
P ř e d á v a c í p r o t o k o l

Dne 21. 12. 2000 bylo předáno podíe smlouvy č. 04/2000 ze dne 2. 6. 2000 dílo včetně technické
dokumentace osobního výtahu typu OTKN 320/0,63 v.č. 1562/00 umístěného v obytném domě na
Holasické úl. č. 10 v Opavě.

Technická dokumentace obsahuje:

1. Inspekční certifikát o shodě výtahu ITI TŮV Ostrava ev. č. 0597/70/00/BT/IC/L.
2. Inspekční zpráva ITI TÚV Ostrava ev. č. 0596/70/00/BT/IZ/L.
3. Certifikát dveřní uzávěrky šachetnich dveří DU4-W č.050/99/01/01/0.
4. Prohlášení o shodě dveřní uzávěrky šachetnich dveří DU4-W.
5. Certifikát samosvorný válečkový zachycovač typu F 9C0005 č. 159/99/01/01/0.
6. Prohlášení o shodě samosvorný válečkový zachycovač č. 159/99/01/01/0 vč. příručky

s instrukcemi - F15ABO1-B.
7. Certifikát nárazníku typu T2 provedení B č. 106/99/01/01/0.
8. Prohlášení o shodě nárazníku T2.
9. Certifikát omezovače rychlosti typu Rl č. 001/99/01/01/0.

10. Prohlášení o shodě výtahového rozvaděče typu VR2-BUS.
11. Osvědčení o jakosti ocelového lana průměr l O mm a 6,3 mm.
12. Záruční list na komponenty.
13. Zpráva o revizi elektrického zařízení ze dne 4. 12. 2000.
14. Rozsah změn po modernizaci výtahu.
15. Prohlášení o shodě dodavatele.
16. Kniha výtahu.
17. Revizní kniha Díl A5.
18. Kniha dozorce výtahu.
19. Dispoziční výkres. 2x
20. Výpočet hlavních výtahových částí podle ČSN EN 81-1. 2x
21. Základní obvodové schéma zapojení el. zařízení. 2x
22. Technický popis-technická zpráva. 2x
23. Mazací plán. 2x

VÝTAHY OPAVA s.r.o.
747 05 OPAVA, Ratibořská 177

Tel./fax-0653/6Z4636

Za objednatele: Za zhotovitele:



TUV
ITI TÚV

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 0597/70/00/BT/IC/L

vydaný dle ČSN EN 45 004 organizaci:

Výtahy Opava s. r. o.
Ratibořská 177
747 05 Opava
IČO: 49606620

Na základě posouzení dokumentace a výsledků provedených prohlídek, měření a zkoušek,
které jsou uvedeny v Inspekční zprávě ITI TÚV s. r. o. evidenční číslo 0596/70/00/BT/IZ/L
potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:
Typ:
Nosnost:
Zdvih:
Rychlost:
Počet stanic/nástupišť:
Typové označení zhotovitele:
Zakázkové číslo modernizace:
Rok provedené modernizace:
Zhotovitel modernizace:
Umístění:

Elektrický osobní výtah
OTKN 320
320 kg
25,2 m
0,63 m/s
10/10
OTKN 320/0,63
1562/00
2000
Výtahy Opava s. r. o., Ratibořská 177, 747 05 Opava
Obytný dům, Holasická 10, 747 05 Opava

s požadavky ČSN EN 81-1:1999 s odkazem na ČSN 27 4011:2000 a norem souvisejících.

Podmínky platnosti:

Tento inspekční certifikát se vztahuje pouze na předmět inspekce a platí při dodržení podmínek
uvedených v inspekční zprávě

ITI TUV s. r. o. evidenční číslo 0596/70/00/BT/IZ/L ze dne 21. 12. 2000.

v Ostravě, dne 21. prosince 2000

Za ITI TÚV s. r. o.: Ing. Miroslav Chromečka

ITI TÚV s.r.o., skupina TUV SQddeutschland, Modřanská 98, Praha 4 / ČR 147 00

F - O - 003Í 4/ 2 (FQ0034 J dOC]



TUV
ITI TUV

ITITÚVs.r.o.
Pobočka Ostrava
Teslova 2
702 00 Ostrava

tel.: 069/6134632
fax.: 069/6134248

INSPEKČNÍ ZPRAVA

Evidenční číslo 0596/70/00/BT/IZ/L

Účeí inspekce: Ověření a zkouška výtahu inspekční organizací v rozsahu
provedených modernizačních změn.

