
S11 PLATFORMA DŹWIGOWA

  BEZPIECZNA 

 UNIWERSALNA

  WYGODNA



S11 obsługuje 
następujące 
wysokości 
podnoszenia: 

• 1.100 mm 

•  1.600 mm

•  2.100 mm

•  2.600 mm

•  2.990 mm

Funkcjonalność
Wymaga minimalnego podszybia i łatwo 
dopasowauje się do istniejących budynków.

Kasety sterujące na platformie i 
przystankach są wyposażone w 
kluczyk i łatwe w użytkowaniu.

Łatwy montaż i 
bezpieczeństwo
Łatwy montaż i bezpieczeństwo 
użytkowania czynią platformę S11 idealnym 
rozwiązaniem ułatawiającym osobom na 
wózkach samodzielny dostęp do budynków 
wszelkiego rodzaju. 

S11

Platforma S11 zapewnia likwidację barier 
architektonicznych:

•  Budynkach uzyteczności publicznej 
(banki, restauracje, sklepy, urzędy itp.)

•  Domach prywatnych.



•  Stalowe ściany na platformie, bramki wraz ze słupkami malowane  
na RAL 7040

•  Ściana na platformie od strony wieży z napędem wykonana ze stali 
malowanej na RAL 7040 / Ściana na platformie naprzeciw wieży z 
napędem wypełniona szarym poliwęganem

•  Przyciski działające w trybie stałego nacisku na platformie i przystankach
•  Przycisk STOP na platformie
•  Panel sterowania oraz kasety przystankowe ze stacyjkami kluczykowymi 
•  Na platformie ręcznie otwierana bramka wypełniona szarym 

poliwęglanem
•  Bezpieczne zasilanie elementów starujących 24 VDC
•  Antyzgnieceniowe listwy bezpieczeństwa
•  Możliwość otworzenia drzwi z zewnątrz kluczem awaryjnym
•  Czujniki bezpieczeństwa pod platformą
•  Fotokomórki od strony przystanku górnego

Instalacja

S11 może byc intstalowana wewnątrz i na zewnątrz budynków w 3 wersjach:
- bez szybu
- w szybie gotowym murowanym
- w szybie samonośnym stalowym

Wysokości podnoszenia Do 1100, 1600, 2100, 2600, 2990 mm

Wymiary podestów mm 1250x900, 1400x900 e 1400x1100 (użytkowe)

Wykończenie Stal malowana na RAL 7040 - boki platformy, bramka na górnym przystanku, wieża napędu; czarne elementy nośne 
z krawędziami bezpieczeństwa w kolorze RAL 7040

Udźwig 400 kg

Prędkość 0,05 m/s; 0,10 m/s dla wersji 2600 i 2990

Napięcie 230 V pojedyncza faza; 2,2 kW

Podszybie 0-165 mm

Podest Blacha aluminiowa antypoślizgowa

Zasilanie Silnik z inverterem

Zgodność

Z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35

Z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30 

Z Dyrektywą Maszynową 2006/42/CE

Dane nie są zobowiązujące. Vimec zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedzenia.

Wersja standardowa W opcji
•  Wykończenie w stali 

nierdzewnej AISI 316

•  Automatycznie otwierana 
bramka na przystanku

• Sterowanie radiowe

•  Słupki pod kasety 
przywoławcze na 
przystankach

•  Wyjście pod kątem 90°

•  Bezprzewodowe kasety 
przystankowe “1”

•  Dodatkowy pilot radiowy 

•  Zestaw fotokomórek 

Dane techniczne
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Oferta VIMEC 
Od 1982 roku Vimec projektuje, produkuje i 
instaluje urządzenia dopasowane do potrzeb 
klientów: platformy pionowe oraz „windy domowe”, 
krzesełka oraz platformy schodowe, platformy 
pionowe niskiego podnoszenia oraz schodołazy.

Ponad 100.000 zainstalowanych urządzeń  
na całym świecie.

Vimec s.r.l. 
Via Parri, 7 
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 
Fax +39 0522 970677
export@vimec.biz
www.vimec.biz 

Vimec za granicą:  
Madryt (Hiszpania)
London (United Kingdom)
Avignon (Francja)
Warszawa (Polska)

Gwarancja

Gwarancja wynosi 24 miesiące 
od daty instalcji urządzeń.


