Schindler 3000
Stílhrein, hagnýt og sveigjanleg

We Elevate

Sveigjanleg lausn sem sameinar form
og virkni. Fjölhæf lyfta sem hentar
mörgum tegundum bygginga og felur í
sér framúrskarandi sveigjanleika hvað
varðar stærðir klefa, dyra og stokks.
Svissnesk nákvæmni og nýjasta tækni
tryggja þægilega og örugga
notendaupplifun.

Schindler 3000
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Schindler 3000
Stílhrein, hagnýt og sveigjanleg
Helstu stærðir
Schindler 3000 býður mikið úrval hönnunar- og
stærðarsamsetninga innan hverrar vörulínu og hana
má sníða að margs konar þörfum innan
borgarumhverfisins. Veldu stíl, liti og búnað sem fellur
best að þinni byggingu.
Schindler 3000 er hluti nýrrar alþjóðlegrar vörulínu
sem byggist á einingakerfi fyrir lágar og meðalháar
íbúðar- og skrifstofubyggingar. Hvort sem lyftan skal
vera einföld og skilvirk eða háþróuð og fáguð mætir
hún öllum þínum þörfum fullkomlega.
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Schindler 3000

Burðargeta

320 - 1350 kg

Lyftihæð

Up to 70 m

Hæðafjöldi

Mest 24 stops

Hraði

1.0 - 1.6 m/s

Drifbúnaður

Vélarrúmslaus. sparneytin, umhverfisvæn
endurnýtanleg orkustýring, tíðnistýrð

Samstýring

Allt að 6 lyftur

Inngangar

Á einni hlið eða gegnumgeng

Innrétting

3 hönnunarlínur, ferskir litir á veggi og úrval
aukabúnaðar, auk möguleika á berum klefa

Þægindi í fyrirrúmi
Svissneskt verkvit og gæðastaðlar tryggja
þægindi og stöðuga virkningi 24/7.

PORT Technology
Völ er á að tengja lyftuna við öryggiskerfi
byggingarinnar. Aukin skilvirkni og
þægindi alla leið.

Sveigjanleg hönnun
Einstaklega breitt notkunarsvið, auk
hámarks sveigjanleika hvað varðar
stærðir klefa og lyftuganga

Tilbúin í framtíðina
Hönnun sem má auðveldlega uppfæra
með nýjum kynslóðum tækninýjunga.

Val um mismunandi útlit
Velja má á milli þriggja heildstæðra
hönnunarlína eða hanna útlit lyftunnar
eftir eigin höfði.

Hönnuð með þægindi í fyrirrúmi –
smíðuð til að endast
Framúrskarandi svissneskt verkvit
Schindler 3000 lyftan er hönnuð og gæðaprófuð í
þaula og tryggir þar með þægilegan, hljóðlátan og
hagkvæman rekstur allan sinn líftíma. Hún hentar
hvers kyns umhverfi og þörfum.

Nýjasta tækni, aukin þægindi
Hraðastýring með breytilegri tíðni tryggir fullkomna orkustjórnun á
drifmótor og hurðadrifi, lengir endingartíma íhluta og eykur orkunýtni.
Léttur og endingargóður upphengibúnaður (STM) minnka orkuþörf og
hljóð og víbring í klefa.

Háþróuð stafræn stýritækni
Schindler lyftustýringin er byggð upp af einingum sem býður aukinn
sveigjanleika hvað varðar fjölda opnana, hæða og samstýringu lyfta. Það
sem meira er: EPIC snertilausir staðsetningarskynjarar eru nýstárleg og
hugvitssöm leið til sem eykur bæði áreiðanleika og nákvæmni.

Hágæðalausnir – alla leið
Með snertilausum skynjurum fæst hárnákvæm stöðvun í gólfhæð, sem
tryggir öruggt og gott flæði farþega og varnings inn og út úr lyftunni.

Nýstárleg driftækni
Schindler 3000 lyftan er útbúin með drifbúnaði með endurnýtanlegri
orkustýringu. Hún felur í sér 30% orkusparnað miðað við hefðbundinn
búnað.

Einstaklega umhverfisvæn
Bæting á orkunýtni er nauðsynlegt til að minnka umhverfisfótspor af
lyftum og byggingum sem hún þjónar. Endurnýtanleg orkustýring á
drifbúnaði, LED lýsing og stýring í biðstöðu þegar lyftan er ekki í notkun,
eru umjverfisvænar lausnir í öllum Schindler 3000 lyftunum, sem miðar
að því að ná hæsta orkunýtingarstigi: A-flokki í ISO 25745-2*.

*Flokkunin er alltaf háð sérstökum stillingum fyrir hvern viðskiptavin. Notkun, burðargeta,
sérstakur aukabúnaður og aðstæður í byggingum hafa áhrif á endanlegt mat.

