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While every e�ort has been made to ensure the accuracy of the information in this 
brochure, KLEEMANN assumes no responsibility for omissions or typographical errors.

Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών αυτού του φυλλαδίου κατεβλήθη κάθε
δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, η KLEEMANN δεν φέρει καμία ευθύνη για παραλείψεις ή
τυπογραφικά λάθη.
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Atlas RPH
maximise performance!

Atlas RPH
μεγιστοποίηση της απόδοσης!

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 
25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα 
Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 



www.kleemannlifts.com

Ο νέος ανασχεδιασμένος Atlas RPH είναι η ιδανική λύση ανελκυστήρα χωρίς
μηχανοστάσιο (MRL) για ωφέλιμο φορτίο από 525 έως 1050 kg, κατάλληλο
για κτίρια με περιορισμένο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου.
Άριστη επιλογή για τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων ανελκυστήρων ή
ανελκυστήρων με στενά φρεάτια.

Ειδικά σχεδιασμένος ώστε να υποστηρίζει την εγκατάσταση έως τριών θυρών
θαλάμου, αποτελεί άριστη επιλογή για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται
πλαίσιο θαλάμου με πρόβολο.

Ο νέος ανελκυστήρας Atlas RPH διατίθεται με μία μόνο θύρα, δύο απέναντι/
παρακείμενες θύρες ή τρεις θύρες και αυτή η δυνατότητα τον καθιστά μία
από τις καλύτερες επιλογές για πανοραμικούς ανελκυστήρες.

Atlas RPH

Ωφέλιμο φορτίο (kg) 525 - 1050

Ταχύτητα (m/s) 1

Ύψος διαδρομής (m) 40

Μηχανοστάσιο Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)

Ανάρτηση 2:1

Ελάχιστη απαίτηση για
Βάθος Πυθμένα (mm) 320

Ελάχιστη απαίτηση για
 Ύψος Τελευταίου Ορόφου (mm) 2600

Αριθμός θυρών Πλαίσιο θαλάμου
 με πρόβολο έως 3 θύρες

Πρότυπο EN 81.20 & EN 81.21

Τεχνικές Προδιαγραφές

Rated Load (kg) 525 - 1050

Speed (m/s) 1

Travel height (m) 40

Machine Room  MRL

Suspension 2:1

min Pit (mm) 320

min Headroom (mm) 2600

Entrances Cantilever car frame, 
 up to 3 entrances

Standard EN 81.20 & EN 81.21

Technical Specifications The new redesigned Atlas RPH is the ideal traction MRL solution
for rated loads from 525 to 1050kg, suitable for buildings with 
reduced pit and headroom. It is the perfect solution for modernisation
of existing lifts or lifts with narrow shafts.

Speci�cally designed to support the installation of up to three cabin doors,
it is an excellent choice when a cantilever car frame is required. 

The new Atlas RPH is available for single entrances, two opposite/adjacent 
entrances or three entrances, making it one of the best options 
for panoramic lifts.



Atlas RPH understands optimization 
of space within the shaft and its new 
cantilever car frame design offers spatial 
efficiency for shafts with reduced pit 
and headroom.

Space saving

Ο Atlas RPH αντιλαμβάνεται την ανάγκη για
βελτιστοποίηση του χώρου εντός του
φρεατίου και η νέα σχεδίαση του πλαισίου
θαλάμου με πρόβολο προσφέρεται για
φρεάτια με περιορισμένο βάθος πυθμένα
και ύψος τελευταίου ορόφου.

Εξοικονόμηση χώρου

Designed for ease of installation and reliability,
as it needs only one wall for the installation
with most of the subunits pre-assembled 
and ready to be installed. 

Easy to install
ATLAS RPH

Σχεδιασμένος για εύκολη εγκατάσταση και αξιοπιστία,
καθώς απαιτείται μόνο ένας τοίχος για την
εγκατάσταση, ενώ τα περισσότερα υποσυστήματα
συναρμολογούνται εκ των προτέρων και είναι
έτοιμα για εγκατάσταση.

