Od 2002 roku dostarczamy i
montujemy małe i duże windy dla
niepełnosprawnych realizowane pod
wymiar. Wysoka jakość ponad 1000
urządzeń zainstalowanych w całej
Polsce stanowi naszą najlepszą
gwarancję. Bogata lista referencyjna i
satysfakcja użytkowników jest tego
najlepszym dowodem.

Winda dla niepełnosprawnych B900 została zaprojektowana,
by dostarczyć efektywne rozwiązanie likwidacji barier architektonicznych,
przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji i zużycia energii.

Pokonaj bariery w Twoim otoczeniu
B900 to rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami ruchu, osób starszych i innych, dla których
samodzielne pokonywanie schodów jest niemożliwe. Podnośniki mogą być stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Zapewniają dostęp w miejscach publicznych, budynkach administracji państwowej, aptekach, szpitalach,
hotelach, przy blokach mieszkaniowych oraz w domach osób prywatnych.

Szybka instalacja i łatwa eksploatacja
Podnośnik platformowy jest łatwy w instalacji ponieważ nie wymaga oddzielnej maszynowni czy miejsca na postawienie
dedykowanego szybu. Co więcej, podnośnik B900 wymaga tylko jednodniowej instalacji przy możliwości bezpośredniego
posadowienia do podłoża. Fundament powinien być wcześniej przygotowany, by wytrzymać obciążenie podnośnika, w
przybliżeniu 800 kg. Niskie koszty instalacyjne idą w parze z niskimi kosztami eksploatacji i poboru energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo użytkowników, zgodność z normami europejskimi
Panel sterowania opiera się na łatwej i prostej zasadzie użycia. Zastosowane zostało sterowanie przyciskami, które są
dostosowane dla osób niedowidzących – na każdym przycisku są oznaczenia w alfabecie Braille'a.
Sterowanie przyciskowe opiera się na zasadzie „naciśnij i jedź” – przyciskach ciągłego ruchu.
Panel sterowania wyposażony jest w awaryjny przycisk STOP, którym w każdej chwili można zatrzymać windę.
Podłoga wózka platformy została wyposażona w system przeciwzgnieceniowy. Aktywna podłoga automatycznie zatrzymuje
urządzenie podczas zjazdu w dół, gdy jakakolwiek przeszkoda dostanie się pod platformę i dotknie krawędzi wózka.
Awaryjne opuszczanie manualne windy umożliwia zjazd w dół w przypadku nagłego zaniku zasilania.
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INFORMACJE TECHNICZNE

B900

Lokalizacja

Wewnątrz lub na zewnątrz budynków
300 kg/3 osoby
Max 0.06
Do 3 metrów
60 mm
900x1400
1290x1520

Udźwig
Prędkość podnoszenia (m/sek)
Wysokość podnoszenia
Głębokość podszybia bez rampy najazdowej
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm *
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm *
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm
**
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm **
Liczba przystanków
Wykończenie masztu, platformy i framugi drzwi
Konfiguracja bramki przystankowej
Napęd
System sterowania
Standardowe opcje zasilania
Moc silnika
Sterowanie przyciskowe
Podest
Maszynownia
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Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu
i dodatkowych opcjach wykończenia lub
modyfikacji konstrukcji prosimy o kontakt telefoniczny
lub emaliowy z naszymi doradcami sprzedaży.

1100x1400
1490x1520
1100x1600
1490x1720
2
Malowanie proszkowe na kolor szary, RAL 9006
Drzwiczki wychylne/900x1100 mm
Śrubowy
PLC
3x400VAC 10A
1x230VAC 16A (opcja)
1,5 kW
Naciśnij aby jechać
Aluminiowa blacha falowana
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
* Opcja
** Rozmiar niestandardowy

Akcesoria i opcje wyposażenia dodatkowego
Windy B900 w standardowym wykonaniu spełniają wszystkie podstawowe wymagania i potrzeby, których wymaga
rynek urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych. Twoja winda może zostać indywidualnie spersonalizowana, by
sprostać potrzebom i wymaganiom dla docelowego miejsca przeznaczenia.

OPCJE

WYKONANIE

System zamykania

Standard wewnątrz
Panele szybu maszynowni, panel sterowania, osłony i ramy
malowane proszkowo na kolor RAL 9006
Bramka i barierki wypełnione plexi
Dotykowe przyciski ze stopniem ochrony IP20
Wózek i rama malowane proszkowo
Na zewnątrz
Panele szybu, panel sterowania, osłony i ramy malowane odporną
powłoką proszkową dla zewnętrznego użycia na kolor RAL 9006
Bramka i barierki wypełnione poliwęglanem dla zewnętrznego
użycia
Dotykowe przyciski ze stopniem ochrony IP65
Wózek i rama galwanizowane
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Panele szybu maszynowni, osłony i ramy oraz panel sterowania ze
stali nierdzewnej
Wózek malowany proszkowo, rama ze stali nierdzewnej
Bramki i barierki wypełnione szkłem bezpiecznym (5+5+0,76
hartowane i laminowane)
Przyciski ze stopniem ochrony IP65

Kontrola kluczykowa na panelu sterowania
Dodatkowe funkcje
Piloty sterowania
Elektryczne opuszczanie awaryjne
Łagodny start i zatrzymanie: 1x230VAC/16A
Możliwość połączenia z zewnętrznym sygnałem alarmowym
Listwa przeciwzakleszczeniowa (jeśli jest blisko ściany)
Wersja wsiadania/wysiadania kątowa - 90°
Wykończenie
Szkło bezpieczne w przyciemnionym tonie
Poliwęglan komorowy w kolorze brązowym
Bramka i barierki wypełnione szkłem bezpiecznym
Bramka i barierki wypełnione plexi
Bramka i barierki wypełnione poliwęglanem
Drzwi
Rama malowana proszkowo na dowolny kolor RAL
Termoizolowane drzwi pełne instalowane bezpośrednio do
budynku

Pokonaj bariery, poczuj niezależność

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu to jedno z naszych miejsc referencyjnych.
W ramach zamówienia wyposażyliśmy ośrodek między innymi w windę dla niepełnosprawnych B900.
Realizacja zamówienia: grudzień 2014 rok
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