
Schindler 3300
De flexibele standaardoplossing
die vorm en functie samenbrengt.
Onze personenlift voor residentiële
en kantoorgebouwen.
 

Schindler Personenliften
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Basisgegevens
Hefvermogen 400-1.125 kg, 5-15 personen

Hefhoogte Max. 75 m, max. 20 stopplaatsen

Toegangen* Toegang aan één zijde of twee zijden

Deurbreedte* 750 mm, 800 mm, 900 mm
(1.100 mm in Flex-editie )

Deurhoogte* 2.000 mm, 2.100 mm
(2.200 mm, 2.300 mm in Flex-editie)

Kooihoogte 2.139 mm (tot 2.439 mm in stappen
van 100 mm in Flex-editie) 

Aandrijfsysteem Milieuvriendelijke tandwielloze machine, 
frequentiegeregeld, zonder machinekamer
energierecuperatie (optioneel)

Snelheid 1,0 m/s, 1,6 m/s

Interieur Twee stijlen en drie decorlijnen
of Libertà-concept

Flex-editie Uitgebreide kooi- en deurfl exibiliteit
(p.18-19)

Bestemmingsbesturing
(optioneel)

Interface voor PORT-bestemmings-
besturing

* Zie planningsgegevens op pagina 28 voor mogelijke combinaties.

NIEUW
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Essentiële elementen voor 
comfortabele mobiliteit

Solide prestaties 
De Schindler 3300 werd ontworpen om aan De Schindler 3300 werd ontworpen om aan 
Zwitserse precisienormen te voldoen, betrouw-Zwitserse precisienormen te voldoen, betrouw-
baarheid is ingebouwd. Geniet dag in, dag uit baarheid is ingebouwd. Geniet dag in, dag uit 
van een zorgeloze werking.van een zorgeloze werking.

Ruimte-effi ciëntie
Een grotere kooi voor schachten met stan-Een grotere kooi voor schachten met stan-
daardafmetingen. Dankzij het gebruik van daardafmetingen. Dankzij het gebruik van 
kleinere technische componenten kunnen de kleinere technische componenten kunnen de 
kooien ruimer uitgevoerd worden, waardoor kooien ruimer uitgevoerd worden, waardoor 
de gebruikers over meer persoonlijke ruimte de gebruikers over meer persoonlijke ruimte 
beschikken.beschikken.

Groene mobiliteit
Ontworpen met het oog op energie-effi ciëntie Ontworpen met het oog op energie-effi ciëntie 
en milieuvriendelijkheid. Een stillere rit betekent en milieuvriendelijkheid. Een stillere rit betekent 
ook minder geluidshinder.ook minder geluidshinder.

Designkeuze
Kies een interieurstijl van onze kant-en-klare Kies een interieurstijl van onze kant-en-klare 
decorlijnen of creëer uw eigen stijl. In ieder geval decorlijnen of creëer uw eigen stijl. In ieder geval 
sluit het allemaal perfect bij elkaar aan.sluit het allemaal perfect bij elkaar aan.
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Stevige prestaties

Schindlers best verkopende lift sinds 2006 – een echt technologische evolu-
tie. In hoge mate gestandaardiseerd en toch flexibel te installeren. Het sys-
teem werd ontworpen op basis van componenten die gebouwd werden om 
bij elkaar te passen. Het resultaat: een gelijkmatige en stille rit voor personen 
in residentiële en middelgrote commerciële gebouwen.

Nieuwe hoogten

75 meter 
20 stopplaatsen

Volledige capaciteit

tot 1.125 kg
tot 15 passagiers

Gelijkmatige werking

1,0 m / s, 1,6  m / s
Stille en gelijkmatige loop

Gemakkelijke bediening

Automatische evacuatie 
Automatische hernivellering
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Ruimte-effi ciëntie

Minder ruimte voor de componen-
ten, meer plaats voor de gebrui-
kers van de lift. De kooi is in som-
mige gevallen 25 cm breder, maar 
past toch nog altijd in schachten 
met standaardafmetingen.

* Van toepassing op kooien met toegang aan één zijde en snelheid van 1 m/s

Schachtafmetingen
breedte × diepte

Vorige
Personen Capiciteit

Nieuwe
Personen Capaciteit

1.400 × 1.450 mm 4   320 kg + 5 400 kg

1.500 × 1.600 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1.500 × 1.650 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1.600 × 1.600 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1.600 × 1.650 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1.600 × 1.750 mm 8   630 kg + 9 675 kg 

1.650 × 2.450 mm 13 1.000 kg + 15 1.125 kg

1.800 × 1.700 mm 8  630 kg + 10 800 kg

2.000 × 1.700 mm 8  630 kg + 13 1.000 kg

Minder ruimte creëert meer plaats. Dit model werd specifiek ontworpen om 
de technische apparatuur zo weinig mogelijk ruimte te laten innemen. De be-
sturingskast past in de deurlijst op het bordes en de aandrijving wordt recht-
streeks in de schacht geïnstalleerd, waardoor geen machinekamer nodig is. 

