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DomusLift

®

Ελευθερωθείτε από τις σκάλες

Το DomusLift είναι ένας ανελκυστήρας που ικανοποιεί την ανάγκη για κατακόρυφη κίνηση, τόσο σε δημόσια
όσο και σε ιδιωτικά κτίρια.
Το DomusLift είναι η ιδανική λύση για ηλικιωμένους ή Α.μ.Ε.Α., που πλέον έχουν τη δυνατότητα να κινούνται
ανεξάρτητα και ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τις σκάλες.
Χάρη στις νέες συρόμενες και αναδιπλούμενες αυτόματες πόρτες, μπορεί να επιτραπεί και η αυτόματη
λειτουργία, όπως ενός παραδοσιακού ανελκυστήρα.
Ομορφαίνει κάθε περιβάλλον και χάρη στα ειδικά μοντέλα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
SWAROVSKI®", "Light-Touch" και "Classic" από τον σχεδιαστή Giugiaro και "Art Line" και "Luxury Collection"
από τον οίκο σχεδίασης Bisazza mosaic, δίνουν στυλ και μοναδικότητα στο χώρο.
Η μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ και φινιρίσματα, καθώς επίσης και οι εκδόσεις "S-Small" και "XL" (σχεδιασμένες
για μικρούς χώρους και μεγάλους θαλάμου αντίστοιχα), κάνουν το DomusLift ιδανικό για όλες τις ανάγκες.
■ Είναι αθόρυβος στη χρήση και εύκολος στην εγκατάσταση
■ Η κατανάλωση ισχύος δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή μιας
απλής οικιακής ηλεκτρικής συσκευής
■ Χρειάζεται μόνο μια απλή πρίζα 220-230V
■ Καταλαμβάνει μικρό χώρο
■ Υπερνικά τα κατασκευαστικά εμπόδια
■ 3 χρόνια εγγύηση
■ 54 μοντέλα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
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Κομψότητα και στυλ
Κομψότητα, αθόρυβη
λειτουργία και διακριτικότητα
είναι τα στοιχεία του DomusLift,
που του επιτρέπουν να
ταιριάζει σε οποιοδήποτε
περιβάλλον, καινούργιο ή
υπάρχον.
Η κομψότητα του DomusLift
δημιουργείται από την
ανοξείδωτη αλουμινένια
κατασκευή του και τη στάνταρ
πανοραμική γυάλινη πόρτα, οι
οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη
λάμψη και παρέχουν
ορατότητα.
Είναι ένα μοντέρνο
προϊόν, σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο ώστε να
ικανοποιεί κάθε ανάγκη.
Μετακινηθείτε από το γκαράζ
στη σοφίτα χωρίς κόπο.
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Ένα λειτουργικό σπίτι

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Το DomusLift κινείται μέσα σε μία στιβαρή
και κομψή αλουμινένια κατασκευή, που
ονομάζεται "δομή φρεατίου'".

ΕΥΚΟΛΙΑ
Η εγκατάσταση του DomusLift χρειάζεται ελάχιστες
οικοδομικές εργασίες, χάρη στο θάλαμο που έχει τρεις
τοίχους. Η κατανάλωσή του είναι ελάχιστη, αφού συνδέεται
σε μια απλή πρίζα 230V. Η τοποθέτησή του χρειάζεται
ελάχιστη γραφειοκρατική διαδικασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο θάλαμος είναι κλειστός στις τρεις πλευρές και το
φωτοκύτταρο εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών. Τα
μπουτόν χειρισμού πάνω στην κομβιοδόχο εμποδίζουν τη
χρήση του από αναρμόδια άτομα. Σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα απεγκλωβισμού,
το οποίο μετακινεί το θάλαμο στον όροφο και επιτρέπει την
ασφαλή αποβίβαση των επιβατών.

ΠΡΟΣΙΤο
Το DomusLift είναι μια οικονομικά προσιτή λύση, ιδανική για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Η κομβιοδόχος είναι τοποθετημένη σε άνετο και
κατάλληλο ύψος.
Ο ασύρματος χειρισμός παρέχει πλήρη λειτουργία ανοίγματος
των πορτών και κλήση των ορόφων. Η έκδοση XL είναι ειδικά
σχεδιασμένη για να παρέχει μεγαλύτερους θαλάμους και φορτία.

ΧΤΙΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
Το DomusLift μπορεί επίσης να
εγκατασταθεί μέσα στο σπίτι σας. Ταιριάζει
σε κλασικά και μοντέρνα κτίρια χωρίς να
επηρεάζει το στυλ τους.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιόπιστο. Χάρη στην ποιοτική του κατασκευή, προσφέρει 3
χρόνια εγγύηση και μειωμένο κόστος συντήρησης.

DomusLift eco
®

Η IGV εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας και είναι πλήρως
αφοσιωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η οικολογική ανυψωτική πλατφόρμα DomusLift
διαθέτει τεχνολογία LED για το φωτισμό του
θαλάμου και είναι διαθέσιμη σε δυο εκδόσεις:
μηχανική με inverter για μέγιστη απόδοση
και κατανάλωση, και υδραυλική με 100%
βιοδιασπώμενο πράσινο λάδι.
Το DomusLift έχει βραβευτεί με
το διεθνούς κύρους πιστοποιητικό
Ενεργειακής κλάσης Α από τον γερμανικό
φορέα πιστοποίησης TüV Süd.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο στάνταρ πίνακας
ελέγχου είναι
τοποθετημένος σε
ένα ειδικό ερμάριο
με μικρές διαστάσεις
(600x280x1160mm).
Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί ακόμα
και στο γκαράζ, γιατί η
μέγιστη απόσταση από
το DomusLift φτάνει
τα 7m.
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Λειτουργικότητα παντού

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Καταστήματα και εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, γραφεία και ξενοδοχεία, χάρη στο DomusLift προσφέρουν
εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ορόφους. Εύκολο στην τοποθέτηση, το DomusLift είναι η ιδανική λύση για
εύκολη μετακίνηση μέσα σε δημόσιους και εργασιακούς χώρους.
Η ευρεία γκάμα μοντέλων και αξεσουάρ καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση για καινούργια ή υφιστάμενα
κτίρια. Η ευελιξία στην τοποθέτηση, η χωρητικότητα και η καλαισθησία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας του
DomusLift.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Χάρη στην προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του, το
DomusLift είναι ιδανικό για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές και
επιτρέπει την εγκατάσταση σε κάθε αρχιτεκτονικό πλαίσιο,
τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα ή ιστορικά κτίρια.
Το DomusLift είναι για άλλη μια φορά η ιδανική λύση για κάθε
κτίριο με στενή σκάλα ή περιορισμένους χώρους.

σε εξωτερικο χωρο
Ως εναλλακτική του χτιστού φρεατίου,
το αλουμινένιο φρεάτιο επιτρέπει το
DomusLift να τοποθετηθεί παντού,
ακόμα και εξωτερικά. Προσφέρει εύκολη
πρόσβαση στου ορόφους του κτιρίου,
χωρίς να επηρεάζει την αρχιτεκτονική του
δομή.
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DomusLift με αυτόματες πόρτες

Η σειρά DomusLift αναπτύσσεται χάρη στις
ευκαιρίες που προσφέρει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί Μηχανών)
Το DomusLift τώρα είναι διαθέσιμο με δίφυλλες ή
τετράφυλλες αυτόματες πόρτες και με μειωμένο
σιλ.

Ð

Η χρήση των αυτόματων θυρών
επιτρέπει την εξάλειψη της λειτουργίας
«συνεχούς πίεσης», αντικαθιστώντας την
με την πιο πρακτική και φιλική προς τον
χρήστη «αυτόματη λειτουργία».

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα τεθεί σε
λειτουργία ο αυτόματος απεγκλωβισμός και κατ’
επιλογήν το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.
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DomusLift XL
Η σειρά DomusLift XL σχεδιάστηκε
για να καλύπτει τις ανάγκες για
μεγαλύτερους θαλάμους.
Χάρη στους μεγάλους θαλάμους,
μέχρι 1200x1500mm, η σειρά XL
προσφέρει άφθονο χώρο και
μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της
σειράς DomusLift μπορούν να
εμπλουτιστούν περαιτέρω με:
■ υαλοπίνακες σε όλες τις πλευρές
(εξαιρείται η πλευρά που είναι ο
μηχανισμός).
■ μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων:
πλαστικοποιημένη, βαμμένη ή
ανοξείδωτη λαμαρίνα.
Επίσης διατίθεται με δύο
παρακείμενες εισόδους.

