Výtahy Kladno
v.o.s

Ceník oprav výtahů

Platnost: 01.01.2019

Výtahy Kladno v.o.s.

Odpovídá:

JS


Činnost
Příprava a zakončení

Výtisk č.
Verze: 1
Strana: 1

Cena
180,-

┌─────────────────────────────────────┐
│
Elektrické přístroje ve strojovně │
└─────────────────────────────────────┘
Jistič
10102 výměna jističe - jednofázový
220,10103 výměna jističe - třífazový
320,Hlavní vypínač
10301 vyčištění. seřízení
320,10303 výměna za jiný typ
1 500,10304 oprava hlavního vypínače
480,Koncový vypínač táhlový, tyčový
10401 vyčištění seřízení spínače
320,10402 výměna či demontáž spínače
900,Koncový vypínač elektrický
10501 seřízení, nastavení polohy
420,10502 výměna či demontáž spínače
900,KVZ 60
10601 vyčištění. seřízení segmentů šroubového a čelního
převodu
440,10602 výměna či demontáž včetně hnacího kola
1 200,10603 výměna pružiny
260,10604 oprava KVZ 60
640,Stykač všech typů
10801 oprava doteků seřízení aretace
360,10802 výměna všech doteků s demontáží stykače
580,10805 výměna cívky či odporu
380,10806 výměna za jiný typ
840,10807 výměna za stejný typ
480,Relé typu 100, 102,
10901 vyčištění, seřízení
320,10902 výměna za jiný typ
680,Relé nástrčného typu
10904 vyčištění. seřízení
220,10905 výměna
120,Patrová vložka
11002 oprava, vyčištění patrové vložky na místě
460,11003 výměna
1 400,11602 výměna řídící mikroproces. jednotky, nastavení 3 200,Transformátor
11201 výměna
640,Diodový můstek, usměrňovač
11302 demontáž či výměna
540,-
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11303 demontáž či výměna

460,-

Výtahový rozvaděč
11401 oprava, vyčištění
11402 seřízení a nastavení frekvenčního měniče
11403 výměna, nastavení frekvenčního měniče 5,5 kW
11404 výměna, nastavení frekvenčního měniče 7,5 kW
11405 výměna, nastavení frekvenčního měniče nad 7,5 kW 12
11406 výměna koncového ovládače AKV
11407 výměna hlídače fází
11408 výměna GMS brány, nastavení– rozvaděč
11409 výměna ovládaní OR, typ D-BOX
11410 výměna modulu dorovnávání
Brzdový magnet
12601 oprava a seřízení všech typů
12602 výměna či demontáž všech typů
Cívka magnetu
13002 výměna
Spínač brzdy nebo rychlostní brzdy
13102 výměna či demontáž
Elektrické motory
14004 vyrovnání do osy stroje S1, S2
14005 vyrovnání do osy stroje S3
14006 vyrovnání do osy stroje S4
14007 vyrovnání do osy stroje S5
14008 výměna oleje v ložiskách
14009 demontáž a montáž spojky nebo setrvačníku
Elektromotory
14101 výměna do 3,5 kW
14102 výměna do 5 kW
14103 výměna do 10 kW
┌────────────────────────┐
│
Stroje a jejich části
│
└────────────────────────┘
Šneková skříň
20101 utěsnění S1 (s vyvěšením, brzdou a motorem)
20102 utěsnění S2 (s vyvěšením, brzdou a motorem)
20103 utěsnění S3 (s vyvěšením, brzdou a motorem)
20104 utěsnění S4 (s vyvěšením, brzdou a motorem)
20105 utěsnění S5 (s vyvěšením, brzdou a motorem)
20106 výměna axiálního ložiska S1
20107 výměna axiálního ložiska S2
20108 výměna axiálního ložiska S3
20109 výměna axiálního ložiska S4
20110 výměna axiálního ložiska S5
20111 seřízení axiálního ložiska

Strana:

880,1 200,9 600,10 800,600,260,420,1 800,2 800,1 800,520,620,1 200,420,800,1 000,1 200,1 500,320,2 400,4 000,5 000,6 000,-

3 800,5 800,6 600,8 200,13 800,3 200,3 900,5 600,6 600,8 400,660,-

2z9

Platnost od
:

1.1.2019

Odpovídá:

JS


Ceník

Verze: 1

Výtahy Kladno v.o.s.

