TH 0810995 FOLDER RPSP Pools:THYSSEN

28-10-2008

16:21

Pagina 1

Specyfikacje
techniczne

RPSP
Prostoliniowe platformy przyschodowe

Legenda: G słupki, P kotwienie prowadnicy bezpośrednio do ściany

Udźwig
Prędkość
Moc
Zasilanie
Napięcie
Maksymalna długość prowadnicy
Maksymalny kąt nachylenia
Min. szerokość schodów
Cięar własny urządzenia
Urządzenie wykonane zgodnie z normą
Certyfikaty

: 325 kg (0° - 36°) - 250 kg (do 45°)
: 0,07 m/sek. (standard)
0,14 m/sek. (opcja dodatkowa)
: 0,75 kW (maks.)
: 230V AC
: 24V
: 40 m
: Do 45°
: 755 mm (platforma niestandardowa)
955 mm (platforma standardowa)
: część jezdna 130 kg (wartość przybliona)
Prowadnica 14 kg/m
: 2006/42/CE
: -TÜV CE

Główne opcje
• moliwość wyboru wymiarów platformy roboczej
• opcja automatycznego opuszczania / podnoszenia platformy roboczej
• wybór sterowania urządzeniem (stacje przywoławcze montowane na
ścianie lub pilot zdalnego sterowania)
• wersja przystosowana do montau na zewnątrz budynku (IP 55)
• zwiększona prędkość jazdy do 0,14 m / s
(silnik 0,75kW z wbudowaną funkcją łagodnego startu)
• zasilanie awaryjne pozwalające przy zaniku napięcia sieciowego na
sprowadzenie urządzenia do najbliszego przystanku
(dostępne tylko z wersją o zwiększonej prędkości jazdy)
• pilot zdalnego sterowania urządzeniem
• boczny najazd na platformę
• moliwość montau składanego siedziska na platformie
• pokrowiec zabezpieczający

Wszystkie oświadczenia dotyczące własności lub
utylizacji materiałów i produktów wspomnianych
w niniejszej broszurze słuą wyłącznie celom
opisowym. Gwarancje dotyczące obecności
pewnych własności lub utylizacji wspomnianych
materiałów wane są tylko, jeśli zostaną
uzgodnione w formie pisemnej. Zawarte informacje
mogą ulec zmianom technicznym bez uprzedzenia.
Kopiowanie, nawet częściowe, tylko za zgodą
wydawcy.

Firma dźwigowa
ThyssenKrupp

0810995 PO

ThyssenKrupp Accessibility BV
Van Utrechtweg 99, P.O. Box 754
2920 CB Krimpen aan den IJssel
Holandia
Telefon: +31 (0)180 530988
Faks:
+31 (0)180 530998
E-mail: info@tka-international.com
www.tka-international.com

ThyssenKrupp Access

Tk

Zdjęcia, rysunki i inne informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą być modyfikowane bez uprzedzenia.
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Firma
Przez ponad 25 lat nasza firma pracuje nad zwiększeniem niezaleności i wygody naszych klientów oraz
poprawą komfortu ycia w zakresie samodzielnego pokonywania barier architektonicznych. Szczycimy
się pomyślnym zainstalowaniem ponad 30 tysięcy urządzeń, ale przede wszystkim jesteśmy dumni z 30
tysięcy uśmiechów, które powróciły na twarze naszych klientów.

RPSP
Ewolucja platform schodowych
Nowy model urządzenia typu RPSP mona bez wątpienia uznać za zwieńczenie naszych obszernych
doświadczeń w zakresie prostoliniowych platform przyschodowych. Przyjazne kolory, zaokrąglone
kształty, rozkładane poręcze zabezpieczające, minimum skrępowania - to tylko niektóre zalety siódmej
generacji prostoliniowych platform schodowych firmy ThyssenKrupp.
Wybór jakości
Platformy RPSP wykonane są z materiałów najwyszej jakosci. Wszystkie eksponowane powierzchnie i
elementy (prowadnica, część jezdna, poręcze zabezpieczające) wykonane są z anodyzowanego
aluminium, chroniącego produkt przed rdzą i korozją. Konstrukcja o duej precyzji i przyjazny wygląd
potwierdzają doskonałość naszego projektu. Nowatorska konstrukcja prowadnicy umoliwia
wkomponowanie jej w kade otoczenie i pozwala pełnić rolę poręczy. Prowadnica po której porusza się
platforma moe być montowana bezpośrednio do ściany lub do słupków instalowanych na schodach.
Bezpieczeństwo, niezawodość, trwałość
Platforma typu RPSP (posiada certyfikaty CE i TUV) jest zgodna z nową Dyrektywą Europejską 2006/42
CE, która zostanie wprowadzona w ycie na początku grudnia 2009. Platforma wyposaona jest w
urządzenia zabezpieczające przed zgnieceniem i przed ścinaniem. Opcjonalnie dostępny jest take czujnik
przeciąenia. Nominalne obciąenie platformy wynoszące 325kg oraz wymiary platformy roboczej o
maksymalnej wartości 1250x900mm sprawiają, e RPSP jest produktem o wysokiej trwałości. Platformy
typu RPSP nadają się zarówno do uytku wewnątrz, jak i na na zewnątrz budynków (wersja IP55).

Łatwy monta i moliwość przystosowania urządzenia do uytku na innym obiekcie
Monta platformy typu RPSP jest prosty i zajmuje zaledwie kilka godzin. Wystarczy zamocować
prowadnicę,zamontować korpus urządzenia i podłączyć zasilanie. Jeeli zaistnieje taka potrzeba,
platformę mona zdemontować i zainstalować bez modyfikacji na prowadnicy o innym kącie nachylenia.
Łatwa obsługa
Zaawansowany, ergonomiczny projekt opracowany przy współpracy ze stowarzyszeniami uytkowników
sprawia, e platforma typu RPSP jest jednym z najwygodniejszych i najbezpieczniejszych urządzeń tego
typu na rynku. Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą pojedynczego,
ergonomicznego, zaprojektowanego zgodnie z potrzebami uytkownika kluczyka.Ruch poręczy
zabezpieczających i ramp najazdowych został w pełni zautomatyzowany. Równie opuszczanie /
podnoszenie platformy roboczej moe odbywać się automatycznie (opcja dodatkowa).
Opcje dodatkowe
Standardowa wersja platformy typu RPSP posiada wszystkie niezbędne elementy umoliwiające łatwą i
przyjemną eksploatację urządzenia. W dalszej perspektywie mona podnieść komfort uytkowania
poprzez dodanie: automatycznego opuszczania / podnoszenia platformy roboczej, alarmu akustycznego
lub świetlnego, pilota zdalnego sterowania, najazdu bocznego lub te zwiększenie prędkości jazdy do
0,14m/sek (opcja ta jest połączona z funkcją łagodnego startu), czy zamontowanie składanego siedziska.
Platforma RPSP moe rownie zostać wyposaona w zasilanie awaryjne pozwalające przy zaniku, bądź
spadkach napięcia sieciowego na sprowadzenie urządzenia do najbliszego przystanku.