DomusLift S
Η σειρά S-Small επιτρέπει την εγκατάσταση του DomusLift σε πολύ
στενά φρεάτια.
Οι ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου μέχρι 580x550mm εξασφαλίζουν
τον αναγκαίο χώρο για την κίνησή του.
Μία κομψή και βελτιωμένη λύση χάρη:
■ Στα μονόφυλλα τοιχώματα του θαλάμου, χωρίς προφίλ αλουμινίου
■ Στη μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων: πλαστικοποιημένη, βαμμένη και
ανοξείδωτη λαμαρίνα
■ Ανάλογα με τις μειωμένες διαστάσεις, είναι διαθέσιμη όλη η γκάμα
αξεσουάρ όπως τα μοντέλα στάνταρ
Ίδιο ύψος και βάθος φρεατίου.
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DomusLift

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
Το δέρμα είναι συνώνυμο της
κλάσης, της κομψότητας και της
υψηλής ποιότητας για εσωτερικούς
χώρους. Tώρα είναι διαθέσιμο και
για τη διακόσμηση του θαλάμου του
DomusLift, για μια νέα αντίληψη της
πολυτέλειας.

DomusLift

STATE OF THE ART
Από τη συνεργασία της IGV και της
Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Brera
γεννήθηκε ένας νέος και μοναδικός
συνδυασμός μεταξύ του βιομηχανικού
σχεδίου και της τέχνης. Το DomusLift
ντύνεται με τα χρώματα της ιταλικής
σημαίας, για να γιορτάσουμε την 150η
επέτειο της ενοποίησης της Ιταλίας.

Accademia di
Belle Arti di Brera
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Close-up
Κρύσταλλο που λάμπει, διαφάνεια και κομψότητα
συνδυάζονται με το σχεδιασμό υψηλής τεχνολογίας.
Ένα νέο αποκλειστικό DomusLift γεννιέται:
DomusLift ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ SWAROVSKI, ένας
θρίαμβος του μετάλλου, του γυαλιού και των κρυστάλλων
SWAROVSKI.
Σχεδιαστής : Αρχιτέκτονας Arianna Callocchia

DomusLift

®
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Υψηλή Σχεδίαση
Η κομψότητα του DomusLift εμπλουτίζεται με τα
σχέδια του διάσημου οίκου Giugiaro Architettura: με
ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, παρουσιάζεται η
ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο νέος
φωτισμός και τα φινετσάτα μπουτόν αφής στην
κομβιοδόχο.

by

Κλασικό στυλ
Η νέα γραμμή «Κλασική πολυτέλεια» του DomusLift δημιουργήθηκε γι’ αυτούς που αγαπούν
τη ζεστασιά της ατμόσφαιρας που προσφέρει το
ξύλο. Η συγκεκριμένη ξύλινη υφή του αλουμινίου
επιτυγχάνεται με ειδικό τρόπο βαφής.
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High-class decor
Υψηλή διακόσμηση, πρωτοποριακά υλικά και
στυλ δημιουργούν τον αποκλειστικά καλαίσθητο
προσωπικό ανελκυστήρα, συνδυάζοντας την
τεχνολογία της IGV και του στυλ της Bisazza.

by

BISAZZA

Artistic homelift
Η συνάντηση με την τέχνη γέννησε τη σειρά ART LINE.
Η κλασική επιφάνεια από ανοξείδωτο εξελίσσεται σε
καλλιτεχνικό αντικείμενο της επίπλωσης, ταιριάζει
διακριτικά στο περιβάλλον και δημιουργεί μια νέα τάση
σε σχέση με τους συμβατικούς ανελκυστήρες
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Τοιχώματα θαλάμου

X803

X0034

X817

X1027

X1067

X1024

F9757

Πλαστικοποιημενη λαμαρινα -

Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου

DL81E - Εφέ ξύλου

A90GTA

DL86 - Εφέ ξύλου

M12

B32SMA

G22SMA

G21SMA

R8SME

A32PP - εφέ γυαλίσματος

F2SMA

F42PPS - ανοξείδωτο σατινέ

F12PPS - γυαλισμένο ανοξείδωτο

ανοξειδωτο

- Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου

Καθρέπτης 128

Σατινέ 127

Δέρμα 132

Λινό 145

Καρό 131

Οστενίτης

Μπλε καρό 150

Χρυσό γυαλιστερό 138

The colour of the original material may differ from those shown below

X0003

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

MDF ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - Στάνταρ
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Τοιχώματα θαλάμου