6

Schindler 3000

Designed for comfort – built to last

Aðgangsstýring og snjallflutningar
Hin byltingarkennda PORT-tækni
Allar Schindler 3000 lyftur okkar er hægt að tengja við
byltingarkenndu PORT áfangastaðastýringu okkar.
Kostir hennar eru fjölmargir, til dæmis styttri ferðatími,
afkastameira flæði farþega, orkusparnaður og kostur á
alhliða aðgangsstýringu í byggingunni og sérsniðnum
aðgangi að þörfum hvers notanda. Með PORT verður
byggingin meira aðlaðandi, skilvirkari og verðmætari.

Learn more about
PORT Technology
www.schindler.com/port

PORT Technology

Schindler 3000
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Sveigjanleg hönnun
Minna rými, aukin afköst
Schindler 3000 býður framúrskarandi sveigjanleika
hvað varðar stærðir á klefa, hurðum og stokkum.
Með minni rýmisþörf fyrir íhluti eykst arðsemin.

Aukið
nýtanlegt
rými

01 Vélarrúmslaus hönnun
Allur aðal drif, tog og stjórnbúnaður er inni í stokknum, sem gefur
arkitektum og hönnuðum möguleika á að nota aukið rými. Þökk sér
nettum gírlausum togbúnaði getur stærri klefi komist fyrir í
stöðluðum stokkum, einnig lægra topprými og grynnri gryfja.

01

02

02 Innbyggð stýring, skoðunarbúnaður og prófunarskjár í
hurðakarmi.

03 Einingakerfi, skalanlegur klefi og hurðastærðir
Við getum aðlagað klefastærðir með 10 mm bili í lengd og breidd.
Schindler 3000 klefabreidd eru frá 760 mm að 1600 mm, klefalengd
frá 900 mm að 2400 mm og klefahæð allt að 2500 mm.
Hurðir geta verið staðsettar með 1 mm nákvæmni. Hurðabreiddir eru í
50 mm bili frá 600 mm að 1400 mm, í hæðum frá 2000 mm að 2400
mm, með vali um hliðaropnandi hurðir (T2) eða miðjuopnandi hurðir
(C2 og C4) og einum inngang eða tveim (gegnumgeng).

Klefahæð allt
að 2500 mm
03
Klefaleng
frá 900 mm
að 2400 mm

Klefabreidd
frá 760 mm
að 1600 mm

C4

T2

C2

Upp að
2400 mm
in 100 mm
skrefum

Staðsetning
hurða í 1 mm
skrefum

600 mm að 1400 mm
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Schindler 3000

Architectural flexibility

Aðgengi fyrir alla!
Lyfturnar uppfylla staðal EN81-70, Lyftur fyrir
fatlaða. Innifalið er öflugri og auðlesanlegri
hnappabúnaður, handrið, spegill á móti
inngangshurð, talgervill, Gong o.fl. Lyftan þarf að
vera 630 kg eða stærri (Class 2). Nánar um
EN81-70 á heimasíðu Schindler

0LQQLPöWRURJGULIKMöO 0HÐXSSKHQJLEĎQDÐL
6FKLQGOHU 670 YHUÐXUIHUÐLQKOMöÐOÀWDULRJPĘNULÀQ
QRNNXUUDUROâXHÐDVPXUHIQLV670VSDUDUOâND
O\IWXVWRNNVSOÀVVČDUVHPPöWRURJGULIKMöOHUPLQQDŋ
PLQQDHQâGÈPLJHUÐULO\IWX. Fyrir farþegar þýðir
það þægilegri ferð, og rekstraraðilar munu meta
aukinn áræðanleika og afköst.

Aukið nýtanlegt byggingarrými.
Minna rými fyrir íhluti, notadrýgra byggingarrými
og aukið rými fyrir farþega. Nýstárlegur klefi
Schindler 3000 tryggir að stokkur í staðlaðri stærð
rúmi breiðari lyftuklefa með aukinni burðargetu.

Stýring- og skoðunarbúnaður innbyggt í
hurðakarm eða frístandandi
Stýring- og skoðunarbúnaður Schindler 3000 er
innbyggður í staðlaðan hurðarkarm eða framhlið
oftast á efstu hæð. Þessi lausn einfaldar uppsetningu
lyftunnar, veitir auðvelt aðgengi og sparar rými.

Architectural flexibility

Schindler 3000
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Navona
Functional and durable

Times Square
Modern and versatile

Fjölmargir valkostir á sviði hönnunar og útlits
Tilbúnar hönnunarlínur
Navona
Hagnýt og endingargóð

Times Square
Nútímaleg og fjölbreytt

Lyftuklefinn verður bjartur og þægilegur með þessari
kraftmiklu hönnunarlínu. Þökk sé líflegri litapallettu,
endingargóðum aukabúnaði og fimm tegundum
gólfefna hentar Navona íbúðarhúsum einstaklega vel.
Kostur er á ryðfríu stáli í bak- og hliðarveggi.

