DOMUSLIFT KATALÓGUS I.
Automata ajtós homeliftek

Újszerű megoldás
Aki a modern liftek kényelmét szeretné otthonában élvezni, annak nem kell tovább várnia. Az IGV a
világ felvonógyártói közül elsőként fejlesztette ki az automata ajtóval is beszerelhető homeliftet. Az
önműködő ajtók, amelyek eddig kizárólag a hagyományos felvonó berendezéseknél voltak elérhetőek,
ma már DomusLiftekhez is rendelhetőek! Ezt az egyedülálló megoldást csak az általunk forgalmazott
IGV típusú DomusLifteknél találja meg!
Az automata ajtós otthoni liftek nem csak kényelmes és helytakarékos megoldást jelentenek, de
mozgáskorlátozott személyek vagy nehezen mozgó, idős emberek számára megkönnyítik a homelift
használatát is. Így például egy kerekesszékes, esetleg járókeretes személy is könnyedén utazhat kísérő
nélkül, hiszen nem kell segítséget nyújtani számára az ajtó kinyitásakor. Az ajtó fotocellája megakadályozza
az ajtó kéretlen záródását, míg valaki az ajtónyílásban tartózkodik, és az automatikus visszacsukást úgy
lehet időzíteni, hogy az a lakók igényeinek megfelelően gyorsabb vagy lassabb legyen.
A tolódó ajtók használata helymegtakarítást is jelent.. Ahogy a szekrényeknél és beltéri ajtóknál is
kedvelt megoldás a tolóajtó, úgy a felvonóknál is egyre elterjedtebb ez a megoldás. Manapság már
alig lehet látni manuális ajtós lifteket, és ezek is legtöbbször régi épületek felújításra váró felvonói. A
homelifteknél az automata ajtó még újdonságnak számít. Előzze meg a trendet!
A teleszkópos ajtók nyílhatnak egy oldalra vagy középről kifelé, és számos kivitelben választhatók. A
tükörinox ajtók tágítják a teret és rendkívül látványos, hatásos megjelenésük igen jól illik a manapság
divatos, modern, minimalista enteriőrökbe. A visszafogott megoldások kedvelőinek a RAL skála bármely
színében választható, porszórt kivitelt ajánljuk, amely könnyedén illeszthető a belső tér hangulatához,
esetleg a térben található egyéb színekhez. Azoknak, akik szeretik a különlegességeket, üvegezett
formában is tudjuk javasolni ezeket a kényelmes, automata ajtókat.

Biztonság, kényelem
Az automata ajtós DomusLiftek kényelmét tovább fokozza az automata nyomógombos irányítás is,
amely más homelifteknél nem feltétlenül kivitelezhető. Ez az újítás lehetővé teszi, hogy Ön a modern
liftek kényelmét teljes egészében élvezze a saját otthonában, hiszen a nyomógombokat ezeknél a
homelifteknél nem szükséges a teljes menetidő alatt folyamatosan nyomva tartani.
A fotocellás ajtómegoldás alternatívájaként az önműködö ajtós homeliftekhez is választható az egész
ajtónyílást lefedő fényfüggöny, amely még teljesebb védelmet nyúlt a család minden tagjának. Az ajtók
automata csukódását egy szorításgátló biztonsági rendszer is felügyeli, amely azonnal kinyitja az ajtót,
ha valaki vagy valami mégis a záródás útjába kerülne.
Az automata ajtós homeliftek teljesen biztonságos működését az úgynevezett biztonsági vonal is
vigyázza, amely az ajtók tényleges csukódását felügyeli. Ez a berendezés biztosítja, hogy a DomusLift
ne indulhasson el nyitott ajtókkal, esetleg veszélyes rést hagyva az ajtónyílásnál valamelyik emeleten.
Az önműködő ajtós DomusLiftek tehát nem csupán a liftek kényelmét, de azok biztonságosságát
anélkül nyújtják Önnek, hogy a karbantartási költségek vagy az energiafelhasználás megközelítené
a hagyományos felvonókét. Az automata ajtós DomusLiftek tehát ötvözik a liftek és a homeliftek
előnyeit.
Bár az önműködő ajtós homeliftek megjelenésükben jobban hasonlítanak a felvonókra mint a kézi ajtós
berendezések, a design tekintetében mégsem kell lemondani a DomusLiftek által nyújtott eleganciáról,
és a változatos megoldások sokaságáról. A hagyományos aknás beépítésen túl természetesen a
külső- és belső toronyszerkezetes megoldások is kivitelezhetők, egy vagy több fülkebejárattal, akár
akadálymentes méretben is. Katalógusunkból megismerheti a választható kivitelek széles kínálatát.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére egyéni igény esewtén is!

