ESCADAS DE ACESSO
SELECÇÃO DA MEZZALAD
A Correta seleção da Mezzalad requer um conhecimento prévio do ambiente de trabalho
e da aplicação. A informação que se segue é um guia.
Em caso de dúvida, consulte a EQUIPLEVA

Ponto de fixação
• Qualquer parte da estrutura do edifício deve cumprir as respetivas normas de construção
• Qualquer estrutura independente, como uma plataforma (mezzanine) de pé livre,
deverá ser capaz de suportar uma força horizontal aplicada de 120 kg, em qualquer direção,
no ponto de fixação

Espaço operacional
• A Mezzalad requer espaço para que o utilizador monte e desmonte a escada
• A distância mínima de segurança entre a base da escada e a de qualquer parede
ou obstáculo atrás do utilizador dever ser de 800 mm e nunca inferior a 600 mm
• Verifique as dimensões na tabela de especificações. Para uso em áreas reduzidas, verifique
o espaço disponivel e operacional

Armazenamento e posicionamento operacional
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A Mezzalad é uma escada fácil de
deslocar, devido à rapidez de instalação

• Ao mudar da posição operacional para a posição fechada ou armazenada, a altura da escada
acima do piso superior vai aumentar
• O aumento da altura vai depender do ângulo de inclinação da escada ao solo na posição
operacional
• A altura máxima acima do piso superior é referida nos desenhos abaixo reproduzidos
• Ao passar da posição fechada para a posição operacional, a escada vai invadir a área do
piso superior
• A altura de intrusão vai depender do ângulo de inclinação da escada ao solo na posição
operacional
• A medida máxima e mínima da altura de intrusão no piso superior são referidas nos desenhos
abaixo reproduzidos
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