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Z Á K L A D N Í P A R A M E T R Y V Ý T A H U

Druh výtahu:
Třída výtahu:
Nosnost výtahu:
Počet stanic
Počet nástupišť:
Dopravní zdvih:
Dopravní rychlost
Řízení výtahu:
Výtahový stroj:
Nosné orgány:

A10
I
320 kg
10
10
25,20 m
O,63 m. s
el.tlačítkové sběr dolů
MF 28
3xlano 010,0 mm

-i

O B E C N Á C H A R A K T E R I S T I K A

Výtah je umístěn ve stávající šachtě v budově.
Modernizace výtahu zahrnuje: - výměnu výtahového stroje,

výměnu výtahové klece, kompletní výměnu el. instalace a
vněj ších ovladačů, výt. rozvaděče a hlavního vypínače,
výměnu šachetních dveří, výměnu závaží, instalace hlídání
napnutí drátových vodítek závaží.
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Proj ekce výtahu

A : S T R O J O V N A V Ý T A H U

Strojovna výtahu je elektrická provozovna. Strojovna je
stávající, zděná, umístěna nad šachtou výtahu o rozměrech
3,28x2,70 m, výška strojovny je 2,40 m, v prostoru
výtahového stroje je 2,05 m. Strojovna nesmí promrzat -
teplota +5° až +40°C.

Strojovna je vybavena montážním nosníkem 1140 o nosnosti
500 kg.

Vstup do strojovny je stávajícími dveřmi v osítěné stěně.
Dveře se otevírají ven a musí být opatřeny zámkem, který
umožňuje otevírání zvenku pouze klíčem a zevnitř klikou.
Přístupová cesta musí odpovídat vyhl. č. ČÚBP 48/1982 a
příslušným ČSN.

Přistup ke strojovně je po přenosném žebříku z 10. NP přes
poklop o rozměrech 600x900 mm.

Ve strojovně nesmí být žádné zařízení, které není
součástí výtahu. Ve strojovně musí být instalována zásuvka
230 V pro ruční elektrické nářadí

Podlaha strojovny musí být konstruována pro rovnoměrné
zatížení nejméně 5000 Pa. V tomto zatížení není
zahrnuto zatížení od zařízení strojovny a ostatních částí
výtahu. Podlaha strojovny musí být rovná z trvanlivých
stavebních materiálů a nemá způsobovat tvoření prachu a
musí mít protiskluzový povrch.

Větráni strojovny je zaj ištěno větracím oknem.

Přívod motorového proudu. Do strojovny je instalován
přívod motorového proudu k hlavnímu vypínači o dostatečné
dimenzi včetně výchozí revize.

Rozvaděč bude umístěn v prostoru dle projektu. Prostor
před rozvaděčem a hlavním vypínačem se nesmí používat ke
skladování předmětů. Volný prostor před rozvaděčem musí být
min. 700 mm.

Osvětleni strojovny a přístupových cest.

Osvětleni strojovny je stáváj ící.
Strojovna je osvětlena pevnými nepřenosnými

svítidly s vypínačem u vstupu. Osvětlení musí mít
minimální intenzitu 200 Ix při podlaze. Osvětlení doplnit
při montáži. Zprávu o výchozí revizi předložit při úřední
zkoušce.
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Projekce výtahu

Osvětleni přístupové cesty je stávající. Jsou použita
pevně instalovaná svítidla. Min. intenzita 50 Ix.

1. Výtahový stroj
Dodán nový, MF 28 - pravý, převod 1:71, elektromotor

n = 1500/375 ot.min"1, P = 3,5 kW, trakčního kotouč 0560 mm.
Stroj bude dodán včetně roštu s odkláněcí kladkou 0400 mm.

2. Omezovač rychlosti
Dodán nový Rl - levý. Lanko 06,3 mm, ČSN 02 4321.41, bude

dodáno o délce 65 m.

3. Koncový vypínač
Dodán nový, typ VS16 - zabudovaný na omezovači rychlosti.

4. Hlavni vypínač
Stávající, třípólovy.

5. Výtahový rozvaděč
Dodán nový - typ VR-2, bude upevněn na zdivu.

6. Nosně orgány
Dodána nová ocelová lana o 010,0 mm ČSN 02 4340.41 -

3 ks, délka 35 m.

B . V Ý T A H O V Á Š A C H T A

Výtahová šachta je zděná, levá boční a čelní stěna je
plechová. Vnitřní rozměry šachty jsou 1200x2200 mm,
hloubka šachty je 29700 mm. Šachta včetně prohlubně
musí být trvale suchá.

