
D o s t ę p n o ś ć ,  r o z w i ą z a n i e  d l a  k a ż d e j  b a r i e r y 

S i l ve r



Silver 
łatwy dostęp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i elastyczności

Platforma pionowa Silver stanowi idealne rozwiązanie będące w 
stanie zapewnić DOSTĘP do:

•	 Obiektów prywatnych (banki, restauracje, sklepy, biura…)
•	 Obiektów publicznych (szkoły, instytucje, …) 
•	 Budynków mieszkalnych i rezydencji

ŁATWO, BEZPIECZNIE
Łatwość instalacji i bezpieczeństwo użytkowania, sprawiają 
że platforma pionowa Silver jest urządzeniem umożliwiającym 
swobodny dostęp do wszystkich obiektów, zapewniając 
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim pełną możność 
samodzielnego poruszania się. 

ZALETY KONSTRUKCYJNE 
Urządzenie Silver może poszczycić się konstrukcją ze stali nierdzewnej 
(inox), dbałością o wzornictwo i wykończenie szczegółów oraz 
nowoczesnymi zabezpieczeniami czynnymi i biernymi, oczywiście 
niezależnie od wypróbowanej mechaniki ruchowej Vimec  

Kasety przyciskowe platformy i kondygnacyjne są wyposażone 
w kluczyk i mogą być z łatwością użytkowane przez każdego. 

Urządzenie Silver jest oferowane z dwoma wysokościami 
podnoszenia: 800 mm i 1.000 mm.

DOSTOSOWUJE SIĘ IDEALNIE DO WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 
I ESTETYCZNYCH 
Nie wymaga żadnego rodzaju szybu, dzięki czemu instalacja jest 
naprawdę „na miarę” już istniejących obiektów.

PLUSY:
•	 Gwarancja	Vimec	
•	 Gęsta	sieć	handlowa	
•	 Sieć	serwisowa	na	całym	terytorium
•	 Ułatwienia	ekonomiczne	



Elektryczne urządzenia ryglujące zapewniają automatyczne otwieranie bramki, kiedy pla-
tforma dojedzie na wybraną kondygnację. 

Przyciski wezwań w kabinie i na każdej kondygnacji są aktywowane dopiero po włożeniu 
klucza.

Wersja z wejściem naprzeciwległym Wersja ze szklaną bramką i 
wejściem pod kątem 90°



Wyposażenie standardowe 
Drzwi i bramka ze stali nierdzewnej 
Metalowe, malowane wsporniki bramki 
Podtrzymywane przyciski wezwań w kabinie i na kondygnacjach 
Awaryjny przycisk „Stop” w kabinie 
Przyciski wezwań w kabinie i na kondygnacjach, z wyjmowanym kluczem
Obwód pomocniczy 24VDC
Elektromechaniczne systemy ryglujące z odłączanym stykiem; elektryczne 
systemy ryglujące, sygnowane certyfikatem EN
Chwytacz z automatycznym zaworem blokującym
Ręczne, awaryjne opuszczanie windy w przypadku braku zasilania
Automatyczny system poziomowania na kondygnacji
Możliwość otwierania drzwi od zewnątrz za pomocą specjalnego klucza; 
system odblokowywania drzwi za pomocą klucza trójkątnego
Wieniec zabezpieczający przed ściśnięciem
Uszczelnienie mieszkowe zabezpieczające przed przytrzaśnięciem 

Na zamówienie
Automatyczne drzwi i bramka
Szklane drzwi i bramka
System zdalnego sterowania
Tablica zdalnego sterowania
Bramka z napędem oraz przejazd pod kątem 90°
Stal nierdzewna wysoce odporny na słonych 
środowiskach

•	Model	STANDARD	–	Pionowy	tor	jezdny	800	mm;	podest	platformy	1200x850	mm
•	Model	LARGE	–	Pionowy	tor	jezdny	1000	mm;	podest	platformy	1400x1120	mm
•	Model	EXTRALARGE	–	Pionowy	tor	jezdny	1000	mm;	podest	platformy	1400x1250	mm

Ze stali nierdzewnej; Konstrukcja nośna ze stali zabezpieczonej kataforezą; Ochronne uszczelnienie mieszkowe w kolorze czarnym; wsporniki bramki z pomalowanego metalu

250 Kg

0,04 m/sek.

230 V jednofazowe

Niewymagane

Podest platformy wykonany z antypoślizgowej, aluminiowej blachy

•	Zabezpieczenia	przed	ściśnięciem	z	wyłącznikiem	bezpieczeństwa	przy	listwie	ochronnej
•	Panel	przycisków	w	kabinie	i	na	kondygnacjach	wraz	z	kluczem	aktywującym	wezwanie

Warianty

Wykończenia

Udźwig

Prędkość

Napięcie 

Podszybie

Podest platformy 

Zabezpieczenia

DANE TECHNICZNE PLATFORMY SILVER

Zgodność z Europejską Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EWG
Zgodność z Europejską Dyrektywą 89/336/EWG dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej
Zgodność z Dyrektywą Europejską 98/37/WE dot. Maszyn 

Uwaga! Powyższe dane są wielkościami orientacyjnymi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian.

Silver


