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PARAMETRE
Nosnosť: 230 kg pri sklone do 45°, 200 kg nad 45°
Sklon: do 50°
Rýchlosť: 5 m/min
Príkon: 0,75 kW
Napájacie napätie: 230V (50Hz) jednofázové, ovládacie a pomocné
prvky napájané 24V DC (jednosmerný prúd)
Pohon: pomocou ozubeného kolesa do otvorov
v spodnej časti vodiacej koľajnice
Verzia: pravostranná alebo ľavostranná, v interiéri alebo v exteriéri
Šírka schodiska: min 970 mm (plošina o šírke
700 mm), min. 1040 mm (plošina o šírke 770 mm)
Farebné prevedenie: plošina biela RAL 9018, koľajnica čierna RAL
9005
Vodiaca koľajnica: dvojitá, tvorená oceľovou trubkou oválneho
prierezu, max. dĺžka koľajnice 20m

POPIS
Prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, slúžiace na prekonávanie priamych (jednoramenných) schodísk. V64 sa pohybuje na schodisku po šikmej dráhe, s konštantným sklonom i smerom.

CERTIFIKÁTY
Zodpovedá európskej smernici 2006/95/EC
o nízkom napätí
Zodpovedá európskej smernici 2004/108/EC
o elektromagnetickej kompatibilite
Zodpovedá európskej smernici 2006/42/EC
o strojných zariadeniach
Podľa normy EN 81-40

Schodiskovú plošinu V64 je možné inštalovať ako do interiérov, tak aj
do exteriérov. Inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a zásahy
do schodiska. Vodiaca koľajnica je ukotvená buď priamo do steny, alebo
pomocou stojok do schodov, ak je vedená vo voľnom priestore.
Súčasťou dodávky sú aj diaľkové privolávače v dolnej a hornej stanici.
Pomocou nich môžno plošinu privolávať a odosielať, a taktiež odklápať pre
nástup na plošinu. Ovládač je i priamo na plošine a vďaka jeho pripojeniu
na kábel s konektorom je možné, aby prepravovaná osoba alebo doprovodná osoba mohla ovládač držať v rukách pre komfortnejšiu jazdu.
Plošina V64 je plne samoobslužné zariadenie a prepravovaná osoba je
úplne samostatná a to aj vďaka motorickému ovládaniu podlahy v štandardnej dodávke. Vodiaca koľajnica je veľmi úsporná a estetická, jej hrúbka
je len 10 cm. Plošina V64 má pekný dizajn a pôsobí elegantne. Toto zariadenie je známe po celom svete ako jedna z najkvalitnejších plošín vôbec.

