
  

3600 mm

Lăţime x adâncime x înălțime 
cabină

1400 mm x 2400 mm x 2100 mm

Tip puț Beton
Camera mașinilor/poziționare 
motor

 Fără cameră de mașini/interior puț

Uşi cabină/palier 1200 mm x 2000 mm
Gol necesar uşi 1480 mm x 2300 mm
Acţionare uşi Automată cu viteză variabilă,cu reglare 

electronică a vitezei de închidere și 
limitator de forță la închidere, 
protecție obstacole de tip 
perdea(fotocortină pe toată înălțimea 
și lățimea ușii)

Deschidere uşi Laterală în 2 foi
Finisaj ușă palier Inox satinat Rezistente la foc 120 min 

conform E -120 E81-58, prag de 
aluminiu

Finisaj ușă cabină Inox Satinat cu praguri de aluminiu
Acționare Electrică, cu convertizor de frecvență 

VVVF cu buclă inchisă

Tablou de comandă Cu microprocesor (fara blocarea 
instalatiei cu parola), tablou electric, 
acționare colectiv în jos  

Motor 18,5 kW, 380 V, 50Hz 
Curent nominal/pornire 32,8A

Sarcina nominală 1600Kg/ 21 persoane
Viteza nominală 1,0 m/s
Cursă 16000mm
Număr staţii/accese puţ 5/5
Număr accese cabină 1
Lăţime x adâncime puț 2350 mm x3300 mm
Înălţimea de siguranţă inferioară 1400 mm
Înălţimea de siguranţă 
superioară

 
Specificații Tehnice Ascensor



Panou comanda cabină AKC , inox satinat, butoane  MT-42, 
sistem de iluminat de siguranță în 
cabina, afișor poziție și sens, sistem 
bidirecțional de comunicare 
Klemafon2, dispozitiv de alarmă cu 
telefon, linie analogică asigurată de 
beneficiar

Panou comanda palier Stația principală  Inox satinat 
SMQR500 (afișor poziție și sens, buton 
cu confirmare luminoasă a comenzii)

Restul stațiilor Inox satinat 
SMQR501AD (afișor  sens, buton cu 
confirmare luminoasă a comenzii)

curentă K4 
Perete stânga Inox Satinat
Perete dreapta Inox Satinat+panou de comandă
Podea Covor cauciuc griffon 6768
Plafon Inox cu plexiglass 010 cu lumina 

indirectă tuburi neon fluorescent
Dotări
Sistem detectare obstacole Perdea cu fotocelulă pe toată înălțimea 

și lățimea ușii (fotocortină 2D)
Sistem de urgență Cu interfață de conectare la 

generatorul clădirii
Scară acces fundătură Inclusă
Alarmă Pe cabină 
Iluminat puț Inclus
Iluminat de urgență cabină Inclus în panoul de comandă 
Interfon Sistem bidirecțional de comunicare 

Klemafon2 
Control suprasarcină Integrat în panoul de comandă
Mediu funcționare Normal, (min +5⁰C / max +40⁰C)
Certificări Directiva 95/16/EC, EN 81-1+A3

Cabina
Perete spate Inox Satinat +1/2 Oglindă+mâna 


