
Zadání 

 

 

1kus - Výtah 1600kg evakuační v sekci B  5/5stanic 

 

Cena bude obsahovat: 

Výrobu a montáž zařízení 

Demontáž a likvidace původní technologie 

Dopravu na stavbu 

Odvoz a ekologická likvidace obalů 

Zednické práce, začištění špalet. 

Zámečnické práce 

Natěračské práce – nátěry technologie v šachtě 

Lešení pro montáž výtahu 

Zřízení staveniště 

Uvedení výtahu do provozu, provedení funkčních zkoušek! 

Předání veškeré technické dokumentace 

revizi a zhodnocení stávajícího elektrického přívodu 

Závěrečnou inspekční zprávu bez nalezených neshod ovlivňujících bezpečnost provozu 

výtahu a provozních rizik    

 

 

Cena nebude obsahovat: 

nový přívod elektrického napětí, nouzový zdroj 

 

 

Požadavky 
Evakuační lůžkový trakční výtah 1600kg 

Nosnost 1600kg 

Rychlost 1 m.s-1 

Výtahový pohon Lanový trakční stroj o výkonu 11kW 

Rozvaděč/signalizace 

Elektrický mikroprocesorově řízený, signalizace světelná a akustická 

POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů 

Zdvih cca 13,8m 

Šachta Původní betonová 

Počet stanic/nástupišť počet stanic – 5 pater 

Kabina 

Kovová nová neprůchozí kabina s rozměry 1400x2500x2100mm 

Stěny v provedení lakovaném dle vzorníku RAL, 

okopové lišty, přirozená ventilace kabiny 

Strojovna Umístěná nad výtahovou šachtou. 

Kabinové dveře 

1x nové automatické teleskopické 1100x2000mm zabezpečené proti 

otevření, frekvenčně řízené 

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL 

Šachetní dveře 

5x nové automatické teleskopické 1100x2000mm zabezpečené proti 

otevření. Dveře se standardně dodávají bez požární odolnosti. 

V případě požadavku na požární odolnost lze dodat dveře včetně 



požární certifikace až EW60 

Barva dveří dle výběru zákazníka a vzorníku RAL 

Příslušenství Protiskluzová šedá podlaha ALTRO, GSM brána, Zrcadla na zadní stěně 

kabiny, nerezové madlo, led-diodové osvětlení, nouzové osvětlení v ovl. 

Evakuační režim Výtah je vybaven evakuačním režimem a napojen na nouzový zdroj. 

Nouzový zdroj a přívod napětí není součásti dodávky výtahu 

 

 

Parametry výtahu a příslušenství 
Stručný popis 

o Kabina s nosností 1600 kg (1000kg). Kabina v moderním 

provedení s LED osvětlením, integrované madlo, stěny 

z ocelového plechu v barvě dle přání zákazníka, zrcadlo, 

protiskluzová podlaha 

o Kabinový ovládací panel v nerezovém provedení s GSM bránou 

(nouzové přivolání vyproštění), zvukový hlásič pater, 

integrovaný display se zobrazením pozice v patře, směru jízdy, 

případně poruch, nebo přetížení. 

o Tlačítka ovladače a přivolávačů v nerezovém provedení 

odpovídající odolnosti proti vandalismu 

o Na přivolávačích umístěno brailovo písmo 

Rozvaděč výtahu-Mikroprocesorový rozvaděč 

 
Výtahové dveře 
Automatické výtahové dveře 

Automatické šachetní i kabinové dveře od předních evropských výrobců 

otevírající se plně na stranu. Zabezpečené proti otevření frekvenčně řízené. 

Šíře dveří 900mm,a 1100mm je dle vyhlášky 398/2009 Sb vhodná pro 

osoby se sníženou pohyblivostí. Dveře  s požární 

odolností dle přiloženého požárně bezpečnostního řešení - PBŘ. 

 

 


