PRODUCTBLAD - DRIJVEND MINDERVALIDEN PLATFORM

PRODUCT BESCHRIJVING
Het in hoogte verstelbaar drijvende platform is een ideaal en comfortabel hulpmiddel om minder validen op zelfstandige wijze toegang
te laten verschaffen tot het zwembad. Het platform wordt met behulp van een hydraulische cilinder traploos naar het gewenste niveau
gebracht. Deze standalone unit kan bij een nieuw te bouwen zwembad in een bouwkundige nis worden gepositioneerd en in elk bestaand
zwembad in een hoek worden geplaatst vanaf 2000 mm diep.
Het plateau wordt uitgevoerd met vaste handrails voorzien zijn van plexiglas veiligheidsplaten. Het plateau wordt afgewerkt met een
antislip polypropyleen top dek kleur RAL 9010 welk is voorzien van perforaties voor de benodigde waterdoorlating.
Alle metalen onderdelen zijn vervaardigd uit 316L, terwijl voor delen in de technische ruimte gecoat staal wordt gebruikt.
De bediening van het plateau geschied altijd met touchscreen en eventueel in combinatie met de bediening van een beweegbare bodem.
Dit afsluitbare bedieningspaneel kan gemonteerd worden op een muur in de nabijheid van het plateau.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen platform

Afmeting van het platform is variabel tussen de 1200x1200mm en 1400x1400mm.

Hoogte verstelling

Vanaf water niveau tot een diepte van -1000 mm

Benodigde constructie hoogte

minimaal 1000 mm

Materiaal loopdek

Anti slip polypropyleen paneel 20 mm dik, kleur: wit RAL 9010 voorzien van
contrasterende veiligheidsdrempel.

RVS handrails

2 stuks vaste handrails hoogglans gepolijst RVS 316L, 1000 mm hoog voorzien van
plexiglas veiligheidsplaten. Handrail heeft een hoogte van 950mm.

Materiaal frame

RVS 316L (gebeitst en gepassifeerd)

Snelheid

ca. 350 tot 500 mm/min.

Afscherming frontzijde

Wandopbouw geleiding (2x) inclusief RVS/polypropyleen schermen.

Elektrische voeding

400V - 50Hz 16 Amp.

Maximale belasting

1 persoon + begeleiding, max. 200 kg.

Bedieningspaneel t.b.v. platform

Waterdicht touchscreen paneel (wandmontage) voorzien van drukknoppen,
sleutelschakelaar en een noodstopknop of geintegreerd in bodembediening.

Schakelkast

Schakelkast compleet met hoofdschakelaar, reset knop en noodstop.

Aandrijving

Hydraulisch aangedreven cilinder

Opmerking: Er wordt geadviseerd om de bassin wand/bodem van minimaal 1 persinlaat te voorzien, zodat er een goede stroming onder
het beweegbaar platform wordt gerealiseerd.
Bovenstaand worden de specificaties beschreven van een standaard uitvoering van het MIVA mindervalide platform. Heeft u vragen
over deze specificaties of de beschikbaarheid van het platform in andere afmetingen, neem dan contact met ons op. U kunt ons iedere
werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl
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Hieronder staan enkele referenties waar Variopool een MIVA beweegbaar platform heeft geleverd en geïnstalleerd. Heeft
u vragen over deze of andere referenties van Variopool, neem dan contact met ons op. U kunt ons iedere werkdag bereiken
via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl
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