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O sistema especial de tração por cabo apresenta grandes vantagens em relação ao sistema tradicional
de cremalheira existente no mercado: SLIM pode ser adaptado a escadas muito estreitas (passagem
mínima necessária 895 mm) e a instalação é possível tanto do lado interior como do exterior da escada,
bem como em escadas com tetos baixos. SLIM também é silencioso e confortável para o utilizador.
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Os controlos para subir e descer são facilmente alcançáveis por

 

4. O interruptor de chave que se encontra a bordo,
 impede a utilização do elevador por pessoas não autorizadas.

 

Cada componente é desenhado de forma a ocupar um espaço mínimo na escadaria e nas zonas de estacionamento.
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O controlador de sobrecarga e a luz intermitente com alarme sonoro,
cumprem as normas de segurança em vigor, tanto em
locais privados como em locais públicos.

O botão de emergência, pára imediatamente a plataforma;
quando premido, acende-se e soa ininterruptamente,
avisando o utilizador de qualquer pressão acidental.

5. O inovador sistema electrónico permite manter o acompanhamento constante
 do estado de funcionamento do equipamento, simplifica consideravelmente
 o diagnóstico e permite com que o técnico de instalação personalize os parâmetros
 principais de acordo com as necessidades do utilizador, a qualquer momento.

qualquer utilizador em qualquer dos lados do painel.

COMANDO DE ACOMPANHANTE

comando de acompanhante,
com cabo espiral.

ASSENTO REBATÍVEL

para utilizadores.

COMANDO REMOTO

para retirar o elevador do chão ou
enviá-lo para a posição de estacionamento.
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Todas as dimensões estão expressas em milímetros e todas as informações contidas neste catálogo devem ser meramente indicativas,
 

Dados técnicos

Capacidade de carga                                             225 Kg

Velocidade                                                          0,10 m/s

Voltagem dos circuitos de controlo                      24V DC

Potência máxima (até ao 3 pisos)                       0,75 kW

Sistema suave de arranque e paragem             Standard

Cores

(*) outras cores RAL disponíveis                mediante pedido

 Comprimento total da plataforma                                   1130        1130      1130           1230             1400                1650

AM

 
(carregamento/descarregamento piso inferior)

 

 
     Fixação com pés

 
   fixação à parede

Type your text

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA SLIM

Dimensões da plataforma (LxP)                                            750x600   750x650   750x700   850x700   1000x800   1250x800

AB

Comprimento útil total dentro dos braços da barreira     745          745       745              825               975              1225

Largura mínima da escada (fixação à parede)                 895          935       975           1005             1130               1215

Plataforma (*)                                       Standard RAL 7035

  a EXTREMA reserva o direito de alteração das informações aqui comunicadas a qualquer momento, sem notificação prévia.

Inclinação máxima                                                 0°-55° Guias                                Standard RAL 7035 ou RAL 9005

Altura total da plataforma aberta                                    1640        1690     1690           1690             1765                1765

Largura mínima da escada (fixação com pés)                  935          975     1015           1045             1170               1255

                  Plataforma aberta Plataforma aberta, Plataforma fechada,

Plataforma fechada (fixação com pés)                                                                              345

AM    305Plataforma fechada (fixação à parede)

Para mais informações, consulte:
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