בהתקנה ללא פיר  -מרחק מקירות סמוכים גדול מ400-
מ״מ או  100מ״מ מקירות סמוכים וחלקים למלא הגובה.
לחצני הפיקוד  -בתחנה עליונה על המשקוף בצד הפתיחה
וכוללים לחצן קריאה ,מפסק מפתח לביטול פיקוד.
פנל הפיקוד בתא כולל :לחצן למעלה ,לחצן מטה ,עצור,
מפתח ביטול פיקוד ,לחצן אזעקה ונורית חיווי על תקלה.
תרשימים לדוגמא:

מפרט טכני
כושר הרמה  300 -ק"ג.
מהירות נסיעה כ 0.1-מ/שניה.
מהלך הרמה מקסימלי עד  2מטרים.
פיקוד בלחיצה מתמדת.
שקע נידרש:
 - DS75למהלך הרמה עד  750מ״מ  -עומק בור  120מ״מ
 - DS100למהלך הרמה עד  1000מ״מ  -עומק בור  220מ״מ
 - DS200למהלך הרמה עד  2000מ״מ  -עומק בור  370מ״מ
הזנה תלת פאזית A16 X 3
ארון מכונה במידות  i 35 X 80 X 80ס"מ
גוון המעלון לבחירהRAL 9016/1013/9006 :

אופציות נוספות:
הפעלה ע"י שלט אלחוטי ,גוונים לפי  ,RALהזנה חד פאזית,
כושר הרמה של  400ק"ג ,ביצוע כל עבודות ההכנה.
סדן י.ט.ש בע״מ | טל | 03-6500987 .פקסwww.sadan-ltd.co.il | 03-6500977 .

מעלון אנכי ללא פיר
לא מחליפים בית
בגלל המדרגות

DS

בסיום כל
התקנה המעלון
נבחן ומאושר
לשימוש ע״י מכון
התקנים

הנכונה ביותר עבורך ולכן אנו מגיעים אל
לקוחתנו ליעוץ ללא התחייבות מצידך .התקנת
המעלון מתבצעת ע"י צוות מיומן ומקצועי של חברת סדן.

משפחת סדן תשמח על הצטרפותך לחוג לקוחותינו.

רמה אחת מעל...

מעלון אנכי ללא פיר מדגם
 DSהינו תא הנע בין שתי תחנות קצה
כאשר הפרש הגבהים המקסימלי בין התחנות הינו עד
 2מטרים .מערכת ההרמה מבוססת במת מספריים .שיטה
זו מאפשרת ניצול מקסימלי של שטח הרצפה ,פעולה שקטה
אמינה ובטוחה .לצורך ההתקנה נידרש שקע ברצפה עבור מערכת
ההרמה עצמה וכן מקום עבור ארון המכונה .מעלון  DSישפר את איכות
חייך ומאפשר הנגשה קלה ובטוחה ,ניתן להתקינו גם בתוך הבית וגם מחוץ
לבית ובכך מהווה פתרון אידאלי לבעיות הנגשה .על גבי המעלון פנל לחצנים
המאפשר עליה וירידה מתוך התא ,כמו כן בכל תחנה לחצני קריאה למעלון .רמת
הגימור הסטנדרטית של מעלון  DSהינה באיכות גבוהה ,עם דלתות זכוכית בתחנות ,על
המעלון מעקות ומאחזי יד בשילוב זכוכית תיקנית .גם בהפסקת חשמל מערכת הגיבוי
תאפשר ירידה ויציאה מהמעלון .המעלון מתוכנן תוך התאמה לצרכי הלקוח
ובהתאמה לאתר ההתקנה ,המעלון מתוכנן לשימושו של נכה בכיסא
גלגלים ולמלווה ובהתאמה לתקן הישראלי למעלונים מסוג זה
(ת"י  .)2252-1קיימות אפשרויות רבות להתקנת המעלון
ויועץ מומחה יוכל לעזור בבחירת התצורה להתקנה
אנו יודעים
הטובה ביותר עבורך.
עד כמה חשוב לך
והכל בהתאמה לאילוצים
לבצע תכנון מיטבי ועד
הקיימים אצלך ולדרישות
התקן.
כמה חשוב לבחור המעלון והתצורה