Egyedi megoldások
széles választéka!

Választható fülkeborítások
STANDARD BÚTORLAP

X0003 - cukorfehér

X803 - elefántcsont

X0034 - azbesztszürke

X817 - ezüstszürke

X1027 - napsárga

X1067 - tavaszzöld

X1024 - balatonkék

F9757 - gránátvörös

MODERN, MAGASFÉNYŰ, KARCMENTES BÚTORLAP - A toronyszerkezethez is választható

0201 - krém

0576 - őzbarna

0232 - galambszürke

0565 - antracit

0606 - orgona

0605 - levendula

0641 - angol kék

0614 - almazöld

0594 - burgundilila

0675 - búzavirág

0564 - sárga

0543 - rozsdabarna

KLASSZIKUS, FA HATÁSÚ BÚTORLAP - A toronyszerkezethez is választható

4327 - olasz juhar

4176 - mézes éger

1834 - világos briar

1835 - sötét briar

1971 - cseresznye

4516 - sötét tölgy

„SKINPLATE” DEKOR BEVONATÚ FÉMLEMEZ - A toronyszerkezethez is választható

DL81E - fehér tölgy hatású

A90GTA - magnóliafehér

DL86 - tölgy hatású

M12 - galambszürke

B32SMA - égkék

G22SMA - sárga

G21SMA - barack

R8SME - sötétpiros

A32PP - fényes fehér

F2SMA - ezüstszürke

F42PPS - szálcsiszolt inox
hatású

F12PPS - szálcsiszolt inox
színű

INOX -

A toronyszerkezethez is választható

128 - Tükör

127- Szálcsiszolt

132 - Bőr hatású

Lino 145

131 - Dáma

Austenit

150 - Kék kockás

138 - Fényes arany

Halogén spotlámpák

LED spotlámpák

Égbolt

Növényi mintás

Felső lámpa, fehér plafon

Felső lámpa, fekete plafon

Fülkevilágítás

Világítás

Egyedi megoldások
széles választéka!

Egyedi megoldások
széles választéka!

Padlóburkolatok
LINÓLEUM - Standard

Marmoleum 3861 Arab gyöngy

Marmoleum 3874 Dió

Marmoleum 3866 Eternity

PVC

Eternal 12802
Elegáns tölgy

Eternal 11562
Trópusi bükk

Eternal 10492
Vörös tölgy

Szürke korongmintás

Fekete korongmintás

Granit T2402

Granit Rocksolid 671

Eternal 10482
Rusztikus tölgy

Eternal 10382
Ezüst gesztenye

Granit Titan Grey

Granit Cristallino 451

GUMI

Sima szürke
GRÁNIT

Granit Rocksolid 607

Kivitelek ajtókhoz, fülkéhez és toronyhoz

Világítás

ANODIZÁLT ALUMÍNIUM

Natúr - Standard

Fényezett

Nikkel

Réz

Mokka

Fényes fekete

RAL SZÍNEKRE VAGY FA HATÁSÚRA FESTETT ALUMÍNIUM

Cseresznye

Fehér dekor

9010

7001

5023

5011

6010

3003

Kivitelek fülkéhez és toronyszerkezethez
ÜVEG

Átlátszó

Fehér tejüveg

Füstszínű

Színes

Egyedi megoldások
széles választéka!
Tükröződő

Szitanyomott hatású

Gombok, panelek, kijelzők

FÜLKEI NYOMÓGOMBPANELEK

NYOMÓGOMBOK
Maxi

Standard

Érintőképernyős

Standard
Inox

Oszlop

EMELETI HÍVÓPANEL
Inox standard

Inox arany

Magasfényű inox korlátba
beépített nyomgombtabló

Lapos korlátba épített tabló

KIJELZŐK

Fényes/szálcsiszolt inox
vagy fa

Fülkei kijelző

Három színű – csak oszlophoz
Kérésre fényes aranyozott keretben is!