Lyftan fær á sig ferskt og nútímalegt yfirbragð með
hlýjum eða svölum litatónum. Með því að tefla þeim
saman öðlast lyftan aukna dýpt. Hurðar og veggir úr
gleri auka birtuflæði og andrými. Leyfðu eigin smekk að
ráða ferðinni og hannaðu klefann frá grunni. Times
Square setur sterkan svip á hvaða byggingu sem er –
almenningsrými og verslanir jafnt sem íbúðarhúsg.

Park Avenue
Háþróað og glæsilegt
Einstaklega fáguð og glæsileg hönnunarleið. Viðarlíki og
harðplast með sérstakri áferð og bakmálaðir glerveggir
ljá lyftunni nútímalegt útlit. Ryðfrítt stál, fáanlegt í sjö
mismunandi áferðum, og skrautgler auka á lúxusinn.
Samræmd lýsing fullkomnar útlitiðt.
Athugið: Tæknibúnaður, aukabúnaður og litir geta breyst. Allir klefar og valmöguleikar í þessum bæklingi eru aðeins til hliðsjónar.
Sýnishorn sem eru sýnd geta verið með frávik frá endanlegum lit og efni.
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Schindler 3000

Multiple design options

Park Avenue
Sophisticated and elegant

Custom design
Design your own interior

Frelsi í hönnunn
Leyfðu eigin stíl að njóta sín
Þú getur valið milli þriggja ólíkra hönnunarleiða
Schindler 3000. Veldu útlit og áferð eftir þínu höfði
sem fellur vel að andblæ byggingarinnar. Skapaðu
rétta stílinn og stemninguna með hjálp lita, efniviðar,
lýsingar, spegla, handriða og innréttinga.

Einnig getur þú sérhannað klefa sem hentar
þínum þörfum fullkomlega. Með berum klefa
getur þú bætt við efni og útlitskostum að eigin
vali sem nemur allt að 30% af burðargetu.

Multiple design options

Schindler 3000
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Klefastjórnborð og hæðahnappar
Útbúðu lyftuna með stíl.
Linea 100

Aðgengi fyrir alla! EN81-70

Linea 100 er hagnýt hönnun úr ryðfríu stáli. Hæðaljósið
er umlukið hvítu gleri og með stóru auðlæsu LED
punktaletri. Kallhnappar eru með rauðu kvittljósi til að
gefa til kynna að kall sé móttekið.

Við bjóðum alltaf hnappabúnað fyrir farþega með fötlun. Það
innifelur auðsjáanlegri hnappa með reistu letri, þeir eru stærri
og einnig hægt að fá XL sem auka hnappaborð. Það hjálpar
þeim sem eru sjónskertir og eldri notendum.

03

04

02

05
01

Veldu ákjósanlega staðsetningu á hnappa- og hæðarljósabúnaði, á karm eða vegg, innfellt eða utanályggjandi.
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Schindler 3000

Multiple design options

01

Full hæð á stjónborð klefa

02

Hálf hæð á stjórnborð klefa

03

Hæðar- og stefnuörvaljós

04

Kallhnappar á hæðum

05

Lárétt stjónborð í klefa XL hnappar.

Linea 300

PORT stjórnborð

Háklassa notendaviðmót þar sem hönnunin sameinar
þægindi og skilvirkni. Skjárinn er úr svörtu gleri með
hnappa úr svörtu ryðfríu stáli, eða þá hvítur með
hnappaborði úr hefðbundnu ryðfríu stáli.

Nýja PORT kallkerfið okkar gerir bygginguna greindari. Við
bjóðum línu PORT stjórnborða sem auka umferðarflæði
með ýmsum valkostum. Þau eru rómuð um allan heim fyrir
notagildi, glæsileika og stílhreint útlit

01

02

03

04

02

03

01

01

Full hæð á stjórnboði klefa

01

PORT 1 svart, vegghengt

02

Hæðar- og stefnuörvaljós

02

PORT 1 hvítt, á gólfstandil

03

Kallhnappar á hæðum

03

PORT 4 svart, innfellt

04

PORT 4 grátt, innfellt

Multiple design options

Schindler 3000
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Speglar
Bæta útlit, ásýnd og aðgengi
Speglar auka rýmistilfinningu og þægindi. Schindler
býður upp á fullrar hæðar eða hálfrar hæðar spegla
úr öryggisgleri á hliðar og/eða bakveggi klefans.
Skv. EN81-70 skal vera spegill á bakvegg eða litlir
baksýnisspeglar við loft fyrir hjólastólanotendur til
að bakka út úr lyftunni.

