
Technické parametry nových výtahů č. K1255 a č. K1256 v budově B v Kroměřížské 

nemocnici 

Typ výtahu:    osobní lůžkový výtah      

Počet stanic / nástupišť:  2/2   

Nosnost :               1600 kg  

Jmenovitá rychlost:   1 m/s¹־ 

Průchozí:    ne 

Typ řízení:    jednoduché 

Rozvaděč: mikroprocesorový  

Pohon:  bezpřevodový synchronní motor  

Rekuperace energie: součást dodávky výtahu  

Nosné prostředky: nosné ploché pásy  

Kontrola nosných prostředků: součást dodávky výtahu  

Komunikace: SSM - součást dodávky výtahu  

Nepřetržitý servisní dispečink: součást služeb zajišťovaných v rámci servisu  

 

Šachta:     částečně zděná, částečně ocelová konstrukce 

Zdvih:     4,6 m   

Rozměry šachty (š x h):  2080 mm x 2800 mm  

Prohlubeň výtahu: 2560 mm  

Horní přejezd výtahu: 3760 mm 

Osvětlení výtahové šachty:  ano 

Žebřík do prohlubně   ne 

Z důvodu hluboké prohlubně prodloužené dosedy pod klec a protiváha. 

 

Kabina:  

Estetika kabiny:   Optima 

Rozměry kabiny (š x hl x v):  1350 mm x 2400 mm x 2200 mm 

Materiál stěn / odstín:   kovová/ nerez brus 220 

Vstupní portál v kabině / odstín:       nerez brus 220 

Povrch podlahy: ALTRO  

Madlo: na boční stěně  u COP  

Provedení stropu / odstín:  plochý / bílý 



Okopové nárazníkové  lišty: š 200 mm, nerez brus 220 , na bočních stěnách kabiny 

Provedení osvětlení:    stropní, LED  

Ovládací panel (COP) / povrch: plochý / nerez doplňky broušený chrom 

Vybavení ovládacího panelu:  tlačítka se světelným a akustickým potvrzením volby   

polohová a směrová signalizace 

nouzové osvětlení kabiny 

obousměrné dorozumívací zařízení s GSM bránou 

     hlásič pater – ano 

gong – ano 

 

Invalidní provedení výtahu: ano, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a normy EN 81-70 

- Sklopná nerezová trubková sedačka v dosahu COP 

- Hlasové hlášení stanic 

- Indukční smyčka 

- Zvuková signalizace-gong 

- Světelná signalizace směru 

- Značení stanic Braillovým písmem 

- Zvukové a světelné potvrzení volby v tlačítkách 

- Madlo na boční stěně  u COP  

Šachetní a kabinové dveře:      

Otevírání: automatické 3 panelové teleskopické – 1200 mm x 

2100 mm (š x v),  

Práh dveří:    zesílený hliníkový 

Typ zárubní / materiál:  nerez brus 220 

Materiál šachetních dveří:  nerez brus 220 

Materiál kabinových dveří:  nerez brus 220 

Požární odolnost:   min. EW30  

Ochrana kabinových dveří:  ano, bezpečnostní světelná clona 

Přívod el proudu:   3X400/230 V 50 Hz 

Prostředí pro výtah:   Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a 

bezprašné, teplota +5°C až +40°C 

 

Signalizace a přivolávače výtahu:  



Značení stanic v kabině výtahu: 0,1 

 

Signální a řídící moduly: 

Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky: 

– univerzální dorozumívací zařízení 

– mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem 

– plošná světelná clona 

– automatické osvětlení kabiny 

– LCD ukazatel polohy a směru v kabině 

– potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek) 

– tlačítko zavření dveří na ovládacím panelu v kabině 

– mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem , světelným a zvukovým potvrzením 

volby 

– signalizace přetížení kabiny 

– klíčkový spínač v kabině pro přednostní volbu 

– ukazatel směru s gongem v zárubni kabinových dveří 

 


