
                                                  

          Technická zpráva – porucha výtahu Maďarská 2143, Kladno   

       Zhotovitel: Výtahy bestlift . s r. o.
se sídlem: Jandova 3/10

Praha   9
IČO: 29208688
DIČ: CZ29208688

Výsledné zjištění stavu výtahu BV Brumovice , objekt Dobronická / V koutě .
 
 Po prohlídce výtahů technici vyhodnotily celkový stav následovně .V  
současné době jsou opotřebeny nosné prostředky - lana a trakční kola , jenž 
jsou na strojích , kde je V drážka , jenž zajištuje přesný posun kabiny , 
zejména při rozjezdech a zastavování. Vzájemným působením lan a tr. Kola se 
tyto časem opotřebují a je třeba je vyměnit . V tuto chvíli je jejich 
opotřebení sledováno od začátku letošního roku , kde bylo již zmíněno zejména 
v revizích . Průběh opotřebení pak vykazuje nutnost výměny , kde pokud by 
došlo k prokluzu , bude výtah okamžitě odstaven . Lze konstatovat , že nutnost
výměny je třeba zajistit odhadem během 3-6 měsíců . Výroba a dodávka tr. Kol 
je cca měsíc, kde se jedná o stroje italské výroby . V případě odstavení pro 
havarijní stav je nutno počítat s dobou odstavení min 4 týdny . Co se týká 
mechanický částí, zde lze konstatovat občasné výměny opotřebených kladek 
posuvů dveří na stanicích , kde opotřebení je závislé na četnosti užívání 
jednotlivé stanice -podlaží  , jenž jsou aktuálně řešeny techniky při 
výjezdech , kde tyto jsou skladem . Na 6x dveřích jsou pak rovněž opotřebeny 
nouzové mechaniky ,pro otevření dveří v nouzovém režimu , mechanickým klíčem ,
kde přepíkování mají v čepech již takové vůle , že páka již neotevře západku. 
(cena 3,200,-kč jedny dveře)   Lze nabídnout například instalace ventilace 
kabiny , kde zejména v letních měsících , po stisknutí tlačítka ventilátor na 
kabině zajistí proudění vzduchu . ( cena cca 3,600,-kč ). V případě požadavku 
na vzhledové úpravy , nátěry kabiny , přepracování stropního podhledu ,na 
celonerez s podhledovým osvětlením lze nabídnout  (cena 6,200,-kč) , kde již 
nebude zřetelný prach momentálně se usazující ve stávajícím podhledu .Lze 
nabídnout i obměny sedadel , nebo podlahových krytin .  Po výměně 
elektroinstalace a řízení je provoz výtahů , z hlediska poruch v minulosti 
vzniklých řízením eliminován na minimum . 
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