Produkty

Dźwigi od CHMIELEWSKIEGO
EWIT

Firma CHMIELEWSKI-DŹWIGI to producent wind i dźwigów. Zakład zajmuje się zarówno produkcją całych dźwigów, jak i poszczególnych komponentów dźwigowych. W ofercie znajdują się dźwigi osobowe, towarowe oraz
specjalne. Wytwarzane przez firmę urządzenia wykonywane są zgodnie
z wymaganymi standardami.

Komponenty
Wśród oferowanych komponentów dźwigów znajdują się aparatury sterowe, kabiny,
ramy kabinowe, ramy przeciwwagi, wsporniki, prowadnice, wciągarki, zestawy hydrauliki
itp. Zakład produkcyjny z doświadczoną kadrą, zespołem konstruktorów i nowoczesnym
parkiem maszynowym umożliwia kontrolę
nad całym procesem wytwarzania i zapewnia jakość przy zachowaniu korzystnej ceny.

Sterowania
Aparatury sterowe są oparte na łatwym i szybkim w montażu i konfiguracji systemie mikroprocesorowym. Sterowanie opiera się na nowoczesnym sterowniku spełniającym wszystkie
wymagania i normy. Instalacja sterowania jest
prefabrykowana, co pozwala na wygodną pracę
montażystów. Mikroprocesorowy system sterowania jest przeznaczony do sterowania dźwigami elektrycznymi i hydraulicznym również
z niestandardowym nadszybiem i podszybiem.
System może być z powodzeniem stosowany
zarówno do dźwigów z maszynownią, jak i bez
maszynowni. Sterowanie skonstruowanie jest
w oparciu o najnowsze osiągnięcia technolo-

giczne z podzespołów zapewniających wysoki
poziom bezpieczeństwa, zaawansowane opcje
oszczędzania energii oraz komfortową eksploatację i funkcjonalność m. in.:
• wiele poziomów zabezpieczenia obwodów
cały czas monitorujących pracę dźwigu,
• system posiada dwukierunkowy system komunikacji kabiny z konsultantem,
• podzespoły o obniżonym zapotrzebowaniu na energię umożliwiające ekologiczną
i tanią eksploatację,
• tryby uśpienia dźwigu pozwalające na
oszczędności energetyczne, zapewniając
jednocześnie szybkość działania,
• system zdalnej diagnostyki i zmiany parametrów dźwigu zapewnia najszybszą
możliwą pomoc w przypadku problemów,
w każdej chwili umożliwiając serwisowi dostęp do windy,
• system zjazdu awaryjnego.
System sterowania nie wymaga dekoderów,
a części i podzespoły są ogólnie dostępne
i przystępne cenowo, zapewniając niskie
koszty eksploatacji i możliwość swobodnego
wyboru konserwatora.

Firma
Przedsiębiorstwo posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
Firma CHMIELEWSKI-DŹWIGI dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować wyroby końcowe bez zarysowań, z estetycznymi i równomiernymi wzorami. Indywidualne podejście
do każdego zlecenia to gwarancja rozwiązań
dopasowanych do potrzeb klientów, zaś
technologie projektowania pozwalają na
optymalizację parametrów wytwarzanych
dźwigów, co w efekcie poprawia komfort
i ekonomię użytkowania np. dzięki lepszemu
wykorzystaniu przestrzeni szybu.
Zapasy potrzebnych surowców przechowywane w magazynie firmy CHMIELEWSKI
pozwalają na szybką i terminową realizację
zleceń.
Firma CHMIELEWSKI-DŹWIGI to nie tylko dostawca urządzeń dźwigowych do różnych typów budynków, to również doradca, mający
ponad 50-cio letnie doświadczenie na rynku
dźwigowym.

www.chmielewski-windy.pl

