HOMELIFT ES-4
ELEVADOR ECOLÒGIC
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Confort i Seguretat cada dia.
Si necessita més llibertat o accessibilitat a casa seva o lloc de treball,
Homelift ES-4, no només és un elevador elegant i assequible, sino que també
millora la seva qualitat de vida i augmenta el valor de la seva casa/edifici.
Ens proporciona una gran quantitat d´opcions de disseny: formes clàssiques i
contemporànies, combinacions de colors diversos i atractius conceptes.
Descobreixi la completa gamma de característiques especials per satisfer les
seves necessitats.
Homelift ES-4, també està disponible amb cabines i portes de diferents
grandàries en funció de les necessitats d´accés per discapacitats.

Per què escollir Homelift ES-4:






Apte per interiors i exteriors
Optimitza espais reduïts
Alts estàndards de seguretat
Sense sorolls
Baixos costos

 Tecnologia respectuosa amb el medi ambient
 Mínim manteniment

La utilització de portes manuals o automàtiques de cabina
pot reemplaçar la pulsació permanent de la trucada
per l´opció automàtica.
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Modern sistema d´accionament
mitjançant corretges dentades


Estable i net



Recorregut segur



Sense oli hidràulic



Mínim manteniment



Viatge còmode

4 Diferents possibilitats de revestiment
per les estructures:
 Cristall laminat
 Xapa pintada amb EPOXI
 Cristall tèrmic (exterior)
 Xapes tipus Sandvitx
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Elevador perfecte per
interiors i exteriors
Per comunitats de veïns, edificacions noves o existents,
Homelift ES-4 és la solució ideal per millorar
l´ accessibilitat en edificis on l´ espai és limitat.
L´elevador s´insereix, discretament, a qualsevol entorn ja
sigui dins o fora dels edificis. Gràcies al nostre sistema
modular de forat d´ ascensor, es pot instal.lar de forma
ràpida i personalitzada, adaptant-se al seu gust.
Amb una alçada de desplaçament de fins 20 metres i una
màxima capacitat de tara de 900 Kg, és l´elevador ideal
dissenyat per adaptar-se a les necessitats d´espai, que es
pot integrar fàcilment a casa seva.

Homelift, per adaptar-se a tots els entorns:
 Adaptat a les seves necessitats
 Disseny elegant i discret
 Forat modular en diferents colors RAL
 Selecció del seu propi disseny
 Tecnologia avançada
 Rendiment fiable
 Còmode funcionament
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La innovació
Tecnològica
Amb una alçada lliure mínima de tan sols 2100 mm, una
profunditat mínima de fossat de 150 mm, i sense
necessitat de sala de màquines, Homelift ES-4 és ideal per
edificis típicament afectats per les restriccions d´espai.
El quadre de maniobra consisteix en un armari compacte
de 310 x 2020 mm. Aquest, format per dues peces, pot ser
col.locat a qualsevol pis o inclús una peça a sobre de l´altra
amb una alçada de 1230mm.
El quadre de control pot situar-se a qualsevol lloc (no cal
que sigui al costat de l´aparell) . Tot el sistema permet una
instal.lació senzilla i neta en edificis existents o nous.

Dades tècniques
Velocitat nominal

0,15 m/s

Càrrega nominal

900 kg

Fossat mínim

150 mm

Fugida mínima

2.100 mm
(sense porta en cabina)

Recorregut

fins 20 m

Potència motor

fins 2,2 KW

Tensió de treball

230 V

Quadre de maniobra
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Construcció flexible de la
cabina amb dimensions i
opcions de disseny

Amb una gran varietat d´opcions de configuració i
disseny, Homelift ES-4, pot adaptar-se a les
característiques específiques de l´edifici, així com a
les preferències dels clients.

