HISSIT
LIUKUPORTAAT JA -KÄYTÄVÄT
NOSTO-OVET

Kevythissi

A400

Luotettava kevythissi

EDUSTAVA MONEEN TILAAN

A400-kevythissi on moneen tilaan sopiva
ruuvikäyttöinen kevythissi. Se on hyvä ratkaisu
kiinteistöihin, joissa ei haluta tehdä suuria
rakennusteknisiä muutoksia, mutta tarvitaan
hissi kevyeen käyttöön. Tyylikkään muotoilunsa
ansiosta se sopii kaikenlaisiin tiloihin.
Kevythissi on mahdollista asentaa myös
ulkokäyttöön. Kysy lisää mahdollisuuksista!
Helppo käyttää
A400-kevythissi on suunniteltu painottaen käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta. Myös liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten on helppo käyttää kevythissiä.
Turvallisuus etusijalla
Kevythissin käyttäjän turvallisuus on aina tärkeintä.
Nostolavan ulkoreunoja kiertää joustavat turvareunukset.
Ne pysäyttävät nostolavan välittömästi, jos jokin osuu niihin. Kulkunopeus on rajoitettu ja kuorman kanssa nostolava liikkuu vain ohjausnappia painettaessa. Lisäksi kevythissi on varustettu SEIS -painikkeella, hälytysjärjestelmällä
ja hätäpuhelimella.
Kuilukuoppaa ei vaadita
A400-kevythissi voidaan asentaa suoraan lattiatasolle,
jolloin erillistä kuilukuoppaa ei tarvita. Tällöin kevythissiin
on saatavilla erillinen ramppi. Hissi ei vaadi erillistä konehuonetta, sillä ohjauskeskus on sijoitettu kuilun edustarakenteisiin. Hissi voidaan asentaa ilman, että rakennukseen
täytyy tehdä suuria rakennusteknisiä muutoksia.
Testattu ja sertifioitu
A400-kevythissi on rakennettu, testattu ja hyväksytty konedirektiivin mukaisesti ja se täyttää kaikki eurooppalaiset
standardit. Se on EY-tyyppihyväksytty ja Det Norske Veritasin (DNV) sertifioima. A400 on myös CE-merkitty.

SUURET PAINIKKEET

MODERNI NOSTOLAVA

TEKNISET TIEDOT

Kuorma

400 kg

Nostokorkeus

Maksimi 13 m, 6 pysähdystasoa

Nopeus

0,15 m/s

Kuilukuoppa

50 mm tai ramppi

Käyttöjärjestelmä

Nostolavassa pakko-ohjatut painikkeet.		
Kerrostasoilla impulssiohjatut painikkeet.

Vakiolavan mitat

1000 x 1500 mm (L x S) tai
1100 x 1500 mm (L x S) tai
1100 x 1600 mm (L x S)

Kuilun ulkomitat

L = +359 mm				
S = +58 mm (S = +107 mm läpimentävä)

Optiona
vaihtoehtoiset
lavan mitat

S1 = 800 x 1250 mm (L x S)		
S2 = 900 x 1500 mm			
S3 = 1000 x 1300 mm 			
S4 = 1100 x 1400 mm

Kuilu

Teräskasettipaneelit, väri valkoinen RAL 9016
Lasipaneelit optiona.

Ovet

Vakio-ovessa suuri lasi-ikkuna. 		
Voidaan sijoittaa kaikille kolmelle seinälle.		
Ylimmän kerroksen ovi saatavana puoli-		
korkeana (nostokorkeus maksimi 3 m).		
Optiona paloluokiteltu ovi isolla tai pienellä
lasiruudulla. Optiona sähköinen ovenavaus.

Ovien mitat

900 x 2000 mm (L x K) 			
Puolikorkea ovi 900 x 1100 mm

Ohjausjärjestelmä Mikroprosessoriohjattu
Sähkön syöttö

400 V, 3-vaiheinen 50/60 Hz
Optiona pehmeä liikkeelle lähtö ja pysähdys.

Sulakkeet

16 A

Moottorin teho

2,2 kW

Muut optiot

Mm. muut RAL värisävyt, koululukitus,
ulkotilapaketti, sivuseinä peilillä
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Suomen Hissiurakointi Oy on täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Mahdollistamme päivittäin kymmenientuhansien ihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen. Olemme osa vuonna 1982 perustettua Helsingin Hissiteknikot konsernia.
Yhtiö on yksi suurimmista täysin suomalaisessa omistuksessa olevista hissiyhtiöistä. Käytössämme on sertifioitu toimintajärjestelmä,
joka noudattaa ISO 9001 laatustandardia ja ISO 14001 ympäristöstandardia.
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