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ŘÍDÍCÍ SYSTÉM VÝTAHU 

 

STROJOVNOVÁ VARIANTA BC – ELA 

- Klasické řešení pro domy se strojovnovými výtahy. 

- Dobrý přístup pro servis. 

- Vhodné pro modernizaci provozovaných výtahů. 

- Hlídání neoprávněného vstupu do strojovny. 
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Specifikace dodávky 

A) Základní rozdělení 

- 450   kg, 1,0 m/s, 5,5 kW 

- 630   kg, 1,0 m/s, 5,5 kW 

- 800   kg, 1,0 m/s, 7,5 kW 

- 1000 kg, 1,0 m/s, 11 kW 

- 1300 kg, 1,0 m/s, 15 kW 

Ostatní varianty dle poptávky 

B) Ovládací panely 

B1) Kabinové ovládací panely (TABLA) 

Klasická kabinová tabla  

- Standardní krátké provedení pro 

 zabudování do přípravného otvoru  ve vnitřní 

konstrukci kabiny 

- materiál: nerez-brus 

Celokabinový panel 

- zákaznické provední a rozměry 

- materiál: nerez-brus, nerez-lesk,  

komaxit 

Typy tabel 

- podle výrobce kabiny; EMESA,  

Thyssen  Výtahy Velké Meziříčí, Liftservis 

Karviná,… 

B2) Patrové ovládací panely (Přivolávače) 

- Přivolávač s jedním tlačítkem. 

- Přivolávač se dvěma tlačítky. 

- Přivolávač s jedním tlačítkem a  

šipkami.  

- Přivolávač s jedním tlačítkem,  

šipkami a polohovkou (bzučák součástí). 

- Přivolávač se dvěma tlačítky a  

šipkami. 

- Přivolávač se dvěma tlačítky,  

šipkami a polohovkou (bzučák součástí). 

B3) Ovladač požární jízdy BC-FFF.PPP 

- ovladač požární jízdy ve výchozí  

stanici 

- klíčový spínač v tablu pro případ  

požáru 

- kontrolní funkce pro ovladač  

požární jízdy EN 81-72/PPP 

B4) Standard před panely pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 

Rozlišené možnosti jsou: 

- tlačítka na table s Braillovým a  

hmatovým písmem, 

- tlačítka na přivolávači s Braillovým  

a hmatovým písmem, 

- zvuková signalizace (potvrzení  

pípnutím) pro každé tlačítko na tablu 

- zvuková signalizace (potvrzení  

pípnutím) pro každé tlačítko na přivolávači 

- hlasové oznámení polohy výtahu 

- gong v kabině 

- zvýšení a zelené označení výchozí 

stanice na table. 

C)Možnosti standardní dodávky 

- Monitoring šachetních dveří  

dvojitým kontaktem (dveře firmy Thyssen a 

Fermator), 

- automatická evakuace v případě  

požáru, výtah jede do výchozí stanice a otevře 

dveře,  

- třístranná nouzová komunikace –  

intercom (v kabině, nad kabinou, recepce). 
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Umístění tabla ve výtahu 
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