Door de toepassing van
Suspension Traction Media
(STM)-techniek kan een kleinere 
tractiediameter van 85 mm ge-
bruikt worden, waardoor een klei-
nere motor ingezet kan worden.
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tot  30%

tot  40%

tot  20x

Groene mobiliteit

Schone aandrijftechnologie 
Dankzij de regeneratieve aandrijftechnologie Power Factor 
One verbruikt de Schindler 3300 tot 30 % minder trans-
portenergie in vergelijking met traditionele technologieën. 
De overtollige energie is “schoon”, waardoor ze naar het 
stroomnet teruggevoerd kan worden zonder dat daarbij 
ten gevolge van harmonische vervorming storingen aan de 
apparatuur veroorzaakt worden.

LED-verlichting 
De LED-verlichting gaat bijzonder lang mee, tot 20 x 
langer dan standaardlampen, en verbruikt minder ener-
gie. Alle plafonds en bedieningspanelen in de Schindler 
3300 zijn standaard met LED-verlichting uitgerust. 

Stand-by-modus
Wanneer hij niet gebruikt wordt, verbruikt de Schindler 3300 
tot 40 % minder energie voor de richtingsomkeerschakelaar, 
de besturing, de verlichting en de ventilatie. De wake-up is 
onmiddellijk.

Zorgen voor morgen begint vandaag. De Schindler 3300 is een lichtgewicht lift, 
waarin geen schadelijke stoffen verwerkt zijn en die ontworpen werd voor een 
dagelijks gebruik met een laag energieverbruik. De werkingsefficiëntie blijft tijdens 
de volledige levensduur constant – en deze lift is bijna 100 % recycleerbaar.

A

B

C

D

E

F

G

Schindler 3300* Energie-efficiënte bediening
Superieure dagelijkse prestaties mogen niet gepaard gaan 
met een hoger energieverbruik. Dat is bij de Schindler 
3300 dan ook niet het geval. Dankzij het lichtgewicht 
systeem, de precisie-engineering en de energiebesparende 
kenmerken behaalde Schindler 3300 een A-classificatie 
voor energie-efficiëntie volgens de VDI4707-1 norm.

* De meet- en waarderingsnorm VDI4707-1 werd opgesteld door de Vereniging 
van Duitse Ingenieurs (VDI). Het gegeven resultaat is voorbeeldig voor een 
Schindler 3300 met een nuttige belasting van 675 kg, een hefhoogte van 17 m, 
een hefsnelheid van 1,0 m/s, verschillende gebruiksopties VDI categorie 1.
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De Schindler 3300 lift weet design en functionaliteit op zo’n manier met elkaar 
te combineren dat de gebruikers zich comfortabel en veilig voelen. Combineer 
de stijl, de kleuren en de opties zo dat ze perfect bij uw gebouw passen. Zorg-
vuldig geselecteerde materialen zorgen voor een betere ‘look and feel’.

Designkeuze

2 stijlen
Kies Round voor een zachte organische look 
of Square voor een modern lineair uitzicht. De 
stijlen komen tot uitdrukking in het design van 
het plafond, de hoeken en de handleuning.

41 kleuren
Van fris en levendig tot warm en uitnodi-
gend: kies de kleur voor wand en vloer uit 
onze drie verschillende decorlijnen.

4 designlijnen
Van fris en levendig tot warm en uitnodigend: 
kies de kleur voor wand en vloer uit onze drie 
verschillende decorlijnen. Als u het kooi-inte-
rieur helemaal aan uw smaak wilt aanpassen, 
beschikt u met ons Libertà-concept over een 
grote vrijheid.
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Een geweldige look komt altijd in stijl
Stijlen voor het kooi-interieur

Maak een statement
Begin met de basisvraag wanneer u een keuze maakt 
voor de sfeer in de kooi: Round of Square? Kies daarna 
de kleuren voor de wanden en de vloer uit onze drie 
decorlijnen, die allemaal van hoogwaardige materialen 
gemaakt zijn. En voeg er daarna nog details aan toe, 
zoals bijpassende bedieningspanelen, spiegels en hand-
leuningen om de stijl helemaal tot leven te brengen. 

Square-stijl
Breng met behulp van een minimalistisch en schoon inte-
rieurdecor moderne functionaliteit tot uitdrukking. Bij de 
Square-interieurstijl wordt gebruik gemaakt van: 
1. Line- of Spot-plafond 
2. Rechte handleuning (optie)
3. Kooi zonder hoeken

Round-stijl
Creëer een zacht en organisch gevoel.
Bij de Round-interieurstijl wordt gebruik gemaakt van: 
1. Bracket- of Curve-plafond 
2. Afgeronde handleuning (optie)
3. Gebogen hoeken
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Santa Cruz

Piccadilly

Esplanade

Libertà

Verlichting
LED Line

Verlichting
LED Spot

Verlichting
LED Curve

Verlichting
LED Bracket

Kleurrijk en veelzijdig

Levendig en verfijnd

Eigentijds en duurzaam

Personaliseer uw lift
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Plafond**
Riga Grijs

