A. DESCRIÇÃO BASE
 Elevador de Escadas com Cadeira
 Marca - Handicare
 Modelo – 2000
B. FOTO

Rail rebatível em opção.
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C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Alimentação – 2 Baterias 12 V/7 Ah, 3 anos de vida expectável.
 Carregamento baterias – 208-240 VAC, 50 Hz, 2 A, consumo de energia de
cerca 5 € por ano. Carregamento automático em cada extremidade do
percurso.
 Tensão de trabalho – 24 V
 Motor – Um motor eléctrico de tracção.
 Transmissão – Pinhão e cremalheira.
 Chassis – Electrosoldado com cobertura de todas as partes mecânicas em
plástico ABS moldado.
 Guia – Em perfil tubular pintado com 3 cores à escolha. (castanho, cinzento
claro e cinzento metálico)
 Assento – Estofado em 6 acabamentos à escolha (castanho, vermelho,
creme, azul, verde e cinzento)
 Fixação da guia – Com pilares de fixação aos degraus.
 Comandos – Comandos de parede sem fios alimentados por pilhas AA.
 Velocidade de deslocação - 0,12 m/s.
 Capacidade máxima de transporte - 115 kg (137 kg como opção)
 Inclinação de trabalho – Entre 0 e 56º.
 Todos os comandos de movimento são de pressão constante.
D. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
 Distância da face exterior da guia á parede – 120 mm
 Espaço ocupado rebatida – 400 mm
 Espaço ocupado aberta – 690 mm
 Dimensão interna entre braços – 460 mm
 Espaço de estacionamento inferior – 600 mm
E. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO
 Todos os comandos de movimento são de pressão constante.
 Comandos de chamada remota em cada fim de curso.
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F. CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA
 Sensores sensíveis ao toque Nas extermidades da cobertura do motor e no
poisa pés.
 Arranque e paragem suaves.
 Travão mecânico automático no caso de aumento brusco da velocidade.
G. CERTIFICAÇÃO
 Directiva máquinas : 2006/42/EG
 Directiva baixa voltagem : 2006/95/EG
 Directiva EMC : 2004/108/EG
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