ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

KLEEMANN Λύσεις Ανακαίνισης

H σειρά της KLEEMANN Modernisation
Solutions σας προσφέρει εξατομικευμένες,
αξιόπιστες και συμβατές λύσεις. Είτε επιλέξετε
ολική ή μερική ανακαίνιση, σχεδίαση κατά

KLEEMANN
ΛΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

παραγγελία ή άλλες εξειδικευμένες λύσεις,
η KLEEMANN αναβαθμίζει την εμπειρία
του χρήστη, επεμβαίνοντας όχι μόνο στο
αισθητικό, αλλά και στο μηχανικό κομμάτι
του ανελκυστήρα.

Σχεδίαση κατά παραγγελία
Τυποποιημένα πακέτα
Πακέτο πλήρους ανελκυστήραπλήρης αποξήλωση

Εκσυγχρονιστείτε και επωφεληθείτε από:
• Ενισχυμένη ασφάλεια
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εξοικονόμηση χρημάτων
• Εξαιρετική ποιότητα κίνησης
• Μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική

Επικοινωνήστε μαζί
μας στη διεύθυνση
modernisation@kleemannlifts.com

Custom MOD

KLEEMANN Λύσεις Ανακαίνισης

Σχεδίαση κατά παραγγελία (Custom MOD)
Οι λύσεις της KLEEMANN (Custom MOD) είναι ευέλικτες και ειδικά
προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οι μηνχανικοί μας μελετούν
και σας παρέχουν την πιο κατάλληλη, εξατομικευμένη λύση,
βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας, την απόδοση και την αισθητική
του ανελκυστήρα σας, χωρίς χρέωση και καθυστερήσεις.

Τα προϊόντα μας σας εξασφαλίζουν την βέλτιστη
λειτουργία του ανελκυστήρα σας, ενώ είναι συμβατά
με τα υπάρχοντα εξαρτήματά σας.

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα επιλογών και βρείτε αυτή που ταιριάζει στις
απαιτήσεις σας.

• Εξαρτήματα ασφαλείας
Μια δυναμική ομάδα ειδικών στην ανακαίνιση εξετάζει σε βάθος κάθε έργο
ξεχωριστά και σας προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις αναβάθμισης. Οι ειδικά
• Κομβιοδόχοι ορόφου και θαλάμου

• Μονάδα ισχύος, έμβολο 		
(υδραυλικοί ανελκυστήρες)

προσαρμοσμένες λύσεις που σας προτείνουμε, με το μοναδικό σχεδιασμό, εγγυώνται
ένα τέλειο αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις κάθε κτιρίου.
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• Πίνακας
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Όσο απαιτητικό κι αν είναι ένα έργο, εμείς δουλεύουμε μαζί
σας για την καλύτερη λύση.

• Θάλαμοι

• Πόρτες ορόφου και θαλάμου

Επικοινωνήστε μαζί
μας στη διεύθυνση
modernisation@kleemannlifts.com

MOD Kits
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MOD Kits
Tυποποιημένα πακέτα λύσεων
Μπορείτε να επιλέξετε από τα έτοιμα πακέτα που

ΜΗΧΑΝΉ VVVF
ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

MODKit 2: Απόδοση

σχεδιάσαμε για εσάς ή να επιλέξετε μεμονωμένα τα
εξαρτήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες σας και σας
προσφέρουν τη δική σας αναβαθμισμένη λύση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Το πακέτο αναβάθμισης της απόδοσης διασφαλίζει εξαιρετική
ποιότητα κίνησης, ενώ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

MODKit 1: Ασφάλεια

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΠΟΡΤΏΝ
ΘΑΛΆΜΟΥ

Το πακέτο αναβάθμισης της ασφάλειας εγγυάται την
ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα όχι μόνο για τους
επιβάτες, αλλά και τους τεχνικούς.

ΚΟΜΒΙΟΔΌΧΟΣ
ΟΡΌΦΟΥ

Επιβάτες

Συντήρηση/Προσωπικό

• Πόρτα θαλάμου και ποδιά

• Προφυλακτήρας πλαισίου 		
ανάρτησης αντιβάρου

• Φωτοκουρτίνα
• Κλειδαριές διπλής επαφής
στις πόρτες ορόφου
• Συσκευή αυτόματης
επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

• Κάγκελο οροφής θαλάμου

		

• Πίνακας σειριακής επικοινωνίας με δυνατότητα 			
standby λειτουργίας (ύπνωση)
• Κομβιοδόχοι και μετώπες
• Μηχανισμός πόρτας θαλάμου
• Χρήση φωτιστικών LED στο θάλαμο

ΑΡΠΆΓΗ

• Αντικατάσταση ολισθητήρων τριβής ή ροδών κύλισης
ΠΟΔΙΆ ΠΌΡΤΑΣ
ΘΑΛΆΜΟΥ

• Η καλωδίωση δεν περιέχει υλικά από αλογόνο

• Φωτισμός φρεατίου
• Σκάλα πυθμένα

Γενική λειτουργία
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Επιπρόσθετες επιλογές για περισσότερη

