Šikmá schodisková sedačka Minivator 1000
Prepravné zariadenie pre sediace osoby s dráhou s konštantným sklonom i smerom.
Zostava: Minivator 1000

– zodpovedá európskej smernici 73/23 o nízkom napätí

– zodpovedá európskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite
– zodpovedá európskej smernici 98/37 o strojných zariadeniach
(autocertifikácia)
Verzia: Ľavostranná alebo pravostranná (podľa toho, či je vodiaca
koľajnica umiestnená na ľavej alebo pravej strane schodiska pri
pohľade zdola).
Elektrický prívod sa nachádza v spodnej alebo v hornej stanici.
Inštalácia je možná v interiéroch aj v exteriéroch (verzia Outdoor).
Farebné prevedenie: Plošina je biela RAL 9002 - sedadlo je
červené (pri verzii OUTDOOR je sedadlo šedé). Vodiaca koľajnica má
farbu prírodného anodizovaného hliníka.
Sklon: Od 21° do 56°
Vodiaca koľajnica je z lisovaného hliníka a je položená na
schodoch. Na požiadanie je možné dodať koľajnicu s ručne alebo
motoricky (motorické sklápanie nie je možné pri verzii OUTDOOR)
sklopiteľnou spodnou časťou.
Šírka schodiska musí byť minimálne 725 mm.
Priestor pre dojazd: Od 45° sklonu, 700 mm.
Priestor vodiacej koľajnice na schodisku: 145 mm od steny, 170 mm od steny k okraju
kotviacej dosky.
Priestor vodiacej koľajnice v spodnej časti: 367 mm v 45°
Priestor vodiacej koľajnice v hornej časti: 87 mm v 45°
Priestor uzavretého zariadenia: 375 mm od steny až k
vonkajšiemu okraju uzavretého zariadenia.
Vzdialenosť medzi zariadením a dolnou časťou stanice: 90
mm v 45°
Uchytenie koľajnice je prevedené k paralelným schodom (na
požiadanie do steny), pomocou rozťahovacích hmoždiniek.
Napájacie napätie: 24V DC vedených z batérií umiestnených
na nosnej časti zariadenia. Batérie sa automaticky dobíjajú zo
elektrickej siete prostredníctvom dvoch kontaktov, ktoré sa
nachádzajú v dolnej a hornej stanici.
Rýchlosť: 7 m/min.
Nosnosť: 137 kg. (Na požiadanie aj rozšírená nosnosť 160 kg)

Ovládanie funguje na báze neprerušovaného tlačenia tlačidiel s
ochranou proti náhodnému spusteniu.
Ovládacie tlačidlá (pre pravú ruku) a bezpečnostné STOPtlačidlo sa nachádzajú na nosnej časti zariadenia. Na požiadanie
dodávame tiež schodiskové ovládače, ktoré umožňujú odosielanie a
privolanie zariadenia. Ovládanie na zariadení i schodiskové
ovládače sú vybavené vyberateľným kľúčom.
Na požiadanie je možné dodať ovládanie pre ľavú ruku.
Pohon: Pomocou ozubeného kolesa a reťaze prostredníctvom
prevodovky.
Motor: 0,1 kW
Opierka na nohy má rozmery 320 x 300 mm a je ručne (na požiadanie
motoricky) sklopiteľná. Je vybavená bezpečnostnými systémami proti
priškripnutiu, pritlačeniu alebo zachyteniu predmetov.
Opierky na ruky sú dve a sú sklopiteľné.
Sedadlo je sklápacie, výškovo nastaviteľné a v hornej stanici je možné otočiť ho o max. 90.
Sedadlo má rozmery 430 x 530 mm, je polstrované a potiahnuté látkou červenej farby (na požiadanie
v modrej koženke alebo v slonovine).
Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti ho uvedie obmedzovač
rýchlosti. Zásah zachytávača spôsobí vypnutie elektrického obvodu.
Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé
napätie
v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, bezpečnostné STOP- tlačidlo na
sedačke, bezpečnostné mikrospínače dojazdu a extradojazdu.
Bezpečnosť počas jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, pritlačeniu a
zachyteniu predmetov. Tieto systémy sú uvedené do činnosti bezpečnostnými mikrospínačmi.
Stav pri dodávke: Zariadenie sa dodáva v týchto súčastiach k zostaveniu – vodiaca koľajnica,
motor, nosná časť zariadenia a sedadlo. Pri externom prevedení sa sedačka dodáva spolu
s nepremokavým plášťom.
Požiadavky na odberateľa (na požiadanie zabezpečí dodavateľ): Zákazník na vlastné náklady
zabezpečí zriadenie elektrického prívodu káblami CYKY 3C x 1,5 mm2 voľne ukončeného v
priestore hornej či spodnej zastávky. Zaistenie kábla musí byť prevedené ističom s hodnotou 4A/B.
Poznámka: Uvedené údaje sú orientačné a nie záväzné. V dobe od predloženia projektu do
uzavretia zmluvy o diele si dodávateľ vyhradzuje právo na prevedenie zmien, ktoré bude považovať za
vhodné.

Zavolajte nám zdarma!

Bezplatná infolinka: 0800 199 060
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