Zákazník:
Objednávka č. ze dne;
Zakázka ITITÚVs.r.o.:

Název:
Typ:
Nosnost:
Zdvih:
Rychlost:
Počet stanic/nástupišť:
Výrobce výtahu:
Výrobní číslo:
Rok výroby:

Zhotovitel modernizace:
Typové označení zhotovitele:
Zakázkové číslo modernizace:
Rok provedené modernizace:
Objednavatel:
Umístění:

Výtahy Opava s . r. o., Ratibořská 177, 747 05 Opava
č. 09/2000 z 25. 4. 2000
180/70/00

Posuzované zařízení
Elektrický osobní výtah
TOV 320
320 kg
25,2 m
0,71 m/s
10/10
Transporta Brno
4141 2338
1971

Výtahy Opava s. r. o., Ratibořská 177, 747 05 Opava
OTKN 320/0,63
1562/00
2000
REMARK Opava, s. r. o., Masařská 6, 746 01 Opava
Obytný dům, Holasická 10, 747 05 Opava

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:
ČSN EN 81-1:1999 s odkazem na ČSN 27 4011:2000, ČSN 27 4007:1996, ČSN 33 2000-6-61

a tato předložená dokumentace:
Kniha výtahu - zkouška po ukončení montáže-modernizace provedena dne 20. 11. 2000

- Technická zpráva modernizace č. proj. V 1072/070 - 70, počet listů 5, červenec 2000
- Výpočet hlavních částí výtahu č. proj. V 1072/070 - 70, počet listů 4, červenec 2000

Dispoziční výkres výtahu č. proj V 1072/070 - 70
- Prohlášení o shodě výtahového rozváděče VR2-BUS, v. č. 331, fy AMSOFT z 26. 10. 2000
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Inspekční zpráva ev. č.: 0596/70/00/BT/IZ/L

El. dokumentace - schéma zapojení výtahu č. dok. 136-1-96
Elektrická instalace strojovny, mazací pián

- Certifikáty a prohlášení o shodě bezpečnostních komponent: dveřní uzávěrka DU 4-W,
zachycovače a nárazníky T2: číslo certifikátů 050/99/01/01/0, 159/99/01/01/0 a 106/99/01/01/0

- Opis osvědčení nosných prostředků ze dne 18. 7. 2000, obj. č. 0742/2000
- Opis osvědčení lanka omezovače rychlosti ze dne 17. 7. 2000, obj. č. 000653/2000
- Mazací plán č. proj. V 1072/070 - 70

Provedené úkony

Při ověřování modernizačních změn výtahu bylo v souladu s či. 4.2, či. 5.2 a přílohy B,
ČSN 27 4007:1996 s využitím ustanovení či. 6.3.2 citované normy provedeno:

1. Posouzení předložené dokumentace modernizačních změn.
2. Vizuální prohlídka a funkční zkoušky v rozsahu provedených modernizačních změn

a oprav výtahu s přihlédnutím k ustanovení či. 6.3.2, ČSN 27 4007.
3. Měření a zkoušení výtahu s přihlédnutím k ustanovení či. 6.3.2, ČSN 27 4007.

Použité kontrolní, měřící a zkušební zařízení

- ADIASYSTEM 5.2 - diagnostický systém pro zkoušení výtahů PM 70-22/1
- Profitest - 0100S, výr. č. M 4583 5325
- Digitální luxmetr PU 550, v. č. 9722067 a měřící sonda v. č 11205

svinovací 5ti-metrev. č. PM-70-16/16, posuvné měřítko ev. č. PM-70-20/4

Při inspekci provedené dne 21. 12. 2000 bylo zjištěno

1. Kontrola dokumentace

Předložená dokumentace svým rozsahem odpovídá přílohám A, ČSN 27 4007:1996 a ČSN 27
4011:2000 s odkazem na rozsah provedené modernizace.

