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RT/KH 622.6-37650

keittiökalusteet

522.6 Talo 2000

PRESSALIT CARE -SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
Forssan Säätökaluste Oy

Pressalit Care -säätöjärjestelmää käytetään keittiöissä, joissa on tarvetta
muuttaa työtason tai yläkaappien asemaa esim. käyttäjän vamman tai usean erilaisen käyttäjän takia.
Säätöjärjestelmä voidaan asentaa
niin uusiin kuin vanhoihinkin keittiökalusteisiin.
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TOIMINTA
Keittiökaappien ja työtasojen korkeutta
säädetään sähköisesti työtason etulevyssä olevista painikkeista tai erikseen
vapaana olevasta käsiohjaimesta.
Sähkökäyttöinen nostomekanismi toimii
heikkovirralla (24 V). Käyttöturvallisuuden takia toimitukseen sisältyy turvakatkaisin, joka pysäyttää liikkeen aina esteen kohdatessa.

NOSTOMEKANISMIN MITOITUS
Nostomekanismi valmistetaan tehtaalla
aina mittojen mukaan tapauskohtaisesti,
jolloin keittiössä voidaan vapaasti käyttää myös erikoismittaisia kalusteita.
Myös kulmamalliset keittiöratkaisut voidaan toteuttaa Pressalit Care -nostomekanismin avulla.

Pöytätason korkeusasemaa voidaan muuttaa portaattomasti 300 mm.

Yläkaappien korkeusasemaa voidaan samoin portaattomasti muuttaa korkeussuunnassa 350 mm ja syvyyssuunnassa 150 mm.

RT X73-37650 / RT/KH 622.6-37650

tarviketiedosto

PÖYTÄTASON NOSTOMEKANISMI
Nostomekanismiin kuuluvat kaksi seinään kiinnitettyä teleskooppijalkaa, välikannatin, jossa on vähintään kaksi konsolia,
ja säätökytkin.
Työtaso voidaan varustaa joustavalla vesi- ja viemäriliitännällä
sekä liitännän peittävällä suojalevyllä.
Työtason pituus:
Työtason syvyys
Säätökorkeus:
Suurin kuorma:

600...1200 mm (2 konsolia)
1201...2000 mm (3 konsolia)
2001...2400 mm (4 konsolia)
600...650 mm (riittävä jalkatila)
300 mm
200 kg (tasaisesti jaettuna)
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YLÄKAAPISTON NOSTOMEKANISMI
Nostomekanismiin kuuluvat yksi tai kaksi seinään kiinnitettyä
nostomoottoria, kaksi välikannatinta ja säätökytkin.
Kaappia voidaan liikutella sekä pysty- että syvyyssuunnassa.
Kaapin leveys:
Säätövara:
Suurin kuorma:

400...1200 mm (1 moottori)
1200...2400 mm (2 moottoria)
350 mm, pystysuunnassa
150 mm, syvyyssuunnassa
110 kg / 1 moottori
220 kg / 2 moottoria

Tukikonsoli

Asennuslevy 704 mm korkeammille kaapeille

Viemärin peitelevy

Seinään kiinnitettävät säätöjalat, pituus 600...2400 mm

Turvalista

1- ja 2-moottorinen nostomekanismi

Jalan alumiininen suojakuori
kiinnitetään seinään.

Pöytätason ja kaappien ohjauskytkimet on sijoitettu tason etureunaan.

Kaapin takana käytetään peitelevyä, jos kaapin korkeus
on pienempi kuin 710 mm.

Johdot voidaan kuljettaa kätevästi johtokourussa.

Turvalista pysäyttää tason
liikkeen törmätessään esteeseen.

Ohjausyksikkönä voi olla myös
käsisäädin.

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA
Forssan Säätökaluste Oy
Kaukjärventie 51
30100 FORSSA
Puhelin
(03) 433 5170
Faksi
(03) 433 5172
veijo.makinen@forssansk.fi
www.forssansk.fi

Turvalevy, asennetaan yläkaapiston alle

Kaapin korkeusasemaa ohjataan työtason etureunan kytkimellä.

