Altura Gold Pro
TOEGANKELIJKHEID VOOR OPENBARE GEBOUWEN

Access. Everywhere. For Everyone.

2 • Access BDD

Altura Gold Pro
TOEGANKELIJKHEID VOOR OPENBARE GEBOUWEN
Altura Gold Pro is een compacte en betaalbare liftoplossing die
onmiddellijke toegankelijkheid biedt voor uiteenlopende gebouwen. Een
breed aanbod van platformafmetingen en opties stelt de Altura Gold Pro
in staat om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Met zijn metalen schacht kan Altura Gold Pro worden geïnstalleerd in openbare of particuliere gebouwen,
zowel in nieuwe gebouwen als in renovatieprojecten. Het is geschikt voor winkels, kantoren, restaurants
en vele andere openbare plaatsen, waardoor uw etablissement wordt opengesteld voor alle leden van
het publiek.
De veiligheids- en beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn met Altura Gold Pro zijn ontworpen om uw
bezoekers en personeel veilig te houden bij het gebruik van de lift en om ongeautoriseerde toegang tot
de lift of uw eigendom te voorkomen.
Altura Gold Pro voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en comfort en voldoet aan
alle relevante normen voor toegankelijkheid.
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Oplossingen op maat
Altura Gold Pro is verkrijgbaar in een selectie van
cabinegroottes en ingangsconfiguraties, waardoor het een
ideale oplossing is in beperkte ruimtes. Een selectie van
ontwerpopties omvat een keuze uit RAL-kleuren en een reeks
wand- en vloerafwerkingen, waardoor een perfecte pasvorm
met uw omgeving wordt gegarandeerd.

2 U heeft zelf de bediening in handen
De lift wordt bediend vanuit een stijlvol zwart
bedieningspaneel met TFT-display en discrete
achtergrondverlichting. U moet de bedieningsknoppen
ingedrukt blijven houden, zodat u totale controle heeft tijdens
het reizen tussen verdiepingen.

3 Snelle installatie
Afhankelijk van uw behoeften en specificaties, kan de Altura
Gold Pro meestal binnen enkele dagen worden geïnstalleerd.
Het compacte en modulaire ontwerp betekent dat de lift in
bijna elk gebouw kan worden geïnstalleerd, met minimale
bouwwerkzaamheden.
Uw veiligheid is voor ons van het grootste belang. Altura Gold
Pro voldoet aan de Europese machinerichtlijn 2006/42/EC,
geharmoniseerde norm EN 81-41, en is gecertificeerd door TÜV.
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Altura Gold Pro is
gecertificeerd volgens
machinerichtlijn
2006/42/EC en
voldoet aan EN81-41

Dankzij onze Altura Gold Pro kunnen we nu
rolstoelgebruikers verwelkomen in ons Tea-room op
de eerste verdieping. Het volledige proces was zeer
eenvoudig en het heeft een werkelijk verschil gemaakt
voor onze onderneming.”

2

1

3

4 • Access BDD

Ontworpen voor u
VOLDOET AAN UW TOEGANKELIJKHEIDSBEHOEFTEN
De Altura Gold Pro biedt plaats voor een rolstoelgebruiker en begeleider.
Het eenvoudige modulaire ontwerp betekent dat het in vele soorten
gebouwen kan worden geïnstalleerd zonder grote structurele wijzigingen
aan te brengen.
Toegankelijk platform

Veiligheid

De Altura Gold Pro heeft een plafond met drie
LED-spots en heeft een platformbreedte van
1400 mm. Het kan indien nodig worden uitgerust
met twee deuren per verdieping, waardoor
rolstoelgebruikers betere toegang hebben.

Wanneer geïnstalleerd in een openbare of
gedeelde omgeving, kan de lift worden beveiligd
tegen ongeoorloofd gebruik met een sleutel of met
een slimme knop, waardoor uw lift en uw eigendom
veilig blijven.

Uw veiligheid beschermd

Weinig onderhoud

Een bi-directioneel communicatiemiddel is
standaard op alle liften en is verbonden met
de vaste lijn van het gebouw of met het lokale
mobiele netwerk.

