Domilift® H-1250 Easy
MIVA-lift semi-vrijstaand tot maximaal 125 cm hoogte
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Domilift H-1250 Easy
Semi vrijstaande plateaulift
De lift wordt gekenmerkt door een strak design, afmetingen die voldoen
aan de gestelde eisen conform NEN en ITS (Medium en Large) en zijn
geschikt voor een belasting tot 400 kg.
De H-1250 Easy is eenvoudig te plaatsen en geschikt voor het
overbruggen van hoogtes tot 1250 mm. De lift kan eventueel in de vloer
worden geïntegreerd, met een geringe putdiepte van 70 mm, of op de
vloer worden geplaatst en voorzien van een automatisch opklapbare
oprijplaat.
Alle elektronica, motoren en accu’s zijn volledig in de lift weggewerkt.
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Bediening
Onze H-1250 plateauliften worden standaard geleverd met twee
draadloze bedieningen geschikt voor wandmontage. Ook de lift zelf is
voorzien van bedieningsknoppen, een noodstop schakelaar en een
alarmeringssysteem (optioneel).
De plateaulift is ontworpen en geproduceerd onder de Europese
Machine Richtlijn 2006/42/EG. De lift is daarom voorzien van
vasthoudbesturing.
Noodstoom voorziening
Ondanks het enorme hefvermogen van 400 kg worden de motoren
aangedreven door in de console weggewerkte accu’s, die voortdurend
worden geladen. Ingeval van een stroomstoring zal de lift een
waarschuwingssignaal afgeven, maar volledig blijven functioneren.
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Afmetingen
De H-1250 plateaulift is leverbaar in de afmetingen Small, Medium en
Large met binnenmaten van respectievelijk 80x140 (voor prive gebruik),
90x140 of 110x140 cm.
De minimale eigen hoogte is 7 cm, die kan worden overbrugd met een
oprijplaat. De maximale opvoerhoogte is 125 cm.
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Voorbeeld Medium 90x140 cm (small 80x140)

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!
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Voorbeeld model Large 110x140 cm

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!
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Valbeveiliging
Veiligheidsdeur (volledig automatisch)
Veiligheidsdeur ter valbeveiliging bij opvoerhoogtes van 50 cm of meer,

verplicht bij een hoogteverschil tussen twee vloerniveaus van 100 cm of
meer (leverbaar op zowel bovenste stopplaats als op liftkooi).
Verticale veiligheidspoort
Verticale poort gaat volledig omlaag zodra de lift de bovenste

stopplaats bereikt, en eerst automatisch omhoog voordat de lift omlaag
gaat (niet aanbevolen voor openbare ruimtes).
Opklapbare oprijplaat
Oprijplaat voor op/afrijden plateaulift, tevens afrolbeveiliging voor

rolstoelen tijdens de transfer (aanbevolen tot max hoogte 50 cm).
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Valbeveiliging opties
Deur of poort op bovenste stopplaats

Opklapbare oprijplaat of deur op lift

Geen beveiliging

Verticale poort

Deur

Deur

(Hoogte <50cm)

(Hoogte <100cm)

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend

Raadpleeg NEN 81-41 en het Bouwbesluit bij de keuze voor valbeveiligingen.

Opklapbare oprijplaat

Deur

Deur

(Afrolbeveiliging)

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Design opties
Vloerafwerking

Zijpanelen en deuren

Bodemplaat aluminium

Lynoleum, antislip

Aluminium traanplaat Bodemplaat multiplex

(standaard)

(optie, aanbevolen

(te bekleden met eigen (te bekleden met eigen

voor buiten)

vloerbedekking)

vloertegels)

