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WIPRO ® (dawna nazwa NTS LIFT) jest wiodącym na rynku małopolskim podmiotem, w 100 % z polskim kapitałem zapewniającym 

kompleksową obsługę segmentu dźwigów. Aktualna pozycja na rynku została wypracowana dzięki wieloletniej działalności oraz 

bogatemu zapleczu: biuro projektowe, wykwalifikowana karda inżynierska i pracownicza, własna produkcja: sterowań, elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych. Stawiamy na ciągły rozwój dlatego opracowujemy nowe, innowacyjne rozwiązania,  

a usatysfakcjonowani klienci przyczyniają się do stabilnego wzrostu udziału w rynku lokalnym i popularności naszych produktów.  

Dostarczamy dla budownictwa mieszkaniowego i kubaturowego dźwigi samochodowe, szpitalne, przemysłowe, towarowe  

jednakże naszym produktem flagowym są energooszczędne, komfortowe i nowoczesne windy  - dźwigi osobowe.

Zastosowanie sprawdzonych elementów nośnych 

i konstrukcyjnych w  windzie poprawia jej trwałość 

i niezawodność.

Dokładność zatrzymania do 2 mm, łagodny start 

i zatrzymanie, płynna i cicha praca urządzenia to 

tylko niektóre elementy które sprawiają,  że jazda 

staje się bezpieczna i komfortowa. 

Bezreduktorowy zespół napędowy z regulatorem 

częstotliwości, drzwi kabinowe z płynną regulacją 

prędkości pracy, funkcja wygaszania oświetlenia 

i  „uśpienia” urządzenia, ledowe wyświetlacze oraz 

oświetlenie kabiny ograniczają zużycie energii. 

Ograniczona do minimum ilość podzespołów, 

zużytych materiałów, występujących w dźwigów 

smarów oraz proces produkcyjny z całkowitym 

pominięciem (lub minimalną ilością ) spawania jest 

przyjazny dla środowiska przy zachowaniu 

pożądanych parametrów wytrzymałościowych 

konstrukcji.  

Wipro - Polski producent wind

Poniżej przedstawiamy zalety naszych dźwigów i strategię działania

Trwałość

Komfort

Oszczędność

Personalizacja i optymalizacja

Elastyczna produkcja

Modernizacja istniejących rozwiązań

 

Profesjonalny serwis i montaż

Optymalność

 

Autorskie rozwiązania konstrukcyjne powodują:

- optymalne wykorzystanie przestrzeni   

   szybu windowego (relatywnie duża kabina przy        

    małym wymiarze szybu),

- skrócenie czasu produkcji i montażu,

- zmniejszenie oddziaływania na środowisko na    

   etapie produkcji i eksploatacji. 

Zastosowanie alternatywnych dla stali materiałów 

wykończeniowych takich jak płyta melaminowana, 

szkło czy fornir sprawia, że wystrój jest indywidualny, 

ciepły i harmonijny. 

Możliwość dopasowania i personalizacji dla obiektów 

unikatowych i zabytkowych zgodnie z indywidualnymi 

wymaganiami i oczekiwaniami klienta. 

Prosta forma elementów wykończeniowych: sufit, 

szklany panel dyspozycji i kaseta wezwań, poręcze, 

lustro, cokoły, powoduje, że wnętrze kabiny stało się: 

proste, przestronne, a zarazem eleganckie.

Własna produkcja elementów oraz sterowania 

sprawia, że większość podzespołów jest dostępnych 

w naszym magazynie co wpływa na skrócenie terminu 

realizacji zamówienia. 

Zdecydowana większość elementów zakupionych „na 

zewnątrz” jest ogólnodostępna co powoduje brak 

uzależnienia od jednego dostawcy, zapewnia 

konkurencyjność cen i niezależność dostaw. 

Własne biuro projektowe, produkcja elementów 

metalowych i sterowań, zespoły montażowe 

i serwisowe pozwalają na realizację kompleksową 

danego zadania od projektu wstępnego poprzez 

produkcję, montaż, utrzymanie w ruchu 

i modernizację urządzenia.     

Zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi 

aktami prawnymi pozwala wprowadzać go do obrotu 

oraz spełniać wymogi prawa budowlanego. 

