 V64-V65מעלון מדרגות

קל לשימוש
נוח ובטיחותי
מהיר ויעיל

מעלון מדרגות

לוח פיקוד פנימי עם מפתח

המעלונים מספקים נגישות גבוהה ובטוחה
למבנים ציבוריים ובתים פרטים.
הודות להנדסת אנוש חכמה,
השימוש במעלונים ניתנים לשימוש באופן נוח
ובטיחותי ומספקים נגישות עצמאית מלאה .
.

עמידות לצד אמינות
שלט אלחוטי עם מפתח

רמפת עלייה וירידה אוטומטית

מעקות בטיחות מתקפלות כלפי מעלה

מעלון מדרגות דגם V64ודגםV65
מתאים להתקנה חיצונית או פנימית .הודות
לטכנולוגיה חדשנית המעלונים יפעלו באופן
רציף אפילו בתנאי מזג אוויר קשים.

בטיחות וחדשנות טכנולוגית
מערכת פיקוד אלחוטית להפעלת המעלון .ניתן
להזמין את המעלונים עם מעקות בטיחות אינגרלים
אשר מתקפלים לתוך המעלון ,לניצול מקסימלי של
שטח האחסון.

מגוון מידות
ניתן לקבל את המעלון ב 3-מידות סטנדרטיות:
• סטנדרטי830 -

מ"מ

מעלון קומפקטי לגרם מדרגות צר.
•רחב 1050 -מ"מ

מתאים במיוחד לכסאות גלגלים.
•רחב במיוחד 1250 -מ"מ

לצרכי הרמה מיוחדים.
מעקות בטיחות אינטגרליות

בכל העולם
המעלונים שלנו הותקנו בהצלחה ברחבי העולם .המעלונים סיפקו פתרונות נגישות
במגוון גרמי מדרגות ושיפועים שונים לבתים פרטיים מוסדות ומבנים ציבוריים ,בין היתר
במוזיאונים ,רכבות תחתית ,בנקים ,מסעדות ואתרים נוספים .עם מעל  30שנים של תכנון
וייצור ,מעלון מדרגות  V64ו  V65זוכים להערכה הן עבור יכולתם הורסטלית והן עבור
אמינותם הגבוהה .אלפי התקנות ברחבי העולם סיפקו נגישות עצמאית ובטוחה לאלפים
רבים של משתמשים.

ורסטליות
התקנת המעלון איננה דורשת עבודות בנייה
) ,(plug & playאודות למגוון המידות
ואפשרויות ההתקנה של המעלון.

V64
מעלון דגם  V64מותאם לגרם
מדרגות ישר )מסילה ישרה(.

 V64מידע טכני

מאפיינים

תוספות
• כיסוי מגן
• קיפול אוטומטי של המעלון

• לוחות פיקוד המוגנים בפני שימוש לא מבוקר
• לוחות פיקוד עם מפתח הפעלה

• מעלונים בהתאמה אי שית
• חיווי קולי בזמן תנועת
•
•
•
•

• לחצן חירום )פטריה(

המעלון
חיווי ויזואלי בזמן תנועת
המעלון
כסא מתקפל
עמדת שליטה אלחו טית מעקות
בטיחות אינטגרלים שלט
אלחוטי

• הורדה ידנית של המעלון במצב חירום
• גובל מהירות
• מעקות בטיחות אוטומטים
• רמפות עלייה וירידה אוטומטים
• מפסקי גבול חשמליים
• בולמי זעזועים ,חיישני קרבה ומנגנון מניעת התנגשות
• חיווי ויזואלי וקולי במקרה של עומס יתר

