
Tekniske data 

S11 elektrisk løfteplattform 
Løftesystem egnet for personer med begrenset bevegelsesevne 

•  I samsvar med det europeiske direktivet 2014/35 om lavspenning 
•  I samsvar med det europeiske direktivet 2014/30 om elektromagnetisk 

kompatibilitet 
•  I samsvar med det europeiske direktivet 42/2006 Maskindirektivet 

Installasjon 
Installasjonen kan installeres enten i eller utenfor en bygning på tre forskjellige måter: 
- i et fritt miljø 
- i en mursjakt 
- i en stålsjakt 
 

Spesifikasjoner 
Arbeidsbelastning: opptil 400 kg 
Reise: 2 stopp / opptil 2990 mm 
Versjoner: 5 - reise opp til 1100 mm, 1600 mm, 2100 mm, 2600 mm, 2990 mm 
Gir: med elektrisk motor og skrue 
Hastighet: 
- 0,05 m/sek (for 1100, 1600, 2100 versjoner) 
- 0,10 m/sek (for 2.600, 2.990 versjoner) 
 
Motor og strømforsyning 
Motor plassert i kjøreakselen med følgende spesifikasjoner: 
 Effekt: 2,2 kW; enfase for 1100,1600,2100 og trefase for 2600 og 2900 versjoner. 
 Nettspenning: 230V   5 %, AC – 50Hz enfase; 
 Hjelpestrømforsyningsspenning: 24V DC. 
inverterdrevet motor (valgfritt for 1100, 1600, 2100 versjoner). 
 
Fester 
- med forhåndsmonterte veggforankringsbraketter, eller alternativt 
- med bakvegg med mekaniske ankre 
- med bakvegg med kjemiske forankringer eller med vertikal I-bjelke 
- med metallramme/beskyttelse 
Festebraketter på 90grader er tilgjengelig som ekstrautstyr. 
Guider 
Maskinbearbeidede T70-1a seksjoner. 
 
Materialer 
Standard installasjon leveres med plattform dekket med en sklisikker riskorns 
aluminiumsplate. Den er beskyttet av to vognvegger: Tårnsiden er kledd med aluplater 
lakkert i RAL 7040. Vognvegger er i grå polykarbonat kledning. På gulvplanet er porten kledd 



med grå polykarbonat. Trådløse betjeningspaneler i “første” etasje leveres alltid sammen 
med installasjonen. 
Åpne sjaktversjoner leveres alltid med manuell port om bord med grå polykarbonatkledning 
og fotoceller startplanet på landingssiden. 
 
Som tilleggsutrusting kan det bestilles: 
- AISI 316 rustfritt stål finish (med beskyttelser og porter utelukkende med grå 
polykarbonatkledning; tårnsideveggen er alltid er aluplater); 
- Oljesett, ideelt for intensiv bruk  
- Gjennomsiktig polykarbonat 
- Automatiske dører og porter på Gulv 
- Trådløse gulvkontroller "øvre avstignig" 
- Trådløse doble styrekontroller 
- Håndtak 
- Fotocellesett 
- Adkomstrampe 
 
Standard arbeidsdimensjoner på plattformen: 
1250 x 900 mm 
1400 x 1100 mm 
1400 x 900 mm 
 
Adkomst versjoner 
Den kan nås på tvers (rettlinjet landing) 
Den kan nås via en 90  landing 
 
Kontroller 
Dødmannsmanøver. 
Tastaturet er horisontalt og utstyrt med både nødknapp og brytertast. 
Kontrollene er 50x50 mm med punktskrift og blå bakgrunnsbelysning. 
Gulv-trykknapp med dødmannsmanøverbetjening (tastaturet aktiveres med en nøkkel), den 
er 50x50 mm, vandalsikker, med punktskrift. 
Elektriske sikkerhetsinnretninger 
Innebygd nødtrykkknapp koblet til en hørbar alarm; termisk kretsbryter på omformeren; 
landing grensebryter; overkjørt mikro-bryter; hjelpekrets og forsyningskrets i separate kabler; 
elektriske kjørelåser godkjent i henhold til EEC-direktiv 81/2, med sikkerhetsmikrobryter for 
godkjent døråpningskontroll, fotoceller. 
 
Mekaniske sikkerhetsinnretninger 
Installasjonen tilbyr disse løsningene for å beskytte heisskjakten: 
1) sikkerhetskanter under plattform følger alltid med (også tilgjengelig med svart belg for 
1100, 1600 og 2100 versjoner). 
2) Aluminiumsstruktur/ Murrom 
Beskyttelse på gulvet med landingsdør; nøddørutløser fra utsiden, med spesialnøkkel; 
nødgjennomføring overvåket av en sikkerhetsmikrobryter som låser alle maskinfunksjonene; 
for 1100, 1600 og 2100 versjoner som valgfritt sett for intensiv bruk (standard for 2600 og 
2990 versjoner). 
 
Dører 
- Panorama aluminium med laminert glass (5+5 mm) - for installasjoner med stålbeskyttelse. 
- Hulfinert med visjonspanel – for montering i mursjakt. 
Gulvdøren har en brukshøyde på 2000 mm, mens 1. etasjes port er 1100 mm høy: 
standardbredden er 900 mm (ekstrautstyr er tilgjengelig 800, 1000,1100 mm). 
Motoriseringen er tilgjengelig på forespørsel. 
 



 
Gruve 
Når det er i fritt miljø, leveres enheten alltid med sikring under plattformkanter, i stand til å slå 
av enheten og unngå klipping under plattformen. Tilgjengelig som valgfri perimetrisk svart 
gardin under plattformen. 
 
Med tilgangsrampen er et fast rampesett tilgjengelig som ekstrautstyr, for å forbedre 
tilgang til plattformen. Når S11 leveres uten belg, er det fysiske rommet under plattformen lik 
75 mm (65 mm + 10 fysisk fotavtrykk) for alle tre versjonene; når den er utstyrt med belg på 
tre sider, er den fysiske størrelsen: 
125 mm for 1100;  
145 mm for 1600;  
165 mm for 2100. 
 
Levert materiale 
Når ferdigmonterte komponenter 
En søyle utstyrt med de forhåndsmonterte elektriske og mekaniske komponentene er 
inkludert, inkludert plattformen, dens sidevegger og belg (under), porten i 1. etasje og 
adkomstrampen, skrue og mutter montert. 
 
Som valgfritt kan vi tilby den forhåndsmonterte enheten i to deler (1.100, 1600, 2100, 2600 
versjoner) eller tre deler (2900 versjon), med forskjellige forhåndsmonterte komponenter:  
kolonnehodekomponenter, basiskomponenter, vogn og skrue, for å lette transporten. 
 
På kundens regning 
Kunden må betale for og gjøre alle nødvendige endringer om nødvendig i forhold til 
underlag, ferdigbygget sjakter i forhold til vårt design før levering. 
I tillegg skal kunden betale utgiftene knyttet til montering av den dedikerte elektriske 
ledningskursen til løfteplatformen, med ledere med minimum tverrsnitt 2,5 mm2, som kan 
kobles fra med en jordfeilbryter med nominell kapasitet 16A og følsomhet 0,03 A og jordet 
med en kabel på 2,5 mm2, for å forsyne maskinen. 
 
Ansvaret for styrken til vegger, terrasser, gulv og sokkel er helt og holdent kundens ansvar. 
N.B. Dataene gitt her er veiledende og ikke bindende. Vimec S.r.l. forbeholder seg retten til å 
foreta eventuelle endringer som den anser som hensiktsmessige når som helst og uten 
forpliktelse til å gi noen forhåndsvarsel om dette. 
 