Profesjonalny serwis, własny magazyn komponentów 

i całodobowe pogotowie dźwigowe umożliwia szybką 

interwencję w przypadku nagłych awarii, 

a prawidłowo wykonywana konserwacja  jest 

gwarancją bezpieczeństwa, zapewnia wysoką 

niezawodność oraz zwiększa żywotność dźwigu.  

Elastyczność

Minimalizm

Terminowość

Dostępność

Kompleksowość

Nowoczesne
wzornictwo

Zgodność

Serwis

Efektywne projektowanie
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Bezreduktorowa wciągarka
z płynną regulacją prędkości

Antywibracyjne, autorskie
posadowienie wciągarki 

Betonowe, ekologiczne
obciążenie

Liny nośne o specjalnej
konstrukcji bez otuliny

Amortyzowane
prowadniki kabiny 

Autorska konstrukcja
zintegrowanej ramy z kabiną 
i podłogi pozwalająca na montaż 
bezpodestowy windy

Certyfikowane elementy
bezpieczeństwa np. zderzaki
kabiny i przeciwwagi. 

Precyzyjny system ważący
pozwalający na optymalne
warunki pracy, płynną jazdę  
i precyzyjne zatrzymanie.

Panel dyspozycji ze szkła
bezpiecznego z przyciskami
antywandalowymi i wyświetlaczem

Zintegrowane kasety wezwań
w ościeżnicy drzwi  z przyciskami
antywandalowymi i wyświetlaczem
wykonane ze szkła bezpiecznego

Nowoczesne sterowanie  
mieszczące się w grubości 
muru – ostatnie piętro

Solidne i ciche drzwi do windy 
z płynną regulacją prędkości 
otwierania i zamykania

Antywibracyjne zawieszenie lin Bezreduktorowy zespół napędowy
Regulator częstotliwości

Drzwi kabinowe z płynną
regulacją  prędkości

Drabinka do podszybia 

Prowadnice kabinowe 

Kaseta jazd kontrolnych

Cięgna nośne – liny stalowe 

Drzwi przystankowe

Bezreduktorowy zespół napędowy

Ogranicznik prędkości

Oświetlenie szybu LED

Przeciwwaga 

Betonowe obciążenie
przeciwwagi

Prowadnice przeciwwagi

Barierka ochronna 

Kabina z łatwo
wymienialnymi panelami 

Zintegrowana konstrukcja
ramy i kabiny

Układ zatrzymujący kabinę:
chwytacze + obciążka + ogranicznik 
prędkości (nadszybie)

Amortyzowane prowadniki
kabiny

Amortyzowane prowadniki
przeciwwagi

Akumulator awaryjny UPS

Rzuty izometryczne szybu windowego z miejscowymi 
przekrojami przez ściany, zabudowanego windą WIPRO® zgodność z normą

81-20 i 50



TYP: RAL 2TYP: RAL 1 STANDARD

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

*przedstawione wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy prezentowany odcień 
i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego.

ST1, stal nierdzewna                             
L1, tylna ściana
okrągła 
RAL 7032
RAL 7032
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, biały                            
L3, L4, tylna ściana
zaokrąglona 
RAL 1015
RAL 1015
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina popielata 4540

Kabiny malowane proszkowo RAL
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Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, stal nierdzewna                             
L1, L2, tylna ściana
okrągła
RAL 7040
RAL 7040
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, RAL 7040                          
L1, tylna ściana
okrągła
RAL 7040
RAL 2003
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                        
L5, L6, tylna ściana
okrągła
RAL 1013
RAL 1013
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, biały                          
L1, tylna ściana
kwadratowa
RAL 7047
RAL 7047
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina czarna 4150



TYP: ML2TYP: ML1 standard

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, biały                             
L1, tylna ściana
okrągła
U113
U113
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina  popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, stal nierdzewna                      
L3, L4, tylna ściana
zaokrąglona
U200
U200
stal nierdzewna 
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, stal nierdzewna                             
L1, L2, tylna ściana
Kwadratowa
U702
U702
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina  szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, biały                             
L1, boczna ściana
okrągła
F186
F186
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina  czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, stal nierdzewna                             
L3, tylna ściana
zaokrąglona
F187
F187
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                            
L5, L6, tylna ściana
okrągła
F433
F433
stal nierdzewna
PDPW szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Kabiny typu melamina  
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*przedstawione wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy prezentowany odcień 
i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego.



