Standard

TEK10 godkjent:
Publikums – og næringsbygg
Leilighetsbygg

Cibes A5000
Tilgjengelighet
for alle - overalt
Dette er løfteplattformen med gode
løsninger for tilgjengelighet i de aller fleste
bygningstyper, publikums – og næringsbygg,
leilighetsbygg og private boliger.
•

God teknisk kvalitet

•

Gjennomtenkt og flott design

•

Konkurransedyktig pris

•

Fleksible løsninger

•

Sikker, driftssikker og lett anvendelig

•

Enkel og rask installasjon

•

Lave vedlikeholdskostnader

•

Et sertifisert kvalitetsprodukt
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• Godkjent for både 400 kg & 500 kg
• Heissjakt som standard i stål, lakkert i hvit farge
RAL 9016, eller som glass sjakt
• Sjaktdører som standard stål, lakkert i hvit farge
RAL 9016, eller aluminiums dører
• Kan leveres med en rekke ulike alternative løsninger
og tilbehør.
• Velg blant mange av RAL farger
• Minimalt med bygningsmessige tilpasninger og
rask installasjon
• CE-merket og typegodkjent av DNV
• Oppfyller EU kravene for løfteplattformer, EN 81-41

attform størrelser

Tekniske spesifikasjoner – Cibes A5000
Merkelast

400 kg og 500 kg

Merkehastighet

Maks 0,15 m/sek (9 m/min)

Løftehøyde

Opptil 13 m (maks 6 etasjenivåer)

Plattform mål

1000×1500 / 1100×1500 / 1100×1600 (b × d,
mm)

Utsparingsmål for sjakt

1400×1630 / 1500×1630 / 1500×1760 (b × d,
mm)

Sjakt

Stålpanel hvit RAL 9016

Dørplassering

Samme side, gjennomgang, vinkelgjennomgang

Dører

En fløyet slagdør
Stålfront hvit RAL 9016.
Aluminiumfront i natureloksert aluminium.
Brannklassifisert dør EI60.

Lysmål dør

900×2000 mm
900×1100 mm (løftehøyde <3 m)

Styresystem

Microprocessor

Strømforsyning
Märklast 400 kg
”- 400 och 500 kg

230 V 3 fase 16 A (direktestart)
400 V 3-fas + N 16 A (direktestart)
Trinnløs regulering av start og stopp
som tillegg:
230 V 1-fas frekvensomformer 16 A

Standard

Semi-standard

1000×1500 mm

800×1250 mm

1100×1500 mm

900×1500 mm

Motoreffekt

2,2 kW

1100×1630 mm

1000×1300 mm

Tilbehør

Låssystem, skjult døråpner, albuebryter,
klappsete på plattform, elektrisk batterinødsenking, IR-kontroll, automatisk sjaktbelysning,
ankomstsignal, etasjeanvisere.

-

1100×1400 mm

Oppfyller kravene i maskindirektivet MD2006/42/EG
og standarden SS-EN 81-41

Vi forbeholder oss retten å gjøre produktforandringer. © Cibes Lift AB 2014 – Alla rettigheter beholdes av RCD000594650-0001

Cibes A5000 er utviklet med fokus på design og funksjon. Resultatet er en moderne løfte- plattform som på et
tiltalende sett kan installeres i de aller fleste arkitektoniske
omgivelser. Løfteplattform leveres i hht. Krav i TEK10.

