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HISSIPÖRSSI OMEGA -PORRASHISSI
HISSIPÖRSSI YHTIÖT OY

Talo 2000
Talo 90
SfB
Hoito- ja huoltokoodi

hissipörssi.fi
- esteetöntä elämää -

• mutkallisiin portaisiin niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin
• sopiva ratkaisu 2 - 4 kerroksisiin porrashuoneisiin, joihin pystyhissiä ei
voida asentaa kustannuksellisista, teknisistä tai miljööllisistä syistä

• mahdollisuus hakea valtion ja eräiden kuntien asunto-osakeyhtiöille
•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•

myöntämää hissi-/korjausavustusta hissin rakentamiseksi vanhaan hissittömään kerrostaloon
yksityishenkilöt voivat saada kotitalousvähennyksen työn osuudesta
markkinoiden siroin mutta kuitenkin tukeva rakenne
johdeputket käytettävissä käsikaiteina
seinäkiinnitys tai tolppakannatus
olemassa oleva kaide voidaan säilyttää tai korvata hissitoimitukseen
kuuluvalla esim. lasikaiteella, ks. kuva nro 3
kompakti paketti säilytysasennossa
– suojapuomit alhaalla piilossa lavan takana, mistä on hyötyä, kun hissi
halutaan häivyttää mahdollisimman näkymättömäksi
– erittäin pieni tilantarve säilytysasennossa, ks. kuvat 1 ja 5
sähkösyöttö 1 x 240 V tai 3 x 400 V
helppokäyttöinen
hiljainen käyntiääni
useita lavakokoja, mikä mahdollistaa hissin asentamisen kapeisiinkin
portaisiin
moottoroitu lavan nosto ja lasku helpottaa hissin itsenäistä käyttöä
klaffi-istuin, ks. kuva 8, ja sivuluiska tilauksesta
lyhyet toimitusajat
helppo ja nopea asentaa
hyvä hinta/laatusuhde
sisä- ja ulkokäyttöön, ks. kuvat 7 ja 8
oma huoltoverkosto varmistaa hissien kymmenien vuosien toiminnan
Kuva 1. Hissi parkissa porrashuoneen ylätasolla

Kuva 2. Hissi on asennettavissa erikoisempiinkin portaisiin.
Alkuperäinen porraskaide säilytetty.

Kuva 3. Hissin johdeputkia ja kannatintolppia käytetty osana
lasikaidetta. Vanha pinnakaide poistettu.
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Kuva 4. Tilan salliessa hissi laskeutuu porrassyöksyn suuntaisesti suo- Kuva 5. Hissi käännetty 90° alatason käytävälle.
raan alatasolle.

TEKNISET TIEDOT
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täyttää turvavaatimukset, CE-merkitty
moottoroitu lavan nosto ja lasku vakiona
erittäin pieni tilantarve säilytysasennossa
johdeputkia ø 50 mm, voidaan käyttää käsikaiteina
seinäkiinnitys tai tolppakannatus
lavakoot: 800 x 1000, 800 x 900, 750 x 850 ja 700 x 750 mm, tilauksesta erikoiskokoja
lavan pinta luistamatonta mustaa kumimattoa
tilauksesta saatavissa myös klaffi-istuimella ja sivuluiskalla varustettuna
kuorma 225 tai 300 kg
nopeus 0 - 0,06 - 0,15 m/s
moottori 0,75 kW (2,2 kW)
sähkönsyöttö 1 x 240 V tai 3 x 400 V, 16 A hidas
asiattoman käytön esto
väri vaalean harmaa RAL 7035, muita värejä tilauksesta
tarvittaessa saatavissa sinkittynä tai rst:nä
portaan nousukulma maks. 65°
portaan maksimipituus 85 m, johon akkukäyttöiset porrashissit
eivät pysty
takuu 2 vuotta
itävaltalainen laatutuote

Lisätietoja
Suoraan maahantuojalta tai www.hissiporssi.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Mittapiirros lavakoolle 700 x 750, muut lavakoot ks. www.hissiporssi.fi

Kuva 6. Esteetön kulku rullaportaan tukena.

Kuva 7. Hissistä on hyö- Kuva 8. Klaffi-istuin laajentaa hissin käyttöä.
tyä myös äideille pikku- Hissin maksimipituus n. 85 metriä.
lapsineen.
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