Fülkei és emeleti
kijelző

Fenyő

Sötét dió

Egyedi megoldások
széles választéka!

Ajtók
AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ FÜLKE- ÉS EMELETI AJTÓK

2AT -2 lapos, teleszkópos, egy
oldalra nyíló

4AO - 2 lapos, teleszkópos,
kétfelé nyíló

2AT - Üveges, 2 lapos,
teleszkópos, egy oldalra nyíló

KIVITEL:
■ Rozsdamentes bevonat
■ A RAL skála színeiben
választható szinterezés
■ Felületkezelés

KIVITEL:
■ Rozsdamentes bevonat
■ A RAL skála színeiben
választható szinterezés
■ Felületkezelés

KIVITEL:
■ Rozsdamentes bevonat
■ A RAL skála színeiben
választható szinterezés
■ Felületkezelés

BUSZAJTÓ

Automata harmonika
ajtó a fülkében,
manuális ajtóval a
szinteken.

Technikai adatok
DL - 1C/2T
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Fülke

Vano
Akna
Porta
Ajtó
Portata
Teherbírás

DL - 2P/2T
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DL - 1C/4O
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1130				
2T = 2 lapos,
Fülke
Cabina teleszkópos, oldalra
1400
nyíló ajtók

Akna

Vano 4O = 4 lapos,
középről nyíló ajtók
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A csökkentett méretű,
50 mm-es küszöb
lehetővéteszi az akna
mélységének legjobb
kihasználását.

1130				
Fülke
Cabina Az ajtólapokat RAL
porszórt, Skinplate
1400
vagy inox kivitelben
1600				
szállítjuk.
Akna
Vano
1800

Általános műszaki jellemzők

Emelőmagasság
Minimális süllyeszték
Minimális aknafej
Maximális teherbírás
Kialakítható megállók száma
Maximális sebesség
Névleges teljesítmény
Hidraulikus dugattyú
Fülke kialakítása

max. 15 m
120 mm
2650 mm
400 kg
6
0,15 m/sec
2,2 kW
1 vagy 2 részes
egy bejáratos vagy átjárós

Az automata ajtós homeliftek estében a legnagyobb kialakítható fülkeméret:
A × B = 1200 × 1500 mm.
Az 1C modelleknél a fülke mélysége maximum 900 mm, míg a 2P modelleknél 950 mm.
Az automata ajtós modellek fülkeajtóval is el vannak látva, így lehetséges az öntarts nlküli
nymógombos vezérlés, vagyis a gomboka nem szükséges menet közben folyamatosan
nyomva tartani.
Az előző oldalon látható táblázatokban feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek,
lehetőség van egyedi méretű fülkék kialaítására is. A fülkeméret megállapításakor minden
esetben az egyéni igényeket vesszük figyelembe.

KÉT BEJÁRAT
a szemközti oldalakon

!

A standardtól eltérő
megoldások is lehetségesek!

!

Mozgássérültek számára is
használható berendezés.

!

A DomusLift megfelel
a 2006/42/CE
Gépdirektívának és
minden más hatályos
szabványnak.

Speciális megoldások
mindössze 55 mm-es süllyesztékkel
(aknafej: 2520 mm)

A süllyeszték 100 mm
(kérésre 55 mm-es, aknafej:
2520 mm), vagy egy
alacsony bejárati küszöb
vagy rámpa.
Aknafej minimum 2450
mm indirekt dugattyús
modelleknél, és 2350 mm
a teleszkópos dugattyús
változatoknál.

DomusLift Hungary Kft. – Felvonószerelés, javítás és karbantartás
Cím: 1031 Budapest, Nánási út 37–39.
Tel.: +36 1 3506873
Fax: +36 1 2360527
e-mail: info@domuslift.hu
weboldal: www.domuslift.hu

