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Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah
Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům

KOMPONENTY FLUITRONIC PRO NOVÉ VÝTAHY

+

ELEktRonický řídící bLok s digitáLní tEchnoLogií ngV A3

AgREgát dRY

MEchAnický  řídící bLok 3010 s VEntiLEM dLV (dooR Lock VALVE)

Snížení instalovaného příkonu až o 35%

Snížení nákladů na el.energii  až o 25%

Přesný dojezd (± 10 mm)

Vysoký komfort jízdy

Rychlost až 1 m/s

Bez nutnosti použít chladič

Jednoduchá montáž

Minimální zásah do změn v rozvaděči ve srovnání s konkurenčním řešením

K dispozici škála: 1 ¼’’- 1 ½’’; od 55 do 600 l/min 

Snížení instalovaného příkonu až o 35%

Snížení  el.energie  až o 25%

Menší množství oleje o ca. 20 litrů

Bez nutnosti použít ohřev oleje (tedy další snížení el.energie)

* Maximálně dosažitelné hodnoty při optimálních podmínkách a v kombinaci s ostatními výrobky GMV ve srovnání s tradičním mechanickým řídícím blokem

Ekologická kapalina
- stupeň biodegradability > 90%
- kapalina na rostlinné bázi
- větší stabilita ve srovnání s minerálním olejem díky vyššímu indexu viskozity

Přesný dojezd na zastávku (± 10 mm)

Kit A3 (retrofit)

K dispozici škála: 1 ¼’’- 1 ½’’ - 2”; od 55 do 600 l/min 
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Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: 
jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům

Kit FlUitRoNic PRo NoVÉ VýtAhy A MoDERNiZAcE

kit A2

Využití šachty: nezabírá žádný venkovní prostor

Min. rozměry šachty díky designu agregátu a rámu kabiny

Nastavení a diagnostika přístupná z vně šachty prostřednictvím 

programovacího zařízení

Nevyžaduje konstrukční výpočty

Nízká hladina hlučnosti

Snadný přístup do prohlubně (servis)

Spodní mechanické blokování kabiny

Set komponentů speciálně navržen pro hydraulické výtahy 2:1 bez 
strojovny podle EN 81.2/A2
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Modernizujte Vaše hydraulické výtahy, budou bezpečnější, 
ekologické a s nižší spotřebou el.energie

KoMPoNENty FlUitRoNic PRo MoDERNiZAcE 

EAsY kit

sERVis REViZE bLoků gMV

kit A3

Agregáty DRy vyžadují menší množstvi
oleje až o 20 l
Bloky NgV a 3010 s DlV poskytují výhody popsané na straně 1
Easy Kit je namontován za pár hodin
Kompatibilní s jakýmkoliv stávajícím rozvaděčem
Ekologická kapalina
- stupeň biodegradability > 90%
- kapalina na rostlinné bázi
- větší stabilita ve srovnání s minerálním olejem
  díky vyššímu indexu viskozity
- eliminuje občanskou a finanční odpovědnost provozovatele
  vůči majiteli domu v případě prosakování oleje do půdy

Kit A3 se skládá z:

Kit A3 je kompatibilní s jakýmkoliv mechanickým řídícím blokem
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Kit A3 je certifikován autorizovanou osobou tÜV

- ventil 
- přípoj
- senzory pro identifikaci nekontrolovaného pohybu kabiny
- dodatečný flexibilní kábel pro zasílání signálů do senzorů

Náhrada starých agregátů agregáty DRy vybavených 
elektronickým řídícím blokem A3 nebo
mechanickým 3010 s DlV

gMV poskytuje servis revize starých bloků gMV s úpravou 
podle přílohy A3 prostřednictvím dodatečného ventilu DlV

Pro modernizaci hydraulického výtahu s mechanickým 
řídícím blokem podle přílohy A3 

Objednávky od

září 2012

Objednat nyní
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Zkompletujte si vlastní lanový výtah gearless belt MRL a
modernizujte lanové výtahy Vašeho servisního parku s 
řešením vyznačujícím se vysokou kvalitou a nízkými náklady
PohoN gEARlESS BElt PRo NoVÉ VýtAhy A PRo MoDERNiZAcE

Pohon umístěn ve 
svislé poloze 

Pohon umístěn v hlavě 
šachty přímo na hlavě 
vodítek 

Pohon umístěn ve
vodorovné poloze

Nový pohon glB M je standardizovaný
bezpřevodový pohon nové generace:

k dispoZici pRo:
Výtahy o nosnosti do 1250 kg a o rychlostí až do 2 m/s
Řešení MRl a se strojovnou

Vysoká kvalita srovnatelná s jinými bezpřevodovými pohony na trhu
Výhodná cena
Snadno dostupné náhradní díly

S třífázovým asynchronním standardním
motorem s vysokou účinností
- standardizovaná a velmi spolehlivá technologie
- odpovídá normě o energetické úspornosti iEc 600034/30 