 V64עם מערכת קיפול אוטומטי של המשטח

התקנה מהירה

מגוון מידות

בטיחות
וחדשנות טכנולוגית

עמידות
לצד אמינות

גדול פלוס

גדול

סטנדרטי

מפרט טכני

1070

1040

970

רוחב מדרגות מינימלי ]מ"מ[

 50°מקסימלי

 50°מקסימלי

 50°מקסימלי

שיפוע ]מעלות[

100

100

100

מידת מסילה מינימלית ]מ"מ[

370

370

370

רוחב מעלון מקופל ]מ"מ[

1250x800

1050x770

830x700

מידת משטח מעלון ]מ"מ[

250

300

300

כושר העמסה עד  45°מעלות ]ק"ג[

200

200

200

כושר העמסה מעל  °45מעלות ]ק"ג[

5

5

5

מהירות ]מטר/דקה[

230

230

230

מתח ]וולט[

0,75

0,75

0,75

הספק ]קילוואט[

הנתונים מתייחסים לדגם ללא מושב וללא גישה חזיתית .נתונים אלה הם אינדיקטיביים ולא מחייבים S&L Solutions .שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.

שקט וחסכוני בחשמל
הודות לשילוב טכנולוגי של אספקת חשמל
קבועה ומערכת מצברים נטענת,
המעלון מבטיח פעולה חלקה ושקטה
תוך צריכת חשמל מינימלית.

המעלון מבטיח נוחות ובטיחות בכל
מסלול.

V65
מעלון דגם  V65הוא מעלון המותאם
לגרם מדרגות מעוקל .המעלון מציע
פתרון נגישות מעולה עבור פודסטים
וגרמי מדרגות במפלסים שונים.

 V65מידע טכני

מאפיינים

תוספות
• כיסוי מגן
• קיפול אוטומטי של המעלון

• לוחות פיקוד המוגנים בפני שימוש לא מבוקר

• מעלונים בהתאמה אישית
• חיווי קולי בזמן תנועת

• לוחות פיקוד עם מפתח הפעלה
• לחצן חירום )פטריה(

המעלון
• חיווי ויזואלי בזמן תנועת
המעלון
• כסא מתקפל
•
•
•
•

• הורדה ידנית של המעלון במצב חירום
• גובל מהירות

עמדת שליטה אלחוטית
מעקות בטיחות אינטגרלים )למעט (1250X800
שלט אלחוטי
הוספת תחנות בניים )עצירות(

• מעקות בטיחות אוטומטים
• רמפות עלייה וירידה אוטומטים
• מפסקי גבול חשמליים
• בולמי זעזועים ,חיישני קרבה ומנגנון מניעת התנגשות
• חיווי ויזואלי וקולי במקרה של עומס יתר
• מערכת לגיבוי המצברים )(Blackout

 V65עם כסא מתקפל

התקנה מהירה

מגוון מידות

בטיחות
וחדשנות טכנולוגית

עמידות
לצד אמינות

סטנדרטי

מפרט טכני

1320

1250

1130

רוחב מדרגות מינימלי ]מ"מ[

 50°מקסימלי

 50°מקסימלי

 50°מקסימלי

שיפוע ]מעלות[

160

160

160

מידת מסילה מינימלית ]מ"מ[

430

430

430

רוחב מעלון מקופל ]מ"מ[

1250x800

1050x770

830x700

מידת משטח מעלון ]מ"מ[

250

300

300

כושר העמסה עד  45°מעלות ]ק"ג[

200

200

200

כושר העמסה מעל  °45מעלות ]ק"ג[

8

8

8

מהירות ]מטר/דקה[

230

230

230

מתח ]וולט[

1

1

1

הספק ]קילוואט[

גדול פלוס

גדול

הנתונים מתייחסים לדגם ללא מושב וללא גישה חזיתית .נתונים אלה הם אינדיקטיביים ולא מחייבים S&L Solutions .שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.

03-3797777
079-5729448
7548213  ראשון לציון מיקוד,13 הנגיד
www.snl-solutions.co.il
contact@snl-solutions.co.il
https://www.facebook.com/accessibility.lifts
https://www.instagram.com/snlsolutions3
https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

. הרמה ובטיחות, נגישות

