Schindler 6200 – Ny generasjon
Total fornyelse.
Med vår fleksible løsning, gir det heisen
en god start.

Schindler Modernisering

Plassbegrensninger?
ensninger?
Her er den kreative
løsningen.
Utviklet for tilpasninger
Begrenset plass krever kreativitet og allsidighet. Den nye
generasjon Schindler 6200 tilbyr en intelligent, svært
konkurransedyktig løsning for små eller smale sjakter.

Maksimal fleksibilitet i
minimale områder
Schindler 6200 tilpasser seg begrensningen i små sjakter for å
sikre størst mulig plass i heisen.

Miljøvennlig drift
Alle aspekter av Schindler 6200 er rettet mot maksimal effektivitet.
Så uansett hva dine krav er
er,, finnes det en god løsning, både
økonomisk og økologisk.

Attraktiv design
Med fire design-linjer, 41 matchende farger og et br
bredt utvalg
av dekor, vil Schindler 6200 utfylle stilen på bygningen og være
i samsvar med europeisk standard.
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Schindler 6200

Tekniske data
Nyttelast

180– 626 kg

Heishøyde

Max. 45 m, Max 19 stopp

Innganger

1

Stolbredde

Stolbredde: 600 –1100mm (5 mm trinn)

Stoldybde

680–1400 mm (5 mm trinn)

Dørtype

Teleskopdører T2, Sentraldører C4,
Bestående fløydører

Etasjedør

Automatisk

Dørtype

Bruk av eksisterende karmer eller nye
karmer eller ny front

Dørbredde

opptil 900 mm

Dørhøyde

2000 eller 2100 mm

Drivsystem

girløs

Hastighet

1m/s

Styresystem

PI, KA, KS

Interiør

2 interiørstiler, 4 innredningvalg eller
Liberta konseptet.

Schindler 6200
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Utviklet for tilpasning
Begrenset plass krever kreativitet og allsidighet. Den nye generasjonen
Schindler 6200 heiser tilbyr en intelligent, svært konkurransedyktig løsning
for små eller smale sjakter. Den oppfyller kravene til bygningen og
menneskene som bruker den.

Fleksibelt system

x

I bolig eller mindre næringsbygg med begrenset sjakt
størrelse, er utskifting av en heis ikke en lett oppgave.
Den nye generasjon Schindler 6200 har en kreativ løsning.
Designet for å bli installert i små eller smale heissjakter,
fungerer den nye generasjon Schindler 6200 der andre
heiser ikke passer.
Intelligent bruk av plass
Den nye generasjon Schindler 6200 gjør best mulig bruk av
tilgjengelig plass, til å passe hver sjakt perfekt, ned til siste
millimeter. Det hjelper deg til å få maksimal utnyttelse
av bygning, med økt trafikkavikling av mennesker og varer
ved maksimal utnyttelse av bestående sjakt.

Takket være den avanserte teknologien, kan Schindler 6200 dimensjoneres og finjusteres i små trinn.

Før
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Etter

Ikke standar
standard
d situasjon.
Er du på jakt etter pålitelighet og kostnadseffektivitet i et
standardisert produkt? Med den nye generasjon Schindler
6200, kan du få det beste.

Ved hjelp av standard komponenter og prosesser, kan den
konfigureres i forskjellige prosesser, og skape en unik
løsning for hver bygning.

En full-pakket ny gener
generasjon
asjon
Raskt i drift.
Når du bestemmer deg for å erstatte heisen i bygningen
din, vil du holde bygningens arbeider og forstyrrelser til et
minimum. Gode metoder for installasjon prioriteres til en
rask overlevering av den nye heisen. Brukerne kan nyte
godt av en kortest mulig periode med arbeid som
forstyrrer deres daglige rytme.

Stille komfort
Kombinasjonen av moderne design, avansert girløs teknologi og topp kvalitet av komponenter gir den nye generasjon
Schindler 6200 uslåelig kjørekomfort. Den er også bemerkelsesverdig stillegående, takket være en rekke tiltak for å
holde støy på et absolutt minimum.
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Maksimal fleksibilitet ved
begrenset
begr
enset plass.
Den nye generasjon Schindler 6200 er konstruert for å optimalisere bruken
av tilgjengelig plass i meget små sjakter, takket være en serie av fleksible
elementer. Fra maskinen og motvekten til dør, stol og sjaktmaterialer, er
maksimal plassutnyttelse innebygd i hver komponent.