De H-1250 plateaulift is leverbaar in afwijkende RAL kleuren tegen meerprijs

Polycarbonaat, keuze

Staal uitgevoerd

Veiligheidsglas (optie

transparant of getind

in liftkleur (optie)

alleen op H-1250 Large)
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Knelbeveiliging en overbelasting
De plateaulift is ontworpen en geproduceerd onder de Europese
Machine Richtlijn 2006/42/EG. De lift is daarom voorzien van
vasthoudbesturing. Aan de onderzijde is de lift voorzien van een
detectieplaat die dienst doet als knel beveiliging. De lift is tevens
voorzien van een noodstop schakelaar. Indien de maximale belasting
van 400 kg wordt overschreven zal de lift niet in beweging komen en
klinkt een waarschuwingssignaal.
WAARSCHUWING
Alle obstakels of uitstekende delen (zoals bijvoorbeeld vensterbanken,
trapleuningen of zijhekken, deurklinken) binnen een afstand van 30 cm
vanaf de lift dienen te worden verwijderd of aangepast dusdanig dat
knelgevaar tussen bewegende delen van de lift en eventuele obstakels
ten aller tijde worden voorkomen. Houd hierbij ook rekening met
gekozen veiligheidsdeuren of poorten.
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Communicatie
1

De plateaulift is optioneel leverbaar met een alarmerings- of
communicatie systeem voor het oproepen van hulp ingeval van een
calamiteit.

Communicatiesystemen

kunnen

achterwege

worden

gelaten, uitsluitend, indien er altijd personen in de nabijheid van de lift

2

aanwezig zijn die assistentie zouden kunnen verlenen, of indien er een
alternatieve oplossing voor communicatie aanwezig is die vanaf de lift
bedienbaar is (e.e.a. geheel ter beoordeling van opdrachtgever).

3

De plateaulift kan worden geleverd:
1. zonder alarmering of voorbereiding (standaard),
2. met voorbereiding voor het aansluiten van een alarmknop (optie),

4

3. met een analoge spreek/luisterverbinding (optie),
4. met een spreek/luisterverbinding inclusief GSM module (optie).
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H-1250 plateaulift voor gebruik buiten
De H-1250 Easy wordt standaard geleverd voor gebruik binnen, maar is
optioneel leverbaar in een uitvoering voor permanent gebruik buiten.

Bij toepassing buiten dient er rekening mee te worden gehouden het de
lift schoon gehouden wordt, en bladeren en andere obstakels onder de
lift worden verwijderd (obstakels activeren de knelbeveiliging).
Bij toepassing buiten wordt geadviseerd te kiezen voor een
vloerafwerking in traanplaat. Bij het integreren van de lift in een liftput
dient rekening te worden gehouden met een goede waterafvoer in de
put. De standaard draadloze bediening is niet geschikt voor
buitengebruik,

er

dient

rekening

te

worden

gehouden

met

voorbereidingen voor bedrade bedieningsschakelaars.
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Specificaties
Maximale hefhoogte:

1250 mm

Vasthoudbesturing:

standaard

Minimale hoogte:

70 mm (= putdiepte bij inbouw)

Noodstop:

standaard

Eigen gewicht:

200 kg

Knelbeveiliging onderzijde:

standaard

Maximale belasting:

400 kg (statische belasting per

Opklapbare oprijplaat:

Standaard (niet mogelijk i.c.m. deur op liftkooi)

Valbeveiligingen:

Optie voor deur op cabine, deur of poort op

poot 200 kg).
Snelheid:

30-50 mm / sec

Stroomvoorziening:

230 V / 24 V

Noodstroomvoorziening:

Standaard geïntegreerde accu’s

Toepassing:

Binnen / Buiten

Nood-daal voorziening:

nee

Machinerichtlijn:

2006/42/EC

Beveiliging overbelasting:

Standaard

Materialen:

Constructie en poort uitgevoerd in gegalvaniseerd staal met poedercoating Akzo Nobel 900 Sablé,

bovenste stopplaats

vergelijkbaar met RAL 7022. Uitvoering voor buiten gedeeltelijk RVS, met poedercoating Akzo Nobel
900 Sablé. Optioneel in afwijkende RAL kleur.
Aandrijving:

Door middel van 4 synchroon aangestuurde met elektromotor aangedreven spindelmotoren.
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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!

