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Tobogane de evacuare în caz de urgență 
 

PRODUSELE 

EUROACE S-1 

Toboganul de evacuare cu spirala verticala EUROACE S-1 
este potrivit pentru instalarea stationara in cladiri. Avand o 
lungime maxima de 90 de metri si o viteza de coborare de 
1,5 m/s, acesta face posibila evacuarea rapida si in conditii 
sigure si creste sentimentul sigurantei pentru persoanele 
din interiorul cladirii. 

Pentru a opera toboganul de evacuare este nevoie sa 
indepartati carcasa exterioara in care se afla toboganul, sa 
deschideti fereastra si sa lasati capsula de la capatul 
toboganului sa coboare gradual catre sol. Cand capsula 
atinge solul si corpul toboganului atarna in modul corect 
trebuie doar sa impingeti in sus cadrul de metal si sa il 
extindeti in afara ferestrei, fiind astfel gata de utilizare. 
Timpul mediu necesar operatiunilor descrise mai sus este de 1-2 minute. 

Greutatea toboganului este de 1,4 kg pe fiecare metru. Toate piesele si componentele 
cum ar fi suruburile folosite la instalare sunt ancorate pe podeaua cladirii. Piesele metalice 
utilizate la instalare si montaj sunt proiectate sa suporte o incarcatura suficient de mare si 
nu se deformeaza la forte de pana la 1000 kg. Drept consecinta, toboganul de evacuare 
este suficient de solid pentru persoane care sunt evacuate una dupa cealalta. 
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EUROACE S-1-F/N 

Toboganul vertical mobil de evacuare EUROACE S-1-F/N 
este folosit de unitatile de pompieri in combinatie cu nacela 
unei platforme hidraulice sau cu o scara placa turnanta. Este 
conectata la nivelul cadrului de intrare si aceasta conexiune 
este atasata la grilajul si nacela platformei aeriene pentru 
scara. Este conceput pentru o altitudine operationala de pana 
la 90 de metri si o viteza de coborare de 1,5 m/s. Din doi in 
doi metri exista un fermoar de iesire, fiind astfel ajustabil 
pentru uz individual intre 3 si lungimea maxima de 90 de 
metri. 

 

 

EUROACE-R 

Intr-o situatie de urgenta toboganul inclinat de evacuare 
fixat diagonal EUROACE-R permite evacuarea rapida a 
intregului personal (ce include si persoane cu dizabilitati). 
Cu o inclinare de 45 de grade si o altitudine maxima de 
40 de metri, utilizarea acestui sistem de evacuare este 
recomandata pentru cladiri cu un numar redus de niveluri. 

Pentru folosire trebuie doar sa indepartati carcasa ce 
contine toboganul, sa deschideti fereastra, sa aruncati pe 
sol franghia de ghidaj fixata pe capatul de jos al 
toboganului si sa lasati corpul acestuia sa se extinda 
treptat prin atarnare. Operatorul de pe sol va trage prima 
data de franghia de ghidaj ce a fost aruncata, apoi va 
trage corpul toboganului catre ancora deja instalata pe 
sol, va agata capatul de jos al toboganului de ancora si 
va trage de franghia scripetelui pentru a extinde si 
stabiliza corpul toboganului. 

Acest corp este o structura dubla pe toata lungimea sa. 
Al doilea strat al invelisului – din nailon – este de 
asemenea foarte rezistent. 
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EUROACE R-F 

Aceasta este o versiune mobila asemanatoare cu EUROACE-R, 
cu o altitudine maxima de 34 de metri. Toboganul de evacuare 
inclinat si mobil EUROACE R-F este proiectat pentru a fi folosit cu 
predilectie de catre unitatile de pompieri. Din doi in doi metri exista 
o deschidere de iesire care face posibila utilizarea individuala pe 
toata lungimea sa. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitați mai multe informații de la reprezentanții de vânzări SIGURA. 

E-mail: office@sigura.ro; Tel:  021 312 31 32 

 

 

 

 


