FLOW X
DANE TECHNiCZNE

FLOW X
DANE TECHNiCZNE
Szczegóły systemu
Prędkość

Maks. 0,1 m/s

Rodzaj napędu

Zębatkowy

Moc silnika

350 W

Maksymalny udźwig

125 kg (275 funtów)

Automatyczne zatrzymanie

Tak

Nachylenie schodów

Do 72°

Eksploatacja urządzenia

Wykrywanie podłokietników i składany joystick w standardzie

Baterie

2 × 12 V, łącznie 24 V

Wymiary krzesła
Podnóżek

Dostępny w dwóch rozmiarach. Regulacja obejmująca 5 pozycji. Oparcie krzesła do końca
podnóżka: 720 mm (wersja krótka: 620 mm)

Wysokość siedziska

Regulowana. 4 pozycje w zakresie 515–585 mm od podłogi do góry siedziska

Podłokietnik

Szerokość 610 mm (pozycja wyprostowana)
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KRZESŁO
• Krzesło o ergonomicznej konstrukcji z dużym oparciem i siedziskiem zapewniającymi niezrównany komfort.
• Unikalna funkcja automatycznego składania siedziska i podnóżka (opcja).
• Wstępnie regulowana wysokość siedziska (4 różne pozycje).
• Górna powierzchnia podłokietników pokryta antypoślizgowym, miękkim w dotyku nylonem.
• Opatentowany mechanizm zapewniający możliwość obracania krzesła w czasie jazdy (technologia ASL).
• Podnóżek niezależny od jazdy (mniejsze uginanie kolan).
• Materiał PC-ABS zmniejszający palność. Części metalowe pokryte wytrzymałą powłoką epoksydową.
• Prosty w obsłudze, składany joystick.
• Maksymalny udźwig 125 kg przy nachyleniu +/-72°.
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NAPĘD
• Silnik z odlewanego aluminium z powłokami ABS zmniejszającymi palność.
• Silnik główny bezszczotkowy 24 V DC, 3-faz. 0,35 Kw.
• Płynne ruszanie i miękkie zatrzymywanie.
• Sterowanie mikroprocesorowe silnikiem i systemem stabilizacji (SIL2).
• Baterie 2 × 12 V, 7 Ah.

PODNÓŻEK
• Wstępnie regulowana wysokość podnóżka (5 pozycji).
• Podstawa z odlewanego aluminium, w tym górna powierzchnia antypoślizgowa TPE.
• Siedzisko połączone z podnóżkiem.

BEZPiECZEŃSTWO
• Funkcja wykrywania pozycji podłokietnika.
• Samozwijający się pas bezpieczeństwa z opcjonalną funkcją wykrywania.
• Unikalne czujniki ścisku umieszczone pod siedziskiem.
• Osłony chroniące miejsce pomiędzy szyną a silnikiem.
• Kontrolna nadmiernej prędkości.
• Sterowanie poziomowaniem przy +/-5°.
• Przycisk awaryjnego opuszczania (obsługa elektroniczna) na podłokietniku.
• Urządzenie do komunikacji w podłokietniku (moduł komunikacji) zapewniający dwustronną komunikację telefoniczną
(opcja).
• Wyłącznik awaryjny.

SZYNA
• Maksymalna długość 35 metrów.
• Szyna o średnicy 80 mm.
• Powłoka z proszku epoksydowego w 4 standardowych kolorach RAL. Inne kolory RAL jako opcjonalne.
• Wsporniki szyny mocowane do schodów i podłóg.
• Ruszanie poziome, ruszanie pionowe i parkowanie za rogiem.
• Styki ładowania na szynie, przewody ukryte, poprowadzone po szynie.
• Maksymalny kąt 72°.

MODUŁ PRZYWOŁAWCZO-PARKiNGOWY
• Mocowany na ścianie, z 3-kolorowym wskaźnikiem LED stanu, zasilany za pomocą 4 x baterii AAA.

Oświadczenie: Wymiary podano w milimetrach. Arkusz danych ma jedynie charakter poglądowy. Wszystkie przedstawione wymiary mierzone od ściany mogą nieco się różnić,
zależnie od konfiguracji szyny. Access BDD nie odpowiada za dokładność, treść, kompletność, zgodność z prawem lub wiarygodność informacji podanych w niniejszym arkuszu
danych technicznych.

