
 

 
 

1/3 

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo C5KF564G 

 
Typ výtahu: GEN2NOVA 7A - evakuační 

  

Hlavní parametry / umístění výtahu:  

Počet stanic / nástupišť: 7 / 7 Průchozí 

Nosnost / počet osob: 1000 kg /  13 osob 
Jmenovitá rychlost: 1 m/s 

Typ řízení: DCL Jednosměrné řízení, sběr dolů 

Skupina výtahů: Simplex 1 jednotka ve skupině  

Rozvaděč: OTIS mikroprocesorový, vyvinutý pro systém GEN2 (GCS222LVA) 

Pohon: - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a 
dojezd výtahu  
- bezpřevodový pohon s účinností až 90% 
- bezpřevodový synchronní motor (TXX20220AB22), který má oproti 
asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s 
rekuperací elektrické energie 

Nosné prostředky: Ploché pásy (3x43 kN) – patent společnosti OTIS – testovány na 120 
milionů cyklů – vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, 
ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým 
monitorováním stavu pásů 

Maximální počet startů: 150 za hodinu 

Umístění pohonu: Ve strojovně nad šachtou 

  

Šachta:   

Provedení šachty (materiál): Betonová – původní není součástí dodávky OTIS 

Zdvih: 14.03 m 
Rozměry šachty (š x h):  1800 mm x 2680 mm 

Prohlubeň výtahu: 1670 mm 

Horní přejezd výtahu: 3610 mm 

Osvětlení výtahové šachty: Ano 

  

Kabina:  

Estetika kabiny: Compact CAR 
Rozměry kabiny (š x hl x v): 1110 mm x 2130 mm x 2100 mm 

Materiál bočních stěn / odstín: RAL1015 - Light Ivory 

Materiál zadní stěny / odstín: RAL1015 - Light Ivory 

Vstupní portál v kabině / odstín: Stejný jako vzhled kabiny [CZCCKAB] 

Provedení podlahy / odstín: ALTRO - LIGHT GREY 

Provedení stropu / odstín: RAL1015 - Light Ivory 
Provedení osvětlení: LED osvětlení CROSS-LED 

Okopové lišty: Ano – Nerez Brus 220 

Madlo – umístění madla Boční stěna 

Madlo – úchopová část: Onda 

Zrcadlo typ / umístění: Bez zrcadla 
Ovládací panel (COP) / povrch: Nerezový panel Brus 220 

Sklopné invalidní sedátko: Ano 

Invalidní provedení výtahu: Ano 

  

Šachetní a kabinové dveře:  

Typ šachetních dveří: OTIS–PRIMA S SF 

Typ kabinových dveří: OTIS-PAX 
Otevírání: Pravé – 900 mm 

Materiál šachetních dveří: NEREZ - Brus 

Materiál kabinových dveří: Nerez Brus 220 
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Požární odolnost: EI30 

Ochrana kabinových dveří: celoplošná infra lišta 

  

Elektroparametry pohonu výtahu  

Výkon: 6,3 kW 
Jmenovitý proud: 9,3 A 

Záběrový proud: 14 A 

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C 
až +40°C 

  

Signalizace a přivolávače výtahu:  

Hlášení stanic v kabině výtahu:  Ano 
Značení stanic v kabině výtahu: Ano 

Ukazatel polohy a směru 
(s integrovaným gongem): 

Ano – modrý LCD displej 

  

Signální a řídící moduly:  

Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky: 
ALB, DOB, CDD, RLEV, EFS 
  

Evakuační výbava:  
ANO 

 
 
Poznámky: 
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Rozsah dodávky a prací:  
 
- demontáž technologie výtahu  

- lešení pro montáž výtahu 

- likvidace odpadu 

- bourání fundamentu pod strojem, bezprašný nátěr podlahy strojovny 

- bourání protiváhy 

- úprava dosedů v prohlubni 

- nátěr dna prohlubně 

- vybourání a osazení šachetních dveří, vč. dozdění a začistění 

- likvidace odpadu 

- dodávka záložního zdroje UPS (bez zhotovení technické místnosti pro jeho umístění a přívodu el. energie) 

 
 
 

 