TYP: SS2TYP: SS1 STANDARD

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, stal nierdzewna                             
L1, tylna ściana
okrągła
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina  popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściana bok:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, RAL 1026                      
L1, L2, tylna ściana
okrągła
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina  popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściana bok:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, stal nierdzewna                             
L1, boczna ściana
okrągła
stal nierdzewna
RAL 5015
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina  szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściana bok:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                             
L3, L4, tylna ściana
zaokrąglona
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina  szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, stal nierdzewna                             
L1, L2, tylna ściana
okrągła
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, RAL 7046                             
L5, L6, tylna ściana
kwadratowa
stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna
PDPW szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Kabiny ze stali nierdzewnej  
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*przedstawione wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy prezentowany odcień 
i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego.



TYP: FR2TYP: FR1

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, RAL 4009                          
L1, tylna ściana
okrągła 
H 1122
H 1122
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, biały                            
L3, L4, tylna ściana
zaokrąglona 
H 3012
H 3012
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, stal nierdzewna                             
L1, L2, tylna ściana
kwadratowa
H 3154
H 3154
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, biały                         
L1, boczna ściana
okrągła
H 1180
H 1180
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                        
L5, L6, tylna ściana
kwadratowa
H 1176
H 1176
stal nierdzewna
PDPW szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, biały                          
L1, L2, tylna ściana
okrągła
H 1181
H 1181
stal nierdzewna
PDPW szklany, biały
wykładzina szara 4020

Kabiny typu fornir  
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*przedstawione wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy prezentowany odcień 
i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego.



TYP: FRSS 2TYP: FRSS1

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                        
L1, tylna ściana
okrągła 
H 3012- stal nierdzewna
H 3012- stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, stal nierdzewna                           
L1,  tylna ściana
zaokrąglona 
H 3154- stal nierdzewna
H 3154- stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, czarny
wykładzina czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST3, biały                            
L3, L4, tylna ściana
zaokrąglona
H 3154- stal nierdzewna
H 3154- stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina czarna 4150

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST2, stal nierdzewna                         
L1, boczna ściana
okrągła
H 1176- stal nierdzewna
H 1176- stal nierdzewna
stal nierdzewna
2/3 PD szklany, biały
wykładzina popielata 4540

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                        
L1, tylna ściana
okrągła
H 1180- stal nierdzewna
H 1180- stal nierdzewna
stal nierdzewna
PDPW szklany, biały
wykładzina szara 4020

Sufit:
Lustro:
Poręcz:
Ściana tylna:
Ściany boczne:
Cokoły:
Panel dyspozycji:
Podłoga:

ST1, biały                        
L1, tylna ściana
okrągła
H 1180- stal nierdzewna
H 1180- stal nierdzewna
stal nierdzewna
PDPW szklany, biały
wykładzina szara 4020

Kabiny typu fornir-stal nierdzewna  
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*przedstawione wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy prezentowany odcień 
i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego.



Elementy wykończeniowe

Sufity

Lustra

Poręcz (stal nierdzewna polerowana)

Podłoga (wykładzina trudnościeralna, trudnopalna, antypoślizgowa)

Wykładzina Bez wykładziny

Wykończenia stal nierdzewna

Wzornik ścian typu melamina

Wzornik elementów malowanych proszkowo

RAL 1013 RAL 1014 RAL 2003 RAL 3001 RAL 3003 RAL 5003

RAL 5007 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5014 RAL 7001 RAL7016

RAL 7035RAL 7032 STANDARD RAL 7037 RAL 7042 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005
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*przedstawione wykończenia mają charakter wyłącznie poglądowy  prezentowany 
odcień i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego. 

LEN (na zamówienie do potwierdzenia)Szlifowana- standard

U113 U200 U702 F186 F187 F433

Wzornik ścian typu fornir

H1176 H1180 H1181 H3154H3012H1122
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okrągła - standard zaokrąglonakwadratowa

•   wysokość max. 18 mm

•   ciężar z klejem do 
    35 kg/m2

•   fuga i klej elastyczny  
    przystosowany do 
    podłoża metalowego

Pod płytki



Panel dyspozycji w kabinie (szkło bezpieczne lakierowane)

*przedstawione wykończenia mają charakter wyłącznie poglądowy  prezentowany 
odcień i struktura materiału może odbiegać od rzeczywistego. 

