KALEA

A4 CABINA GL

Kabinhissen – med komfort och stil

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kalea A4 Cabina GL är en kostnadseffektiv lösning som inte
kräver något omfattande ombyggnadsarbete eller separat
maskinrum. Installationen är enkel att genomföra och kräver
bara en schaktgrop på 100 mm. Hela hisskonstruktionen
levereras i små paket som medger transport genom smala
passager. Underhållet kan enkelt utföras från kabinens
insida.
Design / Kvalitet / Flexibilitet
Standardutförandet är ett schakt med pulverlackerade vita
stålpaneler i kombination med kabin och skjutdörrar i grått
och titanfärg. Som ett alternativ kan hela hissen fås lackerad
i valfri kulör och stålpanelerna kan bytas mot säkerhetsglaspaneler för att smälta in i omgivningen. Hissen kan
skräddarsys helt med hjälp av en rad tillbehör.
Design för alla
Kalea A4 Cabina GL är estetiskt utformad med skjutdörrar i
en rad olika färger som passar alla tänkbara inredningskrav.
Den attraktivt utformade kabinhissen får sin varma atmosfär
tack vare den mjuka LED-belysningen i det frostvita
glastaket. Välj väggar bestående av stålpaneler i vit RAL
9016, med hörnprofiler i aluminium och speglar som omger
kontrollpanelen som standard. Eller skräddarsy kabinhissen
efter eget val. Gör hissen till en del av din egen färgskala.
Säkerheten i första hand
Kalea Lifts hisslösningar är kända för hög tillförlitlighet och
säkerhet. Nödsänkning i händelse av strömavbrott är
standard och alla gällande säkerhetskrav är uppfyllda.
Hissarna är utrustade med nödstopp och larmsystem.
Kalea A4 Cabina GL är konstruerad och testad i enlighet
med EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Den uppfyller även
gällande europeiska standarder. Hissen är CE-märkt.
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Märklast
Märkhastighet
Lyfthöjd
Manövrering
Kabinmått
Schaktmått
		
Håltagningsmått
		
Grop
Dörrar
		
Frihöjd
Nedsänkt tak
Dörröppningsmått
Kontrollsystem
Säkerhetssystem
		
		
Strömförsörjning
		
Motoreffekt
Smörjning

630 kg
max 0,15 m/sek (9 m/min)
≤ 13 m (max 6 landings)
Auto run
1100 X 1400 X 2200 mm (bxdxh)
1735 X 1730 mm (bxd), samma sida
1735 X 1920 mm (bxd), genomgång
1775 X 1810 mm (bxd), samma sida
1775 X 2040 mm (bxd), genomgång
100 mm
Tvåbladiga skjutdörrar
Ingång på A- eller C-sida. Genomgång
2700 mm
2195 mm
900 X 2100 mm (bxh)
Mikrodatorbaserat Canbus-system
Batterinödsänkning,
i händelse av strömavbrott
Överlastsensor med larm
380-400V, 3-fas 50/60Hz,
16 A, frekvensomriktare
4 kW
Automatisk

Certifierad enligt MD 2006/42/EG

DESIGNFAKTA
Schaktets ytfinish
Dörrens ytfinish
		
Kabin- & schaktdörr
		
		
Kontrollpanel
		
		
Kabinväggar
		
Kabintak
Golv
TILLVAL:
Kabinväggar:
		
Schaktväggar:
		
Skjutdörrar:
		
Övrigt:
		
		
		
		

Stålpanel i vit RAL 9016
Lackerad i mörkgrå (RAL 7024)
eller titan (RAL 7004)
Skjutdörrar lackerade i titan (RAL 7004)
dörrfront rökfärgad (RAL 7024)
Övriga RAL -kulörer finns som tillval
Platt panel, infällda knappar med braille,
7-tums skärm med våningsvisare,
maxlast och riktningsvisare
Stålpanel i vit (RAL 9016), profiler i
naturfärgat anodiserat aluminium
Frostat vitt med LED-spotlights
Antracitgrå gummimatta som standard

KALEA A4 CABINA GL

Kalea A4 Cabina GL passar i såväl nya som befintliga
byggnader. Särskilt lämplig i byggnader där enkel
installation är ett krav utan onödiga ändringar av den
befintliga byggnaden.

Stålpaneler i valfri RAL -kulör eller
speglar, glas på A-, B-, C-sida
Stålpaneler i valfri RAL -kulör,
glas på A-, B-, C-sida
Panoramaglas eller brandklassad EI60,
övriga RAL-kulörer
Telefoner, låssystem, armbågsknappar,
IR-styrning, automatisk schaktbelysning,
röstavisering, våningsvisare på dörr,
extra kontrollpanel, ljusridå,
ankomstsignal och brandkörning

Genomgång

Vi förbehåller oss rätten till produktändringar. © Kalea Lifts AB 2012

Huvudkontor
GÖTEBORG: Hulda Lindgrens gata 4,
421 31, V. Frölunda.
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