WINDA GEN2 FLEX+

Winda o największych
możliwościach
adaptacyjnych

INNOWACYJNOŚĆ

Takie same wymiary,
większy udźwig
Winda GEN2 FLEX+ to idealne rozwiązanie
dla każdego projektu, zarówno w budynkach
nowych, jak i modernizowanych
DO 50% większy udźwig
Od 3 do 13 pasażerów bez konieczności wykonywania prac budowlanych.
MINIMALNE WYMIARY SZYBU
Możliwość montażu lub wymiany windy w ciasnych miejscach oraz
montaż w szybach, w których wymiary podszybia lub nadszybia są
minimalne.
Specjalna konfiguracja pozwala na uzyskanie dwóch wejść
umieszczonych pod kątem
oraz wykonanie windy panoramicznej.
OSZCZĘDNOŚCI
Maksymalizacja sprawności energetycznej dzięki połączeniu w
standardzie oświetlenia LED, trybu czuwania i technologii odzyskiwania
energii.
ESTETYKA
Możliwość wyboru wersji odpowiadającej stylowi projektu i
zapewniającej jego ponadczasowość. Ponad 400 000 indywidualnych
kombinacji elementów.
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ROZWÓJ

Więcej pasażerów
w tej samej przestrzeni
OD 3 PASAŻERÓW

DO 6 PASAŻERÓW

WINDA STANDARDOWA

WINDA GEN2 FLEX+
Wyeliminowanie
maszynowni

MASZYNOWNIA
1

Sterownik

2

Wciągarka

3

1

Ogranicznik prędkości

2

System
PULSE 24H

3

Prowadnice

Wciągarka
zainstalowana w szybie

Płaskie pasy nośne

Kabina dla
3 pasażerów

Ogranicznik
prędkości

Sterownik

Prowadnice

Prowadnice
z boku (lub tyłu)
Tradycyjne
liny stalowe

Kabina dla 6
pasażerów
Przeciwwaga
z boku

Przeciwwaga
z tyłu

Możliwość wykonania dwóch wejść
umieszczonych pod kątem 90º

Do 50% większy udźwig

Możliwość montażu w szybach z
płytkim podszybiem
Możliwość wykonania windy
panoramicznej
Możliwość montażu w szybach z
niskim nadszybiem
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TECHNOLOGIA

Ciesz się
zaletami
technologii

CISZA
KOMFORT
NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

KOMFORT
Wciągarka jest o 80% mniejsza niż standardowa wciągarka, co pozwala na jej montaż w szybie. Pomieszczenie maszynowni
można wykorzystać w inny sposób, np. jako pomieszczenie na środki czystości, schowek itp.
Tradycyjne liny zastąpiono elastycznymi płaskimi pasami nośnymi, zapewniającymi płynną jazdę kabiny,
zaś napęd o zmiennej częstotliwości gwarantuje, że moment rozpoczęcia jazdy i zatrzymania kabiny będą praktycznie
niezauważalny.
NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Dzięki systemowi Pulse płaskie pasy nośne są nieustannie monitorowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
a ich trwałość jest 3 razy większa niż tradycyjnych lin nośnych.
Windy Gen2 Flex+ charakteryzują się wyjątkową precyzją zatrzymania, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z kabiny i
pozwala na uniknięcie ryzyka potknięcia się lub wywrócenia.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Wciągarka zużywa do 50% mniej energii niż konwencjonalna wciągarka z napędem przekładniowym.
Windy Gen2 Flex+ są wyposażone w napęd regeneracyjny, ReGen Drive. W przypadku konwencjonalnych systemów
windowych energia generowana przez windę jest rozpraszana jako ciepło. System ReGen Drive jest w stanie wykorzystać
tę energię i ponownie wprowadzić ją do sieci elektrycznej budynku, tak by mogła być wykorzystana do zasilania
innych urządzeń elektrycznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Płaskie pasy nośne i wciągarka nie wymagają smarowania, co przyczynia się do ochrony środowiska.

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI BUDYNKU
Zamontowanie windy Gen2 Flex+ zwiększa wartość nieruchomości, sprawiając, że budynek jest bardziej dostępny,
a jego użytkownikom żyje się łatwiej.
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• Proste automatyczne. Zbiorcze w dół. Zbiorczość pełna.
• Do 3 wind w grupie.

• Układ sterowania oparty na mikroprocesorze modułowym,
połączony z zaawansowanym systemem
zmiennoczęstotliwościowym i zmiennonapięciowym.
• Umieszczony w osobnej skrzyni. Opcjonalnie istnieje
możliwość montażu w odległosci do 20 metrów.
• System dwukierunkowej komunikacji i zdalnej interwencji.

