Homelift otthoni és nyilvános felhasználásra

A mobilitás központi jelentőségűvé vált a mai társadalmunkban. Nap, mint nap több millió ember utazik korlátozás nélkül, kel át határokon, országokon és kontinenseken.
Felvonóink ugyanezt a korlátlan szabadságot hivatottak
biztosítani az Ön saját otthonában.

Bizalmi kérdés

TÉR

A kompakt kialakításnak köszönhetően a
DHM 500 homelift optimálisan használja
ki a rendelkezésre álló teret. Gond nélkül
tudunk megoldásokat találni a már
meglévő és új épületekben
található akadályokra.

DIZÁJN

A sztenderd felületek mellett, különleges
dekorációs lehetőségekre is van lehetőség,
annak érdekében, hogy minél jobban
beilleszkedjen a DHM 500 homelift
az otthonába, környezetébe.

MINŐSÉG

A robosztus kialakításnak,
a fejlett biztonsági rendszer,
a teljes minőségellenőrzésnek
valamint a folyamatos
fejlesztésnek köszönhetően
a DHM 500 homelift a lehető
eghoszszabb élettartamot és
legjobb minőséget
biztosítja.

A DHM 500 otthoni és nyilvános
használatra lett kifejlesztve. A korlátlan otthoni mozgás kényelme, a
tervezhetőség a felmerülő akadályok
leküzdésére, valamint a jogszabályi
előírásoknak való megfelelősség
érdekében a következő biztonsági
funkciókkal rendelkezik a DHM 500
homelift:
- Zuhanás gátlóként biztonsági
fogókészülék
- Automatikus kötéllazulás érzékelő
- II kategóriájú biztonsági fényfüggöny
- Akkumulátorról működő
vészleeresztő rendszer
- Vészvilágítás az utastérben
- Vészleállító gomb az utastérben
- Vizuális és akusztikus túlterhelés
jelző a fülkében
- Riasztás gomb a fülkében
- Telefon a fülkében
- Szükség esetén manuális, a fülke
le és felmozgatásra alkalmas berendezés
- A fülke automata szintszabályozása
- Kettős biztosítású aknaajtó zárak
A DHM 500 homelift a TÜV Rheinland
által típusvizsgált (a kijelölt tanúsító
hely NB 0035) és megfelel a 2006/42/
EK irányelv 12. cikk 3b fejezetének.
A tanúsítvány nyilvántartási száma
01/205/0717/10

Biztonsági előírások
Megfelelve a következő irányelvnek
- Gépekről szóló Európai irányelv 2006/42/EC
- Elektromágneses kompatibilitásról szóló Európai irányelv 2004/108/EC
- „Alacsony feszültségű” Európai irányelv 2006/95/EC
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Műszaki adatok
Emelő magasság
Kabin méret
Teherbírás
Sebesség
Süllyeszték
Aknafej*
Tápegység
Motor teljesítmény
Hajtás
Bejáratok
Gépház
Ajtók
Ajtó magasság

*Igény esetén
csökkenthető
2.300 mm-re

akár 14 m (M.o.-n jelenleg max. 10 m)
akár 2 m2
akár 500 kg
0,15 m/s
min. 80 mm
2.500 mm
230 VAC egyfázisú / 400 VAC háromfázisú
2,2 kW
2:1 köteles hidraulikus hajtás
egyoldali, átellenes, diagonál
építtető által, vagy DICTATOR által szállított
fémszekrény
500 - 1000 mm szélesség
1.800, 1.900, 2.000 vagy 2.100 mm

Fülke dizájn
Fülke falak
Melamin bevonatú panelek

Rozsdamentes acél

Átlátszó, vagy színezett üveg

fülkepadló igény szerinti kiválasztása
Csúszásmentes linóleum

Egyéb

*Saját padlóburkolattal
épített fülke

Antracit

Barna

Aluminium

Egyedi kivitel*

Világítás
Origen

Trading

Fülke mennyezet: fehér, fekete, rozsdamentes acél
Homelift DHM 500

Halogen

Kiegészítők
Korlát

Hívótabló

Standard

Rozsdamentes korlát

Foglaltság jelzéssel

Krómozott korlát

Kijelző
Kék LCD

DMR piros

Akna ajtók

Standard

Panoráma (nagyablakos)

Kiegészítők ajtókhoz
-

Porszórt, az ügyfél által választott RAL színben
Korrózióálló kivitel kültéri ajtók számára
Zárható aknaajtók
Egyedi magasság
DICTAMAT 304 és DICTAMAT 204 automata ajtónyitó

