
Výtah s označením "A" 

Požadované parametry investorem 
Navrhované parametry výtahů 
dodavatelem 

Technická data 
výtahů     

Nosnost výtahů 630 KG,tj. 8 osob   

Jmenovitá rychlost min. 1m/s   

Hlučnost 
55 dc - 1m od  
,,strojovny,,   

Počet stanic/nástupišť: 3/3   

Označení stanic -1,0,1   

Výchozí nástupní stanice ,,0,,   

Pohon     

Typ výtahového stroje 
elektrický bezpřevodový 
výtahový stroj, trakční   

Umístění 
uvnitř výtahové šachty na 
rámu   

Zavěšení kabiny 
na nosných ocelových 
lanech nebo pásech   

Výkon max. 4 Kw   

Pohon dimenzovaný na  180 000 startů/rok   

Řízení     

rozvaděč výtahu 
mikroprocesorový řídící 
systém s frekvenčním 
řízením   

sběrné zařízení 
jednosměrné sběrné, 
směrem dolů   

Kabina     

Světlá šířka x hloubka x 
výška 

1100x1450x2200 mm 
  

Provedení  neprůchozí   

Kabinové dveře     

Typ 

automatické, 2 panelové, 
stranou suvné, vybavené 
bezpečnostním prvkem 
světelné clony   

Světlá šířka x výška 900x2100 mm   

Materiál křídel dveří nerez dekor   

Předotevírání 
automatických dveří v 
dveřním pásmu pro 
urychlení přepravy osob. 

  

  

Interiér kabiny     



Materiál stěn kabiny nerez dekor   

Materiál stěny u vstupu nerez dekor   

Podhledový strop vzor 
bodové osvětlení Led 
umístěné ve stropním 
podhledovém stropu   

Typ osvětlení Led diody   

Nastavitelné osvětlení 
kabiny 

osvětlení kabiny je řízeno 
automaticky - zapne se, 
je-li výtah přivolán a 
vypne se po 15 minutách. 
Jedna LED dioda zůstává 
svítit stále.   

Podlaha protiskluzové PVC   

Zrcadlo 
na 1/2 výšky zadní stěny - 
v šířce zadní stěny   

Madlo 
Nerez, zadní a 
dvoubočních stěnách   

Sedátko nerezové sklopné sedátko   

Ovladače a signalizace v 
kabině 

úprava antivandal 
  

  
digitální ukazatel polohy a 
směrové šipky   

  nouzové osvětlení   

  
nouzová signalizace 
ALARM   

  tlačítko otevření dveří   

  tlačítko zavření dveří   

  
tlačítko prodloužené 
volby otevření dveří   

  
tlačítko volby stanice, 
prosvětlovací s reliéfními 
znaky   

  akustický hlásič pater   

  Braillovo písmo   

  Indukční smyčka   

  
oboustranné 
dorozumívací zařízení 
napojené přes GSM bránu   

Funkce blokování 
přivolání plného výtahu 

funkce ignorování 
přivolání výtahu při plném 
zatížení   

Funkce vážení kabiny 

signalizace zvuková i 
optická při přetížení 
kabiny, Tenzometrické 
snímače zatížení   



Kamera 

bude provedena příprava 
pro kamerový systém 
(kabelový vývod a prostup 
kabeláže stěnami kabiny)   

Šachetní dveře     

Typ dveří 
automatické, 2 panelové, 
stranou suvné   

Provedení dveří nerez dekor   

Světlá výška 2 100 mm   

Světlá šířka vstupu 900 mm   

Požární odolnost EW 15 DP 1   

Signalizace ve 
stanicích 

  
  

Výchozí stanice 
digitální polohová a 
signalizace příštího směru 
jízdy   

Ostatní stanice 
digitální polohová a 
signalizace příštího směru 
jízdy   

Tlačítka volby 
prosvětlovací provedení 
kov, antivandal   

Klíčkový ovladač 
ovládání funkce výtahu 
při požáru dle ČSN EN 81-
73   

Braillovo písmo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtah s označením "B" 

