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Společnost Mitsubishi Electric dodá výtahy pro dva velké  

luxusní komplexy v Indii 

Bezpečné, pohodlné výtahy s bezdotykovým ovládáním a dálkovým dohledem 

 

TOKIO, 21. dubna 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) dnes oznámila, že 

její dceřiná společnost Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) získala velkou zakázku na dodávku 

výtahů pro luxusní komplexy Commerzone Madhapur a Altimus, jejichž stavbu realizuje přední indický 

developer, společnost K RAHEJA CORP. Zakázka čítá 72 výtahů, včetně 37 vysokorychlostních modelů. 

Výtahy používají systém DOAS (Destination Oriented Allocation System) společnosti Mitsubishi Electric, 

který splňuje požadavky na bezdotykové ovládání v souvislosti s onemocněním COVID-19, a poskytuje 

bezpečnou a spolehlivou dopravu díky servisu prostřednictvím smluvního řešení Global Maintenance 

Integrated System. 

  

 

 

 

Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo 

specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze. 

Vizualizace komplexu Commerzone Madhapur Vizualizace komplexu Altimus 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Funkce produktu 

1) Systém DOAS (Destination Oriented Allocation System) pro předvídání cílového podlaží výtahu 

- Když uživatel přiloží svou identifikační kartu ke čtečce u bezpečnostní brány nebo ve výtahové hale, 

systém DOAS automaticky registruje cílové podlaží. 

- Lidé cestující do stejného podlaží jsou nasměrováni ke stejnému výtahu, aby se minimalizoval počet 

zastávek, zkrátila délka jízdy a zlepšila provozní účinnost. 

- Přednastavená kapacita kabiny eliminuje shlukování osob, čímž pomáhá předcházet šíření infekcí. 

2) Řešení M’s BRIDGETM Global Maintenance Integrated System  

- Včasná automatická identifikace potenciálních problémů díky nepřetržitému monitorování. 

- Díky shromažďování a analýze provozních dat dochází ke zkrácení odstávek výtahů, což přispívá 

k bezpečnosti, spolehlivosti a pohodlí. 

 

Přehled projektů 

 

Působení společnosti Mitsubishi Electric v segmentu výtahů v Indii 

Indie je po Číně druhým největším světovým odbytištěm nových výtahů a eskalátorů. Ačkoli poptávka ve 

fiskálním roce 2021 kvůli pandemii COVID-19 dočasně poklesla, od fiskálního roku 2022 se očekává její 

stabilní růst. Společnost Mitsubishi Electric zahájila své podnikání v segmentu výtahů v Indii prostřednictvím 

místního distributora v roce 1995 a následně v roce 2012 založila společnost IMEC. Své obchodní aktivity 

nadále rozšiřovala, spustila místní výrobu výtahů a v roce 2016 zavedla integrovaný systém prodeje, výroby, 

instalace a údržby. Do budoucna se společnost Mitsubishi Electric zavázala neustále zvyšovat spokojenost 

zákazníků v Indii prostřednictvím bezpečných, spolehlivých a pohodlných produktů a služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex Commerzone Madhapur Altimus 

Sídlo Hajdarábád, stát Telangána, Indie Bombaj, stát Maháráštra, Indie 

Využití Kanceláře IT firem a komerční prostory 

Vlastník K RAHEJA CORP 

Produkty 

(72 jednotek) 

・Vysokorychlostní výtahy: 18 jednotek  

(max. 210 m/min) 

・Standardní výtahy: 29 jednotek 

・Systém DOAS 

・Vysokorychlostní výtahy: 19 jednotek  

(max. 360 m/min) 

・Standardní výtahy: 6 jednotek 

・Systém DOAS s řízením bezpečnosti 

Servis 
Řešení M's BRIDGETM Global Maintenance Integrated System (všechny jednotky; 

smlouva bude doplněna) 

Dodání Od března 2021 Od srpna 2021 



 

3/4 

 

Přehled společnosti IMEC 

Společnost Mitsubishi Elevator India Private Limited 

Výkonný ředitel Soichiro Oda 

Sídlo Bengalúr, stát Karnátaka, Indie 

Vlastnictví 

Mitsubishi Electric Corporation: 45 % 

Mitsubishi Corporation: 45 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 5 % 

Mitsubishi Electric India Private Limited: 5 % 

Kapitál 1,785 miliardy indických rupií (přibl. 24 milionů amerických dolarů) 

Založení Srpen 2012 

Zaměstnanci Přibl. 1 050 (březen 2021) 

Obchodní činnost Prodej, výroba, instalace a údržba výtahů a eskalátorů 

 

Obecný popis fungování systému DOAS (integrovaného v bezpečnostních branách budovy) 

Po ověření karty nebo jiné formy identifikace uživatele u bezpečnostní brány je z karty načteno a automaticky 

zaregistrováno cílové podlaží. Na LCD displeji bezpečnostní brány se při průchodu uživatele ihned zobrazí 

číslo výtahu přiřazeného uživateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Vyobrazené produkty, jako jsou brány a ovládací panely, slouží pouze pro ilustrační účely. Liší se od skutečných 

specifikací projektu. 
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Přínos pro životní prostředí 

Výtahy společnosti Mitsubishi Electric používají bezpřevodové zdvihací stroje s motory opatřenými 

permanentními magnety pro nižší spotřebu energie. 

 

M’s BRIDGE je ochranná známka společnosti Mitsubishi Electric Corporation. 

 

### 

 

O společnosti Mitsubishi Electric Corporation 

Se 100 lety zkušeností v poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních produktů je společnost Mitsubishi 

Electric Corporation (TOKYO: 6503) uznávaným světovým lídrem ve výrobě, marketingu a prodeji 

elektrických a elektronických zařízení využívaných v informačních a komunikačních systémech, vesmírných 

programech a komunikačních satelitech, spotřební elektronice, průmyslových technologiích, energetice, 

dopravě a stavebních zařízeních. Společnost Mitsubishi Electric obohacuje společnost technologiemi v duchu 

svého hesla „Changes for the Better“ (Změny k lepšímu). Společnost zaznamenala tržby ve výši 4 462,5 

miliardy jenů (40,9 miliardy amerických dolarů*) ve fiskálním roce do 31. března 2020. Další informace jsou 

uvedeny na adrese www.MitsubishiElectric.com 

* Částky v amerických dolarech jsou přepočteny z jenu kurzem /109 = 1 USD, což je přibližný kurz na 

tokijském devizovém trhu k 31. březnu 2020. 


