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WYTYCZNE 

 

Dźwig został zaprojektowany dla środowiska normalnego pod względem zapylenia i wilgotności  

i nie może pracować na zewnątrz budynku, przy narażeniu na zjawiska atmosferyczne, jak również  

w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchowym. Dopuszczalny zakres temperatury w szybie  

i maszynowni to +5 ÷ +35°C. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

Przed przystąpieniem do montażu muszą być spełnione następujące warunki. 

a) gotowa maszynownia i szyb (otynkowane i wybiałkowane), 

b) otwory w szybie przygotowane do montażu drzwi szybowych, 

c) zapewnione suche, zamknięte na klucz, dostatecznie obszerne pomieszczenie do 

      przechowywania materiałów do montażu dźwigu. 

d) doprowadzona linia zasilania elektrycznego do dźwigu (wg instrukcji I12-009). 

 

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO NA MIEJSCU MONTAŻU (jeśli nie uzgodniono inaczej) 

 

Doprowadzenie zasilania elektrycznego, niezbędnego do pracy narzędzi elektrycznych oraz oświetlenia 

szybu, maszynowni, linowni, magazynu części dźwigowych i dojść do szybu. 

 

PRACE BUDOWLANE I ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM SZYBU DO MONTAŻU 

 

 Usytuowanie szybu w budynku oraz wykonanie ścian ze względu na obciążenie i budowę powinno 

odpowiadać wymaganiom prawa budowlanego (wykonanie z trwałych materiałów budowlanych nie 

sprzyjających osiadaniu i emitowaniu kurzu), oraz musi odpowiadać aktualnym przepisom 

bezpieczeństwa pożarowego 

  Szyb należy wykonać wg EN81-3 pkt 5.2.1 i 5.6.4. Zaleca się również wykonanie spadku w kierunku 

odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu wlewaniu się wody do szybu, 

 Wentylacje szybu i maszynowni wykonać wg przepisów budowlanych. 

 Odchyłki wykonania szybu: Ss-szerokość szybu+30, Gs-głębokość szybu+30. Dopuszcza się 

odchylenie od pionu wewnętrznych powierzchni ścian tylko na zewnątrz, przy czym wartość 

odchyłek dla ścian z drzwiami nie powinna przekraczać 10 mm,. a dla pozostałych ścian 30 mm. 

Wewnętrzne powierzchnie ścian szybu powinny być gładkie, bez wgłębień  

i występów. 

 Podszybie musi być zabezpieczone przed infiltracją wody. Płyta dna podszybia powinna przenieść 

obciążenie związane z pracą dźwigu. 

 Dla celów montażowych na poziomie najniższego przystanku ściana przednia szybu powinna 

pozostać niezabudowana na całej wysokości kondygnacji.  

 Oświetlenie na przystankach na poziomie podłogi powinno mieć natężenie min. 50 lux. 

 Szyb nie powinien znajdować się nad pomieszczeniami, które są dostępne dla ludzi. 

 Należy zapewnić konserwatorowi swobodny dostęp do maszynowni. Dojścia do maszynowni  

z drabiny o wysokości max. 3m.  

 Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy dźwigu. Inne urządzenia, takie jak przewody 

elektryczne, rurociągi itp. nie należące do dźwigu nie mogą być instalowane w szybie lub 

maszynowni. Dopuszcza się instalowanie urządzeń do ogrzewania szybu lub maszynowni, za 

wyjątkiem ogrzewania za pomocą gorącej wody lub pary. Urządzenia do obsługi i regulacji 

ogrzewania musza znajdować się poza szybem.  

 
 