Požadované parametry investorem 
Navrhované parametry výtahů 
dodavatelem 

Technická data 
výtahů     

Nosnost výtahů 1150 KG,tj. 15 osob   

Jmenovitá rychlost min. 1m/s   

Hlučnost 
55 dc - 1m od  
,,strojovny,,   

Počet stanic/nástupišť: 3/3   

Označení stanic -1,0,1   

Výchozí nástupní stanice ,,0,,   

Pohon     

Typ výtahového stroje 
elektrický bezpřevodový 
výtahový stroj, trakční   

Umístění 
uvnitř výtahové šachty na 
rámu   

Zavěšení kabiny 
na nosných ocelových 
lanech nebo pásech   

Výkon max. 7 Kw   

Pohon dimenzovaný na  180 000 startů/rok   

Řízení     

rozvaděč výtahu 
mikroprocesorový řídící 
systém s frekvenčním 
řízením   

sběrné zařízení 
jednosměrné sběrné, 
směrem dolů   

Kabina     

Světlá šířka x hloubka x 
výška 

1300x2000x2200 mm 
  

Provedení  neprůchozí   

Kabinové dveře     

Typ 

automatické, 2 panelové, 
stranou suvné, vybavené 
bezpečnostním prvkem 
světelné clony   

Světlá šířka x výška 900x2100 mm   

Materiál křídel dveří nerez dekor   

Předotevírání 
automatických dveří v 
dveřním pásmu pro 
urychlení přepravy osob. 

  

  

Interiér kabiny     



Materiál stěn kabiny nerez dekor   

Materiál stěny u vstupu nerez dekor   

Podhledový strop vzor 
bodové osvětlení Led 
umístěné ve stropním 
podhledovém stropu   

Typ osvětlení Led diody   

Nastavitelné osvětlení 
kabiny 

osvětlení kabiny je řízeno 
automaticky - zapne se, 
je-li výtah přivolán a 
vypne se po 15 minutách. 
Jedna LED dioda zůstává 
svítit stále.   

Podlaha protiskluzové PVC   

Zrcadlo 
na 1/2 výšky zadní stěny - 
v šířce zadní stěny   

Madlo 
Nerez, zadní a 
dvoubočních stěnách   

Sedátko nerezové sklopné sedátko   

Ovladače a signalizace v 
kabině 

úprava antivandal 
  

  
digitální ukazatel polohy a 
směrové šipky   

  nouzové osvětlení   

  
nouzová signalizace 
ALARM   

  tlačítko otevření dveří   

  tlačítko zavření dveří   

  
tlačítko prodloužené 
volby otevření dveří   

  
tlačítko volby stanice, 
prosvětlovací s reliéfními 
znaky   

  akustický hlásič pater   

  Braillovo písmo   

  Indukční smyčka   

  
oboustranné 
dorozumívací zařízení 
napojené přes GSM bránu   

Funkce blokování 
přivolání plného výtahu 

funkce ignorování 
přivolání výtahu při plném 
zatížení   

Funkce vážení kabiny 

signalizace zvuková i 
optická při přetížení 
kabiny, Tenzometrické 
snímače zatížení   



Kamera 

bude provedena příprava 
pro kamerový systém 
(kabelový vývod a prostup 
kabeláže stěnami kabiny)   

Šachetní dveře     

Typ dveří 
automatické, 2 panelové, 
stranou suvné   

Provedení dveří nerez dekor   

Světlá výška 2 100 mm   

Světlá šířka vstupu 900 mm   

Požární odolnost EW 15 DP 1   

Signalizace ve 
stanicích 

  
  

Výchozí stanice 
digitální polohová a 
signalizace příštího směru 
jízdy   

Ostatní stanice 
digitální polohová a 
signalizace příštího směru 
jízdy   

Tlačítka volby 
prosvětlovací provedení 
kov, antivandal   

Klíčkový ovladač 
ovládání funkce výtahu 
při požáru dle ČSN EN 81-
73   

Braillovo písmo     

 