P
D

P
W

 C
Z

A
R

N
Y

 

P
D

P
W

 B
IA

ŁY

2/
3 

P
D

 C
Z

A
R

N
Y

 

2/
3 

P
D

 B
IA

ŁY

Sygnalizacja przystankowa (szkło bezpieczne lakierowane)
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Kolory niestandardowe szkła 

Ref 1014

Beige Classic

Ref 1015

Beige Light

Ref 9005

Black Classic

Ref 1603

Blue Pastel 

Ref 8017

Brown Dark

Ref 1236

Blorwn Light

Ref 4006

Fuchsia

Ref 1164

Green Luminous

Ref 1604

Green Pastel

Ref 7035

GreyClassic

Ref 9006

Grey Metal

Ref 0627

Taupe Metal

Ref 2001

Orange Classic

Ref 1013

White Pearl

Ref 9003

White Pure

Ref 3004

Red Dark

Ref 1586

Red Luminous

Ref 9007

Aluminium Rich

Ref 0337

Black Starlight

9010

White Soft

Ref 7016

Anthracite Authentic

Ref 7013

Brown Natural

Ref 5001

Blue Petrol

Ref 1023

Yellow Rich

Ref 7000

Blue Shadow



Warunki odniesienia:
Typ:
Model:
Udźwig/liczba pasażerów:
Ilość przystanków/dojść
Prędkość:
Wysokość podnoszenia:
Oznaczenie przystanków:
Przystanek ewakuacyjny:
Maszynownia:

2014/33/UE, PN-EN 81-20
elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
DEBM 850
850 kg/ 11 osób
6/6
1  m/s
12,10 m, 
-1, 0, 1, 2, 3, 4
0 – parter
bez maszynowni

Wymiary szybu (szer. x gł.):
Głębokość podszybia:
Wysokość nadszybia:
Otwory drzwiowe (szer. x wys.):
Wykonanie szybu:
Klapa dymowa w szybie:

1650 x 2250 mm (szer. x gł.) 
1100 mm
3400 mm
wym. 1200 mm x 2250 mm, 1250 mm x 2250 mm na ostatniej kondygnacji ze względu na szafę sterową,
konstrukcja z żelbetu zbrojonego.  Pod szybem nie mogą występować pomieszczenia dostępne dla ludzi,
występuje/ nie występuje

Przykładowy opis techniczny urządznia 

Typ:
Moc:
Układ olinowani:
Cięgna nośne:

bezreduktorowa wciągarka z płynną regulacją prędkości
~7 kW
2:1
liny stalowe 6,5 mm 

Zespół napędowy

Typ sterowania:
Rodzaj sterowania:
Praca w grupie:
Informacja głosowa w kabinie:
Zjazd awaryjny:
Zjazd pożarowy:
Gong kabinowy:
System komunikacji awaryjnej: 

mikroprocesorowe
zbiorczość jednokierunkowa
nie,  dźwig pojedynczy ”simplex"
tak
tak, w przypadku zaniku zasilania do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi
na przystanek ewakuacyjny (przy podtrzymaniu zasilania)
tak
w oparciu o moduł GSM

Sterowanie

Typ:
Wykończenie:
Usytuowanie:
Wyświetlacz pięter:

KW, podtynkowe
szkło hartowane lakierowane na kolor czarny
montowane w ościeżnicy drzwi
na wszystkich przystankach

Sygnalizacja przystankowa

Parametry szybu

Typ:
Wymiary drzwi (szer. x wys.):
Drzwi kabinowe wykończenie:
Drzwi szybowe wykończenie:
Próg drzwi:
Zabezpieczenie drzwi:
Odporność ogniowa:

automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe
900 mm x 2000 mm  
malowane proszkowo RAL 7032
malowane proszkowo RAL 7032
aluminiowy
kurtyna świetlna
bez odporności ogniowej

Drzwi

Funkcja wezwań szpitalnych:
Funkcja jazd szpitalnych: (funkcja 
uprzywilejowana) 
Monitoring kabiny:
Kontrola dostępu:

karty zbliżeniowe 20 szt.
stacyjka kluczykowa 20 szt.