En perfekt tilpasning.
Schindler 6200 tilpasser seg begrensninger i små sjakter.
Størrelse på stolen kan tilpasses i størrelse med 5 mm trinn.
Med et fleksibelt system, kan plassering av dør justeres
med 1 mm sideveis.

Et spørsmål om balanse: motvekten
Motvektens størrelse, føringsskinnene, og avstand til
sjaktvegg er optimalisert for små sjakter.

Optimalt system for å få best mulig bruk av sjakten og mer plass i heisstolen.
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Fleksibilitet
Den nye generasjon Schindler 6200 bruker sentral innfesting og er designet for å bære last på mellom 180 kg og 625 kg
ved en nominell hastighet på 1 m / sek. To alternative drivsystemer er tilgjengelig for å tilfredsstille ulike krav. Maskinrommet kan gjenbrukes eller maskinen kan plasseres i sjakttoppen.

Maskinrom

Maskinrom

Maskin i sjakt topp

Dørvalg
En rekke automatiske dørsystemer er tilgjengelige for den nye generasjon Schindler 6200.

Dørsystem

Schindler 6200
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Miljøvennlig drift
Den nye generasjon Schindler 6200 er designet for å være svært effektiv på
alle måter: Fra kostnadseffektiv produksjon til optimalisering av sjakt og
energieffektiv ytelse. Så uansett hva dine behov er, kan du være trygg på at
det er en god løsning, både økonomisk og økologisk.
Øko-effektiv og energibesparende
Schindler 6200 optimaliserer driftskostnadene. Aktivert av
et perfekt samspill mellom komponenter og en rekke
økologisk effektive og energibesparende funksjoner, er den
nye generasjon Schindler 6200 et lysende eksempel på
optimalisert energiforbruk. De innovative bæremidlene
veier mindre enn konvensjonelle stålwirer, krever mindre
plass og bruker dermed mindre energi. Den girløse ACVF

Klassifisert i “best” kategorien
Hvordan kan du være sikker på at Schindler 6200 er
energieffektiv? Den er klassifisert i henhold til VDI 4707
klassifisering av energieffektivitet. Rangeringen spenner fra
“A”, som er den beste i klassen, til “G” som den minst
energieffektive teknologi. Målinger av Schindler og
utenforstående viser at den nye generasjonen Schindler
6200 gir vanligvis en grønn “A” klassifisering.

Energieffektivitetsklassene

A
B
C
D
E
F
G
Måling standard er 4707 VDI,
Klassifisering av energieffektivitet.
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teknologien reduserer energiforbruket ytterligere, selv
bremseenergien resirkuleres. Til slutt, en rekke spesielle
funksjoner som for eksempel LED-lamper, automatisk
utkobling av belysning, ventilasjon, og elektronisk stand-by
modus for ACVF der alt bidrar til en enestående nivå av
energieffektivitet.

Intelligent i design, fokusert på drift
Energien som forbrukes under drift av en heis står for tre
fjerdedeler av dens livslange miljøpåvirkning. For å sikre
energibesparende drift, er den nye generasjon Schindler
6200 utviklet, der hver eneste komponent er ideelt avstemt
i henhold til de spesifikke behov for driftsstabilitet.

Totale miljøbelastningen av produktets fase

Schindler 6200
Ny generasjon

| Utvikling
| Produksjon

2%
8%

| Materialer
| Drift

15%
75%

Holdbar og miljøvennlig.
Schindler arbeider for å bidra til bærekraftige og
energieffektive bygninger. Schindler 6200 personheis er et
produkt hvor alle deler er perfekt tilpasset. I løpet av det siste
tiåret har Schindler forbedret øko-ytelsen på sine produkter
med mer enn 50%. Økologisk forsvarlig produksjon og
materialbruk, praktisk planlegging, rask installasjon og
problemfritt vedlikehold gjør systemet perfekt.

Energisparing med innovative drivsystemer.
− Girløs maskin med god kjørekomfort
− Effektiv motor uten unødvendig energiforbruk.
− Frekvenskonverter med standby modus.
− Komplett, lett og holdbar design.

Kontrollerer effektiviteten
− Stollys og ventilasjon er med i standby-modus når den
ikke er i bruk
− Stolpanel og indikatorer fungerer med lavt
strømforbruk LED
− Multi-bus kontroll reduserer kabling, materiell og avfall.
− Effektiv styring for effektiv persontransport

Optimaliser heisstol og sjakt
− Stolbelysning utstyrt med energibesparende LED-lys
− Senterplasserte føringsskinner reduserer mekanisk friksjon
og energiforbruk
− Dørdrift med standby for sikkerhet og lavt energiforbruk
− Motvekt uten bly

Schindler 6200
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Flott design
Lag det utseendet du ønsker. Kombiner farger, materialer, belysning, speil
og håndlist for å oppnå en følelse som passer både dine idéer og ditt bygg.
Velg fra en av våre fire interiørstiler eller du kan designe heisstolen som du
selv ønsker den.