 Dimensions de cabina flexibles
 Màximes dimensions de cabina en espais
reduïts
 Mides de cabina segons estàndards per
discapacitats
 Diferents opcions d´entrada a la cabina
 Cabines amb o sense portes
 Diferents possibilitats de col.locació del
sistema d´accionament d´ apertura.
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Exemples d'instal·lacions
realitzades en espais reduïts
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Portes proporcionades
que s´ ajusten a les
necessitats
individuals

El compacte Homelift ES-4 evidència ser una
gran solució, amb materials d´alta qualitat.
Un disseny robust i un sistema eficient d´energia que
garanteix un funcionament fiable, silenciós i suau.
Endinsis a l´ amplia gamma i triï entre les múltiples variants.
Confiï en autèntics dissenys i moderns estàndards de qualitat.

9 I
I 9

Portes de replà
Portes Semiautomàtiques
Sense espiell

Espiell estàndard

Espiell llarg

Portes telescòpiques Automàtiques
2 fulles

3 fulles

Panoràmic

Porta BUS amb obreportes de replà

Portes telescòpiques amb cristall emmarcat
4 fulles centrals

2 fulles

3 fulles

4 fulles centrals

Opcional: Obreportes automàtic

Per facilitar l´ accés
Manté la porta oberta
durant el temps que es desitgi

Portes de cabina
Sense portes

Con
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barrera

Portes automàtiques tipus BUS

Portes automàtiques telescòpiques

Porta BUS

2 Fulles

Porta BUS con
Cristall

3 Fulles

4 Fulles central

Acabats especials

Seleccioni el disseny de la cabina perquè coincideixi amb els seus desitjos i requisits :
des de la grandària, la disposició, la il.luminació, el tipus de portes o l´ elecció dels
acabats de parets i terres.
Gaudeixi de la gran varietat d´ opcions disponibles per aconseguir el disseny de
Homelift personalitzat més escaient per vostè.

Sostres de cabina

ILU 01 – LED

ILU 02 – Reixeta

ILU 05 – Fulles

ILU 06 – Planetes

ILU03 – Passes

ILU 07- Radial

ILU 04 – Marc

ILU 08-Creuat

Opcions de mirall

Mirall Vertical

Mig mirall
superior

Doble mirall

Tres quarts de mirall
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Parets de la cabina
Melamina: Parets folrades amb plàstic laminat

Crema

Gris

Faig

Roure

Perera

Vermell

Blau

Perla

Blanc

Blau clar

Blau fosc

Cirerer

Nou

Fòrmica

Ametlla

Skinplate

Verd clar

Blau clar

Verd aigua

Blanc

Acer inoxidable

Polit 240

Gris fosc

Gris clar

Cristall

Pell

Lli

Incolor

Glacejat

Color

Terres de cabina
Diferents materials

ALU

PVC Blanc

Granit

PVC gris

Goma

Blanc

Nil

Blanc

Gris

Natural

Pedra artificial

Negre
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Gris

Kona Beige

Crema Minerva

Blanc Nord

Il.luminació, Polsadors i Accessoris

Il.luminacions cabina

Polsadors

LEDS Spots

Estàndard rodó

LED Panell

Passamans

Estàndard

Maxi Rodó

Maxi polsador

sòcols

Corbat

Inox

Accessoris

Llavin

Telèfon

Display

Obreportes automàtic

Comandament a distància

I 13

14 I

Alta qualitat
Producte Certificat

Les barreres de seguretat per les portes i la Il.luminació d´emergència amb un
polsador d´alarma, són algunes de las mesures característiques incorporades al
Homelift ES-4 que garanteixen una total fiabilitat.
En cas d´ emergència un sistema de rescat automàtic s´ inclou com estàndard.

Homelift ES-4 compleix amb les normes aplicables de la Directiva Europea de
Màquines amb el seu examen CE de Tipus i els requisits de la Declaració CE de
Conformitat.

 Directiva de Màquines 2006/42/CE
 Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CE
 Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/42108/CE

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o consulta
sobre l´ elecció del seu Homelift ES-4.

C/Industria 32
08291 RIPOLLET
(Barcelona)

Tel.: +34 622 511 557
E-Mail: toni@portecnic.com
www.portecnic.com
www.aba.cat

