
A = horizontale afstand tot de lift
   dient minimaal 150mm te zijn
  kolommen dienen vrij te staan
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Bevestiging geleiders
aan verdiepingsvloer.

trekkracht ....Kn
per bevestigingspunt

positie voeding,
tussen de geleiders/staanders

van de lift uit de vloer
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Fb= Vertiale trekkracht van 10kN,
verspreid over 1300mm x 250mm

door derden te verzorgen:
-positie voeding lift 230V

-positie loze leiding
met trekkoord

naar externe haalknop
onderste stopplaats

Fa= Horizontale
trekkracht van 6,5kN

FcFc= Horizontale
trekkracht van 15kN

indien geen wand stalen
hoeklijn door derden
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Bevestigingshoogte
400mm
600mm
800mm
1000mm
1200mm
1400mm

Fa Kracht
21,5Kn
17Kn
14,5Kn
11Kn
8,5Kn
7,5Kn

1600mm 6,5Kn
1800mm 5,5Kn
2000mm 4,5Kn
2200mm 4Kn
2400mm 3,5Kn
2600mm 3,25Kn
2800mm 3Kn

op
vo

er
ho

og
te

 1
40

0m
m

op onderste stopplaats externe
haalknop noodzakelijk

door derden te verzorgen:
-positie loze leiding met trekkoord

van externe haalknop onderste
stopplaats naar besturing lift

Haalknop boven
geintegreerd
in staander
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Vloerbelasting 250x1300mm

Montagevoorwaarden:
- E-aansluiting: 230V, 1 fase, 16 Amp (C-karakterstiek), nul en aarde, 3 aderig.
- Loze leiding 50mm voor de voeding voor het aansturing van de lift.
- Wandcontactdoos minder dan 5 meter van montageplek voor montage en
  servicewerkzaamheden (230V).
- Montage punten op de verdiepingsvloer, d.m.v. staal of beton.
- Loze leiding ¾" incl. trekkoord en 50 mm inbouwdoos t.b.v. de haalknoppen.
  Indien niet aanwezig wordt de kabel opbouw gemonteerd.
- Vloeroppervlakte onder de lift dient vlak te zijn.
- Vloerrand t.p.v. van de verdieping dient haaks afgewerkt te zijn.
- Beschikbaar vloeroppervlak 1500 mm x 2040 mm (bxd) cabine in onderste positie.
- Vloerbelasting van 1000 KG.
- Afstand cabine tot vlakke wand minimaal 150 mm.
- De werkplek betreden door derden tijdens de duur van de montage is niet toegestaan.
- Voordat er met de productie van de kolomheffer kan worden gestart, dient deze
  tekening voor akkoord ondertekend te worden door de opdrachtgever. Deze tekening
  is bindend.
- Montage kan uitsluitend plaatsvinden als aan alle montagevoorwaarden is voldaan,
  altijd ter beoordeling door projectleider van Aesy Liften B.V

Afwerking:
- Afwerking deurframe Gepoedercoat in RAL ........
- Afwerking deurpanelen Polycarbonaat transparant
- Afwerking schachtframe Gepoedercoat in RAL ........
- Afwerking schachtwanden Polycarbonaat transparant
- Afwerking platformvloer Aluminium tranenplaat

Extra opties bij de levering inbegrepen:
-

- Overige opties en specificaties zie schriftelijke opdracht
   van Aesy Liften B.V.

- Wijzigingen in de productie zal kosten met zich meebrengen en kan leiden
  tot enige vertraging in de levering van de lift.

  Deze tekening dient voor akkoord ondertekend te worden door de
  opdrachtgever, deze tekening is bindend.

aanzichten tekening
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Aesy Liften B.V.

onderwerp:

opdrachtgever:

formaat:

order nummer: getekend:

tekening datum:

telefoon: 0316 246 246
telefoon: 088 AESYLIFT
email: info@aesyliften.nl
url: www.aesyliften.nl

Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ  ZEVENAAR
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