20121 demontáž a montáž stroje S1
20122 demontáž a montáž stroje S2
20123 demontáž a montáž stroje S3
20124 demontáž a montáž stroje S4
Vyvěšení
20201 výtah do 100 kg
20202 výtah do 500 kg
20203 výtah do 1000 kg
20204 výtah do 2000 kg
20205 výtah do 3200 kg
20205 výtah do 5000 kg
20206 výtah řetězový – 2x vyrovnávací závaží
Pružná spojka
20401 výměna gumových válečku pr. spojky 180 mm
20402 výměna gumových válečku pr. spojky 220 mm
20403 výměna gumových válečku pr. spojky 300 mm
20402 výměna pružiny, struny
Brzdové čelisti
20601 vyčištění a seřízení S1, S2
20602 vyčištění a seřízení S3
20603 vyčištění a seřízení S4, S5
20605 seřízení unášecí brzdy stroj SD
20605 výměna obložení S1, S2
20606 výměna obložení S3
20607 výměna obložení S4, S5
20612 výměna obložení unášecí brzdy SD
20613 demontáž brzdových čelistí
Trakční kotouč
20701 výměna trakčního kotouče S3
20702 výměna trakčního kotouče S4
20703 výměna trakčního kotouče S5
20704 výměna trakčního kotouče - příruba
Odtlačné kladky lanové
20801 výměna kladky do pr 500 mm
20802 výměna kladky nad pr. 500 mm
Hnací řetězová kola
20901 výměna do pr. 200 mm 1ks
20902 výměna nad pr. 200 mm 1 ks
Odtlačná řetězová kola
Cena dohodou dle uložení kladky
21003 uvolnění
Ložisko pro točnou nebo pevnou hřídel
21101 výměna či demontáž ložiska S1
21102 výměna či demontáž ložiska S2
21103 výměna či demontáž ložiska S3
21104 výměna či demontáž ložiska S4
OR vrchní díl, , OR4
21602 vyčištění. oprava a seřízení OR1

Strana:

5 800,8 800,11 000,14 000,
1 500,1 900,2 800,3 200,3 800,5 800,4 200,800,1 200,1 500,280,320,420,600,1 200,960,1 200,1 600,2 800,800,12 600,18 800,25 400,10 800,7 800,8 800,8 800,10 600,………
2 400,1 400,1 800,2 800,3 200,540,-
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Strana:

21603 vyčištění. oprava a seřízení OR4
21604 výměna kladky OR1
21604 výměna kladky OR4
21605 kompletní výměna OR4
21606 vyčištění a seřízení oboustranného typu
21607 výměna cívky oboustranného OR
21608 výměna ovládacího čidla oboustranného OR
21609 seřízení čidla oboustranného OR

850,2 400,2 800,3 800,1 200,1 600,1 500,400,-

Výměna oleje ve šnekové skříni
22001 výtahový stroj S1, S2
22002 výtahový stroj S3
22003 výtahový stroj S4
22004 výtahový stroj S5

1 100,1 500,1 800,2 100,-

┌───────┐
│
Klece
│
└───────┘
Spínače na kleci
30101 zachycovače, závěs, zábradlí – oprava, vyčištění a seřízení
30102 výměna 1 ks spínače
30103 výměna dojížděcího a koncového spínače
Vážení kabiny
30201 nastavení a seřízení
30202 výměna ovládací jednotky
30203 výměna 1 ks vážící jednotky pod kabinou
30204 výměna 1 ks vážící jednotky závěsu
Revizní jízda
30401 oprava revizní jízdy
30402 výměna revizní jízdy
Tlačítková skříň
30301 oprava tlačítka
30302 výměna tlačítka
30303 oprava celé tlačítkové skříně
30305 výměna spínací skříňky
Odklánění křivka 48/10V
30601 oprava, seřízení a vyčištění na místě
30603 výměna křivky 48/10
30604 výměna magnetu křivky VOM
30608 výměna cívky magnetu VOM
30606 seřízení křivky VOK1, VOK3
30607 výměna, křivky VOK1 a VOK3
30608 vyčištění a seřízení křivky automatických dveří
30609 výměna křivky automatických dveří
30610 výměna ovládání křivky automatických kabinových dveří
Snímač polohy všech typů
30701 seřízení poloh
30702 výměna 1 ks

320,480,620,1 800,1 400,1 800,800,1 200,2 800,220,360,560,420,460,520,720,580,420,480,460,680,580,320,520,-
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30703 výměna za jiný typ
Světlo kabiny
30801 oprava v kleci
30803 výměna osvětlovacího tělesa
30804 výměna světelného transformátoru

Strana:

