LiftCat 320
Villaheis/ Løfteplattform

LiftCat 320
Denne elegante villaheisen gjør ditt
hjem komplett.
Innstallasjon er enkel, vertikale ben
bærer og styrer heisen. Heisen kan
plasseres i et hjørne, trapperom, i en
garderobe eller der den passer best.
Strømtilkobling 230V.
Ved et strømbrudd finens det en
batterienhet

som gjør at heisen kjøres til nedre
etasje til strømmen kommer tilbake.
LiftCat 320 finnes i to størrelser, vekt
170 kg eller 220kg.
Heisen styres i kabin fra et panel, eller
fra anrops knapper som står monteri
hver etasje. Alternativ fjernkontroll.

Fordeler med LiftCat 320
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stille elektrisk motor, ingen hydraulisk olje.
Lav strømforbruk.
Innbyggt drivsystem plasseres utenfor kurven/kabin.
Brannsikker, heisen er godkjent EN81-41 (gjelder 320T med
fullhøyde dører).
Krever liten plass, 320D behøver kun 0,8m².
Automatisk døråpning finnes som ekstra utstyr for 320T.
Bred døråpning designet for rullestol, gjelder 320T.
Rampe med svak helling for rullestol fås som ektra utstyr.

Installations muligheter
→Standard
→Garderobe

→Trapphus mellom etasjer
→Gjennomgående kurv

Sikkerhet
Maksimal sikkerhet: LiftCat 320 er utstyrt med
følgende sikkerhetsfunksjoner:
1. Halvdør er utstyrt med en LED sikkerhetsbarrier som får heisen og
stoppe. Funksjonen finnes som ekstra utstyr ved heldør.
2. Heisen beveger seg kun når døren er stengt.
3. Heisen har en myk start og stopp for komfort.
4. Sensorer over og under heisen som stopper om et hinder kommer i
veien.
5. Ved strømavbrudd kan heisen kjøres til nederste etasje med hjelp av
betterienhet.
6. En innebygd vekstsensor overvåker at makslasten ikke overskrides.

LiftCat 320
Alt handler om deg

Taket på heisen blir
gulvet på øvre plan

Moderne design med
LED lamper

Utrustet med
klembeskyttelse som
gjør atheisen stopper

LiftCat 320 tar liten
plass og passer inn i
ditt hjem

Panel inne i heisen er
enkel å bruke

Fjernkontroll som gjør
det enkelt og parkere
heisen på ønsket plan

Teknisk data
•
•
•
•

Løfteplattform:
Løfthøyde:
Strømtilkobling:
Max løftevekt:

• Drivsystem:
• Mål:

Villahiss e. maskindirektiv 2006/42/EC
Max 4 m
230V 10A
LiftCat 320D 170kg/2 pers
LiftCat 320T 220kg/2-3 pers
Lindrift. Elektrisk motor over kurv
LiftCat 320D
Indremål: 790x720x1940 mm (bxdxh)
Yttremål: 1040x760 mm (bxd)
LiftCat 320T
Indremål: 773x1237x1940 mm (bxdxh)
Yttremål: 1040x1378 mm (bxd)

•
•
•
•

Styresystem:
Kurvdør:
Kurvbelysning:
Topphøyde:

• Hastighet:
• Kurvåpning/kabin:

Panel og 2 st fjernkontroller
1100mm høy halvdør eller heldør.
Modern LED-belysning
LiftCat 320D minimum 2250 mm
LiftCat 320T minimum 2370 mm
LiftCat 320D 0,1 m/s
LiftCat 320T 0,15 m/s
En åpning eller gjennomgang.
Rullestolrampe som ekstrautstyr.

• Villaheis e. Maskindirektivet 2206/ 42/EC

LiftCat 320T

LiftCat 320D