Hoeken
Riga Grijs

Plafond
Roestvast staal 
Lugano Matte 
Afwerking

Hoeken
Aluminium 
Gepolijst

Hoeken
Aluminium 
Geanodiseerd

Plinten
Roestvast staal 
Geborsteld

Plinten
Roestvast staal
Linen

Plinten
Roestvast staal 
Gepolijst

Plinten
Aluminium 
Geanodiseerd

Plafond Hoeken Plinten

Santa Cruz
Kleurrijk en veelzijdig

Wanden één kleur / twee kleuren

Gelakt
Riga Grijs

Roestvast staal 
Luzern
Geborsteld

Roestvast staal 
Lausanne 
Linen

Kooideur en 
voorzijde

Laminaat
Catania Licht Grijs*

Laminaat
Mascara Rood

Laminaat
Palermo Purper

Laminaat
Bologna Oranje

Laminaat
Capri Lemon

Laminaat
Tangier Oranje

Laminaat
Suez Grijs

Laminaat
Aswan Geel

Laminaat
Siena Bruin

Laminaat
Cadiz Blauw

Laminaat
Athene Grijs

Laminaat
Granada Metaal Platina

Laminaat
Tahiti Groen

Laminaat
Milaan Grijs

Laminaat
Maribor Metaal Zilver

* Alleen achterwand
** Riga Grijs enkel met Bracket-plafond

De specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. Alle kooien
en opties die in deze brochure afgebeeld worden, zijn alleen als voorbeeld 
gegeven. De getoonde monsters kunnen zowel qua kleur als qua materiaal 
van het origineel afwijken.

Rubber 
gespikkeld
Zwart

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Rubber 
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Vloer
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Santa Cruz
Santa Cruz biedt een verscheidenheid aan vrolijke en vi-
sueel opvallende kleuren, van licht en luchtig tot warm 
en verwelkomend. Kies één kleur voor de volledige kooi 
of varieer de kleur van de achterwand om contrast te 
creëren – een exclusieve optie voor deze lijn. 

Stijl:  Square
Plafond:  Line, roestvast staal, Lugano matte afwerking
Wanden:  Cadiz Blauw
Handleuning: Recht, geborsteld roestvast staal
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Rubber gespikkeld Licht Grijs

De specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. Alle kooien
en opties die in deze brochure afgebeeld worden, zijn alleen als voorbeeld 
gegeven. De getoonde monsters kunnen zowel qua kleur als qua materiaal 
van het origineel afwijken.
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Kunstgraniet
Licht Bruin

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Grijs

Kunstgraniet
Zand

Piccadilly
Levendig en verfijnd 

Laminaat
Petersburg Amber

Laminaat
Leon Zilver

Laminaat
Birmingham Antraciet

Laminaat
Vancouver Hout

Laminaat
Oxford Blauw

Laminaat
Chicago Hout

Laminaat
Toronto Titanium

Laminaat
Kashmir Blauw

Laminaat
Stockholm Grijs

Laminaat
Slavonia Hout

Laminaat
Santorini Wit

Laminaat
Arosa Hout

Rubber 
gespikkeld
Zwart

Voorbereid 
voor door klant
geleverde vloer

Rubber 
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Wanden één kleur

Vloer

* Riga Grijs enkel met Bracket-plafond

Gelakt
Riga Grijs

Roestvast staal
Luzern
Geborsteld

Roestvast staal
Lausanne 
Linen

Kooideur
en voorzijde

Plafond*
Riga Grijs

Hoeken
Riga Grijs

Plafond
Roestvast staal
Lugano Matte 
Afwerking

Hoeken
Aluminium 
Gepolijst

Hoeken
Aluminium 
Geanodiseerd

Plinten
Roestvast staal 
Geborsteld

Plinten
Roestvast staal 
Linen

Plinten
Roestvast staal 
Gepolijst

Plinten
Aluminium 
Geanodiseerd

Plafond Hoeken Plinten
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Piccadilly
De combinaties van deze lijn van Noord-Europese 
herfstachtige tinten en naturalistische houtlaminaten 
zijn perfect geschikt voor professionele omgevingen 
en stralen dagelijkse verfijning uit. De kleurlaminaten 
creëren een glanzend effect en bezorgen de kooi 
een stijlvolle ‘look and feel’, terwijl de houtlaminaten 
harmonie en modernisme tot uitdrukking brengen.