Een gepatenteerd automatisch smeersysteem
houdt uw Altura-lift soepel en vermindert het risico
op schade aan de machine.

Optioneel kan de lift worden gekoppeld aan
het brandalarm van het gebouw. Wanneer het
brandalarm afgaat, wordt een waarschuwing
weergegeven op het bedieningspaneel en zal de
lift automatisch naar een toegewezen verdieping
met branduitgang gaan.

Diagnostische codes die op het display worden
weergegeven en een onafhankelijk servicepaneel
zorgen ervoor dat service en onderhoud snel en
efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Altura • 5
Altura Gold Pro • 5

Ontworpen voor veiligheid,
comfort, gebruiksgemak en
weinig onderhoud.
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Technische specificatie
GECERTIFICEERD TOT DE HOOGSTE STANDAARDEN
Technische naleving:

Machinerichtlijn 2006/42/EC.
Conform aan EN81-41

Aandrijfsysteem:

Schroef/moersysteem

Nominale snelheid:

max. 0,15 m/s

Hijshoogte:

900 - 12000 mm

Aantal stops:

Max. 6 stops per lift

Deuren:

2 deuren per verdieping / 12 deuren per
lift

Liftput:

50 mm. Wanneer geen liftput mogelijk is,
kan de lift gebruikt worden met een oprij
platform.

Hoogte schacht bovenaan:

2430 mm (verlenging is mogelijk).

Platformbedieningen:

Vasthouden tijdens het bewegen, de
knop van de verdieping moet ingedrukt
blijven tijdens het omhoog en omlaag
bewegen.

Bedieningsknoppen verdieping: Oproep met een druk op de knop
Toepassing:

Binnenshuis

Dalen in geval van nood:

Batterijgestuurde nooddaling met
batterijbescherming.

Stuurspanning:

24 V

Motor:

2,2 kW

Stroomtoevoer:

1-fase 230 V 50/60 Hz 16 A

Maximum vermogen:

4.5 kW

Nominale last:

325- 400 kg

Beschikbare formaten
1400 x 900 mm
1400 x 1000 mm
1400 x 1100 mm

1620/1640/1660 x 1320/1340 mm
1620/1640/1660 x 1420/1440 mm
1620/1640/1660 x 1520/1540 mm

*exact formaat is afhankelijk van de deurconfiguraties
Volledige informatie over technische specificaties, exacte afmetingen en
beschikbare plattegronden kunt u vinden in de productcatalogus.

1620 / 1640 / 1660

1400

1520 / 1540

Vloerruimte*

1100

Platformformaten
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ABOUT ACCESS BDD
Al meer dan 30 jaar heeft Access BDD zich gespecialiseerd in het
vereenvoudigen van het leven van particuliere en publieke klanten.
Leverancier van trapliften, hellende platformliften, verticale platformliften en huisliften, Access BDD is van
mening dat het vermogen om zich vrij te bewegen niet iets is dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Dankzij onze uitgebreide kennis en ervaring zijn we uitgegroeid tot een van ‘s werelds toonaangevende
leveranciers van toegankelijkheidsproducten voor in huis.
Door ons brede scala aan aanpasbare opties op al onze producten, kunt u er zeker van zijn dat uw
nieuwe lift harmonieus in uw huis of gebouw past.
Onze producten zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud, waarbij uw door Access BDD
goedgekeurde partner voor alles zorg draagt.

Access BDD is de afgelopen 10 jaar mijn
platformliftleverancier geweest: hun producten zijn
ongeëvenaard.”
Wanneer u een Access BDD-product kiest, kiest u:
• Comfort en luxe als standaard
• Superieure technische ondersteuning en klantenservice
• De nieuwste technologie, aangepast aan uw behoeften

Al meer dan 30
jaar specialiseren
we ons in het
vereenvoudigen
van het leven van
particuliere en
publieke klanten.

Uw lokale Access BDD partner is:

www.accessbdd.com
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