Dźwig śrubowy z kabiną

Cibes A9000
Dźwig śrubowy z kabiną
– komfort i styl
Wygodnie podróżujesz w kabinie o
napędzie śrubowym niezależnie, czy jesteś
w urzędzie, budynku wyższej użyteczności,
czy luksusowej willi
•

Bezpieczna podróż w pełni zamkniętej kabinie

•

Kabina oferuje poczucie bezpieczeństwa

•

Drzwi przesuwane nie wymagają
dodatkowego miejsca ma przystanku

•

Nie potrzebne jest pomieszczenie maszynowni

•

Dźwig w opakowaniach umożliwiających
dostawę do ciasnych pomieszczeń

•

Montaż kabiny w miejscu użytkowania

•

Montaż nie zakłóca pracy otoczenia

Design / Jakość / Uniwersalność
Możesz wybrać standardowe rozwiązanie z paneli stalowych
w białym kolorze i kabinę z rozsuwanymi drzwiami
automatycznymi w szarym lub tytanowym kolorze. Jeśli
standardowe wykonanie jest za skromne można zamówić
szyb i kabinę w każdym innym kolorze, można też panele
stalowe zastąpić szklanymi ze szkła bezpiecznego. Pozwoli
to wraz z szeroką gamą wyposażenia dodatkowego stworzyć
indywidualną koncepcję pasującą do każdego wnętrza.
Design dla każdego
Cibes A9000 ze swoimi przesuwanymi drzwiami automatycznymi
w dowolnym kolorze pasuje do każdego wystroju wnętrza.
Kabina z efektownie wykonanym wnętrzem stwarza ciepłą,
miłą atmosferę dzięki oświetleniu LED i sufitowi z białego
szkła. Ściany wykonane z białych paneli stalowych połączone
są aluminiowymi profilami, a panel sterujący ma standardowo
lustrzane otoczenie. Można zaprojektować własny wystrój
kabiny. Zrób kabinę według twojej ulubionej palety barw.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Produkty Cibes są znane ze swoich bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań. Bateryjne opuszczanie przy zaniku
napięcia jest w standardzie, wszystkie możliwe wymogi
bezpieczeństwa zostały spełnione. Dźwig jest wyposażony
w przycisk stopu i wzywania alarmu.
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630 kg

Prędkość

Do 0,15m/sek. (9m/min)

Wysokość podnoszenia

≤ 13 m (maks. 6 przystanków)

Sterowanie

Z podtrzymywaniem

Wymiary platformy

1100 X 1400 mm

Wymiary szybu

1733 x 1728 mm bez przejazdu
1733 x 1916 mm z przejazdem na wprost

Wymiary otworów
w stropie

1775 x 1770 mm bez przejazdu
1775 x 1960 mm z przejazdem na wprost

Podszybie

100 mm

Drzwi

Dwu skrzydłowe przesuwne automatyczne
Umieszczone na ścianie A lub C. Przejazd na wprost

Wolna przestrzeń ponad
górnym przystankiem

2700 mm

Sufit podwieszany

2195 mm

Światło drzwi

900 X 2100 mm

System sterujący

Mikrokomputerowy na bazie systemu Canbus

Opuszczanie awaryjne

Bateryjne (automatyczne zatrzymanie na poziomie przystanku)

Zasilanie

380-400 V 3 fazy 50/60 Hz 16 A falownik

Moc silnika

4 kW

Smarowanie

Automatyczne
Certyfikat wg DM 2006/42/EC

Wykończenie szybu

Panele stalowe, białe RAL 9016

Wykończenie drzwi

W ciemnej szarości (RAL 7024) lub kolorze
tytanu (RAL 7004)

Kabina i drzwi szybowe

Drzwi przesuwne stalowe Kolor tytanowy (RAL
7004) na skrzydłach drzwi I kolor szary (RAL
7024) ościeżnica.
Inne kolory RAL jako opcje.

Panel sterujący

Płaski z wpuszczonymi przyciskami jazdy
oznaczonymi dla niewidomych i ekranem 7” z
piętowskazywaczem i kierunkiem jazdy

Ściany kabiny

Panele stalowe białe (RAL 9016) profile łączące
standardowo aluminiowe

Sufit kabiny

Szkło matowe z oświetleniem LED

Podłoga

Standardowo szara, gumoleum

Wyposażenie
dodatkowe

Kabina ściany: panele stalowe w dowolnym
kolorze RAL lub lustro, szkło na stronie A, B, C.
Szyb ściany: panele stalowe w dowolnym
kolorze RAL, szkło na ścianach A, B, C,
Drzwi przesuwne: szkło panorama lub drzwi
ognioodporne EI60, inne kolory z palety RAL.
Telefony, systemy zamknięć, przyciski
naciskane przedramieniem,
IR-pilot, automatyczne oświetlenie, awizacja
głosowa, piętrowskazywacz na drzwiach, dodatkowy panel sterujący, kurtyna świetlna, sygnał
dojazdu na przystanek, zjazd pożarowy.

Głębokość (strona B)

Drzwi na jednej ścianie A lub C
(bez przejazdu)

Przejazd na wprost

Cibes Lift AB, Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle, tel, +46 (0)26 17 14 00, fax, +46 (0)26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com
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Udźwig

Design fakty – Cibes A9000

Testowanie i certyfikacja
Cibes A9000 jest testowany i certyfikowany wg Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/EG i EN 81-70. Jest także zgodny z
europejskim standardem. Posiada badanie typu EG i certyfikat
wydany przez Det Norske Veritas (DNV). Dźwig jest oznaczony
znakiem CE i dostarczany z deklaracją zgodności WE.



Dane techniczne Cibes A8000

We reserve the right to product alterations. © Cibes Lift AB 2012 – All rights reserved RCD000594650-0001

Dźwig A9000 jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla
nowych budynków jak i istniejących. Szczególnie tam gdzie
montaż powinien przebiegać dyskretnie bez naruszania
struktury budynku. Dźwig A9000 jest tani w eksploatacji,
nie wymaga kosztownych prac budowlanych, oddzielnego
pomieszczenia maszynowni i potrzebuje zaledwie 100 mm
głębokie podszybie. Instalacja przebiega szybko i jest
wyjątkowo łatwa. Dźwig dostarczany jest w niewielkich
paczkach, których transport jest możliwy nawet w ciasnych
pomieszczeniach. Dźwig serwisuje się z kabiny.

