
Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 7000
Prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku určené na prekonávanie
prevýšení kolmým (zvislým) smerom.

Zodpovedá európskej smernici o strojných zariadeniach 2006/42/EC.

Nosnosť: 410 kg/5 osôb 
Zdvih: max. 12 000 mm 
Napájacie napätie: 400V trojfázové (50Hz), popr. 230V 
dvojfázové (50Hz)
Rýchlosť: 0,15 m/s

Inštalácia:
Je možná v exteriéri ale aj v interiéri. 
Základová jama ( hĺbka 50mm). Nie je potrebná pri použití 
nájazdovej rampy!

Plošina:
Užitočné rozmery 1000 x 1480 mm (možné alternatívne rozmery: 
1100 x 1480 mm, 1000 x 1280 mm, 1000 x 1980 mm, 900 x 1480 
mm, 900 x 1280 mm
Farba je biela RAL 9003, samonosná šachta s hrúbkou 25 mm.

Počet zastávok:
max. 6

Pohon:
Pomocou patentovanej samomazacej nekonečnej skrutkovici.

Motor:
2,2 kW

Pomocné obvody:
24V 

Ovládanie:
Na báze neprerušovaného držania tlačidla s ochranou proti 
náhodnému spusteniu. 
Tlačidlá sú označené Braillovým písmom.
Ovládanie je vždy zabezpečené kľúčikom. 
Ovládač na plošine je vybavený bezpečnostným STOP tlačidlom.
Ovládanie zariadenia je možné iba pri zavretých dverách  v staniciach.

Bezpečnostné prvky:
Kľúčový spínač v dverách a v plošine, umožňuje používanie len povereným osobám.
Automatické zatváranie a blokovanie dverí.
Opláštenie zakrývajúce mechanické časti. Steny šachty z protipožiarneho materiálu.
Bezpečnostné plexisklo.
Manuálne núdzové klesanie.



Kovová pomocná  rukoväť.
Tlačidlo ALARM,  upozorňuje vďaka externému alarmu na nebezpečenstvo.

Zabudované funkcie:
Školská zámka.
Integrovaný diagnostický systém.
Protipožiarny alarm.
Kontrola nabitia batérie.
Privolávanie plošiny.
Zabudované svetlo v šachte.
Automatické zhasínanie svetiel.
Vlastný strop / strecha.

Požiadavky na odberateľa: 

Odberateľ je  povinný zabezpečiť sprístupnenie a stavebnú  pripravenosť miesta  inštalácie podľa 
zmluvy o dielo a  pokynov zhotoviteľa. Jedná  sa  predovšetkým o zriadenie  samostatného 
elektrického prívodu káblom CYKY 3Cx2,5mm2, chráneného kombinovaným prúdovým chráničom 
typu FL7-16/1N/B/0,03, ukončeného kľúčikovým vypínačom. Odberateľ je ďalej  povinný ohlásiť 
príslušným úradom inštaláciu tohto zariadenia (napr. TUV alebo TI), poprípade zabezpečiť stavebné 
povolenie ak to vyžadujú okolnosti. Odberateľ zodpovedá za nosnosť, podláh a poschodí.

Schéma:

Rozmery:

dĺžka plošiny:  1480mm                             výška dverí:  2040mm                     dĺžka šachty:  1600mm
 šírka plošiny:  1000mm                              šírka dverí:    900mm                      šírka šachty:  1375mm

zdvih:  250 – 12000 mm                   
celková výška horných dverí:  2240 mm
celková výška polovičných horných dverí:  1100 mm
vonkajšie rozmery stavby:  1630 x 1405 mm

Alternatívne užitočné rozmery plošiny: 1040x900, 1480x1100, 1280x1000, 1980x1000