Εύκολη εγκατάσταση 



The new cantilever car frame design, 
consists the new RPH as the best option 
for panoramic lifts.

Ideal for panoramic lifts

Η νέα σχεδίαση πλαισίου θαλάμου με πρόβολο
συνιστά το νέο RPH ως την καλύτερη επιλογή
για πανοραμικούς ανελκυστήρες.

Ιδανικός για πανοραμικούς ανελκυστήρες

Ideal for modernisation

Ιδανικός για ανακαίνιση

www.kleemannlifts.com

Contact our modernisation department 
for more options at modernisation@kleemannlifts.com

Επικοινωνήστε με το τμήμα ανακαίνισής μας για περισσότερες
επιλογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση modernisation@kleemannlifts.com

The new Atlas RPH is the perfect solution 
for the modernisation of older lifts and lfts 
with narrow shafts.

Ο νέος Atlas RPH είναι η τέλεια λύση για την
ανακαίνιση παλαιότερων ανελκυστήρων
και ανελκυστήρων με στενά φρεάτια.



Reduced forces 
to the shaft's wall

Μειωμένες δυνάμεις στα
τοιχώματα του φρεατίου
Ο Atlas RPH της KLEEMANN δεν
έχει ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις
από τα τοιχώματα του φρεατίου 
χάρη στις μειωμένες δυνάμεις που
ασκούνται σε αυτά. 

www.kleemannlifts.com

ATLAS RPH

The regeneration unit has been developed 
to recover excess energy from the lift when 
the empty car travels upwards or the fully 
loaded car travels downwards. 

The KLEEMANN regeneration unit converts 
the recovered energy during lift operation 
to clean energy without causing disruptions 
to the network. This energy is used again 
in the operation of the lift.

LED LIGHTING

Led lighting reduces energy consumption
and lasts 20 times longer compared to
standard lighting. 

ENERGY EFFICIENCY

Due to its energy saving features, 
Atlas RPH is deemed A-class for its low 
energy consumption according 
to VDI 4707-1. 

STAND BY MODE

The Stand By Mode ensures energy saving
for the electronic subsystems when the list
is not in use, thus saving this important 
resource.

Η μονάδα ανάκτησης ενέργειας έχει αναπτυχθεί έτσι
ώστε να ανακτά περίσσεια ενέργεια από τον ανελκυστήρα
όταν ο κενός θάλαμος κινείται ανοδικά ή όταν ο θάλαμος
με πλήρες φορτίο κινείται καθοδικά.

Η μονάδα ανάκτησης ενέργειας της KLEEMANN
μετατρέπει την ανακτηθείσα ενέργεια κατά τη λειτουργία
του ανελκυστήρα σε καθαρή ενέργεια, χωρίς να
προκαλεί διακοπές στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη ενέργεια
χρησιμοποιείται ξανά για τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Η Κατάσταση Αναμονής εξασφαλίζει εξοικονόμηση
ενέργειας για τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα όταν ο
ανελκυστήρας δεν χρησιμοποιείται, μειώνοντας με τον
τρόπο αυτό τις απαιτήσεις από αυτόν τον πολύτιμο πόρο.

LESS ENERGY
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

UP TO 
ΕΩΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χάρη στα χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας που
διαθέτει, ο Atlas RPH ανήκει στην ενεργειακή κλάση A
για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το
VDI 4707-1.

TIMES LONGER LIGHTING
ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 

Ο φωτισμός Led μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και
διαρκεί 20 φορές περισσότερο σε σχέση με τυπικούς
λαμπτήρες φωτισμού.

Φιλικό προς το Περιβάλλον
Βελτιώστε την ποιότητα της
διαδρομής και μειώστε την
κατανάλωση ενέργειας έως 60%
επιλέγοντας ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω οικολογικά
χαρακτηριστικά.

Eco friendly
Improve the ride quality 
and reduce energy 
consumption up to 60% 
by selecting one or 
more of the following 
green features.

KLEEMANN Atlas RPH requires
less demanding shaft walls 
due to the reduced forces 
transferred.



ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΙΝΟΞ ΣΧΕ∆ΙΑ
CABIN WALL CLADDING | STAINLESS STEEL PATTERNED

CHARACTERISTICS

Ceiling Type: 010
 Material: Stainless Steel Mirror

Walls Stainless Steel Satin

Skirtings Stainless Steel Satin

Floor Elastic Anthracite 6727

Handrail K2 Stainless Steel Mirror

Mirror Half Ηeight / Full Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή Τύπος: 010
 Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Επένδυση ΙΝΟΞ Σατινέ

Σοβατεπί ΙΝΟΞ Σατινέ

Πάτωμα Ελαστικό Anthracite 6727

Κουπαστή Κ2 ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Καθρέφτης Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

Satin / Σατινέ Checks / Καρώ Mirror / Καθρέφτης

B/A Linen / Όψη λινού 12LG

Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.

MODERN LIFE L310
The KLEEMANN Modern Life L310 cabin offers durability, 
simplicity and value for money. The popularity of this cabin 
lies in its functional and minimal design. Offering 
a range of cabin accessories and built to last, this cabin 
is an ideal choice for all type of buildings.

Ο θάλαμος KLEEMANN Modern Life L310 προσφέρει ανθεκτικότητα,
απλότητα και εξαιρετική σχέση κόστους ωφέλειας. Η υψηλή
δημοτικότητα του συγκεκριμένου θαλάμου οφείλεται στη λειτουργική
και μινιμαλιστική σχεδίασή του. Προσφέροντας μια σειρά από
προαιρετικά εξαρτήματα θαλάμου και ανθεκτική κατασκευή, αυτός ο
θάλαμος αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε τύπο κτιρίου.



ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΦΟΡΜΑΪΚΑ
CABIN WALL CLADDING | HP LAMINATE

Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.

CHARACTERISTICS

Ceiling Type: O10
 Material: Stainless Steel Mirror

Walls Laminate HD 2218 PL

Corners-Skirtings Stainless Steel Satin

Floor Artificial Granite Regal White

Handrail K3 Stainless Steel Mirror

Mirror Half Ηeight / Full Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή Τύπος: 010
 Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Επένδυση Φορμάικα HD 2218 PL

Γωνίες - Σοβατεπί ΙΝΟΞ Σατινέ

Πάτωμα Τεχνογρανίτης Regal White

Κουπαστή Κ3 ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Καθρέφτης Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

CLASSIC ATHENA  A310
The KLEEMANN Classic Athena A310 cabin is one of the 
most popular choices for an elegant but cost-effective solution. 
Take advantage of a wide range of laminate walls, floor and ceiling 
options and create a cabin to your own design specifications. 
A great choice for residential uses and private residences.

Ο θάλαμος KLEEMANN Classic Athena A310 είναι μία από τις πιο
δημοφιλείς επιλογές για μια κομψή και οικονομική λύση. Αξιοποιήστε
τη μεγάλη γκάμα επενδύσεων, πατωμάτων και ψευδοροφών και
δημιουργήστε ένα θάλαμο που ανταποκρίνεται στις δικές σας σχεδιαστικές
απαιτήσεις. Μια σπουδαία επιλογή για οικιακή χρήση και ιδιωτικές κατοικίες.

AB 659 AB 383 DU 1715

DU 6254HD 2218AB 1306 DU 8110

HD 2307



MODERN LIFE L320

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
SKINPLATES 

KLEEMANN Modern Life L320 cabin is an excellent choice 
for a range of residential and commercial uses. Offering 
functional and contemporary design and wide range of materials 
and choices, this cabin provides a versatile and flexible solution 
for apartment and office buildings.

Ο θάλαμος KLEEMANN Modern Life L320 είναι μια άριστη επιλογή
για μια σειρά από οικιακές και εμπορικές χρήσεις. Προσφέροντας
λειτουργική και σύγχρονη σχεδίαση και μεγάλη γκάμα υλικών και
επιλογών, αυτός ο θάλαμος αποτελεί ευέλικτη και ευμετάβλητη λύση
για κτίρια διαμερισμάτων και γραφείων.

