DICTATORS Hisschaktsystem

DICTATORS Hissinredning

DICTATORS hissar kan enkelt byggas in i tillgängliga murade/betongschakt. Oftast är detta inte realistiskt att göra i efterhand. DICTATORS modullära schaktsystem är här en mycket
enkel, flexibel och utrymmessnål lösning. Eftersom alla delar
skruvas ihop krävs ingen svetsning under installationen. De
enskilda komponenterna i schaktsystemet kan enkelt tas in i en
byggnad utan problem, eftersom delarna inte är skrymmande.
DICTATORS schaktsystem är det idealiska komplementet till

Speciallösningar är vår "Specialitet"

Dörrsträngninge

Kabinerna för både Personhiss DHM 500 och Hiss DHE är tillverkade enligt kundernas önskemål. Som standard har varje
kabin en stor spegel, som gör att utrymmet känns större.
Väggarna kan fås i olika färger
med träpaneler, glas eller rostfritt stål efter eget tycke och
smak.
Andra alternativ finns tillgängliga för kabintaket och det finns
massor av extra utrustningsdetaljer såsom ledstänger, fällbart
säte etc. Golvet kan på begäran
vara förberett från fabrik så att
till exempel samma golv kan
användas som i huset. Hissdörrarna installeras och målas i
regel på plats för att matcha
färgen på den omgivande
miljön.
DICTATORS hissar eftersom systemet är så utformat att det
säkerställer maximal stabilitet för en jämn drift av hissen.
Schaktsystemet kan anpassas till särskilda arkitektoniska krav.
Som standard är hissen klädd med plåt men den kan helt eller
delvis bytas ut mot glaspartier.
Det är också möjligt att använda
bara schaktsystemets stomme
och ansluta detta utvändigt till
en byggnad och klä in stommen
efteråt på plats. Hissen kan då
anpassas till byggnaden och ge
huset en särskild prägel.

DICTATORS hissar erbjuder sina användare liksom, passageraren i en bil, trygghet och välbefinnande under färden
mot sitt mål.

Tillträdeskontrollsystem

Dörr- och grindstängare

Branddörrsstängare

Branddörrsautomatik

Dämpningsteknik

Gasfjäderteknik
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Skräddarsydda
Hisslösningar

DICTATORS Personhiss DHM 500

DICTATORS Hissteknik – Tillgänglighet för alla situationer
Tillgänglighet och rörlighet är grundvalar i det dagliga livet.
Bilar är numera en självklarhet. Så är det ännu inte med hissar,
även om de är tillgängliga i många fall och nästan lika oumbärliga som bilar. Hissar kostar nu, beroende på utförandet inte
mer en liten bil. För äldre personer möjliggör detta att de kan
bo kvar i sina hem och att personer med permanenta eller tillfälliga funktionshinder kan delta i det dagliga livet, utan att
ständigt vara beroende av hjälp från andra människor. Även
andra i vårt samhälle kan bli rörligare med hissar, till exempel

föräldrar med barnvagnar, där trappor kan utgöra ett allvarligt
hinder.
Speciellt när befintliga byggnader ska byggas om för att installera en hiss, måste hissen vara flexibel och kunna anpassas till
det tillgängliga utrymmet, för att optimalt utnyttja detta. Varje
cm kan vara viktig. DICTATORS ingenjörer och tillverkare kundanpassar därför din hiss. Således kan de i många fall hitta en
lösning med önskad funktion, där en installation annars verkar
omöjlig vid första anblicken!

DICTATOR Personhiss DHM 500
DICTATORS personhiss DHM 500 är en
idealisk och billig lösning för hem och
mindre hyreshus också för läkarmottagningar, skolor och offentliga byggnader
där tillträde för personer med nedsatt
rörlighet måste finnas enligt lag. DHM 500
är, beroende på korgens storlek, extremt
anpassningsbara och flexibla. Den kan
även eftermonteras i mycket begränsade
utrymmen. Hissen är hydraulisk och kan i
händelse av strömavbrott fortfarande
färdas nedåt, dvs. det finns ingen risk att fastna i hissen. Personhiss
DHM 500 är en hiss som följer maskindirektivet och uppfyller säkerhetskraven i EN 81-41.

DICTATORS Hiss DHE
DICTATORS hiss DHE är en fullt godkänd hiss enligt norm EN 81-2.
Den representerar också en lösning på utrymmesproblem eftersom
den bara behöver en schaktgrop på 200 mm istället för en grop på
över en meter i normala fall. Den översta nivån kräver ett utrymme
av 2700 mm från golv till överkanten av taket. Detta medger i många
fall att en eftermontering lätt kan ske.
Emellertid är det kreativa utrymmet för åtgärder mindre än för
Personhiss DHM 500 på grund av den strängare normen.

Tekniska data:
Schaktgrop min.
Fri höjd
Hastigheter i enlighet
med standard
Maximal lyfthöjd
Betjäning

Tekniska data:
Schaktgrop min.
Fri höjd
Hastighet
Maximal lyfthöjd
Betjäning
Max last kg
Strömförsörjning
Tillträde
Teknik

Max last
Strömförsörjning
Tillträde
Teknik

80 mm
2500 mm
0,15 m/sek.
14 m
Nyckelbrytare i kombination med
tryckknapp
500 kg
400 VAC/2.2 KW eller 230 VAC (extra)
En sida, genomgång, i hörn, tresidigt
Hydraulik

För hiss DHE finns ingen begränsning för antalet användare, dvs.
den är oftast använd i tillämpningar där många olika människor
använder hissen och/eller hissen används ofta. Vid en installation av
hiss DHE krävs alltid uppföljning och kontroll av myndighet.

200 mm
2700 mm
0,62 m/sek.
20 m
Tryckknapp
Beroende på modell 225/300/450/600
230/400 VAC, 50Hz
En sida, genomgång, i hörn
Hydraulik

DICTATORS Hiss DHE