Hliðarveggur

Park Avenue
Laminate Wood Portland Ash walls
Full height middle panel mirror

Hálf hæð
Miðjum vegg

Bakveggur

Full hæð
Miðjum vegg

(EN81-70)

Hæð h=850
Miðjum vegg
w=500 or 900

Hálf hæð
Full breidd
>1175 kg

Full hæð
Miðjum vegg
w=500
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Schindler 3000

Multiple design options

Hurðir á hæðum
Inngangur með stíl
Samspil hönnunar lyftu og byggingar hefur
áhrif á upplifun íbúa. Við bjóðum mikið úrval
lita sem tryggja gott samræmi.
Hurðir á hæðum, útfærslur
Framhlið, full breidd

Hliðaropandi T2

Miðjuopnandi C4

Miðjuopnandi C2

C4 Asymetrisk

Schindler 1000, 3000 & 5000

STD (RAL7040)

01

Painted Riga Gray

02

Painted Polar White STD (RAL9010)

03

Stainless Steel Lucerne Brushed

04

(AISI 441 + 304)
Stainless Steel Lausanne Linen

01

02

03

04

05

06

07

08

(AISI 441 + 304)
Schindler 3000 & 5000
05

Painted Riga Grey

(RAL7040)

06

Anthracite Grey

(RAL7016)

07

Ruby Red

(RAL3003)

08

White Aluminium

(RAL9006)

09

Stainless Steel Polished Mirror
(AISI 304)

Glass door frame options
Schindler 3000 & 5000
03

Stainless Steel Lucerne Brushed
(ASIS 441)

04

Stainless Steel Lausanne Linen
(AISI 304)

09

Stainless Steel Polished Mirror
(AISI 304)
09
Design

Elevator deco lines
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Handrið
Veitir öryggistilfinningu
Schindler 3000 býður upp á handrið úr ryðfríu
burstuðu stáli með beygðum endum sem uppfylla
EN81-70 staðalinn, Aðgengi fyrir alla!
Hægt er að velja um eina, tvær eða þrjár hliðar.

Beint
Stainless Steel Polished Mirror

Beint með bognum endum
Stainless Steel Lucerne Brushed

01

Veldu það handrið sem þú óskar;

Veldu staðsetningu og fjölda
EN81-70

Beint eða beint með bognum
endum.

Handrið má festa í mismunandi samsetningum á hliðar og
bakveggi, annaðhvort eitt handrið á bak- eða hliðarvegg, tvö
handrið hvort á sínum hliðarvegg, eða handrið á öllum þremur
veggjum lyftunnar. Þau geta verið tengd beint eða í horn.

Shapes and finishes:
Straight
01

Stainless Steel Lucerne Brushed

Straight with rounded ends
01

Stainless Steel Lucerne Brushed EN81-70

Revolving
01
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Elevator deco lines

Design

Stainless Steel Lucerne Brushed EN81-70

Árekstrarvörn
Verndaðu innréttingu klefans
Árekstrarvörn Schindler er hönnuð til að vernda
veggi lyftunnar og fallegt útlit innréttingarinnar.
Hún er fáanleg í mismunandi hæðum, úr ryðfríu
stáli, PVC eða við

Veldu stærð og áferð, í boði er ryðfrítt stál,
PVC eða viður.

01

01

PVC Coated svart

3x 50x15 or 120x15

02

Ryðfrítt bustað stál, Lucerne

3x 60x20 or 130x20

03

Massífur viður

3x 50x15 or 120x15

02

03

Times Square
Ryðfrítt stál Lucerne Burstað, veggir
Ryðfrítt stál Lucerne Burstað, ákeyrslulistar

Design

Elevator deco lines
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Héðinn Schindler lyftur ehf.
Gjótuhrauni 4
220 Hafnarfirði
Sími: 565 3181
Netfang: schindler@schindler.is
www.schindler.is
Þetta rit er eingöngu til almennrar upplýsingagjafar og við áskiljum okkur rétt á hverjum tíma til að breyta þjónustu,
vöruhönnun og lýsingum. Engin yfirlýsing í þessu riti skal túlkuð sem ábyrgð eða skilyrði, gefið til kynna eða gefið í
skyn, svo sem hvaða þjónustu eða vöru sem er, forskriftir hennar eða hæfni til hvers konar tilgangs, Söluhæfni og
gæði skal túlka sem hugtak eða skilyrði hvers konar þjónustu eða kaupsamnings fyrir vörur eða þjónustu sem getið
er í þessu riti. Lítils háttar munur getur verið á prentuðum og raunverulegum litum.

www.schindler.com/plan
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