
Åhmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat
och hisstyper för nyproduktion eller modernisering.
Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

Ljustak till hisskorgar

rev 2021-10-06/AM

• Beställningsblankett
• Teknisk beskrivning
och montageinstruktion

Tillval
 Dimmer med trampskydd.  Närvarosensor 12V.
 Nödljus   -  Levereras löst, monteras på plats

 Förmonteras. (se övriga tillval)

Material
 Vit aluminium (standard)
 Rostfritt DP20
 Mässing
 Lackerad (NCS-nummer: ______________)

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot Ø = 64mm, 1,5 W, vit, 3000 K, fast ljus.

 Levereras löst, monteras på plats 
 Förmonteras. (se övriga tillval)

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel Ø = 200mm, 15 W, vit, 3000 K.

Material Tillval
   Vit aluminium (standard)    Nödljus   -
   Rostfritt DP20 
   Mässing
  Lackerad   (NCS-nummer:______________)

Ljustak med LED-spot - T48-014

Ljustak med rund LED-panel - T48-019

Sparar energi och underhållskostnader.

Ange hisskorgens 
 invändiga korgmått i mm.

Ko
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Korgbredd 

 Avdrag på mått (10mm/sida)
 Special ______ (mm)

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 3000 K, 120 lm (1100x2100 korg)

Tillval
 Motivbild
 Nödljus   -  Levereras löst, monteras på plats

Material ram
 Vit aluminium (standard)
 Svart aluminium
 Rostfritt

Ljustak med hel LED-panel - T48-017

Övriga tillval / Anpassningar
8-1005 2st Teleskopstötta vid platsmontage
(2st behövs vid enmansmontage)

 Anpassning för runda hörn  Bak
       radie = ______ (mm)  Fram
 Anpassning för dörröppnare i hisskorgstak
 Anpassning för nödlucka i hisskorgstak
 Special. Bifoga eget underlag.
 Förmonterat nödljus:  Vänster  Höger

       Mått från ingång = ________ (mm)

Se även www.ahmans.se/
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