Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH
DŹWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne
Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji 2020/2021
Kraj pochodzenia
Rodzaj dźwigu
Osobowo-towarowy
Udżwig nominalny
Q=500kg/6-7 osób
Prędkość nominalna
1,0m/s
Wysokość podnoszenia
Ok. 10m
Ilość
4/4/1
przystanków/drzwi/dojść
maszynownia
Istniejąca, aktualny szyb
SYSTEM STEROWANIA
Rodzaj sterowania
Elektroniczne,
Producent
Wykonanie/typ kasety
Przyciski podświetlane, strzałki
dyspozycji
kierunku jazdy,
piętrowskazywacz na wszystkich
przystankach, pokrywa kasety
wykonana z blachy nierdzewnej
szlifowanej.
Sterowanie
Mikroprocesorowe, zbiorcze w
górę i w dół, zjazd p.poż. Na
określony przystanek z
otwarciem drzwi po podaniu
sygnału z centrali SAP, zjazd
awaryjny do najbliższego
przystanku w przypadku zaniku
napięcia.
ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Producent/typ wciągarki
Rodzaj napędu
Elektryczny/linowy
Napęd
Wciągarka bezreduktorowa,
płynna regulacja prędkości
(falownik)
DRZWI
PRZYSTANKOWE
Producent/typ
rodzaj
Automatyczne, teleskopowe
wymiary
Min. 900x2000mm
Wykonanie/wyposażenie
Blacha nierdzewna szlifowana,
DRZWI KABINOWE
Producent/typ

TAK/NIE
(określić)

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

PODAĆ/OPISAĆ
PARAMETR
OFEROWANY

rodzaj
wymiary
Wykonanie/wyposażenie

KABINA
Producent/typ
wymiary
Wykonanie
wyposażenie

Rodzaj, typ łączności
DOSTĘP DO WINDY

Automatyczne, teleskopowe
Min 900x2000mm
Blacha nierdzewna
szlifowane/zabezpieczone
kurtyną świetlną przez
zakleszczeniem osób w
drzwiach
1050x1250x2100mm
Blacha nierdzewna szlifowana
Panel dyspozycji z
piętrowskazywaczem cyfrowym,
przyciski podświetlane,
oświetlenie awaryjne (min.
2godz.), przycisk otwierania i
zamykania drzwi, lustro,
pochwyt z rury ze stali
nierdzewnej szlifowanej,
wykładzina antypoślizgowatrudnościeralna, oświetlenie
sufitowe LED, informacja
głosowa
przycisk ALARM, ALARM
telefoniczny z kabiny dźwigu we
wskazane miejsce,
Karta magnetyczna

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi:
……………………………………………………………………………………….………………...
(uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie w/w
parametrów może spowodować odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego
parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po
zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych
zakupów inwestycyjnych.

............................... dnia ……………….. 2021 r.
miejscowość

.....................................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

