Vysoce kvalitní vertikální zdvihací p

typu

Genesis Typ B

Genesis Typ B je vysoce kvalitní vertikální zdvihací plošin
designem. Tuto plošinu je možné instalovat do zdvihu 13 m (až 6 stanic)!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost

400 kg

Dopravní rychlost

9 m/min

Zdvih

max. 13 m (max. 6 stanic)

Rozměry plošiny

1500 x 1000 / 1500 x 1100 mm
(délka x šířka)

Zastavovací rozměry

1600 x 1400 / 1600 x 1500 mm
(délka x šířka)

Šachta

ocelové panely lakované práškovou
barvou (RAL 9016)

Uspořádání dveří

na stejné straně, na protějších stěnách,
na přilehlých stěnách šachty

Hlavní výhody a přednosti Genesis Typ B
-

šachta je nedílnou součástí dodávky
není potřeba další místo pro strojovnu
bez prohlubně
bez dodatečných stavebních úprav
velmi jednoduchá montáž
jednoduchá obsluha
malé pořizovací a servisní náklady

Volitelné příslušenství
-

skleněné výplně šachty a dveří
automatické dveře
sklápěcí sedátko na plošině
velkoplošné ovládací prvky
dálkové (bezdrátové) ovládání
telefon na plošině
systémy zamezující neautorizovanému použití plošiny

Dveře

jednopantové dveře nebo branka,
ocelové dveře lakované práškovou barvou (RAL 9016),
hliníkové (duralové) dveře s přírodním eloxem

Rozměry dveří

2000 x 900 mm

Rozměry branky

1100 x 900 mm

Řízení

mikroprocesorové

Hlavní přívod

3+N+PE 400 V, 50 Hz,
záběrový proud 16 A,

frekvenční měnič pro plynulý rozjezd a dojezd (volitelné přís
Výkon motoru

2,2 kW

Alarm

bateriově napájený alarm pro případ nouze

Schéma plošiny:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

v horní stanici není třeba žádného prostoru nad kabinou, výška stropu je 2200 mm (min. 2100 mm)
krycí panely lze pro potřebu servisu odstranit
5
samonosná šachta
zabudovaný dveřní zavírač
mikroprocesorové řízení
7
tažené hliníkové profily, speciálně vyvinuté
pro Genesis Typ B
výtah je vybaven alarmem pro případ nouze
8
el. rozvaděč umístěn v prostoru spodní stanice
šachetní dveře jsou lakované práškovou barvou
nebo eloxované
zabudované dveřní panty
bez prohlubně
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Uspořádání dveří:

na stejné straně

2

na přilehlé straně
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