The colour of the original material may differ from those shown below

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

Φορμαϊκα με γυαλιστερο εφε - Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου
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0201

0576

0232

0565

0606

0605

0641

0614

0594

0675

0564

0543

Φορμαϊκα με εφε ξυλου

- Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου

4327

4176

1834

1835

1971

4516

Σχεδιάστε το DomusLift
Περιηγηθείτε στο site μας www.stalec.gr και www.domuslift.com και
σχεδιάστε το δικό σας DomusLift.
Μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα και υλικά που επιλέχθηκαν από
τους σχεδιαστές μας είναι διαθέσιμη για τη δημιουργία του ιδανικού
DomusLift για το περιβάλλον σας!

PVC

πλαστικο

γρανιτησ

Marmoleum 3861 Arabian pearl

Eternal 12802 Elegant oak

Smooth grey rubber

Granit Rocksolid 607

Marmoleum 3874 Walnut

Eternal 11562 Tropical beech

Grey rubber with dots

Granit T2402

Marmoleum 3866 Eternity

Eternal 10492 Red oak

Black rubber with dots

Granit Rocksolid 671

Eternal 10482 Rustic oak

Granit Titan Grey

Eternal 10382 Silver chestnut

Granit Cristallino 451

Προφίλ θαλάμου, πορτών και φρεατίου
Ανοδειωμένο
αλουμίνιο

Φυσικό αλουμίνιο - Στάνταρ

Γυαλιστερό

Κερασιά

Decò άσπρο

Νίκελ

Χαλκός

Μόκα

Μαύρο γυαλιστερό

Βαμμένο
αλουμίνιο με
εφέ ξύλου ή
χρώματος RAL

9010

7001

5023

5011

6010

3003

The colour of the original material may differ from those shown below

LINOLEUM - Στάνταρ

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

Πατώματα θαλάμου
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Προφίλ θαλάμου, πορτών και φρεατίου

The colour of the original material may differ from those shown below

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

γυαλλι
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Διαφανές

Γάλακτος

Χρωματιστό

Ματ

Φιμέ

Καθρέπτης

Αυτοκαθαριζόμενο γυαλί

Φωτοβολταϊκές κυψέλες
σε πολυστρωματικό γυαλί
ασφαλείας.

Ειδική επίστρωση για εξωτερικές
εφαρμογές που συμβάλλει :
■ Στη διάσπαση των οργανικών
υλικών υπό την επίδραση του
ηλιακού φωτός
■ Το νερό απομακρύνει τις
ακαθαρσίες

Πλήρης ελευθερία σχεδιασμού
για τις διαστάσεις, μορφή και
χρώμα του γυαλιού
Μόνο για εξωτερικές εφαρμογές

Εφέ μεταξοτυπίας

Φωτισμός θαλάμου

Σποτ αλογόνου

Σποτ LED

Στερέωμα

Φωτισμός θαλάμου με άσπρη
οροφή - Στάνταρ

Φωτισμός θαλάμου με μαύρη
οροφή - Στάνταρ

Λουλουδένιος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
■
■
■
■
■
■
■
■

Τηλεχειριστήριο (κλήση, άνοιγμα πόρτας και επιλογή ορόφου)
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Εντοιχισμένος μηχανισμός κλεισίματος πόρτας
Φωνητική αναγγελία όταν φτάνετε στον όροφο
Αυτόματο σύστημα συναγερμού - τηλεφώνου
Ηχητικό σήμα GONG στη στάση
Φωτοκουρτίνα σε όλο το ύψος της πόρτας (στάνταρ φωτοκύτταρα)
Τηλέφωνο

Κομβία και κομβιοδόχοι
Κομβίο Standard

Κομβίο Maxi

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
Standard

Ανοξείδωτη

Οθόνη Αφής

με μενού ελέγχου
και για άλλες
λειτουργίες του
σπιτιού

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΟΡΟΦΩΝ
Επίχρυση ανοξείδωτη

Κολονάτη

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

Ενσωματωμένη στην ανοξείδωτη
γυαλιστερή στρογγυλή κουπαστή

Ενσωματωμένη σε επίπεδη κουπαστή

Οθόνη

Γυαλιστερή/σατινέ ανοξείδωτη
ή με εφέ ξύλου

Πεύκο

ΟΘΟΝΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
Tricolor - μόνο για κολονάτη

