ACCESS ALTURA Platinum
Ervaar luxe met de Altura Platinum, een veelzijdige lift voor een groot bereik van toepassingen.
De Altura Platinum wordt aangedreven door bewezen en betrouwbare hydraulische technologie. Verkrijgbaar in een
breed scala aan maten en configuraties, de Altura Platinum is een zeer aanpasbare lift die kan worden gebruikt in
een breed scala van publieke en private omgevingen, for zowel binnen als buiten. Het is verkrijgbaar met een eigen
metalen schacht of kan in een gemetselde schacht worden ingebouwd.
Een Altura Platinum lift in allerlei variëteiten, vanaf een eenvoudig platform met een console muur en vals plafond
tot een volledig gesloten cabine met schuifdeuren. Kiezen uit een breed scala aan deuropties, muur afwerkingen,
plafonds en vloeren om de perfecte lift voor uw huis of bedrijf te creëren.
Soepel van begin tot einde
Alle Altura Platinum liften zijn standaard voorzien van een zachte start en stop, dit geeft je een garantie op een
uitzonderlijk soepele rit van het moment dat men op de verdiepingsknop op het bedieningspaneel drukt.
Voor jouw veiligheid, zijn open cabines uitgerust met een hold-to-run bedieningsknop. Deze moet men gedurende
de rit permanent ingedrukt houden. De volledig gesloten cabines zijn daarentegen uit gerust met een “Push To Run”
bedieningsknop.
Ontwerp uw lift
Kies uit het brede scala van Altura cabine afwerkingen om een lift te creëren die bij je behoeftes en omgeving past.
Het Simplicity assortiment biedt discrete coördinatie met zijn omgeving en is een goede keuze met openbare
gebouwen, terwijl de elegantie van het Deluxe assortiment past bij elk stijlvol interieur.

Eenvoudige installatie
De Altura Platinum is ontworpen om te worden geïnstalleerd in slechts een paar dagen, en wanneer geïnstalleerd in
zijn eigen schacht is er minimale constructiewerk verreist. Het is aangeboden met acht standaard plan maten of kan
op maat gemaakt zijn naar uw vereiste afmetingen.
Altura-liften zijn volledig uitgevoerd met alle veiligheidsnormen die van toepassing zijn.

Controlepaneel
Het slanke Altura-bedieningspaneel met achtergrondverlichting is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en heeft
een kristalhelder digitaal display voor de vloerindicatoren.
Vloerindicatordisplays voor de bordessen zijn als optie verkrijgbaar. De displaypanelen geven informatie over de
status van de lift en tonen diagnostische codes voor eenvoudige service en onderhoud.
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Ontworpen om te passen
De Altura platinum is geschikt voor installatie in openbare gebouwen en kan worden geconfigureerd om te voldoen
aan de strengste eisen op het gebied van toegankelijkheid. Het op zichzelf staande systeem is eenvoudig te
installeren en kan worden ingepast in kleine ruimtes in nieuwe of bestaande gebouwen. Meerdere deuren per
verdieping zijn mogelijk en alle liften hebben standaard een leuning en brailletoetsen.
Voor beveiliging in openbare gebouwen kan de lift worden beveiligd met een selectie van vergrendelingsopties.
Uw veiligheid en comfort
Alle Altura platinum liften zijn voorzien van een soft start en stop-systeem, waardoor u elke keer weer een
uitzonderlijk soepele rit hebt. De randen van open cabines zijn voorzien van: fotocellen die de lift onmiddellijk
stoppen als een obstructie verder reikt dan de rand van het platform, waardoor passagiers te allen tijde veilig zijn.
De lift wordt beschermd door een back-up batterij stroomvoorziening. Een batterij bewaker bewaakt continu het
laadniveau om ervoor te zorgen dat: er altijd voldoende stroom in de batterijen zit, om de lift te laten werken in
geval van een stroomstoring.
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Simplicity Cabin
Luxury made easy
De Simplicity Cabine heeft een strakke en gestroomlijnde look die discreet in uw omgeving past.
Simplicity Stijlopties
Muren: gekleurde filmafwerking, roestvrij staal of geschilderd in kleur naar keuze
Vloer: veiligheidsvinyl in keuze uit drie kleuren
Spiegel: halve wand
Panoramische wand: halve of volledige wand, in doorzichtig glas
Verlichting: drie LED spots
Bedieningspaneel: zwart
Handrail: zwart of roestvrij staal

Deluxe Cabin
Een rijkdom aan keuze
Geef uitdrukking aan uw stijl met de elegante afwerkingen en contrasterende kleuraccenten in het
Deluxe Cabine-assortiment.
Deluxe: Stijlopties
Muren: keuze uit hogedruklaminaten in verschillende textuureffecten
Vloer: steen, tapijt, of vinylvloer in uiteenlopende kleuren
Spiegel: slank verticaal, halve wand of volledige wand
Panoramische wand: halve of volledige wand, in doorzichtig glas
Verlichting: keuze uit LED-verlichtingsconfiguraties
Styling: kies een cabinestijl uit de Platinum-collectie of ontwerp uw eigen cabine
Accenten: contrasterende hoek- en centrale paneelaccenten
Bedieningspaneel: zwart, gespiegeld staal of goud
Handrail: roestvrij staal of goud
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Technische specificaties











Hefvermogen
: 400 kg
Snelheid
: 0,15 m/s met softstart en softstop
Aansluitspanning
: 230 Volt / 50 Hz - 16A
Motorvermogen
: 1,5kW
Aandrijving
: dubbele hydraulisch cilinder
Uitvoering conform de machinerichtlijn 2006/42 en CE-normen
Standaard mechanische nooddaalsysteem
Veiligheidsvoorzieningen:
 Snelheidsbegrenzer met veiligheidssturing
 Veiligheidsbediening (dodemanssturing)
 Parachuteklem onderaan het hefsysteem
 Antiklembeveiliging op platform en bedienwand
 Noodtelefoon
 Noodverlichting
 Veiligheidsglas
 Manuele noodontgrendeling van de liftdeuren vanuit de cabine
 Bedieningen afsluitbaar met sleutel.
 Elektromechanische deurvergrendelingen
Technische documentatie
: - bedieningshandleiding
- onderhoudsinstructies
- elektrische schema’s
- CE – certificaat
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