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TECHNICKÉ ZADÁNÍ VÝTAHOVÉHO   Číslo zakázky výrobce: 30101     /      
ROZVADĚČE A OVLADAČŮ       Číslo u výrobce (CZ):   CZ      
 

Dodavatel: TTC TELSYS, a.s. Zákazník (odběratel):       

Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fakturační adresa:       
IČ 25641051, DIČ CZ25641051 Dodací adresa:       

www.ttc-telsys.cz, telsys@ttc.cz Č. objednávky / zakázka:       Termín dodání:       
tel. +420 234 052 222 Vypracoval (kontakt):       Datum:       

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1 Rozvaděč pro:  oprava výtahu   odstranění rizik (modernizace)   nový výtah 

2 Druh výtahu:  osobní   nákladní   s dopravou osob   bez dopravy osob   bez strojovny 

3 Typ výtahu: lanový  1-rychl.  2-rychl.  frek. měnič bubnový  V. Meziříčí   Wykov  hydra   řetězový 

4 Provozní údaje: nosnost     kg, rychlost     m/s, zdvih    m, četnost jízd  malá   normální   vysoká 

5 Stanice: počet pater/nástupišť    /   ; další v sekci „8. Ovladače“  dorovnávání   předotevření dveří 

6 Bezpeč. obvod:  24Vss  48Vss  48Vst, jiný    V; zvláštní součásti bezp. obvodu vypište v sekci „10. Poznámky“ 

7 Koncový vypínač: 
s mech. aretací ve strojovně -  v přívodu motoru a brzdy   v bezpečnostním obvodu 

bez mech. aretace v bezpečnostním obvodu -  na kleci   v šachtě 

8 EN81-1(2)+A3  není; certifikovaný  OR  brzda;   Dynatech D-Box; Gervall UCM-  100   200;   Wittur 

9 Další požadavky:  nouzový samosjezd -  baterie  UPS   ventil;   stand-by režim;   invalidní (EN81-70) 

10 Preferované řízení: přivolávače - sériové  RVM3,  paralelní  RVM 3   RVM E   RVM alfa    MNV4 

2. ŘÍZENÍ VÝTAHU 
11 Ovládání:  1-tlačítkové   simplex 2-tlač.   duplex 1-tlač.   duplex 2-tlač.   na přídrž (MNV4, RVM alfa) 

12 Režimy jízdy:  požární   evakuační   nemocniční   s řidičem   ekonom. provoz -  řídící   podřízený 

13 Revizní jízda:  ORJ; konektorovaný  ORJ E  SRJ E, redukce  MLW26; do prohlubně  SDP  OSJ v.č. 

3. POHON VÝTAHU 
14 Výrobce/typ          převod.   bezpřevod.   hydra   přímý rozběh   YD   softstart 

15 Motor/čidlo otáček  výkon      kW, proud     A; brzda    V     A  ss  st Čidlo       lanování  1:1  2:1 

16 Tepelná ochrana: ventilátor  230Vst   3x400Vst  spíná  jízda  termokontakt  stykač;   pozistor/termistor 

17 Ventily: Počet   ;   dolů/  rychle,  nahoru/  rychle,    V     A,   nouzový    V,   A3 ventil    V 

4. ŠACHTA 
18 Parametry šachty: výška    m;  nevyhovující prostory (EN81-21) -  nahoře    cm,   dole    cm 

19 
Krátké 
patro mezi 
stanicemi: 

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

cm 

 

                       

                                                                                            

20 Další požadavky:  příprava v rozvaděči pro  světlo - napájení    V, pro  telefon  

5. KABINA 
21 Osvětlení kabiny:  příprava v rozvaděči pro   žárovky   zářivky   úsporné   LED, napájení    V 

22 Vážení: 
Typ        pod podlahou   v závěsu, napájení    V;   analog 

 pohyblivá podlaha, kontakt  zatížení   plné zatížení   přetížení 

6. DVEŘE 
23 Dveře šachetní: počet     typ        ovládání klínem   dveřní uzávěra    V     A 

24 Dveře kabinové: 

počet     typ        230Vst   3x400Vst  24Vss,  jiné    V 

 ruční   bez automatiky   automatické   BUS, nap.    V;   optická závora – nap.    V 

řízené   napětím   kontaktem   impulsní   jedním vstupem   dvěma vstupy 
 

7. ROZVADĚČ počet ks     

25 Provedení:    montážní panel   skříň,  max. rozměry     x    mm (VxŠ);  panty  vlevo  vpravo;   zámek 

26 Hlavní vypínač: 
 samostatný - HVP  325  363  425  463,  pojistky    A;  jiný       v.č. 

 součástí rozvaděče - uzamykatelný  jistič   vypínač na boku skříně -  vlevo  vpravo 