Σκούρα
καρυδιά

ΟΘΟΝΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ Icaro

Διατίθενται επιχρυσωμένα πλαίσια κατόπιν παραγγελίας

Χειρολαβή
Standard
Ανοδειωμένο
Αλουμίνιο

Κουπαστή
Χρυσή

Επίπεδη

Στρογγυλή

The colour of the original material may differ from those shown below

Ανοξείδωτη - Στάνταρ
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Πόρτες

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

Ημιαυτοματεσ πορτεσ οροφων

B
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
Στάνταρ πόρτα με
εντοιχισμένο μηχανισμό
κλεισίματος (προαιρετικό),
προφίλ αλουμινίου και
φαρδύ γυαλί
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Ανοδειωμένο αλουμίνιο
■ Βαφή RAL
■ Βαμμένο αλουμίνιο με
εφέ ξύλου

C
ΤΥΦΛΗ

D
ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Τύπος πυράντοχης:
■ EI 120
■ EI 60
■ DIN

Τύπος πυράντοχης:
■ bElgium
■ BS476 - UK
Μεταλλική πόρτα με
γυάλινο παράθυρο

Μεταλλική πόρτα
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL
■ Με επικάλυψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL

E
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
Μεταλλική πόρτα με
γυαλί
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL

Πλήρως γυάλινη
πόρτα
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
■ Ανοξείδωτο

πορτεσ bus

The colour of the original material may differ from those shown below

αυτοματεσ πορτεσ οροφων και θαλαμου

V1
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ

2AT
Δίφυλλη τηλεσκοπικού
ανοίγματος

4AO
Τετράφυλλη κεντρικού
ανοίγματος

2AT - Γυάλινες
Δίφυλλη τηλεσκοπικού
ανοίγματος
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ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL
■ Με επικάλυψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL
■ Με επικάλυψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
■ Αστάρι
■ Βαφή RAL
■ Με επικάλυψη

Πόρτα τύπου BUS
εγκατεστημένη μέσα
στο θάλαμο. Ταιριάζει
με τις ημιαυτόματες
πόρτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
μηχανικο χωρις μειωτηρα
(Gearless) με αντιβαρο

B

D = B + 150

A

Ημιαυτόματες πόρτες
C = A + 520

D = B + 290

B

Αυτόματες πόρτες
C = A + 510

A

Διαστ. min (AxB) 800 x 1100 mm

Διαστ. min (AxB) 800 x 1000 mm

Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400 mm

Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400 mm

μηχανικο με μειωτηρα
(Geared) με αντιβαρο

B

D = B + 150

A

Ημιαυτόματες πόρτες
C = A + 520

D = B + 290

B

Αυτόματες πόρτες
C = A + 510

A

Διαστ. min (AxB) 800 x 1100 mm

Διαστ. min (AxB) 800 x 1000 mm

Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400

Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400

Κινητηρασ τυμπανου χωρις
αντιβαρο
Αυτόματες πόρτες

Ημιαυτόματες πόρτες

B
A

D = B + 150

A

C = A + 360

D = B + 290

B

C = A + 350

Διαστ. min (AxB) 800 x 1000 mm

Διαστ. min (AxB) 800 x 800 mm

Διαστ. max (AxB) 1000 x 1300 mm

Διαστ. max (AxB) 1000 x 1300 mm

■ Συμμορφώνεται με την Οδηγία των
Μηχανών 42/2006/EC
■ Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
■ Κινητήρας χωρίς μειωτήρα (Gearless) με
αντίβαρο
■ Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 400 kg
■ Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 20 m
■ Βάθος φρεατίου: 200 mm
■ Ύψος τελευταίου ορόφου: 2900 mm
■ Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή χωρίς
πόρτες θαλάμου
■ Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
■ Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες είσοδοι
■ Εξαιρετικά αθόρυβο
■ Μεγάλη άνεση κίνησης
■ Ελάχιστη κατανάλωση
■ Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
■ Ταχύτητα: 0.15 m/s max
■ Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm
■ Συμμορφώνεται με την Οδηγία των
Μηχανών 42/2006/EC
■ Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
■ Κινητήρας με μειωτήρα (Geared) με
αντίβαρο
■ Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 400 kg
■ Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 20 m
■ Βάθος φρεατίου: 200 mm
■ Ύψος τελευταίου ορόφου: 2900 mm
■ Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή
χωρίς πόρτες θαλάμου
■ Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
■ Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες είσοδοι
■ Εξαιρετικά αθόρυβο
■ Μεγάλη άνεση κίνησης
■ Ελάχιστη κατανάλωση
■ Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
■ Ταχύτητα: 0.15 m/s max
■ Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm
■ Συμμορφωνεται με την Οδηγία των
Μηχανών 42/2006/EC
■ Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
■ Κινητήρας τυμπάνου χωρίς αντίβαρο
■ Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300 kg
■ Διαδρομή: 6 m max
■ Βάθος φρεατίου: 150 mm
■ Ύψος τελευταίου ορόφου: 2600 mm
■ Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή
χωρίς πόρτες θαλάμου
■ Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
■ Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες είσοδοι
■ Ίδιες διαστάσεις με την έκδοση του
υδραυλικού
■ Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
■ Ταχύτητα: 0.15 m/s max
■ Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm
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υδραυλικο

