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Domovní výtahy - TRAVEL 500
Domovní výtah TRAVEL je unikátní a stále inovované
zařízení pro dopravu osob a nákladu, které je určena především pro instalaci do rodinných domů, firemních sídel,
pensionů,zdravotnictví a všude tam, kde je požadavek
na bezbariérový přístup a tím zvýšení kvality života.

Přednosti domovního výtahu TRAVEL
• V
 ětšinou nahradí výtah v plném rozsahu, šetří Vaše síly,
zvyšuje Vaší mobilitu
• Nízká prohlubeň – od 150 mm
• N
 ízký příkon motoru (1,5 až 2,2 kW) - minimální spotřeba el. Energie, přípojka pouze 230V
• Nízká pořizovací cena
• Vysoká spolehlivost
• ES certifikát typu od TÜV samozřejmostí
• Nosnost plošiny do 500 Kg
• Snadná a jednoduchá obsluha až do 6 stanic.
• J ednokřídlé prosklené dveře ve variantách i s možností
automatického otevírání
• D
 íky stavebnicovému systému je i krátká doba
montáže
• J ednoduchá montáž, umožňující instalaci bez nákladných stavebních úprav.

Možné varianty provedení
Šachta
Zařízení je možné instalovat jak do zděné tak do opláštěné ocelové konstrukce. Varianty opláštění je možné jak
plné, tak transparentní.
Kabina
Desky lamina dle širokého vzorníku nebo dýhované. Další
varianto jsou celoskleněné nebo částečně skleněné popřípadě ocelový plech nebo tahokov v nástřiku dle vzorníku RAL. Stropní osvětlení bodové nebo celoplošné LED.
Na podlaze protiskluzová krytina ALTRO dle vzorníku.
Dveře
Široká variace dveří rozměrech od 600 do 1100 mm,
plné, s průhledovým oknem nebo celoprosklené provedení, nerezové nebo ocelové v povrchové úpravě odstínu
RAL nebo obložené dřevem, na přání s požární odolností
EW. Možnost osadit elektrickými samozavírači umožňující automatické ovládání.

Řízení
Pro řízení je použit vynikající německý výtahový procesor, který
ve spojení se snímači polohy
zaručuje naprosto bezporuchový chod a přesné a plynulé zastavení ve stanici na max. 5mm
díky kombinaci s frekvenčním
měničem. Jednoduché samoobslužné ovládání plošiny bez
přídrže i v kabině. Při výpadku elektrické energie je možné
plošinu vybavit automatickým
sjezdem do nejnižší stanice
a nebo dokonce o nouzovou
jízdu i směrem nahoru. Do kabiny je možné k nouzové akustické signalizaci přidat telefonické
spojení s vyprošťovací službou.
Dle požadavků je možná i polohová signalizace ve stanicích.
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Technická specifikace
Základní technické parametry
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 osnost do 500Kg.
n
pohon 1,5 až 2,2 kW s frekvenčním řízením
rychlost 0,15m/s
napájení 1PEN 230V/50Hz.
prohlubeň od 150 mm
hlava šachty od 2250 mm
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