Viu el món sense barreres

Plataforma salvaescales
SPATIUM

Viu el món sense barreres
La nostra missió és la d’assessorar i oferir el servei i el
producte salvaescales més adequat a les necessitats
de cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat
de vida i dotar-lo d’una major autonomia en el seu
entorn.

Solucions que milloren la qualitat de vida!

Plataforma salvescales SPATIUM
SPATIUM és la plataforma salvaescales per a trams rectes amb la menor intrusió a l’escala del mercat.
És una plataforma automàtica, silenciosa i molt segura.
La seva senzillesa d’ús i el seu disseny funcional l’han convertida en la plataforma més sol·licitada per
a cobrir les necessitats de botigues, restaurants, locals públics, portals, etc.

Plataforma PLEGADA
Intrusió reduïda, deixant
espai lliure de pas a les persones
que pugen i baixen a peu.

Plataforma DESPLEGADA
Amb tots els sistemes de
seguretat activats per a oferir un
transport còmode i autònom.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Aturades magnètiques i moviments progressius.

Color: RAL 7035.

Tracció mitjançant sistema de cremallera i pinyó.

Noves botoneres sense Ǚls.

Funciona amb bateries auto recarregables.

Guies de perǙl en alumini.

Sensors de seguretat anti atrapament.

Compleix amb la normativa EN 81-40.

RÀPIDA
INSTAL·LACIÓ
Instal·lació en tot tipus
d’escales rectes,
tant d’interior com
situades a la intempèrie.

PLEGAT AUTOMÀTIC
La plataforma es plega i es
desplega automàticament
sense fer cap esforç.
Es realitza a través del
comandament sense Ǚls.

OPCIONALS
Diferents tipus de Ǚxació: directe a paret,
pals Ǚxats al graó i Ǚxació a la rampa.
Senyals òptiques i acústiques.
Diferents mides de plataforma disponibles.

SPATIUM és l’única plataforma
del mercat amb doble botonera
a la cabina.

Funda per a la intempèrie.
Seient abatible.
Comandaments: de paret amb clau, amb
cable en espiral i pal per a comandament.
Accés lateral (no disponible en
plataformes 600x750 / 800x1250).

Mides de la plataforma SPATIUM
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TAULA 1 · DIMENSIONS MÍNIMES

700x850

800x1000

800x1250

1165

1265

1400

1650

530

580

580

655

655

Longitud útil amb braços

745

745

825

975

1225

Altura total posició pàrquing

1640

1690

1690

1765

1765

600x750

PXL

Plataforma (ample x longitud)

AB

Longitud total

1165

AD

Amplada útil amb braços

AE
AH

650x750

700x750

estàndard

TAULA 2 · DIMENSIONS TOTALS SEGONS TIPIS DE FIXACIÓ

TIPUS DE FIXACIÓ

FIXACIÓ A PARET

FIXACIÓ A PALS

100

170

AM Dimensions totals plataforma plegada

350

420

AO

950

1020

AN

Espai entre raïl i paret
Dimensions totals plataforma oberta*

* La dimensió AO és per a plataformes de 700x750mm i 700x850mm. Per a altres plataformes veure taula 3.

Característiques
tècniques
La
guía
Plataforma de 700x750mm, 700x850mm i
800x1000mm com a models estàndard
(disponibles altres mides sota comanda).
Plataforma instal·lable en ambdós costats
de l’escala.
Capacitat estàndard de 250 Kg.

Font d’alimentació requerida: 24V (dc).
Potència de 0,54 Kw.
Inclinació mínima 10º i màxima 45º.
Bateries.

Velocitat de 0,1m/seg.

Sistema d’emergència per a poder moure
i/o plegar la màquina manualment.

Voltatge requerit: 230 V.

Accessos plataforma: frontal, lateral i posterior.

Mides de la plataforma SPATIUM
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TABLA 3 · DIMENSIONS TEÒRIQUES
Plataforma (ample x longitud)

ß
G

LB

LC

600x750

Angle escala
Mín. altura
des del graó
al sostre
Dimensions
plataforma
al pàrquig *
Dimensions guia
al pàrquing *

AO Dimensions amb la
plataforma oberta **

650x750

700x750

700x850

800x1000

des de 10º ˛ns a 45º

800x1250
10º/42º

Con ß = 15º

1630

1645

1665

1700

Con ß = 30º

1820

1850

1890

1965

Con ß = 45º

2170

2220

2295

2420

Con ß = 15º

1670 ***

1770

1920

2170

Con ß = 30º

1340 ***

1440

1590

1840

Con ß = 45º

1230 ***

1330

1480

1730

Con ß = 15º

1500

1550

1625

1750

Con ß = 30º

1130

1180

1255

1380

Con ß = 45º

960

1010

1085

1210

˛xació paret

850

900

950

950

1050

1050

˛xació pals

920

970

1020

1020

1120

1120

AF Dimensió addicional amb accés lateral

N/D

+190

* Dimensions teòriques considerant el valor del primer graó de 180mm d’altura.
** Dimensions amb plataforma oberta AO ha de ser incrementada amb +25mm en cas d’accés lateral.
*** Possibilitat de kit per reduir 180 mm.

N/D

Viu el món sense barreres

900 414 000
info@valida.cat
ǓǓǓ.valida.cat

Segueix-nos!

