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Kravspecifikation – elevatorer Regionshospitalet Randers
Delvis modernisering af 4–gruppen i bygning Øst – elevator 111 og
elevator 110 - fabrikat Siemens årgang 1983. Elevatorerne forsyner 6
etager. Elevatorerne er dimensioneret til 1200 kg.
Demontering omfatter:
Demontering af eksisterende styringer – motor/gear – bæretove,
trykpaneler/retningsvisere – installationer i elevatorstole, maskinrum
og skakte. Afdrejning og tilpasning af eksisterende tov – skiver (top hjul).
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Moderniseringen omfatter:

Journalnr.
Ref.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 stk. nye styringer
2 stk. nye motorer.
2 stk. vejeceller for maks. last og gulvfølere for senge.
Gruppestyring for 3 elevatorer til 109 – 110 – 111.
2 stk. ny installation i skakte.
Nye installationer i maskinrum.
2 stk. betjeningspaneler tilpasset nuværende funktioner.
Etagetryk – 1 på hver etage med lys og lyd.
2 stk. kupédør i rustfri udførelse 1200x2200 inkl. dørmaskine
12 stk. etage - døre 2200x1200 i rustfri udførelse inkl.
tilpasninger.
2 stk. lys - tæpper 2 D for elevator 109 – 110 – 111.
2 stk. hastighedsvagt.
2 stk. ny beklædning af elevatorstolene.
2 stk. ny belysning i elevatorstolene – som LED - slukket når
elevatoren ikke er i brug.
Ambulancekald til alle elevatorerne.

Elevatorerne skal:
•
•

•

Leveres med hastighedsvagt og automatisk regulering af stop
nøjagtighed.
tilsluttes eksisterende CTS–anlæg firma TAC med fejl, antal
kørsler og meddelelser – alle omkostninger medregnes i
leverancen.
Være forberedt til adgangskontrol.
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Dokumentation:
Leverancen skal omfatte overensstemmelses-erklæring,
brugsanvisning, risikovurdering, el-dokumentation, eksisterende
fejlfindingsinstrukser, manualer, reservedelskatalog, sagsspecifikke
tegninger, arrangementstegninger og lignende samt
vedligeholdelsesvejledning.
Alle bruger-, vedligeholdelses-, driftsvejledninger og ovenstående
dokumentation skal være på dansk sprog.
Alle AT–godkendelser og aftaler skal indeholdes og aftales af
leverandøren.
Udskiftningen kan kun ske på én elevator af gangen.
Leverandøren skal gøre sig bekendt med eksisterende forhold inden
tilbudsafgivelsen.
Leveringsbetingelser:
Leveringen skal ske i henhold til AB92.
Leverandøren opfordres til ikke at lægge egne salgs- og
leveringsbetingelser ved tilbuddet, da disse typisk vil gøre tilbuddet
ukonditionsmæssigt og derfor medføre afvisning af tilbuddet.

Bilag: tegning 01.2.04 – tilbudsliste.
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