
NTD A400C
Kabinhiss för befintliga schakt

Lämplig för offentliga installationer och
boendemiljöer med höga krav
Riktlinjer för tillgänglighet uppfylls med kabinhissen NTD A400C.

Den perfekta kabinhissen för  
byggnader med befintliga schakt
• En kabinhiss för installation i befintligt tegel-, betongschakt

• God komfort med skjutdörrar och auto-run funktion

• Mjuk start- och stoppfunktion och elektrisk nödsänkning som standard

• Integrerat maskinrum, kräver inget extra utrymme

• Speglar kan integreras på hisskorgens vägg

• Kabinen är isolerad för en tystare drift

• Snabb installation, på 3-4 dagar

• Svensk design och kvalitet

• Robust och pålitlig drivenhet tack vare skruv och mutterfunktionen

• Energieffektiv och låga underhållskostnader  

• Tryckknappar med taktila symboler

• Kontrollpanel med nödbelysning  

• Märklast 400 kg, 5 personer

• Lyfthöjd 13 meter, 6 stannplan

• Endast 70 mm grop

NTD
A400C



NTD A400C är en skruvdriven, hiss med kabin 

konstruerad för att lätt kunna monteras i befintliga 

hisschakt. Konstruktionen är praktiskt utformad i de fall 

då tidigare hissinstallationer behöver ersättas. Med 

NTD A400C behöver du inte oroa dig för omfattande 

byggnadsarbete. Gropdjupet är reducerat till 70 mm 

och inget onödigt utrymme för maskinrum krävs.

NTD A400C är en exceptionellt utrymmeseffektiv 

lösning. Kabinen är rymlig, fullt utrustad med 

teleskopdörrar och auto-run kontroller. Kontrollpanelen 

har en våningsvisare i 7“ plattskärm. Hissen har en 

stabil, tyst gång tack vare sin skruvdrift som dessutom 

innebär låga underhållskostnader. 

   Tack vare den smarta konstruktion kan NTD A400C 

i 2 våningar installeras inom 3-4 dagar. 

Säkerheten i första hand

NTDs hisslösningar är kända för hög tillförlitlighet och 
säkerhet. Nödsänkning i händelse av strömavbrott är 
standard och alla gällande säkerhetskrav är uppfyllda. 

Hissarna är utrustade med nödstopp och larmsystem. 

Dörrar AS2 E120

Dagöppningsmått 
mm, (BxH)

900 x 2100 900 x 2100 

Teleskopdörrar x x

Branddörr - x

Std RAL 9016 x x



Märklast 400 kg

Hastighet (m/sek) Max 0.15

Lyfthöjd < 13 m

Min. topphöjd 2700 mm

Schaktgropsdjup 70 mm

Kabinmått (BxDxH) 1100x1400x2200 mm

Ingång samma sida (BxD) 1530x1670 mm

Genomgång (BxD) 1530x1780 mm

Max. antal stannplan 6

Ytfinish hisskorg Stålpanel i vit RAL 9016

Dörr schakt Teleskopdörrar RAL 9016  

Dörr kabin Teleskopdörrar RAL 9016  

Dagöppning (BxH) 900x2100 mm

Ljusridå Mellan kabindörr och landningsdörr

Drivsystem Skruv och mutter

Styrsystem Mikrodatorbaserat Canbus system

Matningsspänning 3x400VAC/3x230VAC 50/60 Hz 16 A

Motoreffekt 4 KW

Manövrering Impulskörning från stannplan/kabin

Apparatskåp Utflyttat

Certifierad enligt EU:s maskindirektiv
2006/42/EG MD 2006/42/EC samt delar av EN 81-41 and EN 
81-70

Tillverkad i Sverige

NTD A400C 

Kabinmått (BxDxH): 1100x1400x2200 
Ingång samma sida (BxD): 1530x1670 
Genomgång (BxD): 1530x1780

Hissens exakta håltagningsmått varierar utifrån 
konfiguration och platsspecifikation. Kontakta 
din lokala återförsäljare för mer information.

Teknisknformation NTD  A400C 

Hissens placering Inomhus



LÅSSYSTEM

Skollås

Hitknapp med knapplås 

Nykellås (istället för hitknapp) 

Kodlås med av/på funktion

 

TELEKOMMUNIKATION

Intercom

GSM module

ALARM

Blixtljus

GOLV

Tillvalsmattor i olika mönster och kulörer 

  

TILLbEhöR TILLbEhöR

TILLbEhöR Och TILLVAL
 
NTD Lifts standardhissar uppfyller de vanligaste önskemålen som finns på marknaden men 
de kan även fås med ett stort utbud av tillbehör och tillval för bästa anpassning till kundens 
önskemål och behov. 

NTD A400C är estetiskt utformad med teleskopdörrar i en rad olika färger som passar alla 
tänkbara inredningsbehov. Sräddarsy kabinhissen, som en del av den övriga interiören. Som 
standard är hissen i vitt utförande - RAL 9016. 
Som tillval kan hissen bl.a utrustas med speglar som omger kontrollpanelen.

KAbIN

Kontrollpanel i rostfritt stål/valfri RAL kulör

Automatisk belysning

Spegel/speglar

 

DöRR

Pulverlackad ram och dörr i valfri RAL kulör 

Brandsäker dörr, E120

Våningsvisare på utsidan  

 

EXTRA FUNKTIONER

Infraröd fjärrkontroll (max 4 plan)

Utflyttad armbågskontakt

Utflyttad hitknapp

Ankomstsignal 

Röstavisering

Brandkörning  

Vägguttag i apparatskåpet 

Vi gör världen tillgängligNTD LIFTS AB
info@ntd.se
www.ntd.se
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