Stijl:  Square
Plafond:  Spot, roestvast staal, Lugano matte afwerking 
Wanden:  Santorini Wit 
Handleuning: Recht, geborsteld roestvast staal 
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Rubber gespikkeld Antraciet
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Kunstgraniet
Licht Bruin

Esplanade
Eigentijds en duurzaam

Roestvast staal
Luzern Geborsteld

Roestvast staal
Lugano Matte Afwerking

Roestvast staal
Geneva Dama

Roestvast staal
Zürich Donker Geborsteld

Roestvast staal
Lausanne Linen

Roestvast staal
Doha Goud

Wanden één kleur

* Riga Grijs enkel met Bracket-plafond

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Grijs

Kunstgraniet
Zand

Rubber 
gespikkeld
Zwart

Rubber 
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Vloer

Gelakt
Riga Grijs

Roestvast staal
Luzern
Geborsteld

Roestvast staal
Lausanne 
Linen

Kooideur
en voorzijde

Voorbereid 
voor door klant
geleverde vloer

Plafond*
Riga Grey

Hoeken
Riga Grijs

Plafond
Roestvast staal
Lugano Matte 
Afwerking

Hoeken
Aluminium 
Gepolijst

Hoeken
Aluminium 
Geanodiseerd

Plinten
Roestvast staal 
Geborsteld

Plinten
Roestvast staal 
Linen

Plinten
Roestvast staal 
Gepolijst

Plinten
Aluminium 
Geanodiseerd

Plafond Hoeken Plinten
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Esplanade
Fascinerend roestvast staal geeft de Esplanade-lijn een 
aparte look. Er zijn zes verschillende types roestvast staal 
verkrijgbaar, van helder geborsteld tot goudkleurig, met 
of zonder patronen. Alle types zijn discreet modern en 
bescheiden. 

Stijl:  Square
Plafond:  Line, roestvast staal, Lugano matte afwerking
Wanden:  Roestvast staal, Zürich donker geborsteld
Handleuning: Recht, geborsteld aluminium
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Kunstgraniet Grijs
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Libertà – Personaliseer uw lift

Wilt u in de stoel van de designdirecteur 
plaatsnemen?
Met het Libertà-concept beschikt u over de mogelijk-
heid om uw eigen kooi te creëren. Kies het plafond, 
voeg er eender welke kleur van onze 3 verschillende 
decorlijnen aan toe en kies uw opties.

Spiegel 
Volledige of halve hoogte & plaatsing

Plafonds
Round of square

Handleuningen
Recht, recht met gebogen uiteinden of 
gebogen & plaatsing

Glazen achterwand
Volledige of halve hoogte
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Wand
Laminaat Mascara Rood

Wanden
33 Kleuren

Vloer
Kunstgraniet Grijs

Vloeren
8 Kleuren

Kooideur & voorzijde
Lausanne Linen

Kooideur &
Voorzijde
3 Afwerkingen

Plinten
Aluminium Geanodiseerd

Plinten
4 Afwerkingen

Hoeken
3 Afwerkingen

Hoek
Riga Grijs

Verlichting
4 Stijlen

Verlichting
Spot

Handleuning recht
Roestvast staal Geborsteld

Leuningen
3 Vormen
3 Afwerkingen

Achterwand
Staal Geborsteld 
Doha Goud

Achterwand
Glas

Plafonds
2 Afwerkingen

Plafond
Roestvast staal Lugano 
Mat



18 Schindler 3300

Nieuw
Flex-editie
Uitstekende flexibiliteit: de Schindler 3300 biedt u de grootste flexibiliteit qua 
kooi- en schachtafmetingen. Met deze optie past de lift zich op de millimeter 
nauwkeurig aan uw gebouw aan. 

Flexibele deurafmetingen
Dankzij het fl exibel deursysteem kan de positie van de deur 
op de millimeter nauwkeurig geplaatst worden. De deur-
breedte is instelbaar in stappen van 50 mm en biedt een 
hoogte tussen 2.000 mm en 2.300 mm. Variabele deuro-
peningsmechanismen zoals de telescopisch opengaande 
deur (T2) en de centraal opengaande deuren (C2, C4) 
staan ter beschikking. Kies tussen toegang aan één zijde of 
toegang aan twee zijden.

Flexibele kooiafmetingen
Het concept van de Schindler 3300 creëert meer ruimte 
voor uw passagiers – zelfs in kleine schachten. De kooiaf-
metingen zijn instelbaar in stappen van 10 mm – om 
een optimale benutting van de ruimte te garanderen. De 
kooibreedte varieert van 760 mm tot 1.600 mm en de 
kooidiepte van 900 mm tot 2.100 mm. De kooihoogte kan 
tot 2.400 mm verhoogd worden. Deze fl exibiliteit maakt 
de Schindler 3300 tot uw keuze om te beantwoorden aan 
de vereisten van uw gebouw.

Flexibele kooi Flexibele deuren
tot

tot 2.100 mm
in stappen van 10 mm

2.400 mmin stappenvan 100 mm

tot 1.600 mm

in stappen van 10 mm

Positie

van de cabinedeur

in stappen van 1 mm

 
600 mm

tot 1.100 mm

Tot 2.300 mm
in stappen van
100 mm

C4

T2

C2
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De nieuwe flex-editie is ontworpen om te beant-
woorden aan uw commerciële vereisten
Hogere deuren en kooien met bredere toegangen werden 
geïntroduceerd om te passen in hoge inkomhallen en de 
commerciële ‘look and feel’ van uw gebouw aan te vullen. 
Het interieurdesign is volledig aanpasbaar om in uw liftkooi 
een superieure klantervaring te kunnen creëren.

