
Konehuoneeton

TIITUS KL10 -kevythissi hissikorilla

Tiitus KL10 -kevythissit toimitetaan normaa-
lilla hissikorilla, jolloin hissi on toimitettavissa 
hissitoimitukseen kuuluvalla itsekantavalla 
lasi-/alumiinikuilulla tai tilaajan toimittamaan 
esim. betonikuiluun.

 – hissikori on varustettavissa taiteovella, jolloin 
hissin käyttö tapahtuu kuten normaaleillakin 
hisseillä eli kertapainallus riittää

 – ketjuvetoinen
 – kuorma 385 kg (250 kg/m²)
 – korikoko vakiona 1100 mm x 1400 mm,  

korkeus 2100 mm, muita kokoja tilauksesta
 – nostokorkeus jopa 18 m
 – pysähdystasoja jopa 8 kpl
 – nostonopeus konedirektiivin mukaisesti 0,15 

m/s (9,0 m/min)
 – ovet voivat sijaita kolmella eri sivulla
 – yksityisiin tai julkisiin tiloihin
 – sisä- tai ulkotiloihin, edullinen ratkaisu esim. 

2 – 4 kerroksisiin pienkerrostaloihin, luhtita-
loihin jne. 

Mahdollisuus hakea ARAn ja eräiden kuntien 
myöntämää hissiavustusta hissin rakentami-
seksi vanhaan hissittömään kerrostaloon.

 – mikäli hissi asennetaan kiinni rakennuksen 
seinään, niin kerrostasojen ovet ja edustara-
kenne toimitetaan lämpöeristettyinä. Tarvit-
taessa paloluokiteltuina.

 – sähköinen ovenavauskoneisto helpottaa his-
sin käyttöä ja vähentää ovien naarmuntumista

Ekologinen
 – tehontarve ainoastaan 1,5 kW, jolloin sanee-

rauskohteissa ei tarvitse vahvistaa sähkö-
verkkoa ainakaan hissin takia

Ei tarvitse kuilulämmitystä, minkä vuoksi sääs-
tetään huomattaviakin summia hissin hankin-
ta- ja käyttökuluissa.

 – hissi varustettu GSM Safeline -hälytyspuheli-
mella mahdollisten häiriötilanteiden varalta

 – asiattoman käytön estämiseksi hissi voidaan 
varustaa avainlukituksella tai liittää rakennuk-
sen muun kulunvalvonnan piiriin.

 – tyyppihyväksytty, CE-merkitty
 – lyhyt asennusaika tehtaal-

la suoritetun esikasauksen 
vuoksi

 – itävaltalaista laatua
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Tekniset tiedot
Nostokyky 385 kg (250 kg/m²)

Nostokorkeus 18 m

Nostonopeus 0,15 m/s (9,0 m/s)

Pysähdystasoja maks. 8 kpl

Ohjaus Kori taiteovin: impulssiohjattu, jolloin kertapainallus riittää. 
 Ei korin ovea: lavan painiketta painettava koko matkan ajan. 
 Hissi pysähtyy automaattisesti kerrokseen tullessaan. 
 Ulkokutsut impulssiohjattuja, kertapainallus riittää.

Koneisto Ketjuvetoinen tuplaketjulla. Taajuusmuuttajakäyttö. Pehmeä käynnistys ja  
 pysäytys. Automaattinen kerrostasaus.

Moottori 1,5 kW, 1x240 V, 16 A

Lavakoko 1100 mm x 1400 mm, korkeus 2100 mm.  
 Tilauksesta muita kokoja.

Kuilukuoppa 120 mm

Kuilun korkeus  
ylätasolla  min. 2400 mm

Ovet Hissikorissa taiteovi tilauksesta. 

 Kuilun ovet alumiinirunkoisia kääntöovia 900 x 2000. 
 Tilauksesta lämpöeristettynä tai palo-ovina.

Värit RAL-sävyt

SENIORIHISSEJÄ YLI 35 VUODEN JA YLI 3500 HISSIN KOKEMUKSELLA!
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Puhelin 044 977 3770
 044 970 6704
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