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Ieejas paklāju sistēma cilvēkiem ar
redzes traucējumiem

Projektējot tīras ieejas

Taustes vadības sistēmas
Vienkārša pārvietošanās neredzīgajiem un vājredzīgajiem
Izpratne par piekļuvi bez norobežojumiem parasti saistās ar telpām, kas ir
pieejamas personām ratiņkrēslā. Tomēr plānošanas, renovācijas vai
modernizācijas ietvaros būtu jāņem vērā arī citi kognitīvie ierobežojumi, piemēram,
redzes traucējumi - vēl jo vairāk tādēļ, ka demogrāfiskā attīstība paredz šo
problēmu saasināšanos. Piemēram, taustes vadības sistēmas var ievērojami
atvieglot neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pārvietošanos.
Daudzviet šādas vadības sistēmas jau ir pieejamas ārpus telpām - uz ietvēm,
laukumos un citur. Pat, ja sabiedriskās ēkas iekštelpās jau ir izveidota vadības
sistēma neredzīgajiem, āra un iekštelpu sistēmas bieži vien pārtrauc ieejas paklājs
- šī ir nevajadzīga barjera, kas apgrūtina cilvēku iespējas orientēties.
Lai atrisinātu šo problēmu, Hoba Steel, iekštelpu vadības sistēmu neredzīgajiem
ražotājs, kopā ar emco bau ir izstrādājuši ieejas paklāju ar integrētu vadības
sistēmu neredzīgajiem: šis risinājums ļauj savienot āra vadības sistēmas ar
iekštelpu vadības sistēmu.
emco SPIN® SAFE taustes vadības sistēma atbilst augstākajiem standartiem ne
tikai funkcionālā, bet arī estētiskā ziņā, pateicoties tās vienlaidus nerūsējošā
tērauda dizainam, sākot ar ieejas paklāju.
Vadības sistēma jau tiek izmantota slimnīcu, banku, administratīvo ēku un
rehabilitācijas centru ieejas zonās.

SPIN® SAFE taustes vadības sistēma ļauj neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem viegli
orientēties sabiedriskās ēkās. Nerūsējošā tērauda elementi harmoniski saplūst ar visiem
iekštelpu pārklājumiem (Piemērs: Landesmuseum Bonnā).

“Mēs esam izstrādājuši emco SPIN®
SAFE drošai kustībai bez barjerām;
tas nodrošina optimālu pāreju no
ielas uz iekštelpām un no ieejas
zonas paklāja uz
nerūsējošā tērauda elementiem.”
Bernd Hoffmann, Hoba Steel
rīkotājdirektors
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emco SPIN® SAFE
Ieejas zonas paklājs ar nerūsējošā tērauda elementiem
emco SPIN® SAFE ir jaunākā emco ieejas zonas paklāju
inovācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Pateicoties tai,
neredzīgi un vājredzīgi cilvēki var viegli un skaidri noteikt
virzienus un virziena izmaiņas ar pēdām vai spieķi.
Izturīgie nerūsējošā tērauda elementi ir ne tikai sataustāmi
virsmas

elementi, bet arī rada skaidri saklausāmu signālu, ja tiek
izmantots spieķis. Parādiet empātiju: apvienojiet augstākos
kvalitātes standartus un vieglas tīrīšanas iespējas ar sociāli
atbildīgu dizainu. Izvēlieties emco taustes vadības sistēmu!

Uzmanības panelis rāda attiecīgās pozīcijas taustes vadības sistēmas ietvaros.

Integrētās nerūsējošā tērauda plāksnes ir
pieejamas šaurajā versijā (122 mm) vai ...

4

… platajā versijā (300 mm). Katra plāksne ietver 3 alumīnija
profila stieņus. Tas nozīmē, ka ieejas zonas paklāju ir iespējams
sarullēt.

•

Vienkārša pārvietošanās
neredzīgajiem un
vājredzīgajiem

•

Vadības sistēma ar taustes,
vizuālām un akustiskām īpašībām

•

Optimāla pāreja no taustāmas
grīdas līmeņa informācijas ārpusē
uz ēkas iekštelpu vadības sistēmu
Uzziniet vairāk par
emco taustes
vadības sistēmu
www.emco-bau.com

5

emco TLS
/Ieejas zonas paklājs ar divām funkcijām: vadības sistēma un tīrīšana/

Vadības sistēma cilvēkiem ar redzes traucējumiem un tīrīšana - vienā sistēmā
emco TLS taustes vadības sistēma neredzīgajiem ietver
kontrastējošas krāsas un dažāda augstuma alumīnija
profilus, kas izvietoti gareniski un taisnā leņķī pret kustības
virzienu un ko iespējams sataustīt ar pēdām, kā arī ar
spieķa palīdzību, ļaujot neredzīgajiem un cilvēkiem ar
redzes traucējumiem atrast durvis, kāpnes, liftus un
pārvietoties iekštelpās. Vadības sistēma

vērš uzmanību uz šķēršļiem un bīstamiem elementiem.
Grīdas līmeņa vadības sistēma atvieglo orientēšanos arī
personām bez redzes traucējumiem. Materiāli veido
kontrastu, ko ir viegli pamanīt cilvēkiem ar redzes
traucējumiem, ļaujiet viņiem vieglāk atšķirt vadības
elementus un pārējo ieejas zonas paklāja materiālu.