Hogere deuren – tot 2.300 mm
Bredere deuren – 600 mm tot 1.100 mm

Hogere kooien – tot 2.400 mm

Extra gewicht toegestaan voor lokale 
bekleding  – tot 300 kg

Dikkere kooivloeren  – tot 40 mm

Langere kooibedieningspanelen – 
Volledige kooihoogte
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Bedieningspanelen
Onze slanke en slijtvaste combinatie van roestvast staal 
en glas is voorzien van mechanische drukknoppen. De lijn 
bestaat uit kooibedieningspanelen en bedieningspanelen op 
het bordes als standaardelementen. Voor duidelijke naviga-
tie in heel uw gebouw kunnen indicatoren en naamplaten 
geleverd worden.

Toetsenbord
Het toetsenbord heeft een conventionele indeling. Elke ver-
dieping wordt afzonderlijk vermeld, wat ideaal is voor lage 
gebouwen. De knoppen zijn in één, twee of drie kolommen 
opgesteld, afhankelijk van het aantal verdiepingen.

Horizontaal kooibedieningspaneel
500 × 192 mm

Roestvast stalen paneellijn, 
geïntegreerde sleutelschakelaar

Roestvast stalen paneellijn
Kenmerken en opties
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7   8   

6   

1   

9   

3   2   4   

5   
Kooibedieningspaneel

1 Naamplaat
88 × 333 mm

2 Kooibedieningspaneel
197 × 1.052 mm

3 Kooibedieningspaneel
met geïntegreerde sleutelschakelaar 
197 × 1.052 mm

4 Kooibedieningspaneel
met sleutelschakelaar
197 × 1.176 mm 

5 Kooibedieningspaneel over de 
volledige hoogte
197 × 2.031 mm

Panelen op het bordes

6 Indicatiepaneel op het bordes
65 × 290 mm

7 Bedieningspaneel op het bordes
65 × 160 mm

8 Bedieningspaneel op het bordes
met sleutelschakelaar
65 × 225 mm

Sleutelschakelaar

9 Indeling voor panelen
met mechanische drukknoppen
197 × 136 mm
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Glazen paneellijn
Kenmerken en opties

Bedieningspanelen
Onze stijlvolle en moderne glazen paneellijn is voorzien 
van een aanraakgevoelig toetsenbord. De lijn bestaat uit 
kooibedieningspanelen en bedieningspanelen op het bordes 
als standaardelementen. Voor duidelijke navigatie in heel 
uw gebouw kunnen indicatoren en naamplaten geleverd 
worden. 

Toetsenborden
Onze kooibedieningspanelen van glas zijn verkrijgbaar met 
twee versies voor het toetsenbord. Een versie met 10 cijfers 
waarmee gebruikers (net als bij een telefoontoestel) de 
gewenste verdieping kunnen invoeren; en een conventio-
nele versie waarop iedere verdieping vermeld wordt (best 
geschikt voor lage gebouwen). De knoppen zijn in drie 
kolommen opgesteld. 
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1   2     3   

6  5  4  

Sleutelschakelaar

7 Indeling voor panelen met 
aanraakgevoelige knoppen 
210 × 120 mm

7   

Kooibedieningspaneel

1 Kooibedieningspaneel 
(10 cijfers)
210 × 1.051 mm

2 Kooibedieningspaneel
(conventioneel toetsenbord)
210 × 1.051 mm

3 Naamplaat
82 × 1.051 mm

Panelen op het bordes

4 Bedieningspaneel op het bordes
65 × 160 mm

5 Bedieningspaneel op het bordes
Met sleutelschakelaar
65 x 225 mm

6 Indicatiepaneel op het bordes
65 × 290 mm
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Montage-opties
Positie en installatietype

