Konehuoneeton lasikuilullinen

TIITUS PL10 -kevythissi
Lasikuilulliset Tiitus PL10 -kevythissit toimitetaan normaalin hissikorin sijaan lavalla, jolloin
matkustaessa on mukava seurata hissistä käsin ympäröivää luontoa.
– lasikuilu tuo valoisuutta ja avaruuden tuntoa
ja helpottaa hissin käytön valvontaa
– ketjuvetoinen
– kuorma 385 kg (250 kg/m²)
– lavakoko vakiona 1100 mm x 1400 mm, muita
kokoja tilauksesta, myös erikoisratkaisuja. Katso kuva 8.
– tyylikäs, erittäin vankka, itsekantava alumiini-/
lasikuilu
– nostokorkeus jopa 18 m
– pysähdystasoja jopa 10 kpl
– nostonopeus konedirektiivin mukaisesti 0,15
m/s (9,0 m/min)
– ovet voivat sijaita kolmella eri sivulla
– kuilurakenteen korkeus ylätasolla voi olla
1100 mm nostokorkeuden ollessa < 3 m
– yksityisiin tai julkisiin tiloihin
– sisä- tai ulkotiloihin, edullinen ratkaisu esim.
2 – 4 kerroksisiin pienkerrostaloihin, luhtitaloihin jne.
Mahdollisuus hakea ARAn ja eräiden kuntien
myöntämää hissiavustusta hissin rakentamiseksi vanhaan hissittömään kerrostaloon.
– mikäli hissi asennetaan kiinni rakennuksen
seinään, niin kerrostasojen ovet ja edustarakenne toimitetaan lämpöeristettyinä, tarvittaessa paloluokiteltuina
– sähköinen ovenavauskoneisto helpottaa hissin käyttöä ja vähentää ovien naarmuntumista
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Ekologinen
– tehontarve ainoastaan 1,5 kW, jolloin saneerauskohteissa ei tarvitse vahvistaa sähköverkkoa ainakaan hissin takia
Ei tarvitse kuilulämmitystä, minkä vuoksi säästetään huomattaviakin summia hissin hankinta- ja käyttökuluissa.
– hissi varustettu GSM Safeline -hälytyspuhelimella mahdollisten häiriötilanteiden varalta
– asiattoman käytön estämiseksi hissi voidaan
varustaa avainlukituksella tai liittää rakennuksen muun kulunvalvonnan piiriin
– tyyppihyväksytty, CE-merkitty
– lyhyt asennusaika tehtaalla 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. 10 kpl

Kuva 7

Ohjaus

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

Vakio 1100 mm x 1400 mm. Tilauksesta muita kokoja.

Kuilukoko

1470 mm x 1580 mm

Kuilukuoppa

120 mm

Kuilun korkeus ylätasolla

min. 2400 mm

Kuilun katto ja valaisimet

Sisältyvät toimitukseen.

Ovet

Alumiinirunkoisia kääntöovia 900 x 2000.

Kuilurakenne

Pulverimaalattua alumiinia / laminoitua kirkasta -, maito- tai savulasia.

Värit

RAL-sävyt
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