
.- ,
B A Br- putvloer / verdiepingsvloer breedte 1275
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Platform breedte 900
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Elektrische toevoer
220V/l ph/50Hzlaarde + 0

met werkschakelaar
16 Amp vertraagd (C)

30 Deur 900

Schacht breedte uitw.1265

Bovenaanzicht B.G.

Platform breedte 900
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Vloer glad afwerken

~I-E- Put- en verdiepingsvloer sparingen

Schacht breedte u~w.1265

Bovenaanzicht 1e verd.

Montage voorwaarden (levering derden)
· Put en vloersparing volgens opgave AB Liften.
· Gezekerde voeding op aparte groep op de door AB Liften aangegeven plek.
· Analoge telefoonlijn (indien besteld) op de door AB Liften aangegeven plek.
· Op de plek waar de lift staat dient een werkschakelaar met een spanning van 220V /1 ph / 50 Hz / A+O /16 Amp C aangesloten op een
aparte groep. ;

· Op de werkplek is binnen een straal van 5 meter een 230 volt stopcontact aanweziq.
De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als de definitieve voeding beschikbaar is (apart gezekerde groep). Monteren met
bouwspanning is mogelijk. Een spanningsdip <230 Volt kan defecten veroorzaken aan de electronica van de lift. Indien de definitieve
spanning niet aanwezig is, wordt deze later aangebracht op kosten van de opdrachtgever. Gebruik van bouwspanning is uitsluitend op
verantwoordelijkheid opdrachtgever. '
De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als alle vloeren zijn afgewerkt. Bij onafqewerkte vloeren is de niveau afstelling niet mogelijk.
Bovendien kan een "stoffige" omgeving in de ruwbouwfase schade toebrengen aan de aandrijving van de lift, met name aan de r.:::;;:-r.:;::;::7.':-,-7:7."-::::::::-::::--------------r:::=-:~::_:_:=_:_r""':7===------------_l
fabrieksmatig ingevette schroefspindel. Mocht u toch besluiten in de ruwbouwfase de lift te laten monteren dan wordt deze
gemonteerd uitsluitend op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. PASTOLERANClESVOLGENSNEN3311 ORDERNR.:

De verticale wanden van het gat inde verdiepingsvloer dienen vlak en in lood te staan met de voorzijde van de put. ONDERWERP: Bovenaanzicht
De put dient vlak en afgewerkt te zIJn., .
De beschikbare werkplek is minimaal 10 vierkante meter groot en staat onze monteurs voor de gehele montageduur ter beschikking. Platformlift met schacht
Het moet mogelijk zijn om goederen met een lengte van 3600 mm naar binnen te brengen.
De werkplek zal door onze monteurs worden afgebakend. Betreden door derden en/of verplaatsen van materialen is niet toegestaan.
De lift is geschikt voor inpandige plaatsing. Montage kan uitsluitend plaatsvinden in een bouwkundig afgesloten, droge, wind- en
waterdichte ruimte en op een verharde vloer. '
Overige voorwaarden, zie opdrachtbevestiging en onze verkoopvoorwaarden.

TEKENING GECONTROLEERD

DATUM:

Binnenopstelling
Hefvermogen 400 kg
Voorzijde lift: RAL 9016
Gesloten Panelen: RAL 901 6
Drukknop aanduiding: 0 en 1
Platformvloer: antislip grijs

HANDTEKENING:

AB 11901
GETEKEND:MVB DATUM:20-09-11
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