610,220,400,420,-

Vlečný kabel
30902 výměna 1 ks
3 800,30903 výměna závěsu
480,Dveře kabiny
31001 oprava, seřízení závěsu dveří
280,31002 vyčištění, seřízení dveří
380,31003 demontáž kab. dveří
560,31004 oprava, seřízení ovladače dveří
280,31011 výměna spínače
380,Dveře kabiny automatické
31010 seřízení kab. dveří automatické
420,31012 výměna pohonu automatických dveří
3 800,31013 výměna řemenu pohonu aut dveří
1 800,31014 seřízení křídel dveří
420,31015 výměna jezdců kabinových dveří 1 ks
210,31016 seřízení ovládacích kladek 1 ks
220,31017 výměna ovládací a vodící kladky 1 ks
420,31018 seřízení spínačů kabinových dveří 1 ks
220,31019 výměna reverzačního ramene 1 ks
360,31020 seřízení reverzačního ramene 1 ks
220,31021 výměna motoru automatických kabinových dveří
2 200,31022 výměna enkodéru ovládání automatických kabinových dveří
2 400,31022 výměna a nastavení řídící jednotky ovládání kabinových dveří
2 800,31022 výměna čidla optické závory
1 200,31023 výměna řídící jednotky optické závory
1 600,30024 výměna celoplošné clony1ks
3 200,30025 výměna řídící jednotky celoplošné clony
1 800,30026 výměna skla kabinových dveří BUS 1 ks
520,Křivka patrového přepínače
31101 upevnění, seřízení
Závěs nosných prostředků
31202 výměna či demontáž OV - 2 lana
31203 výměna či demontáž NV - řetězový
31205 vyčištění, seřízení, promazání
Zachycovače klece
31301 vyčištění, seřízení zachycovačů na hlavě klece
31302 vyčištění, seřízení zachycovačů pod klecí
31303 vyčištění, seřízení zachycovačů na hlavě klece obousměrné
31304 vyčištění, seřízení zachycovačů pod klecí obousměrné
31305 výměna či demontáž zachycovačů pod klecí
31306 výměna či demontáž zachycovačů na kleci

280,4 200,4 800,220,580,880,820,980,1 880,2 880,-
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Vodící čelisti
31401 vymezení vůle 1 páru
31402 výměna 1 páru do 100 kg
31403 výměna 1 páru do 500 kg
31404 výměna 1 páru do 1000 kg
31405 výměna 1 páru nad 1000 kg
31406 výměna 1 páru nad 2000 kg
Pohyblivá podlaha
31501 vyčištění, seřízení všech spínačů
31502 výměna či demontáž podlahy do 2m2
31503 výměna či demontáž podlahy nad 2m2
31504 výměna odpružení
31505 výměna podlahové krytiny 1 m2
31506 výměna spínače pod podlahou
31507 vyčištění, promazání mechanismu pohyblivé podlahy
Omezovač rychlosti
31701 zkrácení lanka
31702 výměna lanka
31703 výměna lanka s narážkami
31704 výměna OR pod kabinou
31705 vyčištění a seřízení OR pod kabinou
Klín na kleci
32001 upevnění, seřízení
32002 výměna
Vyproštění klece
32101 uvolnění ze zachycovačů při zachycení klece
32102 nasazení do vodítek
Vyvažovací/vyrovnávací závaží
Vodící čelist – 1 pár
40101 seřízení, vymezení vůle
40102 výměna vodících čelistí
Závěs vyvažovacího/vyrovnávacího závaží
40201 vyrovnání lan
40202 výměna lanového nebo řetězového závěsu NV 100kg
Zachycovače
40301 vyčištění, seřízení zachycovačů
40302 výměna zachycovače
Spínač závěsu
40401 seřízení, vyčištění
40402 výměna spínače
┌──────────────────────────────────┐
│
Šachetní dveře, uzávěry, spínače
│
└──────────────────────────────────┘
Spínač dveří
50103 oprava, seřízení. SV4
50104 výměna SV4 s můstkem
50105 seřízení můstku

Strana:

600,800,1 200,1 400,1 600,2 200,440,1 600,2 200,580,500,360,320,420,3 800,4 600,5 800,1 800,280,420,2 200,1 600,-

440,660,540,880,660,800,320,600,-

340,580,160,-
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Dveřní uzávěra
50201 oprava, seřízení DU1
50202 oprava, seřízení DU3, PU
50203 oprava, seřízení DU4
50204 výměna či demontáž DU1
50205 výměna či demontáž DU3, PU
50206 výměna či demontáž DU4
50207 oprava uzávěry MNV
50208 výměna uzávěry MNV
Šachetní dveře OV
50601 vyčištění, seřízení se samozavírači
50603 vyčištění, seřízení bez samozavíračů
50606 výměna madla ŠD
50609 oprava, podložení závěsu dveří
50610 výměna či demontáž sklapky
Automatické dveře bez rozdílu typu
50611 seřízení a vyčištění křídel 1ks
50612 výměna, demontáž jezdce dveří
50613 seřízení zajišťovacího mechanismu
50614 výměna dovírací pružiny, lanka
50615 výměna 1 ks vodící kladky
50616 celkové seřízení a promazání zavíracího mechanizmu
50617 oprava nouzového otevírání dveří