Bez permanentních magentů 
- nižší náklady než bezpřevodové pohony s permanentními magnety  
  (cena prvku vzácných zemin neodymia, který je jednou ze surovin vyskytujících se v

   permanentních magnetech, stále roste)

- bez špatného vlivu na zdraví lidi
- bez rizika znečištění životního prostředí
- bez nutnosti opakované výměny magnetů
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optimalizuje správní náklady (jedna jediná faktura) a náklady 
na dopravu při koupi celého certifikovaného a
garantovaného výtahu od jednoho dodavatele
VÝTAHY MRL FLUITRONIC A HOME LIFT

gREEn LiFt FLuitRonic
ideální řešení až do 6 zastávek (od 320 kg do 1000 kg)

Nižší náklady až o 30% (ve srovnání s lanovými výtahy)

Všechny přednosti technologie Fluitronic

- žádný olej, ale ekologická kapalina 

- snížení spotřeby el.energie díky elektronickému řídícímu bloku,

  agregátu DRy a  menší nutnost použití chladiče

- vysoká kvalita jízdy díky elektronickému řídícímu bloku

žádný hluk na poslední zastávce

Nízké nebezpečí ohrožení při zemětřesení

Velká přednost také pro projektanty výtahu

- možnost vybudovat jiné šachty než z betonu

- možnost mít sníženou prohlubeň (450 mm) a hlavu šachty (2750 mm)

* Pro dodávky od ledna 2013

hoME LiFtY
odpovídá Směrnici o strojních zařízeních 2006/42/cE

S automatickými dveřmi

Velmi nízká cena

Snadná a rychlá montáž

žádný olej, ale ekologická kapalina

Spotřeba el.energie jako u domácích spotřebičů

K dispozici taky verze MRl*

ZELENÝ
100%

ZELENÝ
100%
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AScENSoRi gEARlESS BElt

VýtAhY gEARLEss bELt
ideální řešení nad 6 zastávek (od 350 kg do 1000 kg)

Se standardním asynchronním motorem

Bez permanentních magnetů, což znamená:

   - nízké náklady (cena neodymia prvku vzácných zemin, suroviny

     vyskytující se v permanentních magnetech, stále rapidně roste)

   - bez  vlivu na zdraví lidi   

   - bez nutnosti opakované výměny magnetů

Standardizovaná a vysoko spolehlivá technologie

optimalizujte správní náklady (pouze jedna faktura) a náklady
na dopravu při koupi celého certifikovaného
výtahu od jednoho dodavatele
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NÁKlADNí VýtAhy A AUtoVýtAhy

nejlepší nákladní výtahy a autovýtahy na trhu:
navrženy pro jakýkoliv  způsob  nakládky/vykládky
se  zárukou maximální stability
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NÁKLADNÍ VÝTAHY A AUTOVÝTAHY

Redukované rozměry šachty díky speciálnímu

rámu a designu pístu nejlepší poměr

plocha kabiny/šachta

Menší množství použitých komponentů zaručuje delší  

životnost a vyšší spolehlivost

Naše nákladní výtahy jsou konstruovány pro

všechny možné případy:

nakládka/vykládka kabiny buď manuálně nebo 

vysokozdvižným vozíkem, včetně možnosti

přítomnosti osoby v kabině

Prahy dveří konstruovány pro vysokozdvižný vozík

Nákladní výtahy až do 12500 kg

Široká škála nákladních výtahů
- VL standard od 3000 do 3500 kg
- Super-VL od 5000 do 10000 kg 

Výhody pístu s přímým pohonem 1:1 ve srovnání

s lanovými hydraulickými 2:1

- vyšší stabilita při nakládce a vykládce díky

  absenci lan (nehrozí prodloužení lan)

- bez zachycovačů, kontaktů

  zachycovačů, lan a kladek
ÚSPORA

NÁKLADŮ
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ŘEŠENí Big SPAcE PRo NÁhRADy StARých ElEKtRicKých VýtAhŮ

big spAcE

Big SPAcE

StÁVAJící VýtAh

Výtah Fluitronic pro náhradu
starých lanových výtahů

Zvětšení rozměrů kabiny až o 30% díky absenci protizávaží

Vyšší nosnost a vyšší kapacita výtahu

Snadnější vstup do kabiny díky širší světlé šířce dveří

a díky automatickým dveřím

Všechny přednosti technologie Fluitronic:

- žádný olej, ale ekologická kapalina

- nižší spotřeba el.energie díky elektronickému řídícímu bloku,

  agregátu DRy a menší potřeba použití chladiče

- vysoká kvalita jízdy díky elektronickému řídícímu bloku NgV

Nízké nebezpečí při zemětřesení 

žádné změny šachty; hmotnost výtahu je přenášena do prohlubně

doporučte svým zákazníkům co nejvíce využít šachty jejich 
starých elektrických výtahů zvětšením kabiny a zvýšením 
nosnosti a kapacity výtahu
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