(kamera antywandalowa + rejestrator montowany poza szybem), 
w sygnalizacji przystankowej lub w panelu dyspozycji (np. karta magnetyczna lub szyfrator)

Opcje dodatkowe

Model kabiny:
Wymiary  (szer. x. gł. x wys.):
Dojścia:
Wykończenie paneli:
Podłoga:
Sufit: 
Oświetlenie:
Lustro: 
Poręcz:
Panel dyspozycji/wykonanie:
            Wyposażenie:

Przyciski:  
Przycisk przystanku podstawowego:
Pozostałe przyciski:

Łączność  z serwisem:

Wyświetlacz TFT 7 - wyświetla funkcje:

okrągłe, antywandalowe z grafiką braille’a
oznaczony „pierścieniem” w kolorze zielonym
•   otwierania 
•   zamykania drzwi
•   alarmu, wentylatora
w oparciu o moduł GSM

•   strzałki kierunku jazdy
•   wyświetlacz pięter
•   numer ewidencyjny
•   przeciążenie kabiny
•   jazda pożarowa
•   awaria windy
•   ikony połączenia z serwisem
•   numer telefonu serwisowego
•   oświetlenie awaryjne

RAL standard
1100 x 1850 x 2100  [mm]
jedno, kabina nieprzelotowa
RAL7032
wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, trudnopalna, 4540
ST1, stal nierdzewna
energooszczędne LED
L1 umieszczone na tylnej ścianie
okrągła stal nierdzewna, tylna  ściana
PD szkło ⅔ hartowane lakierowane na kolor czarny

Wentylacja kabiny:
Cokoły dolne:

mechaniczna i grawitacyjna
stal nierdzewna

Kabina

�







1. Szyb musi być zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w z dnia  

 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002. nr 75 poz.690) wraz z aktami zmieniającymi w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać  

 budynki i ich usytuowanie.

2. Każdy szyb powinien być całkowicie obudowany stałymi ścianami, podłogami oraz stropem. Dopuszczalne są tylko otwory na:

 a) drzwi przystankowe,

 b) drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne, 

 c) dla odprowadzania gazów i dymu w przypadku pożaru,

 d) wentylacyjne. 

3. Dopuszczalne odchyłki powierzchni ścian szybu (tylko na zewnątrz) nie powinny przekraczać +10 mm dla ścian z drzwiami i +20 mm dla ścian  

 pozostałych.

4. Wszystkie wymiary szybów podane na rysunkach zestawieniowych są wymiarami minimalnymi. W przypadku szybów o wysokości przekraczają 

 cych 30 m zaleca się zwiększyć szerokość i głębokość szybu o 50 mm (zwiększenie głębokości szybu nie dotyczy dźwigów z kabiną przelotową  

 180°).  

5. Szyb nie powinien znajdować się ponad pomieszczeniami, które są dostępne dla  ludzi. W przypadku gdy nie można zrealizować tego   

 postanowienia należy zaprojektować specjalne wykonanie dźwigu.  

6. Konstrukcja szybu powinna przenosić obciążenia pochodzące od: 

 a) zespołu napędowego oraz prowadnic, 

 b) działania zderzaków, chwytaczy,

 c) nierównomiernego obciążenia kabiny.

 Wartości obciążeń dna oraz ścian szybu podane są na rysunku zestawieniowym.

7. Ściany, podłoga i strop szybu powinny: 

 a) być wykonane z trwałych i niepalnych materiałów oraz nie sprzyjających osiadaniu i emitowaniu kurzu, 

 b) być pomalowane farbami nie sprzyjającymi osiadaniu i emitowaniu kurzu zlecany kolor: biały, 

 c) mieć wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, 

 d) nie mogą posiadać uskoków.

8. Zaleca się wykonanie ścian szybu z betonu zbrojonego klasy min. B25 o grubości co najmniej 150 mm. Ponad to dolna cześć szybu, poniżej  

 poziomu gruntu należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8. Zastosowanie materiału o gorszych właściwościach wytrzymałościowych musi  

 być uzgodnione z wykonawcą dźwigu. 

9. Każda ściana szybu składająca się z drzwi przystankowych, ścian lub elementów ścian, które znajdują się od strony wejść do kabiny, musi  

 tworzyć na całej szerokości wejścia do kabiny jednolitą powierzchnię, z wyjątkiem niezbędnego prześwitu przy drzwiach.