• Συσκευή ενδοεπικοινωνίας

εξοικονόμηση ενέργειας
• Φωτιστικά φρεατίου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
ΠΌΡΤΑ ΦΡΕΑΤΊΟΥ

• Σύστημα απομάστευσης ενέργειας

• Περιοριστής ταχύτητας

• Πίνακας διαχείρισης κλήσεων σε συνεργαζόμενους
ανελκυστήρες

• Τοποθέτηση αρπάγης διπλής φοράς ενεργοποίησης
• Επικάθιση και συρματόσχοινα

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑΣ
ΠΛΑΙΣΊΟΥ
ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΒΆΡΩΝ

• Φρένο συρματοσχοίνων ή μηχανή με ενσωματωμένο
σύστημα πέδησης
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• Φωτισμός ασφαλείας θαλάμου

• Μηχανή VVVF χωρίς μειωτήρα ή μονάδα ισχύος
υδραυλικού ανελκυστήρα με inverter

• Μετατροπή ανάρτησης από 1:1 σε 2:1

• Τερματικοί διακόπτες και αισθητήρες θέσης
ΕΠΙΚΆΘΙΣΗ

Τα τυποποιημένα πακέτα έτοιμων λύσεων της KLEEMANN (MODKits) σας παρέχουν
λύσεις που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας.

Επικοινωνήστε μαζί
μας στη διεύθυνση
modernisation@kleemannlifts.com

MOD Kits
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MODKit 3: Αισθητική
Στην KLEEMANN δίνουμε μεγάλη σημασία στην
αισθητική και επενδύουμε σ’ αυτήν. Το Τμήμα
Σχεδιασμού μας, σε συνεργασία με τον παγκοσμίου
φήμης σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, σας προσφέρει
μεγάλη ποικιλία επιλογών που ταιριάζουν απόλυτα
στον χώρο σας.

ΣΧΕΔIΑΣΤΕ ΤOΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΑΣ
Σχεδιάστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα σας σύμφωνα με το γούστο και τις
ανάγκες σας, αξιοποιώντας την εφαρμογή "Design your lift" της KLEEMANN.

ΣΧΕΔΙΆΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑ
ΣΑΣ ΣΕ 3 ΑΠΛΆ ΒΉΜΑΤΑ:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

1 www.designyourlift.com

KLEEMANN Λ ύ σ ε ι ς Α ν α κ α ί ν ι σ η ς

06
07

Συνδυάστε χρώματα, υλικά και φωτισμούς επιλέγοντας από τις σειρές Future
Trend, Modern Life και Classic Athena. Η εφαρμογή "Design your lift" σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ, διαλέγοντας από μία πληθώρα
προτάσεων υλικών για επενδύσεις, δάπεδα και ψευδοροφές. Στυλ σύγχρονο ή
κλασσικό, λιτό ή πολυτελές που μπορεί να αποπνέει ζεστασιά ή κύρος. Αφήστε
τη φαντασία σας ελεύθερη και σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας!

Επιλέξτε υλικά και 		

2 προϊόντα

3 Εκτυπώστε ή στείλτε με 		
e-mail το θάλαμό σας

Επικοινωνήστε μαζί
μας στη διεύθυνση
modernisation@kleemannlifts.com
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Ολοκληρωμένο πακέτο (Full MOD)
Σε περίπτωση ολικής αντικατάστασης, η μεγάλη ποικιλία προϊόντων μας σε μηχανικούς και
υδραυλικούς ανελκυστήρες μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάθε έργου.
Οι σειρές Atlas Mini, Atlas RPH MRL and Maison T Plus είναι ιδανικές λύσεις για ανελκυστήρες σε
υπάρχοντα κτίρια με στενά φρεάτια και μικρών διαστάσεων κάτω ή άνω απολήξεις φρεατίων.
Αν αυτό που χρειάζεστε είναι μια λύση υδραυλικής κίνησης, επικοινωνήστε μαζί μας στο
modernisation@kleemannlifts.com
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Παράδειγμα για 375Kg

Τεχνικές Προδιαγραφές

Atlas Mini

Atlas RPH MRL

Maison T Plus

Ονομαστικό φορτίο (Kg)

180-450

300-750

320-450

Ανάρτηση

2:1

2:1

2:1

Μηχανοστάσιο

MRL

MRL

MRL

Μέγιστη διαδρομή (m)

30

45

12

ΔιαμερίσματαΠολυκατοικίες

Μέγιστος αριθμός στάσεων

11

16

6

Βελιγράδι | ΣΕΡΒΙΑ

Μέγιστη ονομαστική ταχύτητα (m/sec) 1,0

1,0

0,4

Ελάχιστο βάθος πυθμένα

350

370

250

Ελάχιστο Υ.Τ.Ο.

2950

2900

2600

modernisation@kleemannlifts.com
Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τις
απεικονιζόμενες στο φυλλάδιο, εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν
στην εκτύπωση.
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Eπικοινωνήστε μαζί μας στο:

