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Cadira salvaescales

Viu el món sense barreres

info@valida.cat

Segueix-nos!

www.valida.cat

La UP ve equipada amb un seient plegable molt còmode, fabricat en cuir i disponible en diferents 
colors. A més, disposa d’una APP per a poder utilitzar el salvaescales des del propi Smartphone si es 
desitja.

UP (Modus)

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, per tal de millorar la seva qualitat de 
vida i dotar-lo d’una major autonomia.

Vive el món sense barreres

UP

La cadira salvaescales UP s’ajusta perfectament a qualsevol classe d’escala: recta, corba, amb replans 
intermedis... La seva guia modular, fabricada en alumini, garanteix una ràpida instal·lació i ajustos. 
Altrament, també permet configurar diferents tipus de pàrquings per optimitzar al màxim l’espai 
disponible.
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Característiques generals de la cadira salvaescales UP

MÀXIMA SEGURETAT

TOT SOTA CONTROL

FACILITAT D’ÚS

Amb l’intercomunicador incorporat és possible 
comunicar-se amb el nostre servei d’assistència 
tècnica en qualsevol moment del dia (consultar 
condicions del servei).

Utilitzant una aplicació en el teu Smartphone o 
tauleta, és possible desplaçar el salvaescales 
UP cap amunt i cap a baix de les escales.

Joystick al reposabraços per activar 
la cadira en la direcció desitjada de 
forma còmoda i sense esforç. El 
reposabraços ve equipat amb botó 
de parada per a aturar l’elevador en 
cas d’emergència.

El comandament a distància permet 
activar la cadira salvaescales de 
forma remota, permetent enviar-la a 
dalt o a baix. També es pot utilitzar el 
telèfon mòbil com a control remot 
mitjançant l’ús d’una aplicació.

El seient ve equipat amb un cinturó 
de seguretat retràctil per a utilitzar la 
cadira de forma segura en tot 
moment.
Es recomana l’ús del cinturó de 
seguretat cada vegada que s’utilitzi
el salvaescales.

Gràcies al sistema modular de guia i als nostres 
segments de guia corba patentats, podem 
realitzar ajustaments i instal·lacions ràpides.

Compleix amb la Directiva de Màquines:
EN81-40:2008 / IEC 61508-2 / IEC 61508-3 /
EN6100-6-2 / UL94

Sorra: en stock
Cognac, Antracita i Marró: sota comanda.

El seient ve equipat amb la funció de gir 
automàtic. Això facilita pujar i baixar del seient 
fàcilment.

El reposabraços i el reposapeus són plegables i 
estan vinculats. Al plegar-se deixen màxim 
espai lliure de pas.

Equipada amb 2 comandaments sense fils de 
sèrie per a utilitzar la cadira de forma remota.

GIR AUTOMÀTIC (2)

COMANDAMENTS SENSE FILS

SORRA COGNAC ANTRACITA MARRÓ

GUIA PLEGABLE (opcional)

ACABATS

DIRECTIVA DE MÀQUINES

RÀPIDA INSTAL·LACIÓ

REPOSABRAÇOS-REPOSAPEUS PLEGABLES (3 i 4)

Per a quan la guia bloquegi el passadís o la porta a la part inferior de l’escala. La guia es plega 
automàticament durant el seu funcionament mitjançant el joystick o el comandament a distància.

Una guia revolucionària

Opcions de guia

RECTA HORITZONTAL DROP NOSE (nas caigut)

GUIA ABATIBLE PARKING 90º PARKING 180º

Els productes d’avui dia han d’estar preparats pel futur. La fabricació sostenible i els productes recu-
perables adquireixen una gran importància. El nostre sistema de guies consta de només 2 parts. 
Aquestes peces són totalment reutilitzables i es poden convertir en qualsevol forma. A més, la guia 
està fabricada en alumini i produïda amb màquines que funcionen amb energia renovable. Després 
d’anys de servei la guia continuarà sent 100% reciclable.

És el sistema de guia bàsic

Ideal per a quan existeixi
una porta o passadís pel mig.

Es plega automàticament
després del seu ús

El salvaescales s’aparca
a la mateixa corba

per a estalviar espai

El salvaescales s’aparca
al costat de l’escala
per a estalviar espai

Permet mantenir 
l’escala més epaiosa

Permet mantenir
el passadís més espaiós

Mides de la cadira salvaescales UP

Conceptes

Ample guia

Ample reposabraços - intern

Ample reposabraços - extern

Altura terra fins a part superior respatller

Altura terra fins a seient

Altura terra fins a reposapeus

Altura reposapeus fins a seient

Altura guia

Profunditat reposapeus

Profunditat reposapeus fins a inici seient

Profunditat seient

Profunditat reposapeus fins a paret

Ample mínim escala

Característiques tècniques

Càrrega màxima: 125 Kg.

Velocitat: 0,15 m/seg.

Sistema d’elevació: cremallera i pinyó

Alimentació: 24 V.

Font d’alimentació: 50-60 Hz.

Guia: modular (alumini extruit/fos)
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