Inbouwmontage
Voor een moderne,
minimalistische look

Opbouwmontage
Voor klassieke
designs

Voor bordesbedieningspanelen       en indicatoren 3

in de deurlijst of wand
2

Voor kooibedieningspanelen 1

op de kooiwand
Voor bordesbedieningspanelen     en indicatoren  3

op de deurlijst of de wand

2

1

3

2
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Prestaties

Werking in groep tot drie liften ▲

Toegang aan één zijde ■

Toegang aan twee zijden ▲

Selectieve deuropening ▲

Vooraf openen van de deuren ▲

Verlengde openingstijd van de deur (instelbaar) ■

Telescopisch opengaande deuren (T2) ■

Centraal opengaande deuren (C2, C4) ▲

Detectie en weergave van overbelasting in de kooi ■

Tweerichtingscommunicatie met hulpcentrum (Telealarm) ■

Embedded Tele Monitoring Alarm (ETMA) ■

Automatische hernivellering van de kooi ■

Automatische terugkeer van de kooi naar de benedenverdieping ▲

Manuele evacuatie naar de dichtstbijzijnde verdieping ■

Automatische evacuatie naar de dichtstbijzijnde verdieping ▲

Gecertifi ceerde schachtputladder ■

Gateway voor draadloze communicatie ▲

Bewaking en diagnose op afstand ▲

Automatische non-stop-bediening ▲

Kooiventilator ▲

Aansturing van de bordesverlichting ▲

Interface voor gebouwmanagement ▲

Veiligheidssysteem op tegengewicht voor 1 m/s ▲

Besturing geïntegreerd in de deurlijst (LDU) ■

Design

Round interieurstijl ■

Square interieurstijl ▲

Plafonds met LED-verlichting ■

Santa Cruz decorlijn ■

Piccadilly en Esplanade decorlijnen ▲

Libertà-concept: fl exibel interieurdesign ▲

Flex-concept: fl exibele instelling van de kooi in stappen van 10 mm en 
van de deur in stappen van 50 mm, fl exibele plaatsing van de deur ●

Kooihoogte tot 2.400 mm ●

Deurhoogte tot 2.300 mm ●

Voorbereid voor door de klant geleverde vloer 13 mm ■

Voorbereid voor door de klant geleverde vloer 40 mm ●

Voorbereid voor door de klant geleverde wanden en/of plafond ●

Extra gewicht toegestaan voor lokale bekleding ●

Spiegel over de volledige kooihoogte, 600 mm breed ■

Spiegel over de halve kooihoogte, 600 mm of 900 mm breed ■

Naamplaat voor glazen COP ▲

Naamplaat voor roestvaststalen COP ▲

Bedienings- of indicatiepaneel op het bordes, opgebouwd of ingewerkt
in de deurlijst of wand ■

Ronde handleuning aluminium Riga Grijs, gepolijst of geborsteld ■

Rechte handleuning roestvast staal Riga Grijs, gepolijst of geborsteld ▲

Rechte handleuning met gebogen uiteinden roestvast staal Riga Grijs, 
gepolijst of geborsteld

▲

Plinten, rond, geanodiseerd aluminium ■

Plinten, recht, roestvast staal geborsteld, gepolijst, Linen of
geanodiseerd aluminium

▲

Kooideur Riga Grijs ■

Kooideur roestvast staal geborsteld of Linen ▲

Bordesdeur roestwerend behandeld (RAL 7032) ■

Bordesdeur roestvast staal, Luzern geborsteld ▲

Bordesdeur roestvast staal, Lausanne Linen ▲

Bordes- en kooideur in glas (kooibreedte 1.800 mm) ▲

Glazen achterwand: halve hoogte ▲

Glazen achterwand: volledige hoogte ▲

Variante schachtkophoogte, TSD ▲

Toegankelijkheid

Besturingsopties

Collectieve pick-up (PI) ■

Collectief dalen (KA) ■

Collectief-selectief (KS) ▲

Kooibedieningspanelen (COP)

Glas, aanraakgevoelig, toetsenbord met 10 knoppen (0-9) ■

Glas, aanraakgevoelig, conventionele toetsenbordindeling met vermelding 
van de verdiepingen (-3 tot 23)

■

Roestvast staal, mechanische drukknoppen, conventionele toetsenbord-
indeling tot 23 verdiepingen (-3 tot 20)

▲

COP over de volledige hoogte met mechanische drukknoppen ▲

Horizontaal COP met mechanische drukkoppen ▲

Tweede, verticaal COP tegenover het hoofdbedieningspaneel ▲

Brailleschrift op alle COP-types ▲

Deur open/dicht- en alarmknop ■

Positie-indicator ■

Visuele weergave bestemmingsverdieping voor KS ■

Visuele richtingsaanduiding (pijl) ■

Visuele aanduiding bestemmingsverdieping (nummer) voor KS ■

Gesproken aankondiging verdieping ▲

Sleutelschakelaar ▲

Noodverlichting kooi ■

Inductielus voor hoorapparaten ▲

Bedieningspanelen op het bordes

Glas, aanraakgevoelig ■

Roestvast staal, mechanische drukknop ▲

Visuele oproepaanvaarding ■

Hoorbare oproepaanvaarding ■

Visuele richtingsaanduiding (pijlen) ▲

Visuele aanduiding van de positie van de kooi (nummer) ▲

Sleutelschakelaar ▲

Gemonteerd op de deurlijst ■

Gemonteerd op de wand ▲

Lichtgordijnbeveiliging op de deuren (36 bundels) ■

EN 81-70 kit, EN 81-73 kit ▲

Veiligheid

Noodstroombedrijf ▲

Reservering en beperkte toegang tot verdiepingen:

   via sleutelschakelaar ▲

   via pincode (glazen COP met toetsenbord met 10 knoppen) ▲

Kooi call-by-key voor parkeerverdiepingen ▲

Automatische terugkeer van parkeerverdiepingen naar benedenverdieping ▲

Penthouse: pick-upbesturing voor bezoekers ▲

Brandweerbesturing BR1 (EN 81-73) met interface naar brandbeveiligingssysteem ▲

Claxon in kooi of schacht ■

Groen

Regeneratieve PF 1 aandrijving ▲

Automatische kooilichtschakelaar (aan/uit) ■

Energiebesparende LED-verlichting ■

Halogeenvrije kabels, vrij van VOS (vluchtige organische stoffen) ▲

Smeringvrije tandwielloze aandrijving ■

Geselecteerde kenmerken en opties

■ Standaard   ▲ Optie   ● Flex
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Plafond Line, roestvast staal Lugano matte afwerking
Round stijl: Plafond Bracket, kunststof, Riga Grijs
Libertà-concept: Plafond Bracket, roestvast staal, Lugano matte afwerking

