Domilift® H-3000 Jura
MIVA-lift geschikt tot 3 meter hoogte

Brochure Domilift H-3000 jura okt20_V2.3

Veelzijdige MIVA-lift
Met de H-3000 Jura bieden we een verticale platformlift voor uiteenlopende
toepassingen met een opvoerhoogte van maar liefst 3 meter. De lift is modulair
opgebouwd en kan daardoor vrijwel overal worden geplaatst. De lift is zowel geschikt
voor gebruik binnen als permanent gebruik buiten.
De lift kan worden geleverd met een overliggende deurpositie of een haakse deurpositie
(zij-uitgang).
Voor gebruik in openbare gebouwen is de lift leverbaar in een afmeting van breedte x
diepte = 110 x 140 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm. De lift voldoet hiermee
royaal aan de door ITS gestelde norm voor plateauliften voor zowel handmatige als
elektrische rolstoelen.
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Betrouwbaar & veilig
Het ontwerp van de H-3000 Jura is zorgvuldig afgestemd op de
geldende NEN normen en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42 EC.
De lift is onder andere voorzien van een antislip vloer, diverse
veiligheidssensoren, noodstop schakelaar, standaard voorzien van een
mechanische nood-daal voorziening en optioneel te voorzien van een
elektrisch bedienbare nood-daal voorziening.
De lift is uitgerust met een zelf diagnostisch systeem waardoor
eventuele storingen, ofwel gebruikersfouten die storingsmeldingen
veroorzaken, snel kunnen worden verholpen.
Optioneel is de lift leverbaar met een GSM module die in staat is
foutmeldingen per SMS te verzenden naar een eigen technische dienst
of huismeester.
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Bediening
De lift is voorzien van duidelijke bedieningspanelen met oplichtend reliëf. Om de lift
op
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Optioneel kan de lift worden bediend met een smartphone. De lift kan hierdoor
worden vergrendeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, terwijl de lift kan worden
gebruikt door meerdere bewoners van een gebouw, zonder dat hiervoor
handzenders of sleutels benodigd zijn.
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Deurpositie overliggend
Model SMALL is leverbaar met een benutbare plateau afmeting van breedte x
diepte = 800 x 1400 mm, met een vrije deurdoorgang van 80 cm. (particulier).
Model MEDIUM is leverbaar met een benutbare plateau afmeting van breedte
x diepte = 110 x 140 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm. (openbaar).

Model SMALL
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Deurpositie haaks
Model Medium is optioneel leverbaar met een zijwaartse uitgang, en een
benutbare plateau afmeting van breedte x diepte = 110 x 140 cm, met een

vrije deurdoorgang van 100 cm.

Model MEDIUM-HAAKS
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Specificaties
Maximale hefhoogte:

3000 mm

Vasthoudbesturing:

standaard

Minimale hoogte:

70 mm

Noodstop:

standaard

Putdiepte bij inbouw:

70 mm

Knelbeveiliging onderzijde:

standaard

Maximale belasting:

385 kg

Veiligheidsdeur bovenste stopplaats:

standaard

Maximale snelheid:

70 mm / sec

Veiligheidsdeur op liftkooi:

standaard

Stroomvoorziening:

230 V

Mechanische nood-daal:

standaard

Toepassing:

Binnen / Buiten

Elektrische nood-daal:

Optie

Machinerichtlijn:

2006/42/EC

Beveiliging overbelasting:

Standaard

Materialen:

Frame en constructie uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, behuizing, liftkooi en poorten uitgevoerd in
gegalvaniseerd staal met poedercoating RAL 7024, bedieningspanelen en handgrepen uitgevoerd in
RVS, transparante panelen uitgevoerd in polycarbonaat.

Aandrijving:

Door middel van elektromotor aangedreven spindel.
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Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor uw project altijd één van onze
adviseurs!

