
Podczas modernizacji dŸwigów z ruchomym progiem montowana jest kabina z drzwiami

automatycznymi. Aby unikn¹æ prac budowlanych zwi¹zanych z wyburzaniem czo³owych œcian

szybu drzwi automatyczne montowane s¹ w przestrzeni szybu, co w konsekwencji powoduje

znaczne zmniejszenie g³êbokoœci kabiny. Utrudnia to (a w szczególnych przypadkach mo¿e

wrêcz uniemo¿liwiæ) korzystanie z windy osobom niepe³nosprawnym, osobom z wózkami

dzieciêcymi czy te¿ osobom przewo¿¹cym przedmioty gabarytowe (np. rowery).

Firma nasza opracowa³a nowatorskie i unikalne na rynku europejskim rozwi¹zanie

pozwalaj¹ce zachowaæ dotychczasow¹ g³êbokoœæ kabiny bez koniecznoœci wyburzania œcian

szybu. Osi¹gamy to dziêki specjalnej konstrukcji przeciwwagi. Przeciwwaga wykonana jest ze

smuk³ych elementów stalowych.  Jej cena nie odbiega znacz¹co od ceny tradycyjnej

przeciwwagi.  Jest ona skrêcana  z poszczególnych elementów podczas prac monta¿owych. 

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ poszerzenia kabiny. Mo¿na to uzyskaæ poprzez zastosowanie

nowych wsporników prowadnic kabinowych (przy pozostawieniu samych prowadnic).

Na za³¹czonych rysunkach przedstawione s¹ efekty modernizacji klasycznej i proponowanej

przez nasz¹ firmê w dŸwigu ODA dla szybu 1700 mm x 1400 mm.
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Stan przed modernizacj¹ - wymiary

istniej¹cej kabiny z ruchomym progiem

1300 mm x 950 mm.

Typowe rozwi¹zanie stosowane przy

modernizacji dŸwigów ODA. Kabina po

modernizacji ma zmniejszon¹ g³êbokoœæ do

1160 mm przy niezmienionej szerokoœci

950 mm.



Rozwi¹zanie z zastosowaniem nowej

przeciwwagi naszej konstrukcji.

G³êbokoœæ kabiny po modernizacji

pozostaje niezmieniona (1300 mm !!)

pomimo umieszczenia drzwi

automatycznych w przestrzeni szybu.

W przypadku zachowania starego

kotwienia prowadnic, szerokoœæ kabiny -

podobnie jak w typowej modernizacji  -

równie¿ nie ulega zmianie (950 mm). W

takim przypadku mo¿liwe jest zastosowanie

drzwi automatycznych teleskopowych,

dwupanelowych o szerokoœci jedynie

750 mm. Chocia¿ prace budowlano -

monta¿owe ograniczone s¹ do minimum

(nie przestawiamy prowadnic tylko je

pionujemy) nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ze

wzglêdu na maksymalne  wykorzystanie

szerokoœci szybu konieczne jest wykonanie

precyzyjnych pomiarów szybu na ca³ej jego

wysokoœci, aby upewniæ siê czy

rozwi¹zanie to bêdzie mo¿liwe w

konkretnym obiekcie.

Rozwi¹zanie, w którym dodatkowo

uzyskujemy zwiêkszenie szerokoœci

kabiny do 1100 mm poprzez

zastosowanie nowych wsporników

prowadnic . W takim przypadku mo¿liwe

jest zastosowanie szerszych drzwi -

teleskopowych, dwupanelowych 800 mm.

W tym przypadku, wymagaj¹cym

wprawdzie przestawienia prowadnic,

unikamy rozkuwania przednich œcian szybu,

a wymiary kabiny po modernizacji 1300 mm

x 1100 mm z drzwiami 800 mm zapewni¹

du¿y komfort u¿ytkownikom.

Wykonanie modernizacji dŸwigu ODA z zastosowaniem nowej przeciwwagi  nie wymaga

¿adnych kosztownych czy te¿ uci¹¿liwych prac budowlanych. Konieczne jest jedynie

przesuniêcie otworu na liny przeciwwagi o ok. 70 mm w kierunku tylnej œciany szybu (otwory na

linkê ogranicznika prêdkoœci przesuwane s¹ podobnie jak w typowej modernizacji). Belki noœne

wraz ze s³upkami betonowymi oraz otwory na liny kabinowe pozostaj¹ bez zmian.

Proponowane rozwi¹zania zosta³y przez

nas opracowane i wdro¿one do produkcji.

Podzespo³y do modernizacji dŸwigu ODA z

wykorzystaniem idei nowej przeciwwagi

mog¹ byæ dostarczone przez nasz¹ firmê w

standardowym terminie realizacji

zamówieñ.