Alumīnija profili ar nedaudz atšķirīgu augstumu izvietoti kustības virzienā un tos var sataustīt gan ar pēdām, gan spieķi.

Kontrastējošās krāsas atvieglo orientēšanos cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuri spēj uztvert spilgtuma atšķirības.
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• Vienkāršāka orientēšanās
ieejas zonās
• Sataustāmi elementi,
pateicoties atšķirīga augstuma
alumīnija profiliem
• Vieglāk uztveramas,
kontrastējošas krāsas
• Efektīva tīrīšana noslogotās
ieejas zonās
• Iespējams integrēt ieejas
zonas paklāju sistēmā

Uzziniet vairāk par
emco taustes
vadības sistēmu
www.emco-bau.com
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emco MAXIMUS® ASSISTANCE
Pirmais viegli tīrāmais paklājs ar integrētu grīdas līmeņa informāciju neredzīgajiem un
vājredzīgajiem
Šis viegli tīrāmais paklājs ietver taustāmu grīdas līmeņa
vadības sistēmu, kas palīdz neredzīgajiem un
vājredzīgajiem orientēties ieejas zonās un ēkas
iekštelpās. Šī daudzpusīgā, inovatīvā sistēma ļauj
efektīvi apvienot to ar esošajām grīdas līmeņa vadības
sistēmām - piemēram, veidojot pāreju no ietves uz ēkas
iekštelpām. Šī vadības sistēma ir atsevišķi
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integrēta paklājā un sniedz grīdas līmeņa informāciju,
pateicoties dažāda augstuma profiliem, ko iespējams
sataustīt ar pēdām vai spieķi. Kontrastējošas krāsas
nodrošina papildu palīdzību. Tādējādi emco MAXIMUS®
ASSISTANCE sniedz drošu vadību cilvēkiem ar redzes
traucējumiem un īpaši piemērots, īstenojot telpu
modernizāciju.

Optimāla netīrumu ierobežošanas un vadības kombinācija
Tehniskie dati

• Vieglāka orientēšanās un neatkarīga
pārvietošanās

Virsmas materiāls

Velūra šķiedras 1/8”,
šķiedras svars 1000 g/m2

• Mobila instalācija
• Taustes informācija, pateicoties augstuma
atšķirībām
• Vieglāk uztveramas, kontrastējošas krāsas
• Iespējams uzstādīt kopā ar esošajām vadības
sistēmām un kā 3 zonu tīrīšanas sistēmu
• Iespējams individuāli integrēt un pielāgot
konkrētiem objektiem
• Pierādīta MAXIMUS® kvalitāte

Šķiedras augstums

aptuveni 9 mm

Apakšējais materiāls

Smagais pārklājums,
biezums aptuveni 1,4 mm
plus malas stiprinājums

Kopējais paklāja augstums

aptuveni 11 mm

Kopējais svars

3410 g/m 2

Šķiedru blīvums

13.860/m 2

Klientam pielāgota malas etiķete

aptuveni 20 mm

Paklāju krāsas

Melni raibs (82.01) vai
Melns (80.08)

Vadības līniju krāsas

Pelēks (80.03)

Maksimālais izmērs

300 x 500 cm

Minimālais platums

100 cm

emco MAXIMUS® ASSISTANCE
Poliamīda
šķiedras

Netīrumu
daļiņas

PVC

Neausts
tekstila
audums

Materiāla struktūra
Šķiedras augstums aptuveni 9

mm

Kopējais augstums aptuveni 11 mm

PVC aptuveni 2 mm
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emco SPIN® SAFE
Ieejas zonas paklājs ar nerūsējošā tērauda elementiem
Ieteicams:

G modeļi: āra zonās
R modeļi: iekštelpās un slēgtās āra zonās

Augstums:

25,9 mm

Slodze:

SPIN® SAFE/G: no 2000 reizēm/dienā
SPIN® SAFE/R: no 2000 reizēm/dienā

Saderība ar
ritentiņiem:

Ratiņkrēsli, ratiņi, (iepirkšanās ratiņi),
rokas ratiņi

Balsts:

Stiprināti balsti no izturīga
alumīnija ar skaņas izolācijas apakšklāju

Ietve, āra zona
Betona vadības
sistēma

Protektora virsma: Padziļinājumā izvietots, pret laikapstākļu
iedarbību izturīgs, raupjš, rievots paklājs (zīmola
šķiedras) vai gumijas profila ieliktņi apvienojumā
ar tērauda plāksnēm
Neslīdošs
:

Slīdēšanas pretestība R 9 (nerūsējošā
tērauda plāksne), R 11 (rievots paklāja
ieliktnis) un R 9 (gumijas ieliktnis) saskaņā
ar DIN 51130

Krāsas:

Rievots paklāja ieliktnis: antracīta pelēks
Gumijas ieliktņi: melni

Slēgta āra
zona

SPIN® SAFE
vadības sistēma
no nerūsējošā
tērauda plāksnēm

Brīdinājuma panelis: 450 x 450 mm
Iekštelpām

emco SPIN® SAFE ar rievotu paklāja ieliktni (R)

22 SPIN/R
5

96

Produkts

Tips

Ieliktn
is

22 SPIN/R

Rievots paklājs

SPIN® SAFE

Standarta
profila
pielaide apt.
(mm)

5
22 SPIN/G

25

25,9
ca. 22

27

Apt.
augstu
ms
(mm)

25,9

Uzstādīšanas rāmis
Svars
(kg/m2)

Rāmja
veids

27,7

500/25

Izmēri mm
(A x P x D)

25 x 28 x 3

Materiāls

Alumīnijs

Gumija

Teksti uzaicinājumiem piedalīties iepirkumā: www.emco-bau.com –
www.ausschreiben.de
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emco TLS
Vadības sistēma cilvēkiem ar redzes traucējumiem un tīrīšana - vienā sistēmā
Ieteicams:

G modeļi: āra zonās
R modeļi: iekštelpās un slēgtās āra zonās

Augstums:

ca. 22 mm

Slodze:

DIPLOMAT: līdz 2000 reizēm/ dienā
MARSCHALL: no 2000 reizēm/dienā

Saderība ar
ritentiņiem:

Ratiņkrēsli, ratiņi, (iepirkšanās ratiņi), rokas
ratiņi

Balsts:

Izgatavots no izturīga alumīnija ar skaņas
izolācijas apakšklāju, divi taustes vadības
sistēmas zonas augstumi (17 un 22 mm);
papildus pieejamas spilgtas alumīnija krāsas

Protektora virsma: Padziļinājumā ievietoti pret laika apstākļu ietekmi
izturīgi rievoti paklāja ieliktņi un/vai profilēti
gumijas ieliktņi
Neslīdošs:

Krāsas:

Slīdēšanas pretestība R 11 (rievots paklāja
ieliktnis) un R 9 (gumijas ieliktnis) saskaņā
ar DIN 51130
Rievots paklāja ieliktnis: gaiši pelēks, antracīta pelēks
Gumijas ieliktņi: melni
Alumīnija balsti: balti, melni (papildu)

Brīdinājuma panelis: 350 x 350 mm līdz 1000 x 1000 mm

emco DIPLOMAT ar TLS rievotu paklāja ieliktni (R)

522 TLS/R
27

3

Produkts

Tips

Ieliktn
is

522 TLS/R

Rievots paklājs

DIPLOMAT

522 TLS/G

Gumija

522 TLS R/G

Rievots paklājs/
gumija
Rievots paklājs

522 TLS S R
MARSCHALL

522 TLS S/G

Gumija

522 TLS S R

Rievots paklājs/
gumija

Standarta
profila
pielaide apt.
(mm)

25

ca. 17
ca.

27

Apt.
augstu
ms
(mm)

Uzstādīšanas rāmis
Svars
(kg/m2)

Rāmja
veids

Izmēri mm
(A x P x D)

Materiāls

9,6
3

22

14,0
9,6

500/25

25 x 28 x 3

Alumīnijs

15,0
3

22

14,4
9,6

Teksti uzaicinājumiem piedalīties iepirkumā: www.emco-bau.com – www.ausschreiben.de
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emco UK Ltd

Klimatechnik GmbH & Co.

5 Plough

KG

Road

Postfach 1860

Wellington

D-49803 Lingen (Ems) Vācija

Telford

Tālr. +49 (0) 591 9140-0

TF1 1ET

Fakss +49 (0) 591 9140852

Tālr. (+44) 01952 256446

bau@emco.de

enquiries@emcouk.co.uk

www.emco.de

Fakss (+44) 01952 262940

UK-855-4885 / 05.17 – Iespējamas tehnisko datu

emco Bau- und