B
A

D = B + 150

A

Ημιαυτόματες πόρτες
C = A + 360

D = B + 290

B

Αυτόματες πόρτες
C = A + 350

Διαστ. min (AxB) 800 x 1000 mm

Διαστ. min (AxB) 800 x 800 mm

Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400 mm

Διαστ. max (AxB) 1000 x 1300 mm

DomusLift S

DomusLift XL

Ειδικά χαρακτηριστικά για τα μοντέλα XL:
■ Βάθος φρεατίου: 120 mm min
■ Ύψος τελευταίου ορόφου: 2500 mm min
■ Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 17 m
■ Ισχύς: 2.2 kW για φορτίο μέχρι 400 kg
■ Έμβολο σε 1 ή 2 κομμάτια

B
A

D = B + 150

C = A + 400

D = B + 90

B

C = A + 350

A

■ Συμμορφώνεται με την Οδηγία των
Μηχανών 42/2006/EC
■ Υδραυλικό χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
■ Άμεσης ή έμμεσης ανάρτησης
■ Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300 kg
■ Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή : 12 m
■ Βάθος φρεατίου από 55 mm,
Ύψος τελευταίου ορόφου από 2350 mm
■ Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή
χωρίς πόρτες θαλάμου
■ Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
■ Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες είσοδοι
■ Ελάχιστες διαστάσεις
■ Αθόρυβο και εύκολο στην τοποθέτηση
■ Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
■ Ταχύτητα: 0.15 m/s max
■ Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm

Διαστ. min (AxB) 580 x 550 mm

Διαστ. min (AxB) 800 x 1200 mm

Διαστ. max (AxB) 800 x 800 mm

Διαστ. max (AxB) 1200 x 1500 mm

Διαστάσεις ερμαρίου για την ατλία και τον πίνακα
(για τα μοντέλα XL):
■ 720 x 360 x h. 1500 mm (κλειστό), 720 x 1050
x h. 1500 mm (ανοιχτό) για διαδρομή μέχρι 12
m
■ 950 x 400 x h. 1850 mm (κλειστό), 950 x 850 		
x h. 1850 mm (ανοιχτό) για διαδρομή > 12 m
Γυάλινοι διαθέσιμοι θάλαμοι (εκτός της πλευράς
του μηχανισμού) και μέγιστη διάσταση 1500 mm.

(Διάφορες διαστάσεις βάση της
γεωμετρίας)

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 2
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥΣ

Ειδική έκδοση
με βάθος φρεατίου 55 mm
(Ύψος τελευταίου ορόφου 2520 mm)
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!

Μεγάλη ποικιλία λύσεων με
διαστάσεις διαφορετικές από
αυτές των στάνταρ μοντέλων
Εγκεκριμένο για τη μεταφορά
ατόμων με ειδικές ανάγκες

GUIDE RAILS

Please ask
technical
feasibility

εκδοση με 2
παρακειμενεσ
εισοδοΥΣ

GUIDE RAILS

GUIDE RAILS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 3
εισοδΟΥς

!

Το DomusLift χρειάζεται βάθος
φρεατίου μόνο 100 mm ή μια ράμπα
πρόσβασης (ειδική έκδοση με βάθος
55 mm και ύψος 2520 mm). Η άνω
απόληξη των 2450 mm είναι αρκετή
για έμβολο έμμεσης επενέργειας και
2350 mm για τηλεσκοπικό.

!

Η πλατφόρμα ανύψωσης
Domuslift συμμορφώνεται με την
Οδηγία των Μηχανών (42/2006/
EC) και με τους ισχύοντες
κανονισμούς.
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