Strana:

260,460,420,480,880,520,480,800,320,220,360,320,260,330,210,440,460,360,540,330,-

Šachetní dveře NV
50701 vyčištění, seřízení zav. mechanismu do 6 m2
360,50702 vyčištění, seřízení zav. mechanismu nad 6 m2
420,50703 oprava, seřízení padací lišty nebo sklapky
350,50704 demontáž padací lišty nebo sklapky
660,50705 oprava, seřízení zvedací lišty
380,50706 demontáž zvedací lišty
440,50707 oprava středního zámku – oliva
660,50708 výměna středního zámku
1 100,Šachetní dveře MNV
50801 vyčištění, seřízení zámku a spínače
320,Bariery MNV
50900 výměna bariery MNV
1 620,50901 vyčištění, seřízení zavíracího mechanismu a zámku včetně spínače
420,50902 výměna lanka bariery
440,50903 vyrovnání vodítek 1 ks bariery
420,50904 výměna 2 kladek
680,50905 demontáž 1 páru barier
800,50906 výměna vodících čelistí bariery 1 pár
600,50907 vyčištění a seřízení čelistí bariery 1 pár
360,Samozavírač
51101 seřízení
280,51102 výměna či demontáž ZB2
460,
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51103 výměna brana za jiný typ
51103 výměna za stejný typ
50104 seřízení dovírače – dictator
50105 seřízení dovírače – dictator
┌────────┐
│
Šachta
│
└────────┘
Patrové přepínače
60101 oprava. Seřízení patrového. přepínače
60102 výměna či demontáž
Přivolavač, odesílač
60501 výměna sig. žárovky + vyčištění
60502 výměna či demontáž
60503 výměna tlačítka všech druhů
Nouzový signál
60701 oprava a seřízení
60702 výměna zvonku, houkačky
Snímací plech polohy
60801 nastavení polohy, seřízení
60801 doplnění magnetu šach informací, seřízení
Stavěcí klín
60901 upevnění a seřízení
60902 výměna
Omezovač rychlosti - spodní díl
61001 výměna lanové kladky
61002 oprava a seřízení spínače
61003 výměna spínače
61004 výměna celého OR spodní díl
61005 vyčištění, seřízení OR spodní díl
Koncový vypínač - mechanická část, tyčový, táhlový
61101 vyčištění, seřízení
Vodítka klece a protiváhy
61201 vyrovnání s dotažením spojů / 1 m /
61202 vyrovnání s dotažením spojů / 1 m /
61203 napnutí vodítka - drát, lana 2 ks
61205 napnutí lanového vodítka 2 ks
Nárazník
61401 montáž 1 ks nárazníku
┌───────────────────────┐
│
Výměna nosných orgánů
│
└───────────────────────┘
07001 MNV do 100 kg 2 stanice 1 x 6,3 mm
07002 MNV do 100 kg 3 stanice a víc
07003 NV do 4 stanic, 4 x 16 mm
07004 NV nad 4 stanice
07005 NV do 4 stanic, 6 x 16 mm
07006 NV nad 4 stanice

Strana:

660,380,420,380,-

320,520,180,420,380,220,380,320,280,340,480,640,220,380,920,220,380,80,120,280,320,480,-

1 880,2 200,22 000,28 000,32 000,42 000,-
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07007 OV do 8 stanic, 2 x 10 mm
07008 OV nad 8 stanic
07011 OV do 8 stanic, 3 x 10 mm
07012 OV nad 8 stanic
07013 OV, LV do 8 stanic, 4 x 12,5 mm
07014 OV, LV nad 8 stanic, 4 x 12,5 mm
Příplatky
09023 strojovna dole, navíjecí buben
09025 lanování
Zkrácení, vyrovnání nosných prostředků
09031 lano pr. 6,3 mm 1 lano
09032 lano pr. 10; 11,2 mm 1 lano
09033 lano pr.12,5 a 16 mm 1 lano
31206 konzervace 1 nosného lana /1 m délky/
31207 konzervace 1 řetězu /1 m délky/

Verze: 1
Strana:

9z9

18 000,22 000,27 000,31 000,32 000,36 000,50 %
60 %
420,1 200,2 800,15,25,-

Zkoušky při výměně nosných prostředků jsou obsaženy v položkách výměny nosných orgánů
Gallovy řetězy - řešeno smluvní cenou
Uvedené ceny se týkají práce pro servisní dvojici montérů.
Zpracoval: Martin Pouba
Schválil: Zděnek Mašín
…………………………………………..
Martin Pouba – jednatel a manažer kvality