Personlighet til heisen
Personlighet
«Saint Tropez», «Laffitte», «San Marco» og «Park Lane» –
våre fire designlinjer, tilbyr et bredt spekter av dekorasjonsalternativer. Velg ditt design for å matche ditt arkitektonisk
konsept og ideer. Gir en unik mulighet med friske farger,
karakteristiske mønstre og materialer av høy kvalitet.
For detaljert informasjon om våre fire designlinjer se vår
egen interiørbrosjyre.

Saint Tropez
Se for deg en sommerkveld ved Rivieraen. Fargerike fasader
i siluett mot det turkise havet. Atmosfæren gjenspeiles
i fargerkartet til vår Saint Tropez interiørlinjer.

Laffitte
En luksuriøs livsstil preget det elegante Maisons Lafitteområdet nær Paris. Velg mellom farger med metalleffektiv
innredning

San Marco
Trestruktur spiller en viktig rolle. Naturen og varmen fra
treverket skaper ny harmoni i bygget.

Libertà konsept
Med Liberta-konseptet
kan du få muligheten
til å utforme din egen
heisstol.

Merk
Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og farger.
Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i denne brosjyren er kun eksempler. Disse
kan avvike fra originalen i farge og material.
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Park Lane
Moderne rustfritt stål setter Park Lane interiøret i sentrum.
Seks forskjellige typer av rustfritt stål, er tilgjengelige,
fra lys børstet til gull, med eller uten mønster. Alle er diskret
moderne og upretensiøse.

Saint Tr
Tropez
opez

Laffitte

San Mar
Marco
co

Park
Pa
rk Lane

Schindler 6200
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Suppler heisen med tiltalende detaljer.
Trykknapptablåer og alternativer.

Suppler heisen med stil.
Med våre funksjoner og alternativer er det mulig å tilpasse
heisen din slik at den dekker spesielle behov.
Mulighetene er nesten uendelige.

Speil
Speil gir rom og bygninger en helt spesiell romfølelse. For å
gi heisstolen mer dybde og/eller romfølelse kan speil i full
høyde plasseres på sidevegg eller bakvegg. NB.Lovregulert.

Tablåer
Gjør din heis lett å betjene for alle passasjerer. Energieffektive tablåer kommer i materialer av høy kvalitet. Som et
alternativ, elegante glass paneler, setter prikken over i-en.

Håndlist
Håndlist gir en følelse av trygghet. Håndlist kan monteres
på side-og bakvegger.
Belysning
Et utvalg av forskjellige belysningsmuligheter gir heisen en
hyggelig atmosfære. Du kan velge mellom et av forslagene
til belysning i de forskjellige interiørstilene.
For en fullstendig oversikt over detaljer og alternativer,
se egen interiør brosjyre.
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Stoltablå trykknapper

Glasstablå, berøringssensitive knapper

Tablåer med knapper

Navneplate
Schindler 6200
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Libertà – Gjør heisen din
personlig.
Ønsker du å ha forskjellige farger eller kombinasjon av stilarter? Med Libertà
konseptet kan du få mulighet til å utforme din egen heisstol. Velg taket, velg en
hvilken som helst farge fra våre interiørstiler, og velg hvilke alternativer du ønsker.

Vegger
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Speil

Etasje
Placement

Gummi, prikke

Kunstig granitt

* Tilgjengelig bare for forhåndsdefinerte stolbredder.
** med restriksjoner for små stoler
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Tak **
Rustfritt stål Lugano Matt Finish

Tablåer
Rustfritt stål, trykknapper

Glass, berøringssensitive

Glass bakvegg*

Håndlist
«Round»

«Square»

Schindler 6200
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Enkelt fra planlegging til drift
En driftssikker kompanjong gjennom hele
byggets levetid.
Forenkler
nkler valget

Behagelig pr
prosess
osess

Du kommer med ønskene, vi analyserer, planlegger,
designer og presenterer ulike løsninger tilpasset bygget.
Sammen ser vi framover og sikrer at bygget vil fungere
effektivt i dag og i framtida. Vi anstrenger oss for å
finne den beste transportløsningen med det laveste
energiforbruket: God driftsstabilitet for brukerene
og miljøet.

