Innovatiivista toimivuutta!

ILS 1K

ILS 1K:lla uusia ulottuvuuksia
Seniorihissi ILS 1K on päältä katsoen tavallinen
kevythissi, vaikka olemmekin ylpeitä muotoilusta.
Ainutlaatuista ovat innovatiiviset ratkaisut, joista
tässä muutamia esimerkkejä :
●
55 eri kokoa valittavana ja tarvittava kuilukuoppa on
vain 110 mm, joten kiinteistöönne sopiva hissi löytyy
helposti valikoimastamme.
●
Hissilavan sivuseinä on aina korkea eikä ainoastaan
●
hienon muotoilun vuoksi. Seinään kiinnitetyt
valaisimet valaisevat tehokkaasti koko matkan ajan.
Lisäksi korkeaan seinään voi kiinnittää esimerkiksi
peilin.
●
Rakenne on tarkkaan harkittu ja huolellisesti
suunniteltu mahdollistaen nopean ja yksinkertaisen
asennuksen.
●
Kilpailukykyisten komponenttihintojen ja lyhyiden
asennusaikojen vuoksi Seniorihissi ILS 1K on
edullinen.
Tyylikkään muotoilun, vankan rakenteen ja lavakokojen
runsauden vuoksi Seniorihissi ILS 1K sopii sekä julkisiin
tiloihin että teollisuuden tarpeisiin.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi hoitokodit,
sairaalat, urheiluhallit, koulut, toimistot, työhuoneet,
huonekaluliikkeet, moottoripyörä- ja polkupyöräliikkeet
jne. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaaan tyylikkyyden
lisäksi suurta kantavuutta ja tehokasta tilankäyttöä.
1300 mm leveät kääntöovet (lavan leveys 1400 mm)
mahdollistavat erittäin hyvät lastausominaisuudet,
esimerkiksi potilassängyn siirtämisen hissiin ja hissistä
pois. Vakiotoimitukseen kuuluu aina lasiovet. Tarvittaessa
hissi voidaan toimittaa myös EI60-palo-ovilla. Hissin
käyttöpainikkeet on varustettu myös näkövammaisten
pistekirjoituksella.
Muita mahdollisia lisävarusteita ovat puhelin, erilaiset
lattiamateriaalivaihtoehdot, lukitus, kerrosilmaisimet,
oviautomatiikka, ulkokutsupainikkeiden joustava
sijoittelu, puheviestit, saapumisen merkkiäänet, lasikuilu,
värivaihtoehdot RAL-väreissä, klaffi-istuin ja peili.

Suositeltu asennuspaikka

Sisätila

Kuorma

1000 kg

Nopeus

Maks. 0,15 m/sek

Nostokorkeus

Suurin korkeus 13 m
Hissin korkeus ylätasolla 2,3 m

Kuilukuoppa

110 mm

Pysähdystasojen määrä

5 tasoa

Hissilavan vakiomitat (leveys x pituus)

1400 x 2000 / 1400 x 2500 / 1100 x
2200 mm

Hissikuilun vaikiomitat (leveys x pituus) 1830 x 2080 / 1830 x 2580 / 1530 x
*, **
2280 mm *, **
Välipohjan aukko ja kuilukuoppa

+ 30 mm

Lavan leveydet

1000 -1400 mm

Hissin ulkoleveys

+ 430 mm (+460 mm jos ovi B-sivulla)

Lavan pituudet

1500 -2500 mm

Hissin ulkopituus

+ 80 mm (jos ovi A&C siv. +110mm)

Välipohjan aukko ja kuilukuoppa

+ 30mm

Kuilurakenne

Sandwich-rakenteiset kasetit, väri RAL
9003 (valkoinen) (T=25mm, H=565mm)

Lava

Pulverimaalattu RAL 9003 (valkoinen)
Muut RAL-värit tilauksesta.
Lattiamateriaali musta kumimatto.

Ovet (ovensulkija vakiona)

Kääntöovet, asennettavissa 3 eri
Sivulle.

Käyttökoneisto

Ruuvi-mutteri

Ohjausjärjestelmä

PLC

Sähköliittymä

380-400V 3-vaihe 50/60 Hz 16A,
taajuusmuunnin

Moottori

4 kW

Akkukäyttöinen hätälasku

Sisältyy vakiotoimitukseen

Ulkokutsut

Impulssiohjatut painikkeet

Lavan painikkeet

Painettava koko matkan ajan.
Napit varustettu pistekirjoituksella.

EU-direktiivi

MD 2006 / 42 / EG

Valmistusmaa

Ruotsi

*Jos ovi A & C sivuilla, +30 mm
**Jos ovi B-sivulla, +30mm

Seniorihissi ILS 1K on luotettava, toimintavarma ja
käyttäjäystävällinen ratkaisu päivittäiseen käyttöön.

Seniorihissit.fi puhelin: 044 977 3770, sähköposti: info@seniorihissit.fi, osoite: Puhdistamontie 12, 11100 Riihimäki.

