Zamknięte podnośniki platformowe
SB200 PLUS

Zamknięty podnośnik platformowy
z napędem śrubowym

SB 200 PLUS
• Elastyczny design
• Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
• Wysoki poziom bezpieczeństwa
• Technologia oszczędzania mocy
• Elastyczny panel kontroli
• Łagodnie dostosowany ruch platformy
• Szybki, intuicyjny montaż
• Opcje wykonania zewnętrznego
• Trwały napęd śrubowy
• Szeroki wybór opcji i akcesoriów

SB200 PLUS to pionowa platforma dźwigowa
złożona z wysokiej jakości komponentów i
materiałów. Zaprojektowana została by spełniać
wymagania najwyższej wydajności i estetyki.
Pasażerowie podnoszeni są przez platformę
wewnątrz szybu, skonstruowanego ze specjalnych
paneli aluminiowych lub paneli szklanych. Platforma
porusza się z maksymalną prędkością 0.15 m/s.
Każdy start i stop platformy odbywa się odpowiednio
z łagodnym początkiem i zatrzymaniem. Platforma,
panel kontrolny i przyciski są

SB200 PLUS jest konstruowana zgodnie z
Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC i spełnia
standardy Normy Europejskiej EN81-41:2010.

przystosowane do korzystania przez wszystkich
pasażerów, w tym osób na wózkach inwalidzkich
i osób niedowidzących.
Napęd śrubowy zapewnia trwałość systemu i
najwyższy poziom bezpieczeństwa porównywalny do
innych napędów stosowanych w podobnych
platformach dźwigowych.
System sterowania platformą obsługuje 6 przystanków i 3
drzwi na każdym przystanku. SB200 PLUS posiada udźwig
równy 400 kg i wysokość podnoszenia do 13 metrów.
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Design
Zasada działania SB200 PLUS opiera się na
samohamownej przekładni śrubowej. Silnik
zamontowany jest na samej platformie i wprawia w
ruch nakrękę gwintowaną, która przemieszcza się
wzdłuż nieruchomej śruby, w ten sposób podnosząc
platformę.
Szyb skonstruowany jest na podstawie anodowanej
almuminiowej ramy, złączonej z paneli wybranych
przez klienta. Wielowarstwowe panele i szyby
laminowane dostępne w opcjach standardowych.
Maksymalnie trzy skrzydła drzwi wychylnych (prawo
lub lewostronnych) mogą być zamontowane na
każdym piętrze. Drzwi na górnym przystanku mogą
być zaprojektowane jako półfront. Ten rodzaj
konstrukcji wygląda estetycznie i nowocześnie, dając
wyraźny widok na okolicę.
Na życzenie klienta platforma i panele mogą być
malowane na dowolny kolor w skali RAL. SB200
PLUS jest w standardowym kolorze RAL9006
(białe aluminiom).

Zastosowanie
SB200 PLUS zaprojektowana jest do
wygodnego korzystania przez pasażerów każdej
kategorii, w tym osób starszych i osób o
ograniczonej sprawności ruchowej.
Platformy doskonale pasują wewnątrz budynków a
także do różnych zewnętrznych stylów
architektonicznych poprawiając estetykę otoczenia.
W przypadku instalacji wewnętrznej SB200 PLUS
posiada wszystkie niezbędne cechy platformy
dźwigowej: minimalne wymiary całkowite, brak
podszybia i dodatkowej przestrzeni na
maszynownię, cichy zakres pracy i niski pobór
energii.
SB200 PLUS instalowana może być w bibliotekach,
muzeach, szpitalach, szkołach, na lotniskach,
dworcach kolejowych, przejściach podziemnych,
przejściach parkingowych. Platformy SB200 PLUS są
używane na szeroką skalę w domach prywatnych,
budynkach mieszkalnych czy apartamentach.
SB200 PLUS to trwała i prosta w serwisie platforma,
dostosowana do różnych standardów zasilania,
mogąca wytrzymać duże przeciążenia sieci.
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Komfort
Brak kabiny windy w SB200 PLUS umożliwiło
wykonanie przestronnej i lekkiej platformy.
Standardowa platforma (1485 x 1070 mm) zapewnia
komfortową podróż dla osoby na wózku inwalidzkim i
jej opiekuna.