CHARACTERISTICS

Ceiling Type: 055
 Material: Stainless Steel Mirror

Walls Skinplate PPS13

Skirting Stainless Steel Satin

Floor Elastic Anthracite 6727

Handrail K2 Stainless Steel Mirror

Mirror Full Ηeight / Half Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή Τύπος: 055
 Υλικό: ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Επένδυση Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα PPS13

Σοβατεπί ΙΝΟΞ Σατινέ

Πάτωμα Ελαστικό Anthracite 6727

Κουπαστή Κ2 ΙΝΟΞ Καθρέφτης

Καθρέφτης Όλο το ύψος / Μισό πλάτος

A90 GTA PPS F12 PPS 13

PPS 93 B13 A67SMA

Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.



Panoramic Cabins Πανοραμικοί θάλαμοι
KLEEMANN Panoramic Cabins transform the elevator experience 
into a new value for the passengers and the environment. Combining 
luxury, comfort and exclusive design, panoramic cabins are an essential 
element to buildings of unique architectural design. KLEEMANN offers 
fully-customised panoramic cabins to fit in each and every project.

Οι Πανοραμικοί θάλαμοι της KLEEMANN αποτελούν μία εμπειρία μετακίνησης για
τους επιβάτες, αναβαθμίζοντας συγχρόνως και τον εξωτερικό χώρο ενός κτιρίου.
Συνδυάζοντας πολυτέλεια, άνεση και ιδιαίτερη σχεδίαση, οι πανοραμικοί
θάλαμοι αποτελούν απαραίτητη προσθήκη σε κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής
σχεδίασης. Η KLEEMANN προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής
των πανοραμικών θαλάμων της, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστό έργο.

FRAMELESS PANORAMIC
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

GLASS CEILING PANORAMIC
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ



Car Operating Panels |
Κομβιοδόχοι θαλάμου

Landing Operating Panel | Κομβιοδόχοι ορόφου 

Indicators | Μετώπες 

FTL 101
Stainless Steel
ΙΝΟΞ

FTL 002 
Stainless Steel
ΙΝΟΞ

AKC-SM-BA XX*
Ucontrol Full Height

AKC BES

AKL 101 AKL 002

(W) 85 mm x (H) 180 mm
(B) 85 mm x (H) 180 mm

(W) 106 mm x (D) 25 mm x (H) 250 mm
(B) 106 mm x (T) 25 mm x (H) 250 mm

(W) 250 mm x (D) 25 mm x (H) 106 mm
(B) 250 mm x (T) 25 mm x (H) 106 mm

(W) 230 mm x (D) 20 mm x (H) 92 mm
(B) 230 mm x (T) 20 mm x (H) 92 mm

FTHL Stainless steel / ΙΝΟΞ P95-902 LCD/TFT Ucontrol

(W) 200 mm x (H) 2000 mm (W) 200 mm x (H) 2000 mm
(B) 200 mm x (H) 2000 mm(B) 200 mm x (H) 2000 mm

Ceilings | Ψευδοροφές

Handrails | Κουπαστές 

Floors - PVC | Πατώματα - PVC 

Available in: Stainless steel Mirror, Satin, Gold, Bronze (upon request) Available in: Stainless steel Mirror
∆ιατίθενται σε: ΙΝΟΞ Καθρέπτη, Σατινέ, Χρυσό, Μπρονζέ (κατόπιν
παραγγελίας). 

∆ιατίθενται σε: ΙΝΟΞ Καθρέπτης

Black 6801
Μαύρο 6801 

O10

K2 K3

O55 O3

Griffon 6768 MX 19101

Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.

Floors - Artificial Granites | Πατώματα - Τεχνoγρανίτες 

Regal Beige
Μπεζ Regal

Regal White
Λευκό Regal

Regal Red
Κόκκινο Regal

Regal Black
Μαύρο Regal

Anthracite 6727
Λιθάνθρακας 6727 
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Atlas RPH
maximise performance!

Atlas RPH
μεγιστοποίηση της απόδοσης!
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