Технологии в подемниците

montascale con pedana

ЕП
Стълбищният платформен подемник ЕП е съоръжение за предвижване на хора по стълбища или
наклонени терени, предназначен за възрастни хора или такива с увреждания.
ЕП се състои от корпус, оборудван с платформа и е предназначен за преодоляване на денивелации
при постоянен или променлив наклон, прави или със завои, които представляват препятствия за
хора с увреждания използващи инвалидни колички..
Водещите релси, по които се движи машината се състоят от две успоредни тръби, разположени
една над друга , фиксирани към пода и стената с анкерни болтове и монтирани на специални
метални опори (крака).
Конектор на
дистанционно
дръжка

индикатор за
зареждане

бутон аварийно
спиране

автоматичен клапа за
безопасност при слизане
подсилен ръб на корпуса
автоматична
клапа на платформата
(защита от удари по време на
движението)
усилен корпус на
платформата

подсилен ръб на корпуса

корпус на машината
платформа
(автоматична)
автоматична клапа на
платформа (защита от падане и
удари по време на движението)

Плъзгащата система, използвана от Stepper прави движението по релсите по-плавно и по-тихо в
сравнение с моделите със зъбно колело върху рейка .
Естетическия дизайн позволява инсталация и върху „специални - важни“ стълбища..
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Някои от елементите на ЕП се прибират, за да намалят обема, когато не се
използва или да позволят достъпа до платформата и да защитят
ползвателя.
Отварянето и затварянето на автоматичните клапи и на бариерата за
безопасност не представляват пречка, защото тези движения са автоматизирани и
управлявани посредством бутон.
Това опростява и улеснява използването от страна на ползвателите.
Всички
движения
се
извършват
посредством човешко управление-ръчно
(ползващият трябва да държи натиснат
бутона до края на движението).
ЕП може да се управлява както от
командно
табло,
разположено
върху корпуса на машината, така и
от
стационарно
или
мобилно
дистанционно радио -управление.

бариера за
безопасност
(автоматичена)
платформа
(автоматична)
Съединителни
платформи-клапи
(автоматични)
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Радио-управление* за стена
(опция за алтернатива на
дистанционното)

дистанционно радиоуправление*
(стандартно)
дистанционно с кабел

* Радио-управлението контролира движението на машината от етажите (повикване и изпращане)
само при затворена платформа и бариера за безопасност във вертикална позиция.

Основни схеми
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Страничен
достъп

Изкачване

Преден достъп (опция)

горно позициониране

долно позициониране

Платформата ЕП предлага в различни размери, както с преден достъп, така и
със страничен достъп .
Може да бъде инсталирана както вътре, така и извън сградите, близо да стена или просто да
следва развитието на стълбищата.
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Предложените размери се отнасят за стълбища с характеристики като посочените на фигурата.
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Устройства за безопасност
Против нараняване:
Осигуряват спиране по посока на движение, при поява на препятствия, позволявайки
движението в обратна посока. След премахване на препятствието, машината може да
продължи.
Против пропадане:
Устройство, което осигурява спирането на машината в случай на повреда.
Против излишни ходове:
Предизвикват спиране на машината на етажа, изключвайки възможността от допълнителни
движения.
За контрол на движението на платформата:
Реагират, когато нещо възпрепятства отварянето на платформата. След премахването
на препятствието машината може да продължи своя ход.
Релсови метални опори(крака)
Използваните супорти са два типа:
 Единични крака (когато е възможно анкериране към стената
стълбищата)
в този случай релсите са фиксирани към пода и към стената.
 Двойни крака (когато е възможно анкериране само към стълбищата)
в този случай релсите са фиксирани единствено към пода.
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близост

-- двойни
крака
единични крака

,
единични крака

,планка за застопоряване

планка за застопоряване

двойни крака

Stepper може да бъде инсталиран както вътре, така и отвън, като в случай на външно инсталиране,
релсите са поцинковани (галванизирани)и машината е снабдена със защитно PVC покривало.
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* под товарна стойност се разбира тежестта еднакво разпределена върху платформата

Основни
технически
характеристики

МАКСИМАЛЕН ТОВАР

225 кг *

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ

0,10 м/с

ТЕГЛО

150 кг

ЗАХРАНВАЩО
НАПРЕЖЕНИЕ

220 V DC

НАПРЕЖЕНИЕ НА
БАТЕРИЯТА

24 V AC

ДВИГАТЕЛ

Намери се в машината ; мощност - 0,665Kw, снабден с
електромагнитна спирачка

УПРАВЛЕНИЕ

При продължително задържане на бутоните за управление. На
разположение е контролен панел и дистанционно управление

СЦЕПЛЕНИЕ
ПЛАТФОРМА

БАРИЕРА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

Сцеплението между платформата и релсите се осъществява чрез
колела с гумено покритие и специално покритие на релсите
създаващ триене
С моторизирано прибиране; оборудвана с автоматично движещи се
съединителни клапи, които служат за рампа
С автоматично прибиране; разположена от страната на слизането и
снабден с електромеханичен прекъсвач. По желание е възможно да
се инсталира втора бариера за безопасност от противоположната
страна ( страна на качване).

Оборудването, характеристиките на моделите и техните опции могат да варират според особени изисквания на
пазара и на регулаторни норми. Данните в тази брошура са примерни. EP е в правото си във всеки момент да
променя описаните модели поради технически или търговски причини.