Opcje dodatkowe:

Obsługa platformy jest bardzo prosta i intuicyjna, ze
stabilnym systemem informowania o pracy
urządzenia. Pasażer może zatrzymać i wznowić
ponownie ruch platformy a nawet zmienić kierunek jej
jazdy. Zastosowana technologia łagodnego startu i
zatrzymania zapewnia płynną jazdę bez
nieprzyjemnych uczuć szarpania.

innych urządzeń

• Siedzisko składane
• Rampa
• Gniazdka elektryczne do ładowania wózków i

• Linia telefoniczna
• Komentarz głosowy, temat muzyczny
• Dwukierunkowy przewodowy, bezprzewodowy
zestaw głośnomówiący

• Dodatkowe opcje oświetlenia
• Dodatkowe wskaźniki podłogowe

Równomiernie podświetlany panel sterowania z
wygodnym uchwytem poniżej wyposażony jest w
duże przyciski z wytłoczonymi symbolami. Znajdują
się one na odpowiedniej wysokości zarówno dla
osoby na wózku inwalidzkim czy jej opiekuna.

Oświetlenie LED

• Drzwi automatycznie otiwerane
• Elektroniczne klucze dostępu

Windy SB200 PLUS są w stanie
zaspokoić każdą indywidualną
prośbę klienta w zakresie
projektowania platformy i opcji
oświetleniowych opartych na
technologii LED i innych.

Wykorzystywane są najnowsze technologie LED
do oświetlenia SB200 PLUS. Jest to opłacalne,
trwałe i ma szeroki zakres palety. Zestaw wielu
elementów LED dostarcza równomierne
oświetlenie i doskonała estetykę wnętrzna.

W przypadku awarii zasilania awaryjnego
oszczędność energii LED umożliwia
podtrzymanie oświetlenia na długi czas.
Bateria zapasowa zainstalowana na platformie
może utrzymać wymagany poziom oświetlenia
na kilka godzin.

Podłoga na platformie wykonana jest z
szorskiego materiału antypoślizgowego
odpornego na ścieranie. Materiał
powłoki, w zależności od potrzeb
klientów zawierać może logo, materiały
promocyjne lub zdjęcia.
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Innowacja
Platformy pionowe SB200 PLUS łączą przetestowane
rozwiązania projektowe i nowe podejście do kontroli
elektronicznej i diagnozowania błędów. Dzięki
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i
komponentów zwiększona została trwałość urządzenia
przy jednoczesnym zminimalizowaniu przestojów
związanych z rozwiązywaniem problemów i
konserwacją.
System sterowania wyposażony może być w
specjalny moduł diagnostyczny, dostarczający
szczegółowe informacje o statusie wszystkich węzłów
platformy i czujników systemu.
Moduł informuje o stanie rzeczywistym windy,
uwzględniając liczbę podniesień z całkowitym
dystansem jazdy. Umożliwia również wykonywanie
korekty ustawień urządzenia w tym prędkość i
płynność jazdy, wysokość przystanków, czas na
blokadę drzwi, tryb przycisków i wiele więcej.

Wydajność kosztowa
Maksymalna wydajność SB200 PLUS
osiąga się stosując lżejsze materiały,
technologię oszczędności oświetleniowej i
wybór konkretnego napędu elektrycznego.
Napęd elektryczny skonstruowany jest na
podstawie falownika, który ma najlepsze cechy
zużycia energii w porównaniu do silników
podłączonych bezpośrednio, i pozwala, aby
dostosować prędkość i płynność ruchu
platformy.
Winda SB200 PLUS wyposażona została w
trzyfazowylub jednofazowy falownik, w zależności od
możliwości obecnego obwodu elektrycznego i
intensywności wykorzystywania dźwigu.
Falownik zawsze dostarcza silnikowi najbardziej
optymalne zaopatrzenie w energię i zapobiega
jednocześnie jej stratom, dostosowując się do
spadków napięcia sieci.