Plafond Spot, roestvast staal Lugano matte afwerking Plafond Curve, roestvast staal Lugano matte afwerking 

Glazen achterwandGlazen deuren
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Hoek, aluminium gepolijst

Hoek, aluminium geanodiseerd

Sleutelschakelaar voor glazen kooibedieningspaneel

Handleuning recht, roestvast staal gepolijst

Handleuning afgerond, aluminium Riga Grijs

Plinten recht, roestvast staal geborsteld

Plinten rond, geanodiseerd aluminium

Handleuning recht met gebogen uiteinden,
roestvast staal geborsteld

Suspension Traction Media
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Liftkooi Deuren Schacht

GQ
kg

Personen VKN
m/s

HQ
m

ZE Toegang BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK(1)

mm
HSK(2)

mm

400 5 1,0 45 15 1 1.000 1.100 2.139 T2 750 2.000 1.400 1.450 _ 1.060 3.400 2.900

535 7 1,0 45 15 1, 2 1.050 1.250 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.500 1.600 1.800 1.060 3.400 2.900

1.300 1.650 1.850

1,6 66 20 1, 2 1.050 1.250 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.500 1.600 1.800 1.250 3.600 –

1.300 1.650 1.850

625 8 1,0 45 15 1, 2 1.200 1.250 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.600 1.600 1.800 1.060 3.400 2.900

1.300 1.650 1.850

1,6 66 20 1, 2 1.200 1.250 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.600 1.600 1.800 1.250 3.600 –

1.300 1.650 1.850

675 9 1,0 45 15 1, 2 1.200 1.400 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.600 1.750 1.950 1.060 3.400 2.900

900 2.000/2.100 3.400 2.900

C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

900 2.000/2.100 2.000

1,6 66 20 1, 2 1.200 1.400 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.600 1.750 1.950 1.250 3.600 –

900 2.000/2.100

C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.250 3.600 –

900 2.000/2.100 2.000

800 10 1,0 45 15 1, 2 1.400 1.400 2.139 C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

900 2.000

1,6 75 20 1, 2 1.400 1.400 2.139 C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.250 3.850 –

900 2.000

900 11 1,0 45 15 1, 2 1.400 1.500 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.800 1.900 1.060 3.400 2.900

1,6 75 20 1, 2 1.400 1.500 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.800 1.900 1.250 3.850 –

1.000 13 1,0 45 15 1, 2 1.600 1.400 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

1,6 75 20 1, 2 1.600 1.400 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.700 1.800 1.250 3.850 –

1.125 15 1,0 45 15 1, 2 1.200 2.100 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.650 2.450 2.650 1.060 3.400 2.900

1,6 60 20 1, 2 1.200 2.100 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.650 2.450 2.650 1.250 3.600 –

GQ  Hefvermogen
VKN  Snelheid
HQ  Hefhoogte
ZE  Stopplaatsen
HE  Verdiepingsafstand

BK  Kooibreedte
TK  Kooidiepte
HK  Kooihoogte

T2  Telescopische deur,                   
             tweedelig
C2  Centraal openende deur, 
             tweedelig

BT  Deurbreedte
HT  Deurhoogte

BS  Schachtbreedte
TS(1)  Schachtdiepte 1 toegang
TS(2)  Schachtdiepte 2 toegangen

HSG  Schachtputdiepte
HSK(1)  Eindeloophoogte vereist voor 
             veiligheidssysteem 
             op tegengewicht HSK min. + 70 mm
HSK(2)  Optioneel: Temporary Safety Device (TSD) 

Planningsgegevens

Voor vanginrichting op het tegengewicht dient HSK+70 mm voorzien te worden. 
De verdiepingsafstand (HE) bedraagt:
min. 2.400 mm voor deurhoogte 2.000 mm / min. 2.500 mm voor deurhoogte 2.100 mm 
HE voor installaties met twee stopplaatsen bedraagt min. 2.600 mm voor deurhoogtes 2.000 mm en 2.100 mm.
De korte verdiepingsafstand (HE min.) voor tegenover elkaar liggende toegangen bedraagt 300 mm.
EG Master Building Certificate conform de Richtlijn voor liften 95/16/EG.

*  Neem contact op 
met uw adviseur van 
Schindler voor een 
flexibele kooioptie.