10. Dno podszybia powinno być gładkie i poziome, z wyjątkiem urządzeń odwadniających. 

11. Szyb powinien być odpowiednio wentylowany.  Do wentylacji nie mogą być używane pomieszczenia nie należące do dźwigu.  Odpowiedzialność  

 za projekt wentylacji szybu windowego spoczywa na projektancie/architekcie budynku. Zalecenia producenta dźwigu: w nadszybiu powinny być  

 przewidziane otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym, wynoszącym 1% przekroju poprzecznego szybu, które powinny być  

 wyprowadzone bezpośrednio na zewnątrz.

12. W szybie musi być zapewniona temperatura w zakresie od + 5°C do + 40°C. Projekt, wykonanie ogrzewania/ klimatyzacji nie należy do   

 Wykonawcy dźwigu.

13. Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu. Urządzenia (przewody elektryczne, rurociągi jak również inne części i instalacje), które nie należą do  

 dźwigu, nie mogą być zainstalowane w szybie. Dopuszczalne jest instalowanie urządzeń do ogrzewania szybu, z wyjątkiem ogrzewania za  

 pomocą gorącej wody lub pary.

14. W nadszybiu dźwigu należy zainstalować haki montażowe. Ich nośność, usytuowanie pokazane są na rysunkach zestawieniowych konkretnego  

 dźwigu. 

15. Obszar przed szafą sterową (min. 700 x 800 mm) montowaną na najwyższym przystanku musi być wolny od zabudowań oraz musi być   

 oświetlony tak, by natężenie oświetlenia wynosiło nie mniej niż 200 lx na poziomie podłogi przed szafą sterową. 

16. Na czas montażu dźwigu na zewnątrz szybu należy zainstalować: otwierane zabezpieczenie otworów drzwiowych tzw. szlabany na   

 wysokościach:  góra szlabanu 110 i 60. Dodatkowo otwór drzwiowy należy zabezpieczyć cokołem od poziomu posadzki do min. 10 cm. 

17. Wszystkie obróbki budowlano-malarskie w obrębie drzwi przystankowych i szafy sterowej (w tym np. położenie ostatniego rzędu płytek przy  

 progu drzwi przystankowych) wykonuje się po montażu dźwigu. 

UWAGA:  

•   NALEŻY ZAPEWNIĆ SWOBODNĄ DROGĘ TRANSPORTU PROWADNIC (5M) DO SZYBU ORAZ WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH.

•   WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI, UWAGI, NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ W WYKONAWCĄ DŹWIGU I/LUB PROJEKTANTEM.  

•   ZA KOSZTY I REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ WSZYSTKICH PUNKTÓW Z WYTYCZNYCH ODPOWIADA INWESTOR.

•   WYTYCZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM DANEGO DŹWIGU. 

WYTYCZNE BUDOWLANE DLA DŹWIGÓW 
ELEKTRYCZYCH BEZ MASZYNOWNI DEBM  

I. INSTALACJE DO DŹWIGU (WSZYSTKIE INSTALACJE  DOPROWADZIĆ Z ZAPASEM  3 m.  DO MIEJSCA ZGODNIE Z RYSUNKAMI   

 ZESTAWIENIOWYMI DŹWIGU). 

1. Do zasilania dźwigu konieczne doprowadzenie linii zasilających:

 a) pięcioprzewodowej 400 V do zasilania głównego o przekroju i zabezpieczeniu podanym na rysunku zestawieniowym,

2.  Instalacja na potrzeby systemu komunikacji awaryjnej (do wybrania jedno z rozwiązań):

 a) niezależną, aktywną linię telefoniczną umożliwiającą wykonywanie połączeń telefonicznych w dowolnym momencie podczas   

      eksploatacji dźwigu lub,

 b) zakup modułu GSM u dostawcy dźwigu i zabezpieczenie jednej aktywnej karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń    

      telefonicznych w dowolnym momencie podczas eksploatacji dźwigu.

 Uwaga: Nawiązanie połączenia przy użyciu systemu komunikacji awaryjnej będzie możliwe tylko w przypadku awarii dźwigu i tylko z  

 zaprogramowanym numerem serwisu dźwigowego. 

3. Instalacja do zjazdu pożarowego windy - sprzężenie z instalacją p. poż. (opcja – decyduje Straż Pożarna i/lub specjalista ds. p.poż.) .

 Należy zapewnić połączenie elektryczne pomiędzy centralą sterującą systemem pożarowym, a aparaturą dźwigu (przekrój oraz sygnał   

 aktywujący zjazd pożarowy podanym jest na rysunku zestawieniowym).

