Uplifting
design
of Cibes
A7000®™
Zmiany w Cibes A7000
design:
• Nowe oświetlenie
Farówkami LED

• Lustro licowane z
powierzchnią obudowy
pleców platformy
• Łatwiejsza obsługa
• Nowa atrakcyjna
kolorystyka

Oświetlenie Farówkami
LED & licowane lustro

Zmiany w design Cibes
A7000 to nie tylko
elegancja, lecz równieF
wiele nowych zalet:

Udźwig

• Oświetlenie Farówkami LED – redukuje
zuFycie energii i niszczenie środowiska.

Wymiar platformy

• Licowane lustro z obudową pleców platformy redukuje moFliwość skaleczenia
i uszkodzenia ciała.
• Dzielona obudowa pleców platformy
ułatwia serwis i obsługę.
• Dodatkowy kolor w obudowie pleców
(RAL 9007/7035) oFywia wygląd i
koresponduje z kolorem pulpitu
sterowego.
• Kolor wykładziny harmonizuje z kolorem
platformy.
• Listwy przeciwzakleszczeniowe mają
dyskretny szary kolor zamiast wcześniej
stosowanego koloru Fółtego.

• A7000 moFe być na Fyczenie dostarczany
w kaFdym kolorze z palety RAL.
• Panel sterowy moFe równieF być
polakierowany proszkowo na kolor
wg Fyczenia.

RAL 7035
RAL 9007
Dzielona obudowa pleców platformy
FAKTY DANE TECHNICZNE, CIBES A7000

Prędkość

Wysokość
podnoszenia

Wymiar otwarcia w
stropie
Szyb

Usytuowanie drzwi

Drzwi

Wymiar drzwi

Wymiar drzwi niskich
System sterowania
Zasilanie
Silnik

Alarm
Opcja

400 kg

9 m/min (0,15 m/s)
do 13 m

1500 x 1000 / 1500 x 1100 mm (szer. x dł.

1600 x 1400 / 1600 x 1500 mm (szer. x dł.

Stalowy z paneli, RAL 9016

Po jednej stronie, przejazd na wprost, przejazd kątowy

Uchylne, wysokie (front) i niskie (połfront). Drzwi
stalowe kolor RAL 9016, drzwi aluminiowe anodowane
aluminium, drzwi o klasie ognioodporności EI60
2000 x 900 mm
1100 x 900 mm

Mikrokomputerowy system sterowania

400 V, 3 fazy 50/60 Hz, 16 A prąd początkowy
Falownik jest wyposaFeniem dodatkowym
(220-230 V 1 faza lub 380-400 V 3 fazy
2,2 kW

Wejście do podłączenia alarmu do recepcji,
portierni etc.

Telefony, ograniczanie dostępu, automatyczne
otwieracze drzwi, kaseta naciskana przedramieniem,
piętrowskazywacze, uchylne siedzenie, bateryjne
opuszczanie awaryjne, sterowanie pilotem IR, auto
matyczne oświetlenie szybu, sygnał zatrzymywania
na przystanku itd.
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Szare listwy przeciwzakleszczeniowe
& szara wykładzina

