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Mira

Lyftplattform 
för vertikala 
lyft med schakt
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Teknisk data

Användbarhet Standard Tillval

▪ Glasat schakt, tre sidor
▪ Glasade dörrar
▪ Brandklassade dörrar
▪ Automatisk dörröppnare
▪ Rostfritt
▪ Annan färg bland Ral kulörer
▪ Nyckelstyrning
▪ Skolstyrning
▪ Fjärrstyrning infralink
▪ GSM-modul för telefon med 

kontantkort, som ersätter  
anslutning till det fasta nätet

▪ Larmtelefon Safeline MX2 som 
ringer förprogrammerat nummer

▪ Motoriserad nödsänkning

Globus Mira är avsedd för person- 
och lättare godstrafik. Användnings-
områden: bostäder, villor, skolor, 
daghem, kontor, affärer, restauranger, 
hotell, äldreboenden m.m. 
 Hissarna tillhandahåller den perfekta 
lösningen för transport mellan olika 
våningar, de är säkra och användar- 
vänliga. Med denna hiss är det möjligt 
att köra hissen genom att endast 
trycka en gång på destinationsknappen 
(impulskörning). Nu slipper man alltså 
hålla nere knappen under hela färden. 
Vid strömavbrott kan hissen köras med 
nödsänkning till närmaste våning.
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▪ Manuell nödsänkning till närmsta 
  nedre plan vid strömavbrott
▪ Enkel installation
▪ Självbärande konstruktion
▪ Vanlig väggtelefon som är

ansluten till det fasta nätet
▪ Frekvensstyrning
▪ Alla kanter på plattformen

har säkerhetslister
▪ Impulskörning

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 
ett miljöriktigt sätt.

Lyftkapacitet 250–385 kg

Lyfthastighet 0,15 m/sek

Lyfthöjd 0–12 m

Lyftplatta (Bredd) 650–1 100 mm

Lyftplatta (Längd) 1 050–1 400 mm

Lyftplatta (Höjd) 2 000 mm

Utvändigt mått Varierande mått

Topphöjd övre plan 2 600 mm

Drivsystem Alla modeller remdrift med
 frekvensstyrning

Grop alt. Ramp 100 mm

Dörrar (BxH) 900 x 2 000 mm

Dörrar typ Slagdörrar

Direktiv EN 81–41

Motorplacering I schaktets topp

Drift Elanslutning 1-Fas 230 V 16 Amp

Ljus Elanslutning 1-Fas 230 V 16 Amp