2. Prohlídka a funkční přezkoušení

2.1 Modernizace:
- šachetní dveře a dveřní uzávěrky šachetních dveří - vyhovuje

klečové dveře - vyhovuje
- nárazníky klece a protiváhy - vyhovuje
- nosné prostředky - vyhovuje

doplnění výtahového stroje dvojčinnou brzdou (nový stroj) - vyhovuje
náhrada rozváděče - vyhovuje viz. montážní zkouška a prohlášení výrobce o shodě
výměna zachycovačů klece - vyhovuje

2.2 Opravy:
výměna závěsných kabelů - revize viz. montážní zkouška
výměna ovládačů v kleci a jednotlivých stanicích - vyhovuje
doplnění drátových vodítek vyvažovacího závaží spínačem kontrolujícím jejich stav - vyhovuje

pozn. Na základě zápisu KKAO ze dne 14. 6. 2000 musí výrobní štítek v kleci výtahu a technická
dokumentace nést průvodní znaky původního výtahu.
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Inspekční zpráva ev. č.: 0596/70/00/BT/IZ/L

3. Měření a zkoušení, posouzení zachycovačú

Zkoušky v rozsahu přílohy D ČSN EN 81-1 - vyhovují v rozsahu modernizačních změn [El ANO D NE
^Trakční schopnost vyhovuje ̂  ANOG NE provedeno v rozsahu D2 písm. h)
^Zkouška zachycovačú

Zkouška zachycovačú - ADIASYSTEM
^Zkouška omezovače rychlosti
^Zkouška brzdového zařízení

DTTO -jedna konstrukční část
DTTO - druhá konstrukční část

vyhovuje Kl ANOD NE

vyhovuje Kl ANOD NE
vyhovuje Kl ANOD NE
vyhovuje £3 ANOD NE
vyhovuje £<] ANOD NE

^Kontrola zařízení pro omezení doby chodu motoru - vyhovuje ̂  ANOG NE
[XlPrověření elektrického zařízení - měření a zkoušky:

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (sám. odpoj, od zdroje)
spojitost ochranných vodičů
izolační odpor elektrických vodičů proti zemi (silových obvodů )
izolační odpor elektrických vodičů proti zemi (ostatních obvodů)

viz. montážní zkouška
samosvorné

viz. montážní zkouška
nezatíženou klecí

nahoru
16

naměřená hodnota
3x0.29

0,03
3x99,9

99,9

kg
g

kg
kg
kg
s

m.j.
n
Q

MQ
MQ

proudový chránič - neníjDoužit
elektrické bezpečnostní zařízení - vyhovuje ^ ANO Q NE

4. Neshody

1. Posouzení předložené dokumentace a předepsaných zkoušek vztahujících se k modernizačním
změnám výtahu - změny nejsou uvedeny v knize výtahu.

Na základe provedené inspekce podáváme následující inspekční

závěr:
Výtah odpovídá základním požadavkům předpisů platných v době jeho uvedení do provozu a díly
nově instalované v rámci modernizace výtahu splňují požadavky ČSN EN 81-1:1999 s odkazem na
ČSN 27 4011:2000. Výtah provedeným zkouškám vyhověl.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

Před uvedením do provozu ie nutno zajistit odstranění vvše uvedených neshod.

K této Inspekční zprávě bude vydán Inspekční certifikát evidenční číslo 0597/70/00/BT/IC/L.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční
zprávu nelze bez souhlasu ITI TÚV s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

v Ostravě, dne 21. prosince 2000

inspektor ITI TÚV s.r.o.: Stanislav Haněl

vedoucí pobočky ITI TÚV s.r.o.: Ing. Miroslav Chromečka
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