
 



SB200 en skrue dreven vertikal platform lift, samlet 
af høj kvalitets materiale, æstetisk designet for at 
imødekomme den krævende bruger. Det er 
beregnet til brug i private hjem samt offentlige 
bygninger. 

SB200 kan installeres I eksisterende skakt eller som 
en “stand alone” Vertikal Platformlift.  

SB200 Platformlift er konstrueret i stål 
sandwichplader eller i speciel konstrueret glas 
paneler. 

Der kan højest installeres 3 døre på hver etage, 
enten venstre, højre eller lige frem. Dørene på 
øverste etage kan være som en halv-dør, hvilket 
giver åbenhed omkring liften. 

Et ensartet baggrundsbelyst kontrolpanel med et 
behageligt håndtag nedenunder indeholder store 
knapper med præget symboler på en passende 
højde for adgang fra sidde- eller stående stillinger. 
I tilfælde af strømafbrydelse fortsætter driften af 
liften via batteri backup. (nødstrøm) 

Du kan lave din helt egen lift ved at vælge fra et 
bredt sortiment af tilbehør, farver, forskellig lys, 
automatisk døråbner, komfort udstyr. 

Different Door types 
Døre: Aluminium med glas + glas og sprosser, 
Branddør EI60, Branddør EW60 – med et lille 
kigvindue. 

 

Paneler 
Platformliftens skakt kan være samlet med stål 
sandwich plader eller lamineret glas paneler. 

Barduva SB200 Platformlift vil fremme dit hjem og gøre 
hverdagen nemmere! 

 

 



 

Tilvalg 

• Automatisk dør åbner 
• Etage anvisning 
• Automatisk Nødfir 
• LED belysning 
• Extra lys optioner 
• Stemme anvisning and musik tema 
• Etage anvisning på platformen eller etagen. 
• Rampe 
• Nødtelefon 
• Automatisk nødtelefon (Safeline) 
• Dørlås og brik lås 
• Fjernstyring 

 

Automatisk døråbner 
Med en automatisk døråbne, vil din dør åbne 
automatisk ved et tryk på en knap.  

 

Gulv typer 
SB200 Platformlift gulv fås I mange forskellige 
farver og vinyl designs. 

 

Farver 

SB200 kan males i næsten alle farver, så den passer 
til netop dit miljø. Du kan vælge imellem hundrede 
vis af RAL farver. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Specifikationer 

Placering Indendørs eller udendørs 

Driv system Spindel og møtrik 

Løftekapacitet Op til 400 kg / 5 persons 

Hastighed 0.15 m/sec (9 m/min) 

Max. løftehøjde Op til 13 meter 

Etager Op til 6 
Platform dimentioner  
(X x Y, mm) 
*samt efter kunde ønsker 

1100 x 1400 
1070 x 1485 
1150 x 1485 

Skakt dimention  
(M x N, mm) 
*samt efter kunde ønsker 

1500 x 1460  
1460 x 1540 
1540 x 1540  

Dør åbning 
(Bredde x højde, mm) 
*samt kunde ønsker 

900 x 2000  
940 x 2000 (1100 x 1400 platform) 

Låge 
(bredde x højde, mm) 

900 x 1300 
940 x 1300 (1100 x 1400 platform) 

Dør konfigurationer  Højre eller venstre hængt, op til 3 døre pr. etage 

Shaft walls Aluminium profil med glas eller stålpaneler 

Standard farve 
*samt andre RAL farver som tilvalg 

RAL 9006 (light grey aluminum)  
RAL 9010 (pure white) 

Soft start/stop Standard 

Strøm forsyning 220-230 Vac, 1 phase, 16A; 380-400 Vac, 3 phase, 16A, 50 or 60 Hz 

motor 2.2 kW 

Støj Under 70 dB 

Kontrolsystem Micro processor  

Teknisk udstyr 
Sikkerhedskant rundt platformen, nødstopsknap, elektrisk hastigheds 
overvågning, overload sensor, lås på dørene, elektronisk overvågning af el-
motoren 

 Godkendt iht. European platform lifts standard EN81-41:2010 
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