DESIGNLINE 415

Prisforhandlet Elektrisk hev senk servantheis

ELEKTRISK HEV SENK SERVANTHEIS

DESIGNLINE 415

Designline 415 er en motordreven hev og senkbar servantheis i bredde 65cm. Egen servant monteres på heissystemet.
Om man ønsker speil, fast monteres dette på veggen over servantheisen. Vann og avløp ansluttes med fleksible vann og avløpsslanger som skjules
bak dekkplater.
Manøvrering:
Høyden justeres enkelt ved bruk av håndkontrollen (pil opp/ned) som standard bryter, finnes tilvalg om andre type brytere er å foretrekke, se tilbehørs
listen S.5
Sikkerhet:
Servantheisen er utstyrt med klemsikring mellom servant og heis, dersom noe skulle komme i klem under servanten når den beveger seg ned, vil heisen
frigjøre og bevege seg opp.

Holder til håndkontroll

Sikkerhets plate som hindrer klemfare
om noe støter i servanten fra undersiden
under manøvrering.

Servantheisen kan utstyres med
valgfri servant type for boltmontering
C-C 28cm eller konsollmontering
(DEFA3hull).

Vann og avløp tilkobles
via fleksible slanger.
Vannlåsen skjules bak
dekkplaten. Ved rensing
av vannlåsen løsner
man dekkplaten for å
komme til.

Nedre del av dekkplaten er
laget i plast for enkelt å kunne
lage åpning for rørføring ut
fra siden.
Vann og avløpsslanger skjules bak
dekkplater.

Fakta

 Motordreven servantløfter, 25 cm vandringsmulighet (65-90 cm o. gulv.)
 Vann og avløpsslanger skjules bak dekkplater i underkant av servant.
 Heisen monteres på vegg under fastmontert speil på vegg.
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Funksjon

ELEKTRISK HEV SENK SERVANTHEIS

Høyden justeres enkelt ved bruk av håndkontroll,
mini touch bryter eller via IR styring.

Valgfri servant med CC mål 28 cm monteres på
servantheisen, (servant dekkes ikke av NAV.)

DESIGNLINE 415

Klemsikring mellom heis og servant forhindrer noe i
å komme i klem under servant ved bevegelse.
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KOMPLETT SERVANTHEIS

DESIGNLINE 415

DESIGNLINE 415-004
Leveres standard utstyrt med:
Håndkontroll
Fleksible vann slanger*
Fleksible avløp slanger med vannlås*
Klemsikring

NB!
(Servant og blandebatteri dekkes ikke av folketrygden,
bruker må betale disse selv, følger derfor ikke med i standard utstyrspakken)
Bredde (cm)** Dybde (cm)
For servant, boltmontering C-C 28,0 cm

*Tilkobling av vann / avløp må skje i vegg eller gulv.
**Legg til 10cm under planlegging, 5 cm klaring pr side av servantheisen,
(Løfterens bredde og sikkerhetsavstand)

4

65,0

14,5

Art.nr.
415-00503

HMS nr
194923

TILBEHØR / RESERVEDELER

Tilbehør

+

DESIGNLINE 415

Art.nr:

HMS nr:

Reservdelar

Art.nr:

HMS nr:

Fleksibel avløpsslange

Håndkontroll

1 stk fleksibel avløpsslange, tilkobling må skje i
gulv eller vegg.

Mål: 14,7 x 5,6 x 2,3 cm
61304

194924

Lengde: 70,0 - 103,0 cm
Diameter: 5,0 cm,
alternativt 4,0 cm
(ved kapping)

Touch mini bryter
Bryteren sitter fast på servantheisen.

425-303

Mål: 5,0 x 2,0 x 0,2 cm
61305

Fleksible vannslanger

194925

2 stk fleksible vannslanger
IR styring
IR-fjernkontroll, kan regulere 3
heissystemer på en kontroll.

Lengde: 80,0 cm
Anslutning: R15 (1/2”)
425-304

Mål: 9,5 x 5,5 x 2,5 cm
IR styring for 1stk servantheis

61362

194626

Europakontakt
R-2140108

Gliskinne
R-211010

Boltmontering
C-C 28,0 cm

Klemsikring
Klemsikrings bryter,
hindrer klemfare. Heisen
stopper ved motstand
nedenifra.
Lengde: 65,0 cm
Dybde: 3,5 cm
Boltmontering
C-C 28,0 cm

Konsollmontering
(DEFA 3-hål)

Konsollmontering
(DEFA 3-hål)

425-401
425-402

Løfteenhet Designline 415
Farge: Hvit
Bredde: 65 cm
Dybde: 11,4 cm
415-000

Motor
R-2140250

Trafo
R-2140107
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TEKNISK INFORMASJON

DESIGNLINE 415

230 V ~ 50 Hz 230 VA

1,8 cm / sek.

25,0 cm
(65,0 - 90,0 cm)

kg 100 kg

IPX4

Designline 415 er en motordreven hev og senkbar servantløfter i bredde 65cm. Ønsket servant monteres på servantheisen, servant følger ikke med i
utstyrspakken da folketrygden ikke dekker servant og blandebatteri.
Speil monteres i fast høyde på vegg over servantheisen. Vann / avløp tilkobles fleksible avløp og trykkslanger, og skjules bak dekkplaten i underkant av
servanten.
Manøvrering:
Med et enkelt knappetrykk justeres servanten til ønsket høyde mellom 65-90cm over gulv.
Sikkerhet:
Servantheisen er utstyrt med klemsikring som standard, systemet må være tilkoblet fungerende klemsikring. Med hjelp av sikkerhetsbryteres så stanser
servantheisen om noe kommer i klem ved senkning.

PROSJEKTERING
Kontroller følgende ved prosjektering:
- Vann og avløp plasseres etter beskrivelse i instruksjonsboken eller etter målene på tegning nederst på siden.
- Krav om innfesting, Elektrisk tilkobling og plassering av vann og avløp står beskrevet i monteringsanvisningen og må følges.
- Kontroller at heisens bredde får plass med minimum 2cm klaring i tillegg, 1cm pr.side mot annen innredning eller vegger.
- Pass på at bruker har nok plass i front av servantløsningen før montering.

MONTERING
Kort beskrivelse av monteringen:
- Ryggplaten med gliskinner og motorfeste skrus i vegg.
- Motor monteres i gliskinner.
- Servant monteres på heisen.
- Blandebatteri, vann og avløpsslanger monteres.
- Dekkplate monteres i front av vann og avløpsslanger.

MONTERINGSMÅL
(cm)

Tillatte mål på servant:
Ved montering av servant må tillatte max mål
under følges

14,5
65,0

Fritt konsentrert område for installasjon av vann

11,4

21,5

9,5
10,9
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37,0

3,5
49,0

71,2 - 96,2

67,8 - 92,8

Vekt: Maks 25 kg

8,0
23,0

Bredde: Maks 60,0 cm
Dybde: Maks 60,0 cm

20,5
41,0

GARANTI

3 ÅR

Produktene i denne brosjyren har en fabrikkgaranti på 3år. Feil som omhandler material
eller fabrikasjons feil inngår i denne garantien.
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Produsent:
Astec AS
Nils Hansens vei 2
0667 Oslo
Tlf: 2272 2355
Fax: 2272 3819
E-post: post@astec.no
Internet: www.astec.no

Granberg Interior AB
Box 6112
SE-600 06 Norrköping, Sverige
Tel: +46-11 19 77 50
Fax: +46-11 12 76 76
E-post: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se
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