PLATFORMA
SCHODOWA
Model:
OMP

PLATFORMA SCHODOWA
Model OMP został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu transportu w obiektach, szczególnie tych już
istniejących, gdzie nie ma możliwości zainstalowania dźwigu lub platformy pionowej. Równie dobrze sprawdza się,
jako urządzenie montowane na zewnątrz, które likwiduje barierę schodów przed wejściem do budynku, jak i
wewnątrz. Urządzenie model OMP jest platformą, która jeździ po torze prostym, jak i krzywoliniowym i bez


szybu,



oddzielnego pomieszczenia maszynowni,



większych prac budowlanych, które zwiększają koszty inwestycji.

Z platformy mogą korzystać osoby niepełnosprawne na standardowych wózkach oraz osoby mające problemy z
pokonywanie schodów.

Należy podkreślić, że model OMP jest w pełni zautomatyzowany, co pozwala na

samodzielne korzystanie z platformy przez osoby niepełnosprawne oraz posiada w standardzie baterie do
awaryjnej pracy nawet w przypadku awarii zasilania. Urządzenia tego typu świetnie sprawdzają się w prywatnych
domach, małych Domach Opieki, urzędach i innych obiektach niewymagających dużego natężenia pracy.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: ELEKTRYCZNY
UDŹWIG: 230 KG
DŁUGOŚĆ TORU: BEZ OGRANICZEŃ
MAX. KĄT NACHYLENIA TORU: 40°
PRĘDKOŚĆ: 0,1 M/S
WYMIARY PLATFORMY: S=700 X G=800 MM (MOŻLIWE INNE WYMIARY)

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE
MOC SILNIKA : 0,6 KW

WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

MASZYNOWNIA
Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni ani oddzielnej
metalowej skrzynki. Osprzęt elektryczny platformy jest zintegrowany z
urządzeniem.

STEROWANIE
Dwie kasety wezwań, montowane na ścianie wraz z łącznikami kluczykowymi* oraz
pilot na spiralnym kablu na platformie służą do obsługi platformy również przez
osoby towarzyszące osobie na wózku. Sterowanie jest przyciskowe, ciągłe.
*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do
urządzenia. Producent nie zaleca otwartego dostępu do urządzenia dla każdej
postronnej osoby.

„… model OMP jest w pełni zautomatyzowany….”
„…urządzenia służące do eliminacji barier architektonicznych ….”

przeszkód pokona 1 kondygnację. Do niewątpliwych zalet platform schodowych należy fakt, że nie wymagają:

PLATFORMA
Urządzenie jest malowane w kolorze RAL 9010 (biały) wraz z elementami z plastiku w kolorze czarnym. Platforma
wyposażona jest w dwie ruchome barierki, poręcz, przyciski sterowania oraz ruchome rampy najazdowe.

Platforma model OMP ma pojedynczy tor, który
płynnie

odwzorowuje

kształt

schodów

co

pozwala uzyskać harmonię i integrację z
otoczeniem.

Niewątpliwą

zaletą

przyjętego

rozwiązania i pojedynczego toru jest również
bardzo cicha praca urządzenia w trakcie jazdy.
Tor

dla

platform

standardzie

prostoliniowych

mocowany

do

ściany

jest

w

a

dla

krzywoliniowych do schodów.
Tor i ewentualne wsporniki do schodów lub
ściany są w kolorze czarnym.

FUNKCJONALNOŚĆ
Należy pamiętać, że platforma schodowa to rozwiązanie, które powinno być stosowane tylko
wtedy, gdy nie można zainstalować innych urządzeń dźwigowych. Platforma schodowa niezależnie
od modelu i producenta jest bowiem urządzeniem mało wydajnym, mogą z niej korzystać tylko
nieliczni i zawsze będzie stanowić przeszkodę na schodach dla innych użytkowników w trakcie
pracy.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:


Wykonanie zewnętrzne



Pokrowiec na platformę



Mocowanie toru do schodów dla platformy prostoliniowej



Pośredni (dodatkowy) przystanek



Dodatkowy punkt ładowania (dla długich torów)



Niestandardowy kolor

schodów co pozwala uzyskać harmonię i integrację z otoczeniem.”

TOR PLATFORMY

„Platforma model OMP ma pojedynczy tor, który płynnie odwzorowuję kształt

Platforma schodowa model OMP może być złożona gdy nie jest używana.

POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!
Zapraszamy do skorzystania
z pomocy naszego
Działu Technicznego w celu
doboru PRAWIDŁOWEGO
urządzenia dźwigowego do
indywidualnych potrzeb i
istniejących warunków
budowlanych.

SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL
Znajdziesz tam szeroki
wybór urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, wind,
platform towarowych oraz
wind samochodowych.
Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!

Al. Chopina 55 ,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49
WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl
Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!
Zrób to poprzez formularz
produktu na naszej stronie
WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,

Autoryzowany przedstawiciel:

bądź tradycyjnie – zadzwoń do
nas. A My zrobimy wszystko,

WWW.GOLD-BUD.PL

aby Ci pomóc.
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

