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Altura Diamond
NIEUWE DEFINITIE VAN LUXE
Beleef ware luxe met de Altura Diamond huislift
De Altura Diamond-huislift is stiller dan een stille kamer en biedt u het
allerbeste comfort, en heeft een elegante stijl die bij uw huis past.
Aangedreven door een unieke tandwielloze motor en cogbelt-systeem glijdt de Altura Diamond tussen
de verdiepingen, waardoor u de soepelste en stilst mogelijke rit kunt maken. Het geluidsniveau in de lift is
lager dan het gemiddelde achtergrondgeluid in een stille kamer - zo stil is het.
De luxueuze prestaties worden geëvenaard door de elegante looks van de Altura Diamond. Kies uit een
exclusief assortiment cabine-accessoires om een stijl voor uw Altura Diamond te definiëren die in uw
interieur past.
Met een afgesloten cabine, sneltoetsen en volautomatische schuifdeuren, biedt de Altura Diamond u de
kenmerken van een full-size lift, maar dankzij het compacte ontwerp kan deze gemakkelijk in de meeste
gebouwen worden geplaatst.
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Vlot van begin tot einde
De buitengewoon vlotte rit in een Altura Diamond lift begint
en eindigt met een zachte start en stop, dat op alle liften zit.
Druk eenvoudig op de knop van uw bestemming en laat deze
weer los en ontspan totdat de deuren aan het einde van uw rit
weer opengaan
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Ontwerp uw lift
Met een exclusief assortiment stylingopties kan uw Altura
Diamond-lift echt deel uitmaken van uw huis. Kies een van
onze Diamond Collection-cabines of maak uw eigen ontwerp
uit ons assortiment van hoogwaardige afwerkingen voor
wanden, vloeren, accenten, bedieningspaneel en plafond.
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Eenvoudige installatie
De Altura Diamond kan binnen of buiten worden geïnstalleerd,
hetzij in zijn eigen zelfdragende metalen schacht, hetzij
in een metselwerkschacht. Het liftmechanisme is volledig
ingesloten in de schacht en de lift werkt op het standaard
elektriciteitsnet.
Altura-liften voldoen volledig aan alle relevante Europese
veiligheidsnormen en zijn geschikt voor gebruik in particuliere
of openbare gebouwen.

Altura Diamond

Altura Diamond heeft
alle functies van een
gewone lift voorzien in
een huislift.

De architect die ons huis heeft ontworpen heeft een
Altura Diamond lift aanbevolen. Het is een genot om de
lift te gebruiken omdat deze zo stil en soepel werkt - en
de lift ziet er ook geweldig uit in onze hall”.

2
1

3

• 3

4 • Access BDD

Het bedieningspaneel
van Altura met
achtergrondverlichting ziet
er indrukwekkend uit en is
eenvoudig te gebruiken.

Altura Diamond
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Kenmerken
COMFORT VOOR IEDEREEN
Bedieningspaneel

Op maat ontworpen

Het elegante bedieningspaneel met
achtergrondverlichting in de cabine is
verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en
heeft een kristalhelder digitaal display voor de
vloerindicatoren. Vloerindicatordisplays voor de
tussenverdiepingen zijn ook beschikbaar als een
optie.

De Altura Diamond is een compact, op zichzelf
staand liftsysteem, ontworpen om in veel
verschillende soorten gebouwen te worden
geïnstalleerd. Een flexibel assortiment van
cabinematen en deurconfiguraties betekent dat
uw lift zo wordt ontworpen dat deze zo goed
mogelijk in uw beschikbare ruimte past.

De displaypanelen geven ook informatie over de
status van de lift en tonen diagnostische codes
voor eenvoudige service en onderhoud.

Schone technologie

U en uw gezin blijven veilig

Het cogbelt-systeem dat de Altura Diamond
aandrijft, is uitzonderlijk schoon omdat er geen
hydraulische vloeistof of olie voor nodig is. De
schacht heeft geen klinknagels en de panelen
zijn siliconenvrij.

