Технічна специфікація ліфта у житлових кварталах гуртожитку ПТУ №15, (проспект Юності) м.
Вінниця, Вінницька область & гуртожитку №4 «Центр технічної освіти», (вул. Стрілецька) м.
Вінниця, Вінницька область, за проектом УВКБ ООН

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Комлектація 220
1

ВИД ЛІФТА

2

ВАНТАЖОПІДЕМНІСТЬ

3

ШВИДКІСТЬ

4

ЗУПИНКИ

5

ХІД (висота підйому, мм.)

6

ШАХТА

Електричний пасажирський з МП
450
1 м/сек
5
20000

ширина х глибина (мм)

1700х1720

приямок / верхній поверх
(мм)
7

1200/3900

МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ

з МП

розміщення
8

ПРИВІД

Акиш (Туреччина або аналоговий) редукторна з частотним регулюванням швидкості

УПРАВЛІННЯ

Селективне збірне вниз

9
10

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
ДЛЯ ЛЕБІДКИ

Виробник ARKEL,
Модель Ar Code (або аналоговий)

СТАНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ХАС
11

10

Виробництво HAS
ELEVATOR Туреччина

ШАХТНІ ДВЕРІ
тип
розміри

Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина (або
аналоговий)
Автоматичне
700Х2000

Виконання

1-5 й поверх нержавіюча сталь

11

ДВЕРІ КАБІНИ

Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина(або аналоговий)
З частотним регулятором, мотор привода дверей DUNKER (Німеччина або аналоговий)

тип
розміри (мм)

Автоматична центрального відкриття
700х2000

виконання
12

Нержавіюча сталь
Модель 220
Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина (або аналоговий)

КАБІНА ВИКОНАННЯ

1100х1100х2180

розміри: ширина х глибина х
висота (мм)

стінки

Нержавіюча сталь

Підлога
стеля
освітлення
дзеркало
поручень
інші

Антивандальне ПВХ
Нержавіюча сталь
Приховане, в стелі кабіни
1/2 площі задньої стінки кабіни
Нержавіюча сталь InoxSatine
Інтерком, пристрій контролю перевантаження

Колона з постом

13

управління на всю висоту кабіни
на вибір замовника,
Виробництво
Туреччина

основа поста

Нержавіюча сталь InoxSatine

кнопки

14

15

Круглі з підсвічуванням

Панель виклику
на вибір замовника Виробництво
Туреччина

панель

Нержавіюча сталь InoxSatine

кнопки

Круглі з підсвічуванням

ІНДИКАЦІЯ
в кабіні

7-ми сегментний

на основний зупинці

7-ми сегментний

на поверхах

Безпека

Індикація поверховість

Фотозавіса на всю висоту
дверного отвору.
Виробник SANNY Китай (або
аналоговий)

Система «автоматичного звільнення пасажирів» при відсутності електроенергії.
Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина ((або аналоговий)
Плавний пуск і зупинка.
Економія електроенергії до 50% за рахунок частотного перетворювача швидкості.
Режим пожежа – входить в комплектацію.
*Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме:
матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними
органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та
стандарти України.
**Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом
УВКБ ООН.
***Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)

The technical specification of elevators for the dormitory of the Vocational School No. 15, Yunosti
Avenue 10/23, Vinnytsia, Vinnytsia Region & dormitory №4, the "Center for Technical Education",
(Streletskaya Street) Vinnytsia, Vinnytsia Region under the UNHCR project

SPECIFICATION
Equipment 220
1

TYPE OF ELEVATOR

2

LOAD CAPACITY

3

SPEED

4

STOPS

5

COURSE (lifting height, mm.)

6

MINE

Електричний пасажирський з МП
450
1 м/сек
5
20000

width x depth (mm)

1700х1720

pit / top floor
(mm)
7

1200/3900
з МП

MACHINE PREMISES
placement

8

OCCASION

Akish (Turkey or analog) reducer with frequency control of speed

MANAGEMENT

Selective team down

9
10

FREQUENCY CONVERTER FOR
WINCH

Manufacturer ARKEL,
Model Ar Code (or analog)

HASMANAGEMENT STATION
11

Production HAS ELEVATOR
Turkey
MINE DOORS

10

MINE DOORS

Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)

Type

Automatic

Size (mm)

700Х2000

Виконання

1 to 5 floors stainless steel

11

Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)
With frequency control, DUNKER door drive motor (Germany or analog)

CABIN DOORS
Type
Size (mm)

Automatic central opening
700х2000

Execution
12

Stainless Steel
Model 220
Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)

CABIN EXECUTION

1100х1100х2180

dimensions: width x depth x height
(mm)

walls

Floor

Stainless Steel

Vandal-proof PVC

ceiling

Stainless Steel

lighting

Hidden in the ceiling of the cabin

mirror

1/2 area of the rear wall of the cabin
Stainless steel InoxSatine

handrail
others

Intercom, overload control device

Column with a post
control over the entire height of the
cab
13

at the customer's choice,
Production Turkey

basis of the post

Stainless steel InoxSatine

buttons

14

Round with backlight

Call panel; at the choice of the
customer Production Turkey (or analog)

Stainless steel InoxSatine

Panel
buttens
15

Round with backlight

INDICATION
In cabin

7-segment
7-ми сегментний

At the main stop
On the floors

Safety

Indication of superficiality

Photo curtain for the entire height of
the doorway.
Manufacturer SANNY China (or
analog)

System of "automatic release of passengers" in the absence of electricity.
Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)
Smooth start and stop.
Energy savings of up to 50% due to the frequency converter.
Fire mode - included.
*WARNING! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works
(namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste);
documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all
work, must be performed under building codes and standards of Ukraine.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed upon in advance with
UNHCR technical staff.
*** All works must be performed in accordance with Ukrainian standards for construction works
(DBN, DSTU, etc.)

