
 מעלון אנכי דגם-

בטיחותי ונוח לשימוש

-תכליתי  רב

התקנה מהירה

S11



: למעלון 5 טווחי 
הרמה:

• 1.100 mm

•  1.600 mm

•  2.100 mm

•  2.600 mm

•  2.990 mm

למעלון התאמה מושלמת 
לצרכים הפונקציונליים 

. והאסתטיים של דיירי הבית
המעלון משתלב בטבעיות במבנה, הודות לצורך בפיר 

מינימלי בלבד.
לוחות הפיקוד בתוך המעלון 

ובקומות מצוידים במפתחות וקלים 
לשימוש

ונוח לשימוש בטיחותי 
תהליך התקנה מהיר וקל, לצד בטיחות 

מקסימלית בעת השימוש במעלון, הופכים את 
דגם S11 למערכת מעולה המאפשרת נגישות 

גבוהה לכל סוגי המבנים, אשר מבטיחה 
תנועה חופשית ועצמאות מלאה למשתמשים 

בכיסאות גלגלים.

S11
המעלון מבטיח נגישות גבוהה 

למגוון מבנים:

משרדים 	•		עסקים (בנקים, מסעדות, חניות,
. וכו')

, אולמות 	•		מוסדות ציבוריים (בתי ספר,
אולמות תאטרון וכו')

משותפים 	•		בתים	פרטיים	ובניינים



(RAL 7040) 		הדלת, המעקים ועמודי השער עשויים ממתכת צבועה •	
ההגנה 	חיפוי מנגנון ההרמה עשוי ממתכת צבועה ב-RAL 7040 / קיר •	

ממולו עשוי מפוליקרבונט אפור 
ההגנה 	חיפוי מנגנון ההרמה עשוי ממתכת צבועה ב-RAL 7040 / קיר •	

ממולו עשוי מפוליקרבונט אפור
המעלון בתא 	פתור עצירת חירום •	

נשלף מפתח 	לוחות הפיקוד במעלון ננעלים עם •	
פתוח) פיר 	 שער בעל חיפוי מפוליקרבונט בצבע אפור (בגרסאות •

24VDC מערכת עזר	 •
יתר 	מעצור בטיחות אוטומטי בעת מהירות •	

בטיחות 	חיישני •	

מפתח. בעזרת 	ניתן	לפתוח	את	הדלת	מבחוץ •	
. התנגשות 	מעקה בטיחות למניעת •	

. מהמעלון 	חיישני עלייה/ירידה •	

התקנה

את המעלון אפשר להתקין בהתקנה פנימית או חיצונית לבניין בשלוש דרכים שונות: 

גרסאות
משטח המעלון

חופשית בסביבה - 
מבני בפיר - 

פלדה  - בפיר עשוי מקונסטרוצית

טווח הרמה [מ"מ]  עד 1100, 1600, 2100, 2600, 2990

 1250x900; 1400x900; 1400x1100  [מ"מ] מידות

פלדה צבועה בצביעת אבקה בגוון RAL 7040; קונסטרוקציה בצבע שחור עם מעקה בטיחות בצבע RAL 7040גימור

עד 400 ק"ג 
0.05 מ/שניה; 0.10 מ/שניה לגרסאות 2600 ו-2990מ"ממהירות

Vac 230; הספק  KW 2.2מתח
165 - 0 מ"מבור (בתחתית המעלון)

משטח דריכה בגימור אלומיניום נגד החלקהבטיחות
מנוע חשמלי ובורג הרמהיחידת כח

אבזור	סנטדרטי : תוספות
AISI 316 • גימור נירוסטה

אוטומטיים ושערים  • דלתות

אלחוטיים שלטים • 

אלחוטית שליטה  •  עמדת

90  • שער אוטמטי ויציאה של
מעלות

"1" בקומה  • שלט אלחוטי

במעלון • שלט אלחוטי נוסף

: נתונים	טכניים

כושר העמסה

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.



https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

03-3797777

079-5729448

הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד 7548213

www.snl-solutions.co.il

contact@snl-solutions.co.il

https://www.facebook.com/accessibility.lifts

https://www.instagram.com/snlsolutions3

  נגישות , הרמה ובטיחות.

https://www.snl-solutions.co.il/