De lift wordt beschermd door een back-up
batterijvoeding. Een batterijbeschermer bewaakt
continu het oplaadniveau om ervoor te zorgen
dat er altijd voldoende stroom is in de batterijen
om de lift te laten draaien in geval van een
stroomonderbreking.

De lift is zo ontworpen dat service en onderhoud
snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Een handleuning, een alarm-knop, een
noodstopknop en een bi-directioneel
communicatiemiddel zijn standaard inbegrepen.
Wanneer geïnstalleerd in openbare gebouwen,
kan de lift worden beveiligd met een selectie van
vergrendelingsopties.
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Simplicity cabine
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

Styling

-

Accenten

-

Bedieningspaneel

Zwart

Handrail

Zwart of roestvrij staal

Altura Diamond
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Deluxe Cabin
EEN RIJKDOM AAN KEUZE
Geef uitdrukking aan uw stijl met de elegante afwerkingen en
contrasterende kleuraccenten in het Deluxe Cabine-assortiment. Maak uw
eigen look, of kies een ontwerp uit onze Diamond-collectie.

Deluxe: Stijlopties
Muren

Keuze uit hogedruklaminaten in verschillende textuureffecten

Vloer

Steen, tapijt, of vinylvloer in uiteenlopende kleuren

Spiegel

Slank vertikaal, 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 Diamond-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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Diamond-collectie: Modern

MODERN AMERICAS

Diamond-collectie: Classic

CLASSIC AMERICAS

Altura Diamond

MODERN EUROPE

MODERN ASIA

CLASSIC EUROPE

CLASSIC ASIA
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Diamond-collectie: Natural

NATURAL AMERICAS

Diamond-collectie: International

INTERNATIONAL CLASSIC

Altura Diamond

NATURAL EUROPE

NATURAL ASIA

INTERNATIONAL MODERN

INTERNATIONAL NATURAL
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Cabine-opties
GLAS- EN SPIEGELWANDEN
De Altura Diamond cabine kan worden uitgerust met panoramische
glaswanden over de volledige hoogte, een panoramische wand op halve
hoogte of een spiegel.
Deze opties zijn beschikbaar zowel op Simplicity als Deluxe cabines en kunnen op eender welke zijde
van de cabine worden geplaatst, behalve de controlepaneelzijde of de deurzijden. Op glazen wanden van
volledige hoogte is steeds een veiligheidshandrail voorzien.

VOLLEDIGE/HALVE
GLAZEN WAND

SPIEGEL: SLANK VERTIKAAL

SPIEGEL: HALVE WAND

SPIEGEL: VOLLEDIGE WAND

Deure
De Altura Diamond heeft volautomatische
schuifdeuren op de cabine en tussenverdiepingen,
wat alle comfort en gemak biedt van een standaard
lift.

Schuifdeur opties
Schuifdeuren zijn verkrijgbaar met de volgende
opties:
•

Glazen panelen met een roestvrij stalen frame

•

Roestvrij staal

•

Staal, geverfd in uw kleurkeuze

•

Staal, afgewerkt met kleur- of metaalfilm.

•

Zij-opening (2 panelen) of centrale opening (4
panelen

Vouwdeuren
Vouwdeuren in de cabine met klapdeuren op
de tussenverdiepingen worden ook als optie
aangeboden. In kleinere schachten bieden
vouwdeuren soms een bredere opening, wat
mogelijk nodig is voor rolstoeltoegang.

Altura Diamond

• 13

Metaalschacht
EENVOUDIGE INSTALLATIE
De Altura Diamond heeft zijn eigen losstaande metaalschacht, of kan
onopvallend geïnstalleerd worden in een metselwerkschacht.
De metaalschacht is siliconenvrij en heeft een vastklikbaar sluitsysteem voor snelle en eenvoudige
installatie. Het kan worden uitgerust met gewone stalen panelen, worden geverfd in uw kleurkeuze, of
uitgerust worden met glazen panelen uit de onderstaande selectie.

Glazen panelen
The following options are available for the glass
panels in the shaft and in the doors.
Cabin glass walls and half-height windows are
always supplied in transparent glass.

