DOPORUČENÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA REKONŠTRUKCIE ALEBO VÝMENY VÝŤAHOV V BYTOVÝCH
DOMOCH
TRAKČNÝ STROJ
-1
Dopravná rýchlosť [m.s ]
Počet jázd za hodinu
Umiestnenie
Požadované funkcie stroja
Bezpečnostné prvky
Statické prvky
ŠACHTA
STROJOVŇA – rozmery
Prívod prúdu do strojovňe
KABÍNA
VNÚTORNÉ STENY KABÍNY
Bezpečnostné prvky kabíny
KABÍNOVÉ DVERE

Synchrónny bez prevodový stroj
min. 1,0
180 – bez prídavného chladenia
V pôvodnej strojovni výťahu / výhodnejšie riešenie /
ručné odbrzdenie a ručný posuv
elektrická kontrola ručného rozbrzdenia
Zabezpečiť potrebné kroky súvisiace so zvýšenou nosnosťou výťahu a zvýšeným zatažením podlahy
strojovne.
Stavebne upraviť a vybieliť ,vyhotoviť osvetlenie a zásuvky v zmysle STN.
Upraviť prístup, poklop, madlo, vstupné dvere doplniť predpísaným zámkom. Previesť stavebné úpravy
(vybielenie, úprava podlahy v bezprašnom vyhotovení) Doplniť osvetlenie na predpísanú intezitu
Zabezpečiť výmenu prívodného káblu a hlavného vypínača tak aby to bolo v súlade STN / 5 žil. /.
Rozmer a nosnosť prispôsobená STN.
Vyhotovenie v protirezonančnej úprave, obklad stien kabíny podľa vzorkovníka v nehorľavom vyhotovení.
Zabezpečiť vetranie kabíny podľa normy.
Obojsmerné zachytávače, celoplošná elektronická závora, tenzometrické váženie zaťaženia kabíny
Automatické

Povrchová úprava dverí a portálov Brúsený nerez /doporučené alebo podľa výberu/.
Osvetlenie
Podlaha
Madlo a zrkadlo
ŠACHTOVÉ DVERE

Osvetlovacie telesá z dlhou životnosťou. Min.záruka 12 mesiacov. Napr.LED
Protišmiková.nehorľavá odolná proti opotrebeniu
ÁNO .V prípade požiadavky dvojité madlo / preprava osôb so sníženou pohyblivosťou /.
Automatické

Povrchová úprava dverí a portálov Podľa výberu (brúsený nerez,poplastovaný plech, nástrek) v prípade požiadavky bezzárubňové
RIADENIE
Regulácia pohonu
Dodatková výbava
TLAČIDLÁ V KABÍNE,
vyhotovenie
Funcie
VONKAJŠIE OVLÁDACIE
TLAČIDLÁ PRE VŠETKY
POSCHODIA
DOROZUMIEVACIE
ZARIADENIE

Mikroprocesorové, zber smerom dolu /doporučený /
Príprava pre možnosť monitorovania /doporučuje sa / a možnosť spojenia do spoločného riadenia
(DUPLEX), možnosť zapisovania histórie porúch.
Vektorová frekvenčná regulácia pohonu výťahu pre jemný rozbeh a dojazd.
Nudzový zjazd výťahu pri výpadku prúdu do najbližšej stanice a otvorenie dverí.
Brúsený nerez ,podsvietenie potvrdenia voľby s kontrastným rozlišením čísiel/ prípadne brailovo písmo /
Potvrdenie voľby v tlačidlách, núdzové osvetlenie, signalizácia preťaženia výťahu, tlačidlá otvárania a
zatvárania dverí, tlačidlo obojsmernej komunikácie (telefón) - GSM brána. Kĺučový ovládač (riadič).
Displej polohovej a smerovej signalizácie.
Nerezové vyhotovenie, potvrdenie voľby, smerová a polohová signalizácia, signalizácia výťahu v
poruchovom stave alebo servisnom režime. Núdzové osvetlenie
Tlačidlo telefón v kabíne aktivuje obojstrannú komunikáciu /napr. na GSM bránu - Easygate alebo
telefónnu linku /.
Stavebné úpravy dverných otvorov a podláh po osadení nových dverí
Rozbitie betónových základov pod stojom, protiváhy a nárazníkov v priehlbni.

POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ
PRÁCE

POŽIADAVKY NA
DOKUMENTÁCIU A
PREDPÍSANÉ SKÚŠKY

ZÁRUKY A INÉ POŽIADAVKY

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Zdroj: Cech výťahárov Slovenska

V prípade vyhotovenia čelných stien z plechu, vykonať stavebné a zámočnícke úpravy nosných prvkov,
výmena portálov alebo v prípadne požiadavky obloženie interiérovým obkladom.
V prípade že ohradenie výťahovej šachty nespĺňa podmienky v zmysle STN EN 81-1 alebo STN EN 8180, musí byť súčasťou cenovej ponuky aj stavebná úprava šachiet.
Predloženie predbežnej skrátenej technickej správy a dispozičného výkresu pre žiadosť na stavebné
povolenie, prípadne ohlasovaciu povinnosť v zmysle stavebného zákona. Vykonanie úradnej skúšky a
predloženie certifikátov o zhode zariadenia z Európskymi normami. Dodanie správy o odbornej skúške
vymeneného prívodu prúdu, osvetlenia šachty a strojovne. Súčasťou technickej dokumentácie pri
odovzdaní musia byť návody na údržbu, analýza bezpečnostných rizík a manuály pre jednotlivé
komponenty (pohon výťahu, frekvenčná regulácia, rozvádzač, váženie výťahu a pod. ) v rozsahu podľa
Vyhlášky 508 Zb.zák č.508/2009
Požadovaná záruka na pohyblivé časti min. 36 mesiacov a nepohyblivé časti 60 mesiacov. Zaučenie
pracovníkov servisného strediska /v prípade že serviss budú vykonávať pracovníci objednávateľa/.
Cenová ponuka musí obsahovať ocenenie všetkých nákladov a súvisiacich prác z výmenou výťahov na
klúč. Predloženie platobných podmienok, doby splatnosti faktúr a prípadnú možnosť financovania prác na
splátky.

