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PARAMETRE
Nosnosť: 230 kg pri sklone do 45°, 200 kg nad 45°
Sklon: od 0°do 50°
Rýchlosť: 8 m/min, plynulý rozjazd a spomalenie v zákrutách
Príkon: 1 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 1130 mm pre zákruty (plošina o šírke 700 mm),
min. 1250 mm pre zákruty (plošina o šírke 770 mm)
Vodiaca koľajnica: je dvojitá, tvorená profilmi kruhového prierezu,
ktoré sú dierované pre pohyb trakčného mechanizmu.

POPIS
Schodisková plošina V65 je prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce
sa na invalidnom vozíku po šikmej dráhe schodov s kompletnou bezpečnosťou. V65 prekonáva schodiská s dráhou s variabilným sklonom i variabilným smerom, ako zákruty na medzipodestách či zmeny sklonu.
Jej inštalácia je možná až do niekoľkých poschodí. Schodiskovú plošinu V65 je možné inštalovať ako do interiérov, tak aj do exteriérov. Jej montáž
nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a zásahy do schodiska. Vodiaca koľajnica je kotvená pomocou stojok do schodov alebo do steny.

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

Súčasťou dodávky sú aj diaľkové privolávače a odnímateľný ovládač
priamo na plošine. Pri plošine V65 môže byť prepravovaná osoba úplne
samostatná, plošina je plne samoobslužná vďaka automaticky sklopnej
podlahe, ochranným tyčiam a nájazdovým rampám.
V65 - ka je známa a žiadaná vo svete najmä pre jej unikátne napájanie na
24V DC, čo je bezpečné napätie, takže vo vodiacej koľajnici ani v plošine
sa nenachádzajú žiadne káble s vysokým napätím. Plošina je poháňaná
batériou, ktorá slúži aj ako núdzový zdroj, pre prípad výpadku elektrického
prúdu.
Schodisková plošina V65 má príjemný vzhľad a pôsobí esteticky.
Je vhodná aj do verejných budov aj do domácností.

