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S11 A Plataforma Elevador
Acessibilidade
 
A plataforma S11 assegura a 
acessibilidade em:
- Premissas privadas (bancos, 
restaurantes, lojas, escritórios)
- Edifícios públicos (escolas, 
institutos)
- Casas e edifícios habitacionais.

Fácil e Segura

Instalação fácil e segura na utilização 
faz da S11 um sistema ideal para a 
liberdade de acesso a todos os tipos 
de edifícios, assegurando 
independência pessoal na mobilidade 
aos utilizadores de cadeiras de rodas.

BENEFÍCIOS

• Confortável e segura

• Versátil

• Rápida instalação
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A plataforma
elevador S11
adapta-se
perfeitamente
a todas as
necessidades
funcionais e
estéticas.

A S11 necessita de um poço 
mínimo, o que significa que a 
instalação se adapta a estruturas 
existentes.

A S11 está disponível em 5 
modelos:

• 1.100 mm

• 1.600 mm

• 2.100 mm

• 2.600 mm

• 2.990 mm

Os comandos de bordo e de piso 
são equipados com chave e de fácil 
utilização.

Equipamento (Versão) Standard

- Porta, guardas e colunas de porta 
pintadas à cor RAL7040;
- Proteções laterais da torre em aço 
pintado (RAL 7040)/ Proteção oposta 
à torre em policarbonato escurecido;
- Botões de pressão constante na 
cabine e nos pisos;
- Botão de emergência (Stop) na cabine;
- Porta manual a bordo com revestimento 
em policarbonato (versão shaft aberto);
- Circuito auxiliar 24VDC;
- Válvula de segurança de limitação 
de velocidade;
- Sensores de segurança do estrado
- Abertura de porta com chave do exterior;
- Proteção anti-entalamento;
- Sensores infravermelhos no lado do 
desembarque;.

Gama VIMEC

Desde 1982 que os desenhadores, 
fabricantes e instaladores da Vimec 
personalizam soluções: plataformas 
elevador verticais, cadeiras elevador, 
plataformas de escada e trepadores 
de escada.

Garantia
As plataformas Vimec têm garantia 
de 2 anos a contar da data de 
instalação.

Opcionais
- Acabamento em aço 
inoxidável AISI 316;
- Portas automáticas e cancelas 
de piso;
- Comandos via rádio;
- Poste de aço para suporte aos 
comandos;
- Cancela automática e 
desembarque a 90º;
- Comandos portáteis sem fios 
no piso "1";
- Um segundo comando sem 
fios a bordo;
- Kit de segurança de 
infravermelhos.

A instalação adapta-se a estruturas existentes

Comando de bordo e de pisoVários modelos
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Instalação

Versões

Plataformas

Acabamentos

A S11 pode ser instalada no interior ou exterior dos edifícios e de três maneiras distintas:
- Espaço livre
- Em alvenaria
- Em estrutura de aço

Vence uma altura até 1100, 1600, 2100, 2600, 2990

Dimensões do estrado 1250x950; 1400x900; 1400x1100

Aço pintado (RAL7040); estrutura negra com bordo de segurança (RAL 7040), cancela no 1º piso, torre em aço

 

Capacidade de Carga Máxima 400kg

0,05m/seg; 0,10m/seg para as versões 2600 e 2900

230 V monofásico; potência 2,2kw

0-165mm

Plataforma com acabamento em alumínio anti-derrapante

Velocidade

Voltagem

Poço

Segurança

Motor eléctrico e parafuso sem-fim

Diretiva Europeia 2014/35 - Baixa voltagem
Diretiva Europeia 2014/30 - Compatibilidade Eletromecânica
Diretiva Europeia 2006/42 - Diretiva Máquinas

Transmissão

Conformidade

Dados Técnicos


