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Thang cu?n DC03

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
H?i v? s?n ph?m này
Nhà s?n xu?t: Thang Máy ?i?n C? Hà N?i

Chi ti?t
Thang cu?n g?m h? th?ng nh?ng b??c thang có th? chuy?n lên trên hay xu?ng d??i liên t?c luân phiên nhau thành vòng tròn khép kín, và ?n
kh?p v?i nhau b?ng nh?ng khe sâu trên b? m?t. ???ng ?i c?a thang cu?n ph? bi?n là ???ng th?ng nh?ng m?t s? khác ???c thi?t k? d?ng xo?n ?c
?? ti?t ki?m di?n tích. Thang cu?n th??ng ???c l?p ??t ? các sân bay, siêu th?, trung tâm th??ng m?i, các ga tàu ?i?n... Thang cu?n hi?n ??i
???c s? d?ng t?ng ?ôi v?i m?t chi?u lên và m?t chi?u xu?ng.
?? gi?m b?t tai n?n, thang cu?n hi?n ??i có nh?ng mô hình ki?u m?u sau:
?a s?, thang cu?n có tay v?n chuy?n ??ng theo k?p s? chuy?n ??ng b??c thang ?? giúp ng??i ?i gi? th?ng b?ng khi thang d?ng ?ôt ng?t
b?i lí do nào ?ó.
Có t?m ??m chân ? ??u trên và ??u d??i chi?u dài thang giúp ng??i ?i gi? th?ng b?ng khi k?t thúc.
Có ánh sáng phân ranh gi?i các b??c thang b?ng ?èn hu?nh quang ???c nhu?m màu màu xanh l?c, ???c g?n bên trong c? ch? v?n hành
c?a thang.
Hai hay ba b??c thang ??u tiên và cu?i cùng ???c thi?t k? thành chu?i b?ng ph?ng ?? ng??i ?i c?m th?y d? theo k?p t?c ?? c?a thang do
quán tính.
Nh?ng ???ng ranh gi?i ? ??u ho?c c?nh b??c thang ???c s?n màu vàng n?i b?t nh? m?t l?i c?nh báo.
H??ng di chuy?n (lên hay xu?ng) và t?c ?? c?a thang có th? ki?m soát ???c theo th?i gian trong ngày, hay theo l?u l??ng ng??i ?i trên ?ó.
M?t s? tai n?n thang cu?n c? h?c th? tránh b?ng vi?c tuân th? m?t s? khuy?n cáo an toàn ??n gi?n sau:
Gi? tay v?n.
Không s? d?ng thang cu?n v?i m?c ?ích v?n chuy?n các ki?n hàng l?n hay ??y hàng trên các thi?t b? có bánh xe.
Không nên s? d?ng thang cu?n khi ?i b?ng n?ng.
Ki?m tra y ph?c nh? váy, cà v?t, kh?n choàng, giây giày... ?? tránh b? qu?n vào khe thang.
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Tr? em c?n ph?i có ng??i l?n ?i kèm.
Nhìn th?ng v? h??ng ?i.
Khi k?t thúc l??t ?i nên ra kh?i khu v?c thang ?? tránh ùn t?c.
??ng nép v? m?t bên thang ?? ng??i khác có th? ?i qua khi h? c?n.

Nh?n xét
S?n ph?m này ch?a có ?ánh giá.
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