Vector

Den ideelle løfteplatform til
offentlige og private bygninger

A ThyssenKrupp
business segment
company

ThyssenKrupp Elevator A/S

PLATFORMLIFT MODEL VECTOR

Der er et voksende behov for forbedrede
adgangsforhold til offentlige og private
bygninger specifikt for folk med nedsat førlighed. Vector er den rigtige løsning til den
rigtige pris - en elevator som kan tilpasses
ethvert forhold. Vector har været på markedet siden 1995.
Fordele
• Fleksibel i opbygning af og størrelse på platform
• Højkvalitetslift med robust selvbærende skakt
• Kun nødvendigt med 50 mm grube ved bund, med rampe
er grube ikke nødvendig
• Lavere udgiftsniveau i forhold til traditionelle lifte
• Løftekapacitet på op til 630 kg
• Løftehøjde op til 12 meter
• Kræver ikke omfattende ombyggeri
• Alt maskineri samt elektriske systemer findes inden for
skaktens fire sider

Driftssikkerhed
Siden 1995 er mere end 8500 Vector-lifte blevet installeret i
offentlige og private bygninger i mere end 15 lande verden
over. Liften har tydeligt bevist sin driftssikkerhed. En Vectorlift har lige så lang levetid som den bygning den installeres i.
Vector står for høj kvalitet og driftssikkerhed. Den er enkel at
betjene, kan installeres hurtigt og kræver begrænset vedligeholdelse. Og vigtigst af alt - den er komfortabel og sikker.

Betjening
Vector er sikker og enkel at betjene. Gå ind i liften og hold
knappen for den ønskede etage inde – ”konstant tryk”.
Liften kan til enhver tid standses ved at slippe knappen.
Hold knappen inde for at fortsætte igen. Liftens kontrolpanel
består af store, oplyste trykknapper, deriblandt knapper til
nødstop og alarm. Der er sensorer i alle vægge, og i nødstilfælde kan liften hæves eller sænkes manuelt til nærmeste
etage, eller man kan vælge at bruge det tilhørende batterisystem.

Installation
Opsætningen af Vector-liften indebærer minimalt byggeri og
er let at installere. Der påkræves et gulvareal og en åbning
i loft som begge måler 1405 mm x 1630 mm. Løfteplatformen kræver kun 50 mm grube. Hvis leveret med rampe, er
grube ikke nødvendig. En fuldstændig installation kan klares
på 2-3 dage.
Som noget særligt har Vector-liften ikke noget ydre maskinrum. Alt det nødvendige maskineri og det elektriske system
findes inden for skaktens fire sider - ”what you see is what
you get”.
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Mål
Længde på platform*.... 1480 mm
Bredde på platform*..... 1000 mm
Højde på dør................ 2040 mm
Bredde på dør................ 900 mm

Dybde på skakt............ 1600 mm
Bredde på skakt........... 1375 mm
Højde på skakt**.......... 5290 mm
Løftehøjde***............... 3000 mm

Tophøjde (minimum)...... 2240 mm
Dybde på åbning.......... 1630 mm
Bredde på åbning......... 1405 mm

* Mulighed for forskellige størrelser platforme, se ”Optioner” ** Afhængig af løftehøjde og tophøjde *** Afhængig af omgivelser

Liftmodel: Platformlift model Vector
Løftekapacitet: 5 personer eller 400 kg

Standardfarver: Hvid (RAL9003), midterste panel på platform er
malet blå (RAL 5002)

Løftehøjde: min. 200 mm – max. 12000 mm
Tophøjde: min. 2240 mm

Inkluderet på standardliften:

Antal stop: max 6 stop

• Ekstern dørlukker

Antal døre: max. 3 døre per etage

• Glasdøre

Betjeningsknapper: “Konstant tryk” knapper

• Indgangsdør med lås

Drivsystem: Et patenteret spindel system

• Manuel nødsænkning

Størrelse på standardplatform: 1480 mm dybde x 1000 mm
bredde

• Skolelås (for at forhindre uautoriseret brug af lift)

Nødvendigt gulvareal: 1600 mm dybde x 1375 mm bredde
(lifte som går gennem gulv, 1630 mm dybde x 1405 mm bredde)

• 25 mm tykke vægpaneler

• Tryk for kald / send

Eltilslutning: 3 faser 400V 50Hz/5,2A/16A forsikring

• Selvbærende skakt

Løftehastighed: 0,15 m/s

• Integreret service-diagnosticeringssystem

Strømforsyning: 24 V

• Automatisk lysslukning

Motor / Strømforbrug: 2,2 kW

• Brandalarmssystem

Direktiv: I overensstemmelse med det europæiske
maskindirektiv 98/37/EØF

• Batteriindikator

Grubedybde – hvis nødvendig: 50 mm (med rampe, grube ikke
nødvendig)

• Ankomstsignal

TETEKNISKE
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1405 min

Højde = 2240
Løftehøjde = 3000
Højde på skakt = 5290

Højde på dørkarm = 2240
Højde på dør = 2040
Højde på dørkarm = 2240
Højde på dør = 2040

1630 min

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optioner
• Automatisk nødsænkning

• Enkeltfaset eltilslutning

• Automatisk smøringssystem

• Digital etage indikator

• Over 100 forskellige farver i RAL-serien

• Forskellige typer gulvbelægning

• Automatisk indvendig og udvendig døråbner

• Nøglelåsanordning på døre og/eller platform

• Øget løftekapacitet 630 kg

• Indgang og udgang fra 3 sider

• 4 forskellige dørtyper

• Klapsæde

- Dobbeltglas

• Skaktvægge i sikkerhedsglas

- Halvdør

• Håndtag og håndlister af rustfrit stål

- Glashalvdør

• Soft start / stop

- Branddøre

• Joystick

• Udendørs model

• Fjernbetjening

• Tonet glas

• Alarmklokke

• 3 forskellige størrelser på platform dybde/bredde

• Automatisk telefonopkald

(1480x1100, 1280x1000, 1980x1000)

• Telefon

DanGraphia.dk

Dørtyper

Stort glas flet
(standard)

Dobbelt glas flet

Branddør med glas

Halv højde

Halv højde med glas
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