Planlösning schakt

TEKNISK INFORMATION

Sida C

Håltagningsmått:
Schakt:

Dörrar:

Sida A
1360/1460 mm

Halvdörr:

Håltagningsmått min 1400/1500 mm

Dörrmått:

Standarddörrar

Effekt:
Nödsignal:

2000 mm

2250 mm

2220 mm

Kontrollsystem:
Anslutningsspänning:
Mjukstart och stopp

Vinkelgenomgång:
Glasat schakt

A4

Skruvdrift
400 kg
9m/min 0,15m/s
Max 6 st
Upp till 13 m
1000 x 1500 mm (bxl) eller
1100 x 1500 mm (bxl)
1400 x 1560 mm (bxl) eller
1500 x 1560 mm (bxl)
Självbärande konstruktion med
fabriksmålade stålpaneler, vita
RAL9016 och aluminium-profiler i varje
hörn
Öppningsalternativ på tre sidor,
enkelslagdörr med stor glasning, långt
handtag och dold dörrstängning
Håltagningsmått
1400/1500x1600 mm (bxl)
900 x 2000 mm (bxh), alt.
halvdörr 1100 mm (h) på övre plan
Datoriserat styrsystem
400 V, 3-fas 50/60 Hz, 16A, direktstart
Frekvensstyrning
240V, 50/60 Hz, 16A
2,2 kW
Potentialfritt larm på plattform med
möjlighet till vidaresändning av signal
Larmtelefon som standard
Kontakta Kalea

PRIMO

Obs! Kaleas kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.

Sida D

Sida B

1518 mm

Drivsystem:
Lastkapacitet:
Hastighet:
Stannplan:
Lyfthöjd:
Plattformsmått:

A4

Håltagningsmått 1560 mm

Standardutförande:

Tillval: Vårt sortiment av tillvalsmöjligheter

Pressmedia, Gbg 2009.10/8000

Apparatskåp

2000 mm

2220 mm

Gropdjup
50 mm

Max 13000 mm

904/1094 mm

redovisas i separat förteckning.

Håltagningsmått
min 1400/1500 mm

Huvudkontor:
Kalea Lifts AB
A Odhnersgata 17, 421 30 V. Frölunda
Tfn 031-49 04 40
www.kalea.se, kalea@kalea.se

Regionkontor:
Kalea Lifts AB
Hästhagsvägen 8, 194 52 Upplands Väsby
Tfn 08-594 115 50

Återförsäljare:

MEDLEM I:

NEXT LEVEL

KALEA

Kalea etablerades som ett hissföretag 1897 och vi
har sedan dess utvecklat och tillverkat innovativa
hisslösningar. Vårt mål och ansvar idag är att
fokusera på människor med begränsad rörlighet
att kunna förflytta sig mellan våningsplan och
samtidigt lyftas, både bokstavligen och bildligt, till
en ny nivå i livet.
Kaleas nya A4 plattformshiss har utvecklats med
huvudsakligt fokus på användarvänlighet och
design. Resultatet är en ny generation moderna
plattformshissar som kombinerar ny design med
den senaste tekniken. Smart estetisk elegans, nya
material, attraktiv prissättning och diverse tillval
gör A4 plattformshiss till den perfekta lösningen
för tillgänglighet i alla byggnader som kräver ett
personligt intryck.
Genom en installation av en A4-hiss visar man inte
endast att man underlättar för människor med
begränsad rörlighet, utan även att man agerar
ansvarstagande. A4 är bara en av flertalet produkter i vårt sortiment av tillgänglighetslösningar.

A4 Primo
Flexibel
A4 kan anpassas till de flesta byggnader med upp
till tre dörrar på varje våningsplan, vänster- eller
högerhängning, inomhus- eller utomhusversion.

Personlig installation av certifierad
installatör
A4 går snabbt att installera och kan, till exempel,
installeras på en skola under ett skollov.

Säker och lätt att använda
Allt på hissen är placerat och designat för att
underlätta användandet vilket gör att hissen blir
både säker och praktisk.

Minimala förberedelser
Det behövs inga större förberedelser. Det behövs
ingen grop, till skillnad från andra hissar, vilket
innebär att A4 kan installeras ståendes direkt på
golvet. Grop på 50 mm är dock en fördel.

Estetik

A4 Primo

A4 kan levereras målad i valfri RAL-färg vilket tillåter
att den smälter in i dess omgivning.

utvecklad för såväl

Minimalt servicebehov
Hissen har ett automatiskt smörjnings- system
vilket möjliggör förlängda service- intervall.
Servicebehovet kan kontrolleras genom användandet
av det inbyggda CANSee-systemet.
Publika
byggnader

Säker tillgång
Med Smart card-systemet som tillval kan du få
tillgång till olika våningar och dörrar.

som
Kommersiella
lokaler

och
Privata hem

Tillval
Vårt sortiment av tillvalsmöjligheter redovisas i
separat förteckning.

