z przyciskiem wezwań, przy każdych drzwiach przystankowych na 
wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim (spód kasety na 
wysokości ok.90 cm od posadzki), 

 

- wyświetlacz LCD (piętrowskazywacz) umieszczony centralnie w murze (ścianie) nad każdymi 
drzwiami przystankowymi wskazujący położenie windy i kierunek jazdy, 

 

- awaryjny zjazd windy na przystanek podstawowy (parter) przy zaniku napięcia (zasilanie 
awaryjne z własnego akumulatora) z funkcją automatycznego otwarcia drzwi,  

 

- zawór hydrauliczny sterowany elektronicznie – maksymalna różnica w zatrzymaniu kabiny na 
poziomie przystanku ± 10 mm – niezależnie od temperatury oleju i obciążenia (korekcja 
dojazdu), 

 

- szafa sterująca właściwa dla danego typu/rodzaju windy, 
 
Maszynownia dźwigu zlokalizowana będzie na poziomie administracji przy szybie windowym ( 
głębokość pomieszczenia 59,5 cm. 
 
 
W cenie urządzenia (windy) należy uwzględnić: 
 

• wykonanie pełnej dokumentacji technicznej montowanej windy wraz  
z zatwierdzeniem przez właściwy dla SPZOZ w Sanoku Urząd Dozoru Technicznego (UDT), 

• przekazanie dokumentacji powykonawczej zamontowanej windy służbom eksploatacyjnym 
SPZOZ w Sanoku, 

• odbiór windy przez właściwy UDT wraz z wystąpieniem do UDT z wnioskiem o rejestrację, 
• transport urządzenia do zamawiającego, 
• nadzór nad montażem i rozruchem, 
• stosowne – wynikające z obowiązujących przepisów – niezbędne pozwolenia na 

użytkowanie, 
 
 

 

 
 
 

 

 
 


