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MaisonLIFT PLUS
Ο υδραυλικός ανελκυστήρας MaisonLIFT PLUS της KLEEMANN αποτελεί την κατάλληλη λύση για
µεταφορά προσώπων σε κτίρια µε φρεάτιο, αλλά και σε κτίρια χωρίς φρεάτιο για τα οποία προσφέρεται η
λύση αλουµινοκατασκευής ή σιδηροκατασκευής φρεατίου. Η χρήση του MaisonLIFT PLUS βρίσκει
εφαρµογή σε διάφορους τύπους κτιρίων, όπως µεζονέτες, επαγγελµατικούς χώρους και γενικότερα
κτίρια µε περιορισµούς στο βάθος πυθµένα ή στο ύψος τελευταίου ορόφου. Επίσης, χάρη στις µεγάλες
διαστάσεις θαλάµου και πόρτας είναι απόλυτα κατάλληλος για χρήση και από άτοµα µε κινητικές
ιδιαιτερότητες, ηλικιωµένους και γονείς µε µικρά παιδιά.

Πλεονεκτήµατα
∆εν απαιτείται φρεάτιο ανελκυστήρα.
∆εν απαιτείται επιπλέον χώρος για µηχανοστάσιο
Οι χαµηλότερες απαιτήσεις στην αγορά για βάθος πυθµένα (ΒΠ) και ύψος τελευταίου ορόφου (ΥΤΟ)
Υψηλής αισθητικής αποτέλεσµα και προσαρµογή στον περιβάλλοντα χώρο
Αυτόµατος απεγκλωβισµός
Αθόρυβη λειτουργία: 45-50db (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Κατανάλωσης)
Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 ΕΚ (φορέας TUV) και
εναρµονισµένο µε το πρότυπο EN 81-21.
Μηχανισµός προστασίας του συντηρητή όταν εργάζεται στους χώρους του πυθµένα ή πάνω από τον
θάλαµο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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∆ιαδροµή θαλάµου (m) max

15

17

Αριθµός στάσεων max

6

8

Tαχύτητα θαλάµου (m/sec) max

0,5

0,52

Βάθος πυθµένα (mm) min

200

180

Υ.Τ.Ο (mm) min

2450 (µε ηµιαυτόµατη) / 2600 (µε αυτόµατες πόρτες)

Βάρος πλαισίου ανάρτησης (Kg)
Bάρος θαλάµου µε πόρτες (Kg) max
∆ιαστάσεις Θαλάµου (mm) max
Οδηγοί

2600 (µε αυτόµατες πόρτες)

100

175

370

470

570

1000x1250

630

700
1100x1400

T89x62x16

∆ιάµετρος εµβόλου (mm) max
Συρµατόσχοινα
Παροχή αντλίας (Lt) max
Μπλοκ βαλβίδων

Φ100 x 12
4 x0/ 6,5 mm (DRAKO 250T )

6 x0/ 6,5 mm (DRAKO 250T )

75 lt/min

125 lt/min

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CLRV-175

Οµαλός εκκινητής (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)

ή

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ BLAIN EV-100 3/4’’

RST (ESB-LC-1)
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Ωφέλιµο φορτίο (Kg)

