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Installatie handleiding Lift 03 Type B (opbouw) / CLB

Installatiehandleiding
(montage aan met
bodemplaat)
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Belangrijke vereisten voor het succesvol installeren.

Belangrijk
Lees deze instructies voor het installeren helemaal door.
Let op:
Installatie dient te geschieden door geschoolde vakmensen.
Door ondeugdelijke installatie kan ernstig gevaar en schade ontstaan.
Bij ondeskundige inbouw is het goed functioneren en de veiligheid van het apparaat niet
gewaarborgd.
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Voor u begint
Geachte installateur,
Voor u bevindt zich de CLOSOMAT liftinstallatie type ‹‹CL-B››.
Lees deze instructies zorgvuldig door, vóór u met de uitvoering hiervan begint. Bij twijfel, kunt u
contact opnemen met onze servicedienst! Wij danken u voor uw zorgvuldigheid en vertrouwen
op een prettige samenwerking!

Let op:
• Het voorschriften betreffende DIN-VDE-SEV 0100 deel 701 dienen tijdens
de installatiewerkzaamheden nageleefd te worden.
• Om de stroomvoorziening te onderbreken: stekker uit het stopcontact halen.
• Om kortsluiting te voorkomen: maak geen schroeven los van de motor of
handbediening en verwijder geen afdekplaten.
• Om beschadigingen te voorkomen: installeer de lift op een vlakke bodem.
• Let op dat alle schroeven van het draagframe goed zijn aangedraaid.

Levering:
Controleer aan de hand van de pakbon of alle onderdelen aanwezig zijn.
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Installatie voorschriften
Lift 03 type B (opbouw) CL-B
Montage met bodemplaat

1. De liftinstallatie wordt na ontvangst
uit de verpakking gehaald op de
plaats van bestemming.
2. De kap van de liftinstallatie
demonteren.
3. Onderste bevestiging van de
afdekplaat losschroeven en deze
opzij schuiven, vastzetten met een
pin in de voorgeboorde gaten
onderaan de lift op de onderste
bevestiging en weer borgen.
4. De liftinstallatie tegen de wand
plaatsen en daarna over de afvoer
schuiven. 4 bevestigingspunten op
de wand aftekenen. 2
bevestigingspunten op de bodem
aftekenen en boren. Voor beton Ø
12x160 diep boren.
5. Bevestig de lift op de grond.
Dit geldt voor:
• Beton B-15
• Natuursteen (harde
steensoort)
6. Dicht de grondplaat af met
silikonenkit.

7. De PE- afvoerbuis in de
bouwkundig aangebrachte
steekmof plaatsen en met
drukflens op de grondplaat
vastzetten met schroeven
M8x18 borgen.
8. Sluit de keerklep aan op de ½”
waterleiding
Belangrijk:
De kant van de aansluiting op
de hoekstopkraan moet
loodrecht naar beneden
wijzen.
9. Hoekstopkraan opendraaien en
controleren op lekkage.
10. Steek de stekker in het
stopcontact. De handbediening
in werking stellen en geleiderail
van de liftinstallatie helemaal
naar boven en helemaal naar
beneden laten glijden.
Daarbij nogmaals controleren
of de flexibele slangen van
het water en de
elektriciteitskabels niet klem
komen te zitten.
11. Onderste bevestiging en de kap
weer monteren, tegelijkertijd de
ontvanger uit de kap begeleiden
en zichtbaar op de tegelwand
bevestigen.

Let op:
Let er vooral op dat de elektrische bedrading en de koudwateraanvoerslang
vrij hangen en op geen enkele manier bekneld kunnen raken.
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Maatvoering: Lift 03 type CL-B (opbouw)
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Uitvoering B: montage met bodemplaat
•
•
•
•

Werking d.m.v. infrarood
afstandsbediening “Auf” en “Ab”
Met 2 metaflex flexibele
aanvoerslangen 3/8"
Met harmonica-afvoer en PE-buis
DN80 (Ø90)
Met netsnoer en stekker

Afvoer DN80 (Ø90)
Elektriciteitsaansluiting
Hoekstopkraan ½ " x 10
Gaten voor vloerbevestiging
Ø 12 mm

Technische gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heffen
Max belastbaar gewicht
Tilvermogen
Spanning
Aansluitwaarde
Spanningsbelasting
Voorschriften
Max. gebruik

300 mm
120 kg
14 mm/sec
230V, 50Hz
72 W, 3,0A
24 V DC
IP51
10% 6min./uur
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Wijzigingen voorbehouden

Detailtekening liftinstallatie: Lift 03 type B (opbouw)
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Afvoer DN80 (Ø90)
Elektriciteitsaansluiting
Koudwateraansluiting ½ " x 10
Muurbevestiging (Type A)
Vloerbevestiging (Type B)
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Wijzigingen voorbehouden

Detailtekening wateraansluiting: Lift 03 type B (opbouw)
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Wijzigingen voorbehouden

Installatie afvoer: Douche wc type Lima
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Gebruiksaanwijzing en onderhoudsvoorschriften
Voor liftsysteem type CL-A / type CL-B / type CL-E

Geachte klant
Met deze toiletlift bent u in staat om het toilet 30 cm, van 43 tot 73 cm, traploos in
hoogte te verstellen.
1. Functie
De hoogte-verstelling wordt d.m.v. een infrarood handbediening geregeld
Pijl omhoog: lift gaat naar boven
Pijl omlaag: lift gaat naar beneden
Het maximaal draaggewicht is 120 kg
Het geluidsniveau < 70 dB (A), gemeten volgens DIN EN 31204
Let er op dat bij het laten zakken van het toilet geen voorwerpen onder het
keramiek beklemd kunnen raken.
Kinderen en geestelijk gehandicapten mogen de lift niet zelfstandig bedienen.
2. Onderhoud
De reiniging van de afdekplaat, bestaand uit kunststof en bladstaal, dient met
sanitair reinigingsmiddelen te geschieden. Let met de aanschaf van dit middel
speciaal op het milieu kenmerk.
Gebruik in geen geval schurende, zuurhoudende middelen of schuursponsjes.
Hogedrukreinigers zijn verboden te gebruiken bij het liftsysteem.
De afdekplaat mag alleen door onze technische dienst of andere vakmensen
worden verwijderd.
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