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4.3.2 Schuifdeuren bij het bodemstation en de liftkooi 

 Schuifdeuren van de grondkooi resp. van de liftkooi mogen alleen 
geopend kunnen worden wanneer de liftkooi bij het grondstation 
of voor een etagebeveiligingsdeur staat. 
 
Verticale schuifdeur met 
tegengewicht 

 

Openen 
¾ Aan de middelste greeplijst (1) 

de schuifdeur tot aan de aanslag 
naar boven schuiven. 

 
Sluiten 
¾ Aan de onderste greeplijst (2) de 

schuifdeur naar beneden 
trekken, tot hij helemaal gesloten 
is. 
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Verticale schuifdeur met 
laadklep 
 
Openen/sluiten van 
binnen: 
¾ Deur aan de greeplijst 

(2) voorzichtig openen 
of sluiten.  

 
Laadklep beweegt 
automatisch omhoog / 
omlaag. 

  
Openen/sluiten van buiten: 
¾ Schuifdeur aan hendel (3) openen of 

sluiten. 

 
 

 Controle 
Laadklep moet veilig op de bodem van de etage resp. op de 
overgangsplaat van de etagebeveiligingsdeur liggen. 
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4.4 Bediening van de besturingen 

4.4.1 Besturing bij het grondstation 
 
1 = NOODSTOP- toets 
 
Stijgen 
¾ Toets OMHOOG (2) indrukken. 

 
MULTILIFT P12 STANDAARD 
Liftkooi legt de eerste 2,0 m van de grond alleen af, zolang de toets 
OMHOOG (2) wordt ingedrukt. Na het overschrijden van de 2,0 m 
veiligheidshoogte moet de toets OMHOOG (2) worden losgelaten, en de 
liftkooi gaat automatisch verder tot aan de bovenste etage en stopt daar. 
 
MULTILIFT P12 COMFORT 
De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar. 
 
Dalen 
¾ Toets OMLAAG (3) indrukken en loslaten. 
 
MULTILIFT P12 STANDAARD 
De liftkooi daalt direct tot de veiligheidshoogte van ca. 2,0 m. 
Gedurende ong. 3 seconden is een waarschuwingssignaal te horen. 
Gedurende deze tijd is de besturing onderbroken. 
 

 
 

 

 GEVAAR 
Levensgevaar 
Verdrukken door liftkooi. 
De bediener mag de rit pas voortzetten als hij zich ervan heeft 
overtuigd dat de rijbaan naar beneden vrij is. 

 
Na het waarschuwingssignaal kunnen de resterende 2,0 m met 
opnieuw ingedrukt gehouden OMLAAG-toets (3) worden afgelegd 
(dodemansbesturing). 
 
MULTILIFT P12 COMFORT 
De liftkooi beweegt vanuit elke etage naar beneden tot aan het 
grondstation. 
 
Etagestop 
¾ Toets Etagestop (4) even indrukken. 
De liftkooi stopt bij de volgende etage.  
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4.4.2 Besturing bij de etages 
 

Bij de MULTILIFT P12 STANDAARD kan de liftkooi alleen boven de 
eerste 2 m veiligheidshoogte met de besturing aan de etages worden 
bestuurd. 
 

 
1 = NOODSTOP-toets (vergrendelt niet) 
 
 
Stijgen 
¾ Toets OMHOOG (2) indrukken. 
De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste 
etage en stopt daar. 

 

 De MULTILIFT P12 STANDAARD moet met de besturing bij het 
grondstation tot boven de eerste 2 m veiligheidshoogte worden 
gereden. 
 
Dalen 
¾ Toets OMLAAG (3) indrukken en loslaten. 
 
MULTILIFT P12 STANDAARD 
De liftkooi daalt direct tot de veiligheidshoogte van ca. 2,0 m. 
Gedurende ong. 3 seconden is een waarschuwingssignaal te horen. 
De resterende 2,0 m kunnen alleen met de besturing bij het 
grondstation worden afgelegd (dodemansbesturing). 
 
MULTILIFT P12 COMFORT 
De liftkooi beweegt vanuit elke etage naar beneden tot aan het 
grondstation. 
 
Etagestop 
¾ Toets Etagestop (4) even indrukken. 
De liftkooi stopt bij de volgende etage. 
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4.4.4 Liftkooibesturing met etagekeuze (optie) 
 
De liftkooibesturing met etagekeuze kan alleen voor de 
MULTILIFT P12 COMFORT worden besteld. 
 
1 = NOODUIT-toets 
 
Naar etage 1 tot 9 
¾ Door kort een 

bestemmingstoets  voor 
etage 1 tot 9 (2 / 8) in te 
drukken de gewenste halte 
kiezen. 

¾ Starttoets (11) indrukken.  
- De liftkooi beweegt naar 
de gekozen etage en stopt 
daar. 

 
 
Naar etage 10 tot 19 
¾ Door de toets voor etage 10 tot 19 (9) in te drukken en de 

bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (2 / 8) de gewenste halte 
selecteren. 

¾ Starttoets (11) indrukken.  
- De liftkooi beweegt naar de gekozen etage en stopt daar. 

 
Naar etage 20 tot 29 
¾ Door de toets voor etage 20 tot 29 (10) in te drukken en de 

bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (2 / 8) de gewenste halte 
selecteren. 

¾ Starttoets (11) indrukken. 
- De liftkooi beweegt naar de gekozen etage en stopt daar. 

 
Naar het grondstation 
¾ Door de bestemmingstoets voor etage 0 (3) in te drukken het 

grondstation selecteren. 
¾ Starttoets (11) indrukken.  

- De liftkooi beweegt naar het grondstation en stopt daar. 
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