27 Komunikace: 
 pevná linka   GSM -  brána ATHG    MKR (pro RVM3),  jiná       

telefon -  ve strojovně   v šachtě   na kabině,  jinde       

28 Další výbava: 

 záložní aku 12V   zásuvka 230Vst   osvětlení skříně 

 kontrolka „Klec ve stanici“ -  na dveřích   levý bok   pravý bok   uvnitř skříně 

Tlačítky ovládaný   nouzový pojezd   vybavení/návrat OR - cívka    V,     A 

29 Zvláštní požadavky:  monitoring (deska DSD), nutno konzultovat! odolnost - IP   ;   protipožární, nutno konzultovat! 

 

   rozvaděč         ovladače 
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8. OVLADAČE              X-popis na plexi, L-laser, G-gravír 
30 KABINOVÉ TABLO počet ks      T1-180x700mm   T2-180x800mm   T3-205x880mm   T4-230x1000mm   krabice 

31 Provedení:  panel celoplošný,     x    mm,  dodat výkres! mat. nerez  brus   kartáč   lesk, jiný       

32 Tlačítka a ovladače: 
 Tx   TS1x   TS2x,  TWx (IP65),  barva potvrzení -  modrá   zelená   červená 

 alarm (žlutý)   otevření dveří   zavření dveří   mazání voleb   telefon samostatně   stop tlač. 

33 Moduly v kabině: 
 MKU  MKME (  RMK) telefon -  není  MKU+DKT  MHP  2N v.č. 

 GONG (žádný modul v kabině)   indukční smyčka (ZIS; EN81-70+492/2006) v.č. 

34 Displej v kabině: 
 není;  DI8 maticový  červený   modrý   zelený v.č. 

 DI9-LCD   DI9M-LCD   DI10M-OLED   DI11-TFT, jiný       

35 Signalizace a světlo:  nouzové světlo   přetížení   telefonní spojení, jiná       

36 Klíčkový spínač:  blokování venkovních voleb   jízda s řidičem, jiné       počet klíčů     č. klíče       

37 Přístupový systém:  dotyk. Dallas   bezdotyk. RFID, podlaží -  výběr  pouze jedno, jiné       

38 Popisy:  logo        X  L  G  v.č.                X  L  G jiné        X  L  G 

39 PŘIVOLÁVAČE celkem ks      P1-60x200mm,  P2-80x200mm;  jiný rozměr uvést u vybraných přivolávačů/štítků 

40 

Polohová indikace Směrová indikace Bez indikace 

 A    ks 
Přivolávač MPS 
(pouze RVM3) 

    x    mm 
 krabice 

 B    ks 
Přivolávač 
s displ. DI7 
 
 
 
 
 
 

    x    mm 
 krabice 

 C    ks 
Štítek 

s displ. DI8 

 
 
 

    x    mm 
 krabice 

 D    ks 
Přivolávač 

se šipovkou 
 
 
 
 
 
 

    x    mm 
 krabice 

 E    ks 
Přivolávač 
s 2x LED 

 
 
 
 
 
 

    x    mm 
 krabice 

 F    ks 
Štítek 

se šipovkou 
 
 
 
 

 
 

    x    mm 
 krabice 

 G    ks 
Přivol.-odesílač 

 sig. „V jízdě“ 
 
 
 
 
 

    x    mm 
 krabice 

 H    ks 
Přivolávač 
 sig. „V jízdě“ 

 
 
 
 
 
 

    x    mm 
 krabice 

41 Stanice: 

- pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
- značení                                                                                                 
- výchozí           DI7 v.č.  DI8 v.č. DZS v.č. 
- průchozí                         

42 
Typ 
přivolávače/ 
/štítku: 

A                         

B                         

C                         

D                         

E                         

F                         

G                         

H                         

43 

Ovládání:      - klíček                         

- 2-tlač. (simpl./dupl.)                         

- STOP tlačítko/přep.                         

- přístupový systém                         

44 
Zvuk. indikace (DZS):                         

(RT14/RTS14)                         

45 Materiál a uchycení: nerez -  brus   kartáč   lesk, jiný do pozn.    svorníky M    šrouby M , rozteč  180, jiná    mm 

46 Tlačítka voleb:  Tx   TS2x   TWx (IP65) připojena  dráty,   zářezovými vodiči -  součástí dodávky 

47 Barvy: indikace stanic -  modrá   zelená   červená;  potvrzení voleb -  modrá   zelená   červená 

48 Klíčkový spínač: vyjmutelný  v jedné poloze  v obou, funkce                                                         počet klíčů     č. klíče       

49 Přístupový systém:  dotykový Dallas   bezdotykový RFID počet master    /erase    /uživ. klíčenek     ks 

50 Popisy:    (na plechu)  logo        L  G jiné        L  G 

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
51 Kabely:  stíněný kabel k motoru, délka     m;   vlečný kabel 24žil. vč. konektorů, délka     m 

52 Další:  šachetní informace - magnetické snímače vč. příslušenství a magnetů;   stop tlačítko 

10. POZNÁMKY 
      
      
      
      
      

Razítko, podpis odběratele:            Vydáno ze skladu (datum, podpis):              v9.1 