5

Dzięki wystarczającej ekspertyzie możliwe jest
zastosowanie komputera zamiast modułu a
nawet modyfikacje przeprogramowania
systemu w całości. Moduł diagnostyczny
pomaga wykonywać funkcje zdalnego
monitoringu, powiadamiania głosowego i
dwukierunkowego bezprzewodowego zestawu
głośnomówiącego za pośrednictwem sieci
GSM.

Niezawodność i bezpieczeństwo
Pionowe napędy śrubowe stosowane przy platformie
są stale ulepszane pod względem wskaźników
bezpieczeństwa i niezawodności. Niezawodność
urządzenia jest cechą korzystną dla klientów i
producentów.

że wszystkie pomiary są w pełni zrealizowane w celu
potwierdzenia certyfikatu zgodności. Środki
bezpieczeństwa wdrożone w SB200 PLUS są
zgodne z najbardziej rygorystyczną Normą
Europejską EN81-41:2010.

Długi czas testowania wykazał, że nawet po 50 000
cykli i ponad 600 000 metrów jazdy amortyzację
przekładni trudno rozpoznać.

SB200 PLUS zawsze ustawia się na dokładnie
wskazanej pozycji dzięki systemowi z potrójnym
momentem hamowania:

System kontroli wind SB200 PLUS przeszedł
rygorystyczne testy wpływu silnych zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i otrzymał certyfikat
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Techniczna obsługa serwisowa przeprowadzana w
celu ogólnej analizy konstrukcji windy i jej
schematycznych rozwiązań ma na celu
zidentyfikowanie ewentualnych niedociągnięć w
zakresie bezpieczeństwa i dojście do wniosku,

• Własny moment hamowania pierścienia i śruby;
• Hamulec elektromechaniczny wewnątrz silnika;
• Hamulec elektromechaniczny w pierścieniu,
wyzwalany przez potężne elektromagnesy.
W przypadku sytuacji awaryjnych mechanizm windy
wyposażony jest w awaryjne ouszczanie manualne.
Opcjonalnie mechanizm awaryjnego opuszczania
może być uruchomiony przez silnik elektryczny z
baterii podtrzymującej.

Dane techniczne w wersji standardowej
Udźwig

400 kg

Liczba osób

Do 5 osób

Napęd

Śrubowy

Prędkość jazdy

Dostosowana, max 0.15 m/s

Zasilanie

220-240 V, 1 faza; 380-400 V, 3 faza, 50 Hz

Silnik

2.2 kW

Falownik

Jako standard

Wysokość podnoszenia

Do 13 metrów

Przystanki

Do 6 przystanków

Wymiary platformy

1485 x 1070 (długość x szerokość, mm)

Wymiary szybu

1540 x 1460 (długość x szerokość, mm)

Drzwi otwierane

940 x 2000 (długość x szerokość, mm)

Konfiguracja drzwi

Jednoskrzydłowe prawe lub lewe, do 3 drzwi na przystanku

Ścianki szybu

Profile aluminiowe ze szklanymi lub stalowymi panelami

Kolor

RAL 9006 (białe aluminium) jako standard

Poziom głośności

Mniej niż 65 dB

System kontroli

24 V, wieloprocesorowa transmisja danych

Techniczne wyposażenia bezpieczeństwa

Krawędź bezpieczeństwa, awaryjne przyciski STOP wewnątrz windy i w szybie, wyłączniki
stopu awaryjnego, elektroniczna kontrola prędkości, czujniki przeciążenia, kontrola otwarcia drzwi i zamków,
czujniki amortyzacji śruby, elektroniczna kontrola pracy silnika

Zgodność z Normą Europejską

EN81-41: 2010

www.barduva.eu
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Życie bez barier.

SB200 PLUS

LIFT PLUS PL
Kaczmarczyk Sp. Jawna
Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
Tel./Fax +34 3140310
www.liftplus.pl
biuro@liftplus.pl

