MEILLER ScooterGuard:
Dubbele veiligheid –
voor liftgebruikers met elektrische rolstoelen
en voor lifteigenaren.

Elektrische rolstoelen (ook
scootmobielen genoemd)
zijn steeds geliefder bij
oudere personen en mensen
met een beperkte mobiliteit.
Door de toenemende vergrijzing van de maatschappij
in Europa stijgt de behoefte
aan deze elektrische voertuigen continu. Zo kunnen met
deze wendbare hulpmiddelen zonder problemen ook
de meeste liften, bv. in
seniorentehuizen, gebruikt
worden.
Helaas is het in de afgelopen tijd door de
verkeerde bediening van deze scootmobielen
bij het inrijden van de liften gekomen tot
ernstige, zelfs dodelijke ongevallen. De
meest voorkomende oorzaak van de ongevallen was de mogelijkheid om door de
gesloten schachtdeur heen te kunnen rijden
met de daaropvolgende val in de schacht.
Vele lifteigenaren, die verantwoordelijk zijn
voor de veiligheid van de passagiers, hebben
nog geen geschikte maatregelen genomen
ter voorkoming van ongevallen, of de
problematiek nog helemaal niet erkend.
De foto's hieronder laten het scenario zien uit
een seniorenwoning in Berlijn, waar in 2010
een 68-jarige vrouw met haar elektrische
rolstoel 5 meter diep in een lege liftschacht
was gevallen. De oude dame kon zwaargewond, maar levend door de brandweer uit
de schacht gered worden.

Ongeval met scootmobiel
in een seniorenwoning
in mei 2010.
De uit de onderste geleiding
gesprongen deurpanelen
zijn duidelijk zichtbaar.
(Foto's: B.Z./Timo Beurich)

Ter voorkoming van verdere
soortgelijke ongevallen is
samen met de fabrikanten
van elektrische rolstoelen en
de TH München een richtlijn
voor scootmobielen (MSR)
voor horizontaal bewogen
liftdeuren uitgewerkt, die
speciaal bedoeld is voor
de veiligheidseisen bij het
gebruik van elektrische
rolstoelen in liften. Volgens
deze richtlijn worden de
schachtdeuren dusdanig
uitgerust met extra componenten, dat ze bestand zijn tegen een
botsing met scootmobielen van iedere klasse.
Dit betreft met name de verstevigde uitvoering van de deurpanelen, dorpels en
deurpaneelgeleidingen en de uitrusting met
verzwaarde hangers, stabiele oogbouten
en tegendrukrollers met banden.

Voor de MEILLER scootmobiel-richtlijn
zijn uitgebreide testreeksen uitgevoerd
met elektrische rolstoelen van verschillende
klasses, alsmede pendelslagtests.
Alle resultaten tonen op indrukwekkende
wijze aan, hoe het veiligheidssysteem
ScooterGuard van MEILLER bij een botsing
met een scootmobiel de fatale val van de
elektrische rolstoel met bestuurder en al
in de liftschacht doeltreffend voorkomt.

Certificaat bij de MEILLER scootmobielrichtlijn van de Technische Hogeschool
München.

Al deze maatregelen samen vormen het
systeem ScooterGuard en voorkomen bij
een ongeremde botsing van een scootmobiel tegen de liftdeur dat de deurpanelen
uit de onderste geleiding springen en voorkomen zodoende de val van het voertuig in
de schacht.
Als betrouwbare fabrikant van hoogwaardige liftdeuren staat bij MEILLER
altijd de veiligheid van de onderdelen van
liftinstallaties op de eerste paats. Al sinds
vele jaren worden bv. vandaalbestendige
deursystemen met verstevigd uitgevoerde
onderdelen van MEILLER in heel Europa
gebruikt.

Beveiliging tegen het vallen in
de liftschacht –
het MEILLER-veiligheidssysteem ScooterGuard
voorkomt dat de deurpanelen
uit de onderste geleiding
springen bij een botsing
met een scootmobiel
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MEILLER liftdeuren conform de MEILLER scootmobiel-richtlijn MSR zijn leverbaar
in de volgende afmetingen en uitvoeringen:

Türtypen / Abmessungen
Type

Uitvoering

Afmeting db x dh

TTS 25

2-delig, zijdelings openend

700 - 1400 mm x 2000 - 2300 mm

STS 26

2-delig, centraal openend

700 - 1400 mm x 2000 - 2300 mm

TTS 28

4-delig, centraal openend

1200 - 2500 mm x 2000 - 2300 mm

TTS 31

3-delig, zijdelings openend

900 - 1400 mm x 2000 - 2300 mm

TTS 32

6-delig, centraal openend

1800 - 2500 mm x 2000 - 2300 mm

Deurpaneel
Plaatstalen deurpaneel, dubbelwandig
Plaatstalen deurpaneel, dubbelwandig

deurpaneel 1,5 mm
deurpaneel 1,0 mm
met roestvrij stalen bekleding

Dorpels
Standaard aluminium dorpel
optioneel in uitvoering PURA
Dorpel met verborgen geleiding
alleen voor het deurtype STS/STK 26 (centraal openend, 2-delig) beschikbaar

„Als architecten die zich concentreren op het bouwen voor oudere mensen
en mensen met een handicap, vinden wij dit stabiele product
van Meiller Aufzugtüren zeer positief, aangezien het zonder extra
zichtbare barrières mogelijk is een lift zonder gevaar te gebruiken.“
Michael Weinbrenner, Gedipl. ing. architect
Haindl + Kollegen
Planung und Baumanagement
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