turb lifter
Innovatieve
Liften

360° panoramisch uitzicht
Eenvoudige Montage
Lichtgewicht ontwerp
Vele RAL kleur opties
Twee diameter types
Schoon en efficiënt
Optisch aantrekkelijk

www.turbolifter.com

Het turbolifter systeem:
Technologie en de installatie: De
turbolifter werk met een lichte
vacuümpomp die de liftcabine
voortbeweegt doormiddel van een
pneumatisch systeem. De beweging wordt
bewerkstelligd doormiddel van boven-en
onderdruk vacuüm. De installatie vereist
zeer weinig ruimte, geen versterkingen en
dus geen structurele aanpassingen. Ook is
de complete technologie inwendig in het
systeem, zodat er geen machinekamer, of
aparte besturingskast nodig is. Een
stopcontact is voldoende, stekker
aansluiten en alles is klaar voor gebruik.
Comfort en veiligheid: Door de
transparante structuur is er rondom zicht,
ongeacht waar je staat. De gesloten
transparant cabine beweegt automatisch.
Met een druk van een knop weet de lift
waar het naar toe moet. Dit is handig,
eenvoudig en modern, en technologisch.
Vervelend drukken op een knop als de
dodemansknop is niet nodig. Het systeem
is praktisch, plaatsbesparend, en
economisch.

Variabel en rolstoelgebruik: De turbolifter
is verkrijgbaar in twee maatvoeringen voor
verschillende doeleinde. Beide modellen
zijn tot vier verdiepingen. Het model 1311
biedt voldoende ruimte voor een rolstoel
plus een extra persoon, Model 933 is
geschikt voor 2 personen.
Architectuur en Design: Het uiterlijk van de
turbolifter is tijdloos modern, kleur variabeI
en past zowel in het openbaar en
harmonieus in huis. Dit vergemakkelijkt
architectonische barrières in connectie
met een esthetische aantrekkingskracht.
Naast de onderstaande standaard kleuren
bieden wij tal van optionele kleuren.
Speciale kleuren ( zie achterkant ), zoals de
speciale chroom oppervlakken, koper en
Houtimitatie.

RAL 9006 - Blank aluminium
RAL 7024 - Grafietgrijs
RAL 9016 - Verkeersswit
RAL 7040 - Venstergrijs

Technische gegevens:

Technisch ontwerp:

turbolifter 1316 en 933

turbolifter 933 (UB 52)

Gemeenschappelijke kenmerken:
Aantal verdiepingen stops: 2, 3 of 4
Stroomvoorziening: 230V / 50Hz
Motorverbruik omhoog: 5400-4400 w
Motorverbruik omlaag: 400 w
Werksnelheid: 9m/min (15cm/s)
Voorzieningen: Cabine verlichting
Cabine ventilatie
Telefoon
Veiligheid:
Overbelasting alarm
Automalische noodrem
Automatisch daal functie in
geval van een stroomstoring
Optie: split moterunit (max 10m van schacht)
Het turbolifter systeem is alleen geschikt voor
inpandig gebruik !

Hieronder het technische ontwerp van het
vacuumlift systeem model 933. Voor de verschillen
tussen het model 1316 en 933 raadpleeg de
technische gegevens. Het model 933 is overigens
zeer geschikt voor beperkte ruimte zoals tussen of
naast wenteltrappen.

turbolifter 1316 (UB 52)

Systeem buitendiameter: 1338 mm
Module hoogte: 2340 mm
Binnendiameter cabine: 1118 mm
Binnenhoogte cabine: 2005 mm
Gewicht lege cabine: 196 kg
Module gewicht per niveau: 165 kg
Gewicht verbindend element: 80 kg
Capaciteit: 238 kg
Maximum aantal passagiers: 3
Standaard kleuren: RAL 7024 - Grafietgrijs
RAL 9016 - Verkeersswit
RAL 9006 - Blank
aluminiumkleurig

turbolifter 933 (UB 37)

Systeem buitendiameter: 950 mm
Module hoogte: 2340 mm
Binnenste cabine diameter; 820 mm
Binnenhoogte cabine: 19501 mm
Gewicht lege cabine: 120 kg
Module gewicht per level: 9.5 kg
Gewicht verbindend element: 40 kg
Capaciteit: 205 kg
Maximum aantal passagiers: 2
Standaard kleuren: RAL 7024 - Grafietgrijs
RAL 9016 - Verkeersswit
RAL 9006 - Blank
aluminiumkleurig

Verklaring van conformiteit

Geldt voor alle systemen:
Volgens CE machinerichtlijn 2006/42 / EG
Norm: pr EN 81-41 Elektromagnetische
goedkeuring EN 55011
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Snel, makkelijk en nette Installatie in
nieuwe en bestaande gebouwen
De techniek werkt zonder extra
machinekamer
Bij verhuizing is verplaatsen van het
systeem mogelijk
Voldoet aan hoge esthetische eisen
Nooddaalfunctie in geval van een
stroomstoring
Gebouwd zonder noodzaak voor put
360° panoramisch uitzicht
Lichtgewicht ontwerp
Volledig rond
Ecologisch en economisch
Schoon en efficiënt
Zelfdragend systeem
Optisch aantrekkelijk
Lage onderhoudskosten
Gemakelijk toegangkelijk
Opklapbare zitting in cabine (optioneel)
Automatische deuren (optioneel)
Tegenover elkaar liggende toegang
(optioneel)

Bedrijf:
Tel BE:
Tel NL:
Email:

Futura-SL
+32-497904555
+31-624218012
info@futura-sl.com
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Optionele RAL kleuren
RAL 9010 - Zuiverwit
RAL 9005 - Gitzwart
RAL 9002 - Grijswit
RAL 8017 - Chocobruin
RAL 8014 - Sepiabruin
RAL 7035 - Lichtgrijs
RAL 7032 - Kiezelgrijs
RAL 7012 - Bazaltgrijs
RAL 7001 - Zilvergrijs
RAL 6009 - Dennegroen
RAL 6005 - Mosgroen
RAL 5024 - Pastelblauw
RAL 5015 - Hemelsblauw
RAL 3020 - Verkeersrood
RAL 1013 - Parelwit