Celá přístupová cesta a nástupiště budou řádně
osvětleny nepřenosnými svítidly.

Čelní stěna včetně horního a dolního přejezdu klece
musí být upravena do svislice ±10 mm.

Os ta tni s těny rnusí být omítnuty a vybíleny.

Prohlubeň bude vyčištěna a vybílena. V prohlubni u
dveří bude umístěn ovládač "STOP" dle ČSN-EN 81-1,
či.5.7.3.4. a 14.2.3.3. Zapojen bude do zabezpečovacího
obvodu. Dále bude v prohlubni instalována zásuvka 230 V.

Pro přístup do prohlubně bude dodán sklopný ocelový žebřík
s madlem 1100 mm. Žebřík bude ve sklopené poloze mechanicky
jištěn a elektricky kontrolován.
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Osvětleni přístupové cesty a nástupišť
Osvětleni přístupové cesty a nástupišť je stávajici. Min.

intenzita 50 Ix.

Osvětleni výtahové šachty
Šachta a prohlubeň výtahu musi mít trvale

namontované osvětleni. Spínače pro osvětlení šachty musí
být umístěny ve strojovně a v prohlubni, co nejblíže
dveřnímu otvoru. Spínače musí být zapoj eny tak, aby se
osvětlení dalo ovládat z obou míst. Zpráva o výchozí revizi
bude předložena při úřední zkoušce.

První osvětlovací tělesa musí být 500 mm od stropu a dna
šachty a další max. 7 m od sebe.

7. Vodítka klece
Vodítka klece stávaj ící, z profilu Š6, zavěšená. Délka

vodítek jedné strany je 29600 mrn. Rozteč mezi vodítky je
890 mm.

8.Vodítka zaváži
Vodítka závaží stávající - drátová. Napínací nosník

v prohlubni U80. Vodítka budou doplněna hlídačem napnutí.
Délka vodítek jedné strany je 30500 mm. Rozteč mezi vodítky je
850 mm.

9. Kotvy voditek klece
Kotvy vodítek j sou stávající z profilu PL060x8. Celkový

počet 20 ks.

10. Šachetni dveře
Dodány nové, jednokřídlé ocelové dveře o světlých

rozměrech 700x2000 mm, rozměr rámu 940x2120 mrn - 10 ks
pravé. Ve dveřích bude dveřní uzávěrka DU4.

Povrchová úprava - základní nátěr.
Požární odolnost - nepožadována.

11. Výtahová klec
Dodána nová, s kovovou výplni, pevnou podlahou,

neprůchozí. Klec má rozměry rámu O,85x1,52x2,15 m.
Osvětlení klece - rampa 2 ks - povrch komaxit.
V kleci bude madlo - povrch komaxit a zrcadlo na zadní

stěně.
Podlaha klece - krytá krytinou „ALTRO" s okopovým plechem.
Povrchová úprava klece - komaxit.
Pod klecí je ochranná prahová deska 750 mm - l ks a

uchycení závěsných kabelů.
Kabinové dveře
Samouzavíraci skládací, typ "BUS", sirka dveří 750 mm,

povrch - komaxit.
Vážici zařízeni
Klec bude vybavena vážícím zařízením proti přetížení.
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Zachycovače
Válečkové samosvorne zachycovače

dlouhou 210 mm od omezovače rychlosti.
Ovládačová kombinace
V kleci je namontována ovladačová

10 OK s žárovkou nouzového osvětlení.
Dorozumívací zařízení

bude

F9C0005 ovládané pákou

kombinace typ

Mezi
zařízeni.

klecí a strojovnou realizováno dorozumívací

12. Vyvažovači závaží
Dodáno nové rámové s výplni betonovými sochory.

13. Řízení výtahu
Vnitřní: tlačítkovým ovladačem 10 OK l ks
Vněj ší: přivolavače PK 10 ks
Na kleci :Revizní jízda s ovladačem STOP l ks

14. Signalizace
Světelná směrová umístěna v ovladačích v patrech
Digitální polohová v kleci
Signalizace přetížení v kleci
Digitální polohová v nástupní stanici

- Nouzová: zvonkem pro přivolání obsluhy výtahu.
- Ve strojovně - značkami na laně - klec v otevíracím pásmu

Ostrava, červenec 2000

Vypracoval: Ing. Kozel

VÝTAHY OSTRAVA
spol. s r. o. 4

P R O J E K C E
T ~

"02 00 C
tel. 069

Ing. Bohumil Kozel
Výtahy Ostrava s.r.o.
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