
Porrashissien Rolls Royce
Tiitus Ascendor PLK8 -lavaporrashissi
• kaiken tyyppisiin portaisiin



Kuva 1. Kannatintolppien välit levytetty umpeen, jolloin saadaan tilaa
säästävä ja edullinen kaiderakenne.

Kuva 3. Tiitus Ascendor PLK8 -lavaporrashissi voidaan asentaa helposti
julkisten tilojen portaaseen.

Kuva 4. Yksityistiloissa porrasleveys ja alatasolla riittävä laskeutumistila
saattaa aiheuttaa ongelmia.

Kuva 2. Lasikaide tuo avaruutta ja valoisuutta porrashuoneeseen.

Markkinoiden tyylikkäin ja teknisesti edistynein lavaporrashissi,
joka pystyy kulkemaan esim. yksivartisissa kerrostalon portaissa
käytäväosuudet aivan vaakasuoraan, mihinkä kilpailijat eivät
pysty.
• sisälle tai ulos erityyppisten portaiden sisäreunaan, tapauskohtaisesti
myös portaan ulkoreunaan

• akkukäyttöinen ja hammastankovetoinen , jolloin portaan yläpäähän ei
tule minkäänlaista vetokoneistoa, joka kaventaisi ylätasoa ja vaikeuttaisi
ovien avaamista

• hississä 4 / 8 kpl akkuja, ohjausjännite 24 V, latausjännite 1 x 240 V. Hissi
lataa aina automaattisesti pysähdyspaikallaan ollessaan. Hissi toimii
sähkö-katkojenkin aikana.

• alatasolla suoraan portaan edessä tai sivulla tulee olla tilaa hissin
laskeutumiseen / säilytykseen

• väli- ja ylätasolla pysähtyessään hissi jää ylempien askelmien päälle
automaattisen rampin laskeutuessa tasolle

• niin omakoti- ja rivitaloihin kuin julkisiin tiloihin (koulut, museot,
teatterit, virastot, ravintolat jne.)

• edullinen ja helppo ratkaisu esim. 2-4 kerroksisiin hissittömiin
kerrostaloihin, joihin pystyhissin asentaminen ei onnistu ilman kalliita
muutostöitä. Porrashissin asentaminen ei vaadi muutoksia portaaseen.
Porras on käytettävissä asennuksen aikana. Näissä kohteissa on
mahdollisuus hakea ARAn 45 %:n esteettömyysavustusta.

• erittäin siro, tyylikäs ja laadukas rakenne, mutta kuitenkin vankka ja
kestävä.

• hissiä voidaan ajaa lavan ajosuuntapainikkeista tai kauko-ohjaimella
• lavan nosto säilytysasentoon ja lasku ajoasentoon vaivattomasti paini-
ketta painamalla



• suojapuomit säilytysasennossa piilossa lavan takana. Tästä on etua, kun
hissin halutaan olevan mahdollisimman huomaamaton.

• hiljainen käyntiääni, juohea liikkeelle lähtö ja pysäytys
• helppo ja turvallinen käyttää
• porrasleveyden mukaan valittavissa useita lavakokoja
• tilauksesta klaffi-istuimella ja sivuluiskalla
• kaikilla pysähdystasoilla johdottomat kauko-ohjaimet hissin kutsu-
miseksi ja lähettämiseksi kerroksesta toiseen. Tällöin lavan on oltava
turvallisuussyistä pystyssä säilytysasennossa.

• kauko-ohjainten yhteydessä avainkytkin asiattoman käytön estämiseksi
• tapauskohtaisesti johdeputkien seinäkiinnitys tai tolppakannatus. Mikäli
porrassyöksyjen välissä on tilaa, tolpat asennetaan syöksyjen väliseen
tilaan. Mikäli tilaa ei löydy, niin tolpat kiinnitetään askelmiin ja olemassa
oleva kaide yleensä säilytetään.

• tarvittaessa tolpista ja johdeputkista voidaan tehdä uusi käsikaide, kun
tolppien välit ”levytetään” hissitoimitukseen kuuluvalla lasilla, alu-
miinilevyllä tms.

• varustettu määräysten vaatimilla turvalaitteilla, jotka pysäyttävät hissin
esteen kohdatessaan

• johdeputket RST:tä, joihin ei jää vuosien kuluessa kulutusjälkiä kuten
maalattuihin johdeputkiin.

• väri hopea RAL9006, muita RAL-värejä tilauksesta
• hissi varustettu informaationäytöllä, joka kertoo mm. hissin käyttö-
historian tai mahdollisesta häiriöstä

• hissiä kiertää LED-valonauha, jonka väri kertoo kulloisenkin käyttö-
tilanteen

• erinomainen hinta-/laatusuhde. Hissi on porrashissien aatelia - hissien
Rolls Royce.

• valmistaja myöntää laadun takeeksi 3 vuoden takuun
• yksinkertainen ja nopea asentaa
• lyhyet toimitusajat
• valmistaja Euroopan johtaviin porrashissien valmistajiin kuuluva
Ascendor Lifttechnik, Itävalta

Kuva 6. Kuva 7.

Kuva 5.

Tiitus Ascendor PLK8 -lavaporrashissi istuu luontevasti niin koulujen, urheiluhallien kuin kerrostalojenkin portaisiin.
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Tekniset tiedot
Kuorma 225 kg, tilauksesta 300 kg
Pysähdystasoja 5 kpl
Johdeputkien pituus Enintään 50 m
Vetotapa Hammastankovetoinen, akkukäyttöinen

4:llä tai 8:lla akulla
Moottori 24 V, latausjännite 1 x 240 V, 50 Hz
Porraskaltevuus 0°-47° hissi kulkee lepotasoilla ja

käytäväosuuksilla aivan vaakasuoraan,
mihinkä kilpailijat eivät pysty

Nopeus Enintään 0,15 m/s hiljentäen automaattisesti
kaarteissa

Vakiolavakoot 1000 mm x 800 mm, 1000 mm x 750 mm,
1000 mm x 700 mm, 900 mm x 800 mm,
900 mm x 750 mm, 800 mm x 800 mm,
800 mm x 750 mm, 800 mm x 700 mm

Tilauksesta 1000 mm x 900 mm, 1250 mm x 800 mm,
1210 mm x 830 mm, 1300 mm x 800 mm

Tilan tarve lava pystyssä 310 mm
Äänen voimakkuus alle 63 dB
Tyyppihyväksytty, määräykset täyttävä ja CE-merkitty

Ulkoasennuksissa huomioitava, että kaikki betonirakenteet, joihin hissin johdeputket kiinnitetään, ovat ”yhtä puuta”, ettei routa väännä johdeputkia
solmuun osan betonirakenteista liikkuessa talvella erilailla.
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