Specificaties Schindler 3300*

Tractielift zonder machinekamer met frequentiegestuurde aandrijving Hefvermogen van 400-1125 kg, hetzij 5-15 passagiers

Vanaf

1 september 2017

moeten alle geïnstalleerde 

liften voldoen aan EN 81-20.

Gelieve ons te contacteren 

voor verdere vragen.
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min 50 m
m

min 50 m
m

Hoogte- en bovenaanzicht

Gecertifi ceerde
hijshaak of hijslus

Toegang aan één zijde Toegang aan twee zijden 

2

Montage deurkader

BT

BK

BS
T
K

T
S

BT

BK

BS

T
K

T
S

Schachtbreed frontafwerking

max 20 mm

max 20 mm



30 Schindler 3300

Schindler 3300 met TSD-veiligheidsfunctie
Zonder dakopbouw, minder kosten,
meer mogelijkheden.

TSD staat voor ‘Temporary Safety Device’. Een lift met TSD zorgt bij onderhoud of inspectie bovenop een permanente veiligheids-
ruimte ook voor een veilige sta- of werkruimte. Bij het manueel openen van een bordesdeur (door de technieker) wordt de lift auto-
matisch uit bedrijf genomen. Dit zorgt ervoor dat de technieker het kooidak veilig kan betreden. Zelfs wanneer het TSD-mechanisme 
nog niet geactiveerd is, is er al sprake van een permanent aanwezig veiligheidsvolume, in combinatie met een geheel vlak en obsta-
kelvrij kooidak. Bij het activeren van het TSD-mechanisme op het kooidakplatform ontstaat boven de liftcabine bovendien een vrije 
sta- of werkruimte die 1,80 meter bedraagt. Hierdoor wordt een uitbouw om de vereiste uitloophoogte te garanderen overbodig.

Een gebouw zonder dakopbouw oogt niet enkel esthetischer, het is zonder meer dé intelligente oplossing. De kosten voor de 
uitvoering van de dakafwerking liggen gevoelig lager terwijl een potentieel pijnpunt in de opbouw van het dak komt te vervallen. 
Externe aansluitingswerkzaamheden worden overbodig, isolatie en dakbedekking dienen niet doorbroken te worden. Het effen 
dakoppervlak kan hierdoor efficiënt benut worden: voor bv. een intensief groendak of een dakdeel voorzien van zonnepanelen.

De Schindler 3300 is verkrijgbaar zonder dakopbouw en machinekamer en beperkt zich als intelligente oplossing bovendien niet 
enkel tot platte daken. Ook bij hellende daken is de Schindler 3300 de maatstaf om de bovenste verdieping van uw gebouw te 
bereiken zonder de door het dak bepaalde grens te moeten overschrijden.
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Schindler Digital Plan
De snelle en directe manier om uw
lift(en) te configureren en te integreren 
in uw plannen.

Schindler Digital Plan
https://digitalplan.schindler.com 

Schindler Digital Plan is een ontwerpportaal waar u toegang heeft tot de meest relevante Schindler product-en 
ontwerpgegevens om u bij het ontwerpproces bij te staan. U geeft de kernspecificaties van uw project in en 
Schindler Digital Plan wijst u haar productaanbevelingen en alternatieven voor uw ontwerp aan.

In slechts enkele clicks, wordt u niet enkel de meest geschikte oplossing aanbevolen, u ontvangt bovendien 
uitgebreide productspecificaties en zelfs een gedetailleerde aanzichttekening. 
Desgewenst, kunt u deze planningsgegevens eenvoudigweg downloaden in DWG of PDF-formaat en rechtstreeks 
in uw ontwerp importeren. Schindler Digital Plan is steeds up to date, zo kunt u in alle vertrouwen ontwerpen. 
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Schindler is een hoofdpartner van Solar Impulse, het vliegtuig zonder brandstof dat een reis rond 
de wereld maakte op enkel zonne-energie.

Als visie en discipline verenigd worden. 
Schindler is partner van Solar Impulse.

Vind meer informatie over de
producten van Schindler.

Scan gewoon de code met uw gsm met behulp
van de gratis QR codescannersoftware. 
Deze is vooraf geïnstalleerd op uw telefoon of
kan gratis gedownload worden.

Schindler N.V.
Westpoort 62
B-2070 Zwijndrecht

Tel. +32 (0)3 820 97 50
Fax +32 (0)3 231 74 15

info.bru.north@bnl.schindler.com

www.schindler.be

Schindler N.V.
Bronstraat 15
B-1060 Brussel

Tel. +32 (0)2 535 82 11  
Fax. +32 (0)2 535 82 82

info.bru@be.schindler.com

www.schindler.be

Deze publicatie is alleen bedoeld ter algemene informatie. We 
behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en 
de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in 
deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete 
garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een 
specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product 
of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van 
een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze 
publicatie vervat zijn. Verschillen tussen gedrukte en werkelijke kleuren 
zijn mogelijk.

Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven  
Tel: +32 16 89 13 89
www.bringme.com


