
 S-08 מעלון אנכי

נוח לשימוש

רב-תכליתי 

בטיחותי

סילבר



טווחי ההרמה 
של המעלון:

• 800 מ"מ
• 1,000 מ"מ

בטיחותי ונוח לשימוש
התקנה קלה והפעלה בטיחותית הופכים את 

מעלון דגם סילבר למערכת אידיאלית 
המאפשרת נגישות גבוהה בכל סוגי המבנים, 

ומבטיחה עצמאות ותנועה חופשית לבעלי 
כסאות גלגלים.

סילבר
מעלון אנכי דגם סילבר מהווה פתרון 

אידיאלי המבטיח נגישות במגוון מבנים:

משרדים...) חנויות, •  בתי עסק (בנקים, מסעדות,
תאטרון...) אולמות • מוסדות ציבור (בתי ספר, אולמות,

פרטיים • בתים ובתי דירות

התקנה מהירה 
התאמה מושלמת לצרכים הפונקציונליים 

הבית והאסתטיים של דיירי 
אין צורך בהכנת פיר; ההתקנה משתלבת 

בטבעיות במבנה הבית



90°

בטיחותי ונוח לשימוש
הודות לנעילה חשמלית, השער נפתח אוטומטית כאשר 

המעלון מגיע למפלס העליון. 
ניתן להפעיל את המעלון בקלות, בעזרת לוחות פיקוד 
המצוידים במפתח, הממוקמים הן במפלסים השונים 

והן במעלון עצמו.

לוח פיקוד בקומה  –
X 50 50 מ"מ - סילבר

לוח פיקוד בתא המעלון -
סילבר

 RAL 7040-מעלון בצבע
(סטנדרט)

מעלון בגימור נירוסטה 
עם שער משולב 

בפוליקרבונט אפור 
ושער יציאה ב-90 

מעלות.

מבנה מחוזק 
כניתן לקבל את המעלון עם אפשרויות שדרוג יוצאות 

מן הכלל, הכוללות קונסטרוקציה מנירוסטה, עיצוב 
מוקפד ואמצעי בטיחות מתקדמים, לצד מערכת הרמה 

מכאנית משוכללת.



תוספות
נירוסטה •

• 

• 

• 

 דלתות אוטומטיות

 מעקות מפוליקרבונט אפור

 שלט רחוק

 • עמדת שליטה אלחוטית

 שער אוטומטי ורמפת ירידה  •
ב90 מעלות 

גרסת נירוסטה (אופציה)

מפרט טכני

סטנדרטי גדול גדול פלוס
מהלך – מקסימלי (מ"מ) 800 1000 1000

מידת משטח מעלון (מ"מ) 1250x850 1400x1120 1400x1250 

כושר העמסה-מקסימלי 400 ק"ג 400 ק"ג 400 ק"ג

מהירות 0.04 מ/שניה 0.04 מ/שניה 0.04 מ/שניה

מתח 230V חד-פאזי 230V חד-פאזי 230V חד-פאזי

תחנות עצירה 1 1 1 

בור/פיר לא נחוץ

גימור חלקי ברזל מצופים באבקה RAL 7040; יחידת הרמה מצופה בתהליך קטפורזיס; גרמושקת מגן 
תחתונה בצבע שחור; עמודי שער צבועים באפור. 

משטח המעלון משטח תא המעלון בגימור אלומיניום מונע החלקה.

בטיחות לוחות פיקוד מוגני מפתח.

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.

מאפיינים
בצביעת • גוף המעלון ושער היציאה במפלס תחתון צבוע

RAL 7040 אבקה בגוון

ההפעלה  • הפעלת המעלון על ידי לחיצה ממושכת על כפתור
גם בתא המעלון וגם במפלס עליון.

• 
•

• 
•

• 
•

כפתור עצירת חירום בתא המעלון .

 . לוחות הפיקוד במעלון ננעלים עם מפתח נשלף

.   24VDC מערכת עזר

. מנעולים חשמליים
. גיר בטיחותי עם מנגנון נעילה

נעילת השער על ידי מפתח מיוחד .

הגנה נגד קריעה לגרמושקת מגן תחתונה. • 

סילבר מידע טכני



https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

03-3797777

079-5729448

הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד 7548213

www.snl-solutions.co.il

contact@snl-solutions.co.il

https://www.facebook.com/accessibility.lifts

https://www.instagram.com/snlsolutions3

  נגישות , הרמה ובטיחות.

https://www.snl-solutions.co.il/