Transparant

Ondoorschijnend

Rokerig grijs

Rokerig satijn

Halfreflecterend

Metaalkleuren
Naast het standaard kleurenassortiment worden
de volgende metaalkleuren aangeboden voor de
schachtstructuur, schachtpanelen en deuren op de
verdiepingen.

R06

R07

R09

R10
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Technische specificatie
LUXE IN ELK DETAIL
Technische naleving:

Machinerichtlijn 2006/42/EC
Referentiestandaard: EN81-41

Aandrijfsysteem:

Riemen- en tegengewichtsysteem
aangedreven door een tandwielloze motor

Nominale snelheid:

max. 0,15 m/s (2006/42/EC)

Reishoogte:

1100 – 18000 mm

Aantal stops:

Max. 6 stops per lift

Deuren:

Max. 2 deuren per verdieping/12 deuren per lift

Type toegangen:

Frontaal, lateraal, tegenoverliggend of
aanpalend

Bouwkuip:

Metaalschacht: 140 mm. Wanneer geen liftput
mogelijk is, kan de lift worden uitgerust met
een oprijplaat. Metselwerkschacht 140 of 250
mm afhankelijk van de configuratie. Raadpleeg
catalogus voor details.

Schachttype:

Metalen structurele schacht of
metselwerkschacht.

Hoogte bovenaan schacht: Structurele schacht - 2450-2630 mm
Metselwerk schacht - 2350-2450 mm
Cabinetypes:

Volledig besloten met schuifdeuren of met
vouwdeuren

Bedieningsfuncties:

Automatische (one-touch) bedieningsfuncties
op cabine en tussenverdieping.
Oproepreservatie op verdiepingen

Toepassing:

Binnen- of buitenshuis

Dalen in geval van nood:

Batterijgestuurde nooddaling met
Uninterruptible Pow Dalen in geval van nood:
er Supply (UPS) (noodstroomvoeding)

Regelspanning:

24 V

Motor:

2,8 kW

Stroomtoevoer:

1-fase 230 V 50/60 Hz 16 A.

Maximum vermogen:

1,85 kW (

Circuitonderbreker / RCD: 16A contactverbrekingskrommen C
30 mA klasse A of B
Nominale last:

250 – 400 kg afhankelijk van cabineformaat.

Beschikbare platformformaten
Volledige informatie over technische specificaties, exacte afmetingen en
beschikbare plattegronden kunt u vinden in de productcatalogus.
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Access. Everywhere. For Everyone
OVER ACCESS BDD
Wanneer u kiest voor een Access BDD-product, kiest u voor het beste
in comfort en luxe, met superieure klantenondersteuning gedurende de
hele levensduur van uw lift.
Access BDD is een afdeling van thyssenkrupp Access Ltd. Wij bieden mensen over de hele wereld de
mogelijkheid om comfortabel in gebouwen te bewegen door middel van trapliften, platformliften en
huisliften, die we distribueren via een netwerk van zorgvuldig uitgekozen zakenpartners. Wanneer u kiest
voor een Access BDD-lift, kiest u voor een kwalitatief hoogstaand product, ondersteund door deskundige
service en advies.
Onze partners zijn allemaal specialisten op het gebied van mobiliteit of liftproducten en ze krijgen een
uitgebreide technische en commerciële training over onze producten. Uw Access BDD-partner begeleidt
u door de productopties om u te helpen bij het kiezen van een lift die voldoet aan uw eigen behoeften en
past bij uw omgeving. U krijgt ook deskundig advies om ervoor te zorgen dat uw nieuwe lift voldoet aan
de relevante toegankelijkheids- en veiligheidsvoorschriften.
Onze producten zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud, waarbij alles wordt verzorgd
door uw Access BDD goedgekeurde partner.

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

Sinds 1976
vereenvoudigen we
complexe keuzes om
mensen te helpen
zich in hun eigen huis
te verplaatsen.

Uw lokale Access BDD partner is:

www.accessbdd.com
ABBD_AlturaDiamond_NL_v1.8