 Zasada działania: Po rozwarciu  styków  w centrali  p. poż. „zaciski  NC”  dźwig  wykonuje cykl jazdy pożarowej  tj. przestaje realizować   

 dotychczas zadane dyspozycje/wezwania, dojeżdża do przystanku ewakuacyjnego otwiera i blokuje drzwi. 

 Powrót do normalnej pracy: po ponownym zwarciu wcześniej rozwartych styków (zmiana stanu z NO-NC) winda automatycznie wykonuje  

 powrót do pracy normalnej.

 Uwaga:  Dźwig nie może służyć jako droga ewakuacyjna w czasie pożaru. Warunkiem wykonania cyklu jazdy pożarowej jest   

 podtrzymanie zasilania głównego !!!  

4. Instalacja do klapy dymowej w szybie dźwigowych (opcja – niezalecane).

 Usytuowanie klapy dymowej w szybie windowym jest nie zalecane – wymaga: indywidualnego uzgodnienia z jednostką    

 notyfikowaną oraz dostawcą dźwigu, zainstalowania dodatkowych aparatów, sprzężenia systemu sterowania klapą dymową ze   

 sterowania dźwigiem.   

 Warunki jakie należy spełnić przy zastosowaniu klapy dymowej w szybie dźwigowym:

 a) klapa dymowa nie może być otwarta podczas jazdy dźwigu,

 b) otwarcie klapy dymowej nie może być zainicjowane podczas jazdy dźwigu,

 c) otwarcie klapy dymowej nie może powodować zagrożenia dla osób i  urządzeń znajdujących się w szybie (m. in.    

      przedostawania się ciał obcych, opadów atmosferycznych z zewnątrz itp.),

 d) przy otwartej klapie dymowej dźwig nie może ruszyć. 

 W celu spełnienia warunków określonych w punkcie a, b, d należy sprężyć sterowanie dźwigu (wykonanie specjalne) ze sterowaniem   

 centrali p.poż. oraz zainstalować dodatkowe aparaty m.in.:  kontakt otwarcia klapy. 

II. INSTALACJE DO WYKONANIA W SZYBIE DŹWIGOWYM PRZED MONTAŻEM DŹWIGU. 

1. Szyb musi być oświetlony tak aby natężenie światła było większe niż 50 lx w dowolnym punkcie, a przy zespole napędowym większe niż  

 200 lx (pomiar wykonujemy biorąc pod uwagę krytyczne warunki)-do wyboru jedno rozwiązanie: 

 a) zainstalować oprawy podwójne oprawy świetlówkowe z osłonami 2 x 36W: pierwsza początek max 450 mm od dna szybu,    

     kolejne najdalej co 2500 mm z tym, że ostatnia nie dalej niż 450 mm do stropu szybu. Usytuowaniem lamp nie może kolidować   

     z osprzętem mechanicznym dźwigu – w tym celu należy uzgodnić ich rozmieszczenie w pionie i poziomie z dostawcą dźwigu –   

     indywidualnie dla każdego projektu. Instalację do lamp doprowadzić do miejsca w którym będzie usytuowana szafa sterowa   

     (najwyższy przystanek) z zapasem 5 m.  

 b) lub zakup oświetlenia LED-owego dedykowanego do szybów windowych wraz z montażem u dostawcy urządzenia.

2. Do podszybia należy doprowadzić bednarkę uziemiającą z zapasem 3m. 

3. W celu umożliwienia montażu dźwigu należy zainstalować tablicę w klasie ochrony min. IP 44 na najwyższym przystanku obok   

 otworu drzwiowego wyposażoną w:

 a) gniazdo 230 V, 

 b) gniazdo 16 A 3P+Z+N lub 32 A 3P+Z+N 400 V: 5 x 4 mm2 o zabezpieczeniu C 25 A.

III. OŚWIETLENIE STREFY PRZED DRZWIAMI PRZYSTANKOWYMI.

Obszar przez każdymi drzwiami przystankowymi musi być oświetlony tak aby natężenie światła było większe niż 50 lx mierzone w dowolnym punkcie. 

Spełnienie w/w konieczne jest do uruchomienia dźwigu do eksploatacji. 

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

WYTYCZNE BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE                  

DLA DŹWIGÓW ELEKTRYCZNYCH                                

BEZ MASZYNOWNI DEBM 
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Założenia:   PN-EN 81-20 

Opracował:    Krzysztof Kasperowski