Ablak nélküli

Automata

Bejáratok

Min.
aknaméret

DICTATOR aknarendszer helyigénye

és

Aknafej 2300 / 2500 mm

és
vagy

és
és
vagy

és
és

Méretek mm-ben

DHM 500 automata ajtókkal
Bejáratok

Akna
ajtó

Fülke

Min.
aknaméret

DICTATOR aknarendszer helyigénye

vagy

és
és

Maximális emelési magasság 14000 mm

vagy

és
és
vagy

és
és

Méretek mm-ben

DHM 500 harmonika ajtóval a fülkén
Minimális süllyeszték 80 mm

Bejáratok

Akna
ajtó

vagy

és
és
vagy

és
és
vagy

és
és

Méretek mm-ben
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Fülke

vagy

Ajtómagasság 2000 / 2100 mm

Alapértelmezett méretek

DHM 500 fülkeajtó nélkül
Akna
ajtó

Fülke

Min.
aknaméret

DICTATOR aknarendszer helyigénye

Ajtó
Fülke
Akna belméret

Akna belméret

Ajtó

Építtető
általi akna

Fülke

DHM 500 homelift
fülkeajtó nélkül

Ajtó
Fülke
Akna belméret

Ajtó
Fülke
Akna belméret

DICTATOR
aknarendszer

Ajtó
Fülke
Akna belméret

Ajtó
Fülke
Akna belméret

DHM 500
automata ajtókkal

Építtető
általi akna

Ajtó
Fülke
Akna belméret

Ajtó
Fülke
Akna belméret

DICTATOR
aknarendszer

Akna belméret

Ajtó
Fülke

Akna belméret

Ajtó

Építtető
általi akna

Ajtó
Fülke
Akna belméret

Fülke

DHM 500
harmonika ajtókkal
a fülkén

Ajtó
Fülke
Akna belméret

DICTATOR
aknarendszer

Egyedi megrendelések
Egyedi megrendelések
Az elmúlt évek során felvonó megoldásainknak köszönhetően már szlogenként kezeljük, hogy „Nálunk a különleges
igények a sztenderdek”. Amikor úgy tűnik, hogy lehetetlen a beépítés, végül mindig kiderül, hogy akár egy lift is elfér
az adott területen. Számunkra nem létezik lehetetlen küldetés ha liftről van szó.

DHM lépcső orsótérben, harmonika ajtóval
Ennél a homeliftnél a tervező
részlegünk egy
meglévő lépcső
orsótérbe tervezte
be a berendezést.
Az ügyfél kérése
az volt, hogy a
lehető legnagyobb
teret alakítsuk ki a
fülkében, ezért
alkalmaztunk
harmonika ajtót a
fülkében.

DHM lépcső orsótérben üvegezett ajtóval
Annak ellenére,
hogy rendkívül kevés aknaterület állt
rendelkezésre az
ügyfél igényeinek
megfelelve sikerült
üvegezett ajtóval,
üvegezett fülkével
és üvegezett
aknarendszerrel
szállítanunk a liftet.
A fülke stabilitását,
egy harmadik
vezetősínnel biztosítottuk.
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2 négyzetméteres kabin 500 kg terheléssel
Az erős és maszszív, kialakítású
szerkezetnek
köszönhetően,
egy 2 négyzetméteres kabin is
képes, akár 500 kg
terhelést emelni.
Az automata ajtók
elhelyezése sem
okozott problémát
ezen apró liften.

Egyedi megoldás egy háromszögű lépcső orsótérhez
Egy további példa,
amely a DHM
500 flexibilitását
bizonyítja. Ebbe
a háromszögletű
lépcső orsótérbe, azért hogy
elegendő fülke
alapterületet
tudjunk biztosítani,
úgy a fülkét mint
az aknarendszert
a képen látható
módon ötszögletűre
kellett megépíteni.

Választható összetevők a DHM 500 homelifthez
Moduláris aknarendszer
Amennyiben nem rendelkezünk a beépítéshez szükséges aknával a DICTATOR aknarendszere
az ideális megoldás.
Főbb jellemzői
-

Könnyen összeilleszthető, csavarozható modulok
Nem kell hegeszteni
Teljes egészében belülről szerelhető
Kül és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas (Kültérben horganyzott acélból készül)
Porszórt kivitelben RAL színskálának megfelelő színben rendelhető
A mezőkitöltő elemek acéllemezből, perforált lemezből vagy üvegből készülnek
Mezőkitöltés nélkül is szállítható, az építtető általi burkoláshoz
Rendelkezik a szerelvények rögzítésére szolgáló „C” sínekkel
Alkalmazható meglévő és új épületeknél egyaránt
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Gépszekrény gépház helyett
A DHM 500 homelift gépháza egy fémszekrényben elfér, ezért a kompakt
méretnek köszönhetően az épületben bárhol elhelyezhető. Megtalálható
benne a hidraulikus tápegység és a vezérlés, valamint a biztosítékok.
A szekrény zárható kivitelű, valamint szellőző nyílásokkal szerelt. Rendelkezik megfelelő hidraulikus és elektronikus csatlakozókkal. A fémszekrény porszórt (RAL 7035)
A gépszekrényt száraz fagymentes helyre kell elhelyezni. Abban az
esetben, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C ajánlott
tartályfűtést alkalmazni.
Méretek:
- 720 mm széles
- 440 mm mély
- 1635 mm magas
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