ILS 05K

We can, we do and we do it smarter

Den perfekta balansen mellan kvalitet och ekonomi
Vår ILS 05K är definitionen av prisvärdhet och kvalitet, med en lyftkapacitet
på 500kg förpackad i stilren skandinavisk design. Det som skiljer vår produkt
från konkurrenterna är den unika och innovativa konstruktionen som ger låga
installationskostnader, en hög grad av flexibilitet och mycket mer.
30 olika plattformsstorlekar att välja mellan och en schaktgrop på
endast 50mm gör att vi alltid kan skräddarsy en plattformshiss som
passar just er.
Små inbyggnadsmått gör att du alltid har plats för en ILS 05K.
Mjuk start/stopp som standard för bästa komfort.
Enkel och snabb installation på endast 2‐4 arbetsdagar som även är
skonsammare för montören.
Konkurrenskraftiga materialpriser och de korta installationstiderna gör
att ILS 05K antagligen har det bästa totalpriset på marknaden i sin
klass.
Tack vare vår snygga design, vår konstruktion och vår flexibilitet på
plattformsstorlekar passar ILS 05K perfekt in i såväl offentliga som privata
miljöer. Affärer, vårdhem, arenor, skolor, kontor eller varför inte hemma i
ditt privata hus? Överallt där det ställs höga krav på kvalitet, design, yta och
ekonomi.
De snygga, helglasade dörrarna ger utmärkta lastningsmöjligheter i alla
situationer, från person‐ till godstransporter. Vi erbjuder givetvis även
brandklassade EI60 dörrar för de som önskar. Alla våra manöverknappar är
försedda med både taktil‐ och brailletext.
Andra möjliga tillval inkluderar: telefoner, olika typer av golvbeläggningar,
nyckelkörning, våningsindikator, dörrautomatik, utflyttad dörrtablå,
röstavisering, ankomstsignal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör,
rostfritt, armbågskontakter med mera. Se nästa sida för exempel.
En hiss från Innovation Lift Scandinavia AB är en investering för en enkel och
problemfri vardag, för en ny standard av innovation och kvalitet.
We can we do and we do it smarter!

Konfiguration av varenda detalj
På ILS är vi stolta över vår förmåga att anpassa våra produkter efter
kundernas önskemål och behov. Varje hiss som vi gör kan bli skräddarsydd
med ett brett sortiment av tilläggsoptioner att välja mellan. Här följer ett
litet urval av de möjligheter som vi kan erbjuda.

Glasschakt & Special kulörer

Dörrautomatik

Nyckelkörning
Telefon

Våningsindikator

Fällsits

Specifikationer

Rekommenderad installation

Inomhus

Märklast

500 kg

Hastighet

max 0,15 m/sek
Max lyfthöjd 13 m

Höjdbegränsning

Topphöjd 2,3 m / 1,1 m

Gropdjup

50 mm (ramp 50mm som option)

Stannplan

5 plan

Standard plattforms Storlekar (b x d)

1000 x 1500 / 1100 x 1400 / 1100 x 1500 / 1100 x 1600

Standard utvändiga dimensioner

(b x d) *, ** 1370 x 1580 / 1470 x 1480 / 1470 x 1580 / 1470 x 1680 *, **

Håltagningsmått

+ 30 mm på ovan

Ytterligare plattformsmått (bredd)

700 – 1100

Utvändiga hissmått (b)

+ 370 mm (+400 mm om dörr på B sida)

Ytterligare plattformsmått (djup)

1100 – 1600

Utvändiga hissmått (d)

+ 80 mm (om dörr på A & C +110mm)

Håltagningsmått

+ 30mm

Schaktutförande

Laminerade sandwich paneler i RAL 9003 (vit) (T=25mm, H=565mm).
Glaspaneler finns som tillval.

Standard plattform finish

Allt pulvermålat, andra RAL kulörer på förfrågan.

RAL 9003 (vit)
Golvbeläggning svart matta.
Dörrar (dörrstängare som std.)

Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 sidor

Drivsystem

Skruv & mutter

Styrsystem

PLC

Matningsspänning

380‐400V 3‐fas 50/60 Hz 16A, 230V 3‐fas 50/60 Hz 16A.
Frekvensomvandlare för mjukstart/stopp som standard.
50/60 HZ 16A frekvensomvandlare som
option

Motor

2,2 kW

Batterinödsänkning

Inkluderat som standard

Dörrknappar

Impulsstyrda

Plattformsknappar

Hålldonskörning

*230V 1‐fas

Knappar med taktil och braille text
Regelverk

MD 2006 / 42 / EG & EN81/41

Tillverkad

Sverige

*Om dörr på A & C sida, d= +30 mm
**Om dörr på B sida, w= +30mm
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