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Mira

Lyftplattform 
för vertikala 
lyft med schakt
Rekommenderas upp 
till 5 stannplan



Användbarhet

Standard

Tillval

▪ Glasaruta i kabinen istället för spe-
geln så att man kan se ut i hisschaktet.
▪ Schaktstruktur förberedd för 10-12 
mm säkerhetsglaspaneler som om-
besörjes av kunden. Går endast att få 
vid självbärande schakt (det kunden 
gör är att anlita en lokalt glasmästeri 
som måttar och monterar glaset efter 
hissmontaget är klart.
▪ Dörröppethållande elmagnet
▪ Brandklassade dörrar (gäller endast 
i stenhus) enligt EN 81-58: E120, 
EW60, EI90 eller DIN 18090.
▪ Brandkörning enligt standard 81-73                   
▪ Automatisk dörröppnare
▪ Olika RAL färger (alla dörr och kabin 
ytor är som standard zinkbehandlade 
och behöver täckmålas)

▪ Rostfritt
▪ Nyckelstyrning
▪ Fjärrstyrning
▪ GSM-modul för telefon med GSM-
kort, som ersätter anslutning till det 
fasta nätet
▪ Larmtelefon Safeline MX2 som 
ringer förprogrammerat nummer
▪ Motoriserad nödsänkning till när-
maste lägre våning
▪ Skjutdörrar Automatiska
▪ Självbärande galvaniserad stålkon-
struktion utan hus-schakt.
▪ Förstärkt skydd mot vatten / dam-
minträngning (IP 44-klassning finns 
bara på slagdörr) Motor har IP54 
som standard. Det går inte att få på 
skjutdörrar.

Globus Mira är avsedd för person- 
och lättare godstrafik. Användningsom-
råden: 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. Hissen är en remdriven ka-
binhiss som är uppbyggd av en galva-

niserad konstruktion/moduler som 
monteras på plats i ett befintligt schakt 
i huset.
Som tillval med denna hiss är det möj-
ligt 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 manuellt 
nödsänkas till närmaste lägre våning.

▪ Manuell nödsänkning till närmsta 
  nedre plan vid strömavbrott
▪ Förberedd för enkel installation
▪ Konstruktion som monteras i ett be-
fintligt schakt i huset.
▪ Frekvensstyrning
▪ Slagdörrar helglasade

▪ Förberedd för hisstelefon
▪ LED kabinbelysning och nödbelysning
▪ LED schaktbelysning
▪ Överlastskydd
▪ Kabingolv förberet för slutbeläggning 
som ombesörjes av kunden
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Glasruta kabin Glas shakt
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Teknisk data
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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
Korg invändigt (Bredd) 650–1 100 mm
Korg invändigt  (Längd) 1 050–1 400 mm
Korg invändigt (Höjd) 2 000 mm
Utvändigt mått schakt (BxL) Max 1 700 x 1 670 mm
Topphöjd övre plan Slagdörr 2 600 mm
 Skjutdörrar 2 800 mm

Drivsystem Alla modeller remdrift
 med frekvensstyrning

Grop alt. Ramp 100–150 mm
Dörrar (BxH) 900 x 2 000 mm
Dörrar typ Slagdörrar/skjutdörrar
Direktiv EN 81–41
Motorplacering I schaktets topp
Drift Elanslutning 1-Fas 230 V 16 Amp
Ljus Elanslutning 1-Fas 230 V 16 Amp

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal. 

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna 
uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken 
hiss det gäller.

Serviceanmälan

Välutbyggd service – För er trygghet!
I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-
täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna 
i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då 
service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är 
flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når 
Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Huvudkontor Service/jourkontor