CH

GŁĘBOKOŚĆ KABINY (CD)

GŁĘBOKOŚĆ
SZYBU (HD)

OP
OP

HOISTWAY
WIDTH (HW)

SZEROKOŚĆ
SZYBU (HW)

Dwa wejścia 90º
Rama kabiny z boku*

GŁĘBOKOŚĆ
SZYBU (HD)

OP

GŁĘBOKOŚĆ (KABINY (CD)

OP

OP

SZEROKOŚĆ KABINY
(CW)
SZEROKOŚĆ
SZYBU (HW)

SZEROKOŚĆ
SZYBU (HW)

WEJŚCIA
• Jedno lub dwa wejścia (90º lub 180º)
Udźwig roboczy (Kg)

od 225 (Kg) do 1000 (Kg) **

Liczba pasażerów

od 3 do 13 pasażerów
1

Prędkość (w m/s)

Wysokość
nadszybia
przy 1,0 m/s

SZEROKOŚĆ KABINY (CW)

GŁĘBOKOŚĆ (KABINY (CD)

S (PODSZYBIE)

STEROWNIK

SZEROKOŚĆ KABINY (CW)

SZEROKOŚĆ KABINY (CW)

• Półautomatyczne drzwi składane.
• Wyposażone w cyfrowy układ sterowania z bezstopniową
regulacją prędkości, samoczyszczący szczelinowy próg i aluminiową
prowadnicę drzwi z zabezpieczonym układem rolek.
• Wykończenie ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej warstwą
gruntującą, przygotowaną pod wykończenie.

• W pętli zamkniętej, zmiennoczęstotliwościowe.

Jedno wejście
Rama kabiny z boku*

Dwa wejścia 180º
Rama kabiny z boku*

RODZAJE DRZWI
STEROWANIE

Jedno wejście
Rama kabiny z tyłu*

GŁĘBOKOŚĆ
SZYBU (HD)

• Wciągarka bezreduktorowa o konstrukcji zamkniętej,
z silnikiem z magnesami stałymi.
• Płaskie pasy nośne.
Konfiguracja 2:1 z zawieszeniem wspornikowym.

WYSOKOŚĆ KABINY

SPOSOBY DZIAŁANIA

OPH

NAPĘD

WYSOKOŚĆ DRZWI

Adaptacyjność koncepcji pozwala na elastyczny montaż prowadnic i przeciwwagi z boku, po jednej stronie szybu.

K (WYSOKOŚĆ NADSZYBIA)

Przekrój Pionowy

GŁĘBOKOŚĆ KABINY (CD)

Dane techniczne
wind Gen2 Flex+

GŁĘBOKOŚĆ
SZYBU (HD)

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Min. głębokość
Min. głębokość
podszybia dla
podszybia dla
podłogi z marmuru podłogi gumowej

Wysokość
drzwi

Wysokość
kabiny

2000

2100

3300

400

380

2000

2200

3400

400

380

2100

2300

3500

400

380

Wymiary szafki sterownika
wys. 2100 mm
x szer. 330 mm
x gł. 95 mm

Możliwość połączenia minimalnego nadszybia i minimalnego podszybia.
Minimalne podszybie 400/300 mm modele z 1 wejściem; w przypadku innych modeli i mniejszej wysokości nadszybia
skonsultować się z Zardoya Otis.

Wymiary kabiny (mm)
Przeciwwaga na ścianie bocznej

Szerokość

750:1250

Głębokość

790:1500

Wymiary kabiny (mm)
Przeciwwaga na ścianie tylnej

Szerokość

790:1500

Głębokość

750:1250

Maksymalna liczba przystanków

16

Maksymalna wysokość podnoszenia (m)

45

Liczba kabin w grupie

Do 3

Liczba wejść do kabiny

1 lub 2

Zabezpieczenia przeciwwagi
Zasilanie standardowe
Częstotliwość (Hz)
Dokładność zatrzymania (mm)

Opcjonalne
380 - 400 - 415
50 - 60
±3
***Podane wartości dotyczą dźwigu kątowego. W przypadku
dźwigu z jednym wejściem, lub przelotem na wprost
maksymalny udźwig to 630 kg.
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DESIGN

Kolekcje
naturalne i
nowoczesne
Nowe projekty wnętrza kabiny, łączące
wyróżniające się formy, materiały, faktury
i oświetlenie. Dwie różne kolekcje: naturalna i
nowoczesna, każda z trzema poziomami
wykończenia: standardowym, zaawansowanym
i premium.
We wnętrzu kabiny zastosowano pośrednie
oświetlenie LED, zintegrowane w czterech
narożnikach, tworzące wrażenie przestrzeni i
głębi oraz podkreślające fakturę zastosowanych
materiałów.
eView

eView
Nieustanne wysiłki firmy OTIS w dziedzinie
badań i projektowania mające na celu tworzenie
produktów zapewniających bezpieczeństwo i
komfort wind sprawiły, że eView stał się
rzeczywistością.
eView to innowacyjny audiowizualny interkom,
zaprojektowany specjalnie dla wind, unikatowy
produkt na rynku.
Urządzenie zapewnia jednokierunkową
komunikację z działającym 24 godziny na dobę
Centrum Obsługi Otis, oferując pasażerom
poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Dodatkowo, pozwala na wyświetlanie informacji
ogólnych, wiadomości, prognozy pogody,
informacji kulturalnych itp.
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MOD - 5249

Otis to wiodący światowy producent oraz
dostawca usług serwisowych urządzeń
dźwigowych, schodów i chodników
ruchomych.
Firmę założył 165 lat temu wynalazca
pierwszej bezpiecznej windy. Produkty
i usługi Otis dostępne są w 192 krajach.
Serwisujemy około 2 milionów urządzeń na
świecie.
Otis jest częścią United Technologies
Corporation (UTC), jednej z największych
światowych firm w branży budowlanej
i w przemyśle lotniczym.

