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 O Plataforma aqui descrita destina-se ao transporte de passageiros com 
necessidades Especiais - Acessibilidade. Os avisos exibidos na plataforma 
devem ser rigorosamente respeitados.

  Carga permitida: 225 Kg - carregar a plataforma acima do peso máximo 
permitido é proibido. Sempre considere o peso da pessoa que está sendo 
transportada.

 1. Uso  pretendido

 2. Ilustração da Plataforma de Escadas RBA Starlift M317
 
 A presença de alguns componentes pode variar de acordo com o mercado 
pretendido e com os padrões atuais.

ELEMENTOS PLATAFORMA

1 - Rampas articuladas
2 - Plataforma
3 - Barras guarda corpo
4 - Corrimão
5 - Painel de comando
 5.1 - Botão de emergência
 5.2 - Subir escada
 5.3 - Descer escada
6 - Tampa de manutenção
7 - Haste porta cabo
8 - Caixa de proteção atuadores
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Fig. 01 - Imagem ilustrativa

ELEMENTOS TOTEM ACIONADOR

9 - Quadro de comando
 9.1 - Chave geral
 9.2 - Baixar plataforma
 9.3 - Levantar braços
 9.4 - Subir escada
 9.5 - Descer escada
10 - Totem com fixação por parabolt

Fig. 02 - Imagem ilustrativa
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 3. Ilustração das funções motoras

Fig. 03 - Imagem ilustrativa

Fig. 04 - Imagem ilustrativa

3.1. Condições Gerais de 
movimentação

 Para usar o elevador corretamente, 
alguns conceitos fundamentais estão 
listados abaixo:

 O movimento das rampas e barras 
ocorre automaticamente no chão, de forma 
sincronizada.
 
 Os controles a bordo movem o 
elevador inclinado da plataforma (subida / 
descida) com a plataforma aberta, barras 
de segurança na posição horizontal e as 
abas levantadas.
 
 A plataforma só pode ser aberta e 
fechada no chão, usando os controles 
r e l a t i v o s  o u  p e l o s  To t e n s  n a s 
extremidades.

 Todos os controles de elevação da 
escada estão protegidos através de uma 
chave geral no Totem.
 
 To d o s  o s  b o t õ e s  p o s s u e m 
tecnologia "PUSH BUTTON", obrigando 
assim ao usuário a manter o botão 
pressionado para uso do equipamento.

 Todos os botões possuem tecnologia PUSH BUTTON, com isso se 
durante o processo de abertura da plataforma for retirado o dedo do botão, o 
equipamento ficará paralisado, entretanto ao acionar o botão novamente o a 
sequência que estava iniciada será concluída, independentemente do 
processo estar no ínicio, meio ou fim.
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 4. Fechamento da plataforma

 O sistema de fechamento da plataforma é feito de forma manual, devendo o 
usuário pressionar o botão relativo, localizado nos totens em suas extremidades.

Fig. 05 - Imagem ilustrativa

 5. Dimensionamento

 Nosso equipamento poderá ser instalado em qualquer tipo de superfície, desde 
que sejam seguidas as normas NBR 9050 em conjunto com a NBR 9077.
 
 O dimensional mínimo do equipamento é de 1050 mm x 1650 mm, assim como a 
largura da escada mínima deverá ser de 1500 mm.
 
 Nosso equipamento segue a Norma NBR 9386-2, assim sendo, segue todas as 
regras de velocidade, peso e dimensional para um melhor conforto aos nossos clientes.

 O ângulo de operação do equipamento varia de 0º à 40º.

Fig. 07 - Imagem ilustrativa
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Fig. 06 - Imagem ilustrativa
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Você gostaria de uma estimativa?

 A seguir informaremos algumas medidas para uma estimativa dimensional, 
com tais informações nossos Engenheiros poderão desenvolver um breve esboço para 
que assim nós possamos lhe passar ao mais concreto.
 
 Envie-nos um e-mail com tais medidas ou mesmo ligue e converse com um de 
nossos vendedores.

Fig. 08 - Imagem ilustrativa
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Vista superior - Fig. 09 - Imagem ilustrativa
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A De nariz a nariz

B Comprimento total

C Altura total

D Altura do degrau inferior

E Altura do degrau superior

F Espaço inicial da parede até o primeiro degrau

G Espaço final do último degrau a parede

H Largura da escada (espaço livre)

I Quantidade de degraus
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QUADRO TÉCNICO

Carga máxima 225 Kg

Velocidade de 

curso
0,15 m/s (máximo)

Sistema do motor Motor de engrenagem helicoidal com freio motor

Sistema de 

proteção

Controle de velocidade eletrônico baseado em sensores e sistemas 

mecânicos contra queda

Plataforma Largura 1050 mm, comprimento 1650 mm

Conexão elétrica Corrente alternada, trifásica, 220 Volts / 380 Volts

Tensão de controle 12 Volts / 24 Volts

Acionamento do 

equipamento

Feito por botões nos totens, localizados nas extremidades do corrimão 

e acionamento por botões no próprio equipamento

Norma seguida ABNT NBR ISO 9386-2:2012

Sistema de 

montagem

A distância da parede à base da coluna é de ao menos 50 mm*

(* verificar figura 09) 
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 6. Dados técnicos

Dimensões e dados informados neste documento poderão ser alterados sem aviso 
prévio, ou mesmo poderão variar conforme projeto preterido pelo cliente.

 Todas as imagens são ilustrativas.



elevadores

Serviço de Atendimento ao Cliente RBA elevadores

A RBA elevadores sabe como é importante manter um 
relacionamento aberto com seus clientes. Desta forma caso queira 
entrar em contato junto a nós basta acessar um dos canais abaixo, 
estaremos a postos para sanar suas dúvidas, críticas ou agradecer 

ao seu elogio.

Entre em contato sempre que precisar.
Veja como é fácil entrar em contato com o SAC RBA elevadores:

sac@rbaelevadores.com.br

+55 (17) 3216.4080

Av. Tancredo Neves, 430 – Distrito Industrial Tancredo Neves
CEP.:15076-630 – São José do Rio Preto – SP

www.rbaelevadores.com.br