Det er mange behov som skal oppfylles for å gjennomføre et prosjekt til planlagt tid. Våre dyktige prosjektledere og montasjeledere samarbeider nært med dine
prosjektledere for å sikre en god gjennomføring
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Montasjekvalitet

Sikrer
Sikr
er mobilitet

Kvaliteten på montasjen er avgjørende for å gi driftssikker mobilitet for mennesker og gods. Våre dyktige
montører vil tilfredsstille de krav som settes til et
moderne heisanlegg.

Alltid i drift – det er vårt mål. Ingen vedlikehold utover
det som er planlagt. Driftsstabilitet, ingen overraskelser,
kun samspill med byggets behov for mobilitet. Våre
ingeniører forventer det uventede og er tilgjengelige
hele tida, rett rundt hjørnet og i hele verden: Garanti for
problemfri mobilitet

Schindler 6200
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Fra undergrunn til skyskraper.
Urban mobilitet
God trafikkflyt/mobilitet er helt essensielt i dagens samfunn. Schindler står for
urban mobilitet og er anerkjent for sin kvalitet og sikkerhet. Daglig setter 1000
millioner mennesker sin lit til Schindlers produkter og tjenester.
Schindler leverer urban mobilitet med sine heiser, rulletrapper og tjenester som
alle er utviklet for effektivitet og lang levetid. Schindler bidrar med utvikling av
bygg, helt fra planleggingsnivået, kontruksjon og installasjon til den daglige
driften, og på denne måten, sikrer byggets totale levetid.

Smart planlegging

Rask levering

For å velge rett transportløsning må man ta hensyn til byggets
krav og kalkulere det potensielle trafikkmønsteret. Det er kjernen
i Schindlers planleggingshjelp, å sikre effektiv transport og en
behagelig reise for alle passasjerer.

Med Schindlers store utvalg av heiser og rulletrapper finnes det
transportløsninger for alle typer bygg. Kunder kan stole på
bærekraftig teknologi, fremragende prosjektering og sikre
montasjemetoder. Alltid det perfekte resultat.

Prosjektering:
– Kompetente selgere står til disposisjon med
produktinformasjon
– Trafikkanalyse og kalkyler
– Teknisk avdeling for de byggtekniske tegningene
– Planleggingsunderlag og verktøy for rask sjaktplanlegging,
byggtekniske tegninger og produktvalg.

Teknologi for alle typer bygg og alle typer transportbehov:
– Bolig og kontorbygg
– Høye forretningsbygg og handlesentre
– Sykehus og offentlige bygg
– Høytrafikkerte bygg
– Høyhus
– Cruiseskip
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Effektiv drift

Kontinuerlige
Ko
ntinuerlige forbedringer

Sikker og problemfri drift, samt god tilgjengelighet er alle et
resultat av godt vedlikehold og modernisering. Miljøvennlig og
driftssikker heis gir også en verdiøkning på din investering.

Schindler utvikler stadig nye produkter, setter nye standarder og
øker effektiviteten. Teknologiske milepæler som øker mobiliteten
i det urbane samfunnet. Fremskritt krever innovasjon.

Vedlikeholds-, reparasjons- og moderniseringsporteføljen:
– Globalt nettverk av serviceavdelinger
– Dyktige og sertifiserte teknikere og heismontører
– Serviceløsninger for alle bygningstyper og krav
– Tilgjengelighet og rask levering av reservedeler
– Rask respons fra kundesenterene
– Nettbasert fjernovervåking og feilsøkingsutstyr
– Totalutskifting og diverse «trinn for trinn»
moderniseringsløsninger

Den nyeste utviklingen:
– PORT-Technology – Trafikk, byggkommunikasjon og adgangskontrollsystem som beregner den korteste reiseveien i bygget.
– Schindlers regenerative PF1 miljøvennlige maskin
– Plassbesparende, vekt-optimalisert design
– Fleksible moderniseringsløsninger, fra totalutskiftning til
delvis oppgraderinger
– Eco-mode energibesparende systemer for heiser og
rulletrapper

Schindler 6200
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Når visjon møter disiplin.
Schindlers samarbeider med Solar Impulse.

Schindler er en av hovedsamarbeidspartnerene til Solar Impulse, flyet som uten drifstoff, har som
mål å fly verden rundt, kun drevet med solenergi.
www.schindler.no

Reber Schindler Heis AS,
Postboks 26,
4702 Vennesla,
Tlf.
Telefax

+47 38 15 11 00,
+47 38 15 78 58,

REB.6200.I.NO.10.13

reb.email@no.schindler.com

