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Zabudowa tymczasowa kabin dźwigów
Firma REC Michalak Spółka Jawna przedstawia opinię wyrażoną przez Urząd Dozoru
Technicznego w sprawie wykonywania tymczasowych osłon kabin dźwigów na czas
remontów, przeprowadzek. Poniżej przedstawiono warunki, które muszą być spełnione:
1) Założenia:
a) zabudowa kabiny ma charakter tymczasowy
b) nie dopuszcza się zabudowy podłogi kabiny
c) nie dopuszcza się zabudowy sufitu i ścian kabiny, jeżeli występują w nich klapy lub
drzwi ewakuacyjne
d) dokonując zabudowy tymczasowej kabiny należy zweryfikować udźwig kabiny i
uwzględniając :
• masę zastosowanych materiałów użytych do zabudowy
• zmniejszenie jej powierzchni użytkowej, wykorzystując wymagania norm
PN-EN 81-1/2 pkt. 8.2 lub PN-EN 81-20 pkt. 5.4.2.
2) Materiały:
a) materiały użyte do wykonania zabudowy powinny być niepalne, a fakt ten
potwierdzony stosownym dokumentem zawierającym odniesienia odpowiednio
do norm EN 13501-1 lub EN 12600, o których mowa w PN-EN 81-20 pkt. 5.4.4.
b) wykonana zabudowa nie może zawierać ostrych krawędzi , ani elementów
stanowiących zagrożenie dla pasażerów kabiny
3) Montaż:
a) wszelkie prace dotyczące zabudowy kabiny powinny być wykonane pod
nadzorem konserwatora dźwigu
b) montaż musi być przeprowadzony w sposób niepowodujący trwałego
uszkodzenia kabiny
c) mocowanie elementów służących do zabudowy musi być pewne, stabilne i
wykluczać możliwość samoistnego oderwania się od ścian/sufitu kabiny
d) tymczasową zabudowę należy wykonać w taki sposób aby był zapewniony
swobodny dostęp do panelu/kasety dyspozycji, instrukcji, tabliczki znamionowej
(udźwig/ilość osób, nr fabryczny), środków komunikacji głosowej,
piętrowskazywacza, oświetlenia , oświetlenia awaryjnego kabiny, wentylacji, itp.
4) Dokumentowanie:
a) wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający wykonanie zabudowy, dokonany
przez konserwatora dźwigu
b) umieszczenie w kabinie dźwigu informacji zawierającej aktualny udźwig oraz ilość
osób
c) dokument (atest/certyfikat) dotyczący zastosowanych materiałów do zabudowy
d) oświadczenie eksploatującego (lub jego upoważnionego przedstawiciela) o:
• zapewnieniu stałej kontroli stanu technicznego zabudowy przez
eksploatującego
• świadomości poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w
przypadku wystąpienia uszczerbków w mieniu lub zdrowiu użytkowników
dźwigu spowodowanych w/w zabudową
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