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Sistema tradicional
o Problema

A solução

seda PLUS 

RACIONALIZAÇÃO 
DE ESPAÇO 

Optimização e racionalização
 do espaço

Ganha,  pelo menos, 50% do espaço ocupado pelo sistema tradicional  



™seda PLUS 

Vantagens
Nós  ajudamo-lo a encontrar a 
solução mais vantajosa

Acesso Driveway

Pilares, paredes, tubulações, ...

O único requisito para tornar este 
sistema móvel é a disponibilidade 
de um corredor de acesso que 
implicará a possibilidade de duplicar
 a capacidade do espaço de 
armazenamento em relação aos 
sistemas de armazenamento 
estático.

Sistemas de prateleiras móveis
 que se adaptam 
perfeitamente ao layout de 
qualquer local, integrando 
pilares, sistemas de ventilação,
 etc. no projeto



Dossiers

seda PLUS 

Uso
Vários produtos, múltiplas 
soluções

Caixas de 
roupa 
Sapatos 
Bolsas

Fitas 
Discos

Arquivos

lojas

 Farmacias

Media

Medicamentos
Tubos
Kits Medicina

Oficinas

Jantes
Peças auto
Pneus

Construção

Parafusos
Ferramentas

Livros



seda PLUS

Especificações
Criatividade, desenvolvimento,
 segurança e ergonomia

Rampa de acesso para qualquer chão Base Movel

Transmissão

Sistema de segurança, 
anti - descarrilamento 

Desmultiplicador

Travamento diagonais

Dupla quinagem de serie Todas as rodas estão equipados com 
botão de travamen de segurança

Paineis prefurados de ambos os lados

Modulo Cheio

Roda de atrito Motor galet
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CATAS: Teste de carga GS: Certeficado segurança normas EU par le TUV.

seda PLUS



seda PLUS

Opções

Separador Central

Gavetas

Compartimentos ajustáveis

Zíperes para ficheiros suspensos Suportes para dossies suspensos

Mesa de consulta

Separadores



PC running LogicPlus™
PC Configuration Software

TCP/IP
Ethernet

System Block 1
(Port 1)

System Block 3
(Port 3)

System Block 2
(Port 2)

System Block 4
(Port 4)

Nport 5430
Device Server

Specifications

seda plus

 
A opção ideal para prateleiras pesadas

• Botões sensiveis ao toque

• Movimento regulár e fácil para o usuário

• Completamente Seguro

• Se adapata a qualquer manusamento 

• Design Ergonómico

Seda plus

• Instalação "plug & play" operação 

com sensor • de largura; Facilidade 

mãos cheias • Comandos "One Touch"

 • sensores de distância (entre dois 

armários móveis) • Acesso seguro 

com corrente do motor surveillancedu 

(MCMS: Motor Current Monitoring 

System) • Passive segurança • 

vibração Viagem "soft start & stop" • 

baixo consumo elétrico Ducourant via •

 configuração • sistema de interface 

com os edifícios sécuritédes alarmes 

de incêndio, ventilação, temperatura, 

iluminação, ... • fechamento 

automático • sistema Configurando 

estático ou fixo gabinete de 

configuração • Segurança foto-elétrico

• Detecção inteligente de movimento e temperatura 

corporal (EDS) • Duplo sistema de acesso ao raio de 

ambos os lados • baterias integradas em caso de 

falha de energia • Luzes em conexão com cada 

corredor abertura • Sensor de segurança • solo 

Integrado conector Ethernet para acessar RMS 

"Record Management System"

OpçõesFicha técnica

• Capacidade de carregar várias 

toneladas • Mais de 12m de 

comprimento • Motor 24V DC, 10A • 

Certificado UL e CE

• Pode ser conectado com um   software de gestão de stock 

Sistema elétrico



Seda plus

Especificações técnicas
• Capaz de mover cargas de 25t por  móvel

• 230V, 10A

• Motor 15W, 40W ou 90W 

Sitema segurança Fotocelulas 

• Certeficação  UL et  CE                        



Seda PLUS

Mezanine
Aproveitamento do espaço em altura

Seda PLUS
• Botões sensiveis ao toque

• Completamente Seguro

• Se adapata a qualquer manusamento 

• Design Ergonómico

• Pode ser conectado com um   software de gestão de stock 

• Instalação "plug & play" operação 

com sensor • de largura; Facilidade 

mãos cheias • Comandos "One Touch"

 • sensores de distância (entre dois 

armários móveis) • Acesso seguro 

com corrente do motor surveillancedu 

(MCMS: Motor Current Monitoring 

System) • Passive segurança • 

vibração Viagem "soft start & stop" • 

baixo consumo elétrico Ducourant via •

 configuração • sistema de interface 

com os edifícios sécuritédes alarmes 

de incêndio, ventilação, temperatura, 

iluminação, ... • fechamento 

automático • sistema Configurando 

estático ou fixo gabinete de 

configuração • Segurança foto-elétrico

Ficha Técnica Opções

s 

corporal (EDS) • Duplo sistema de acesso ao raio de 

ambos os lados • baterias integradas em falha de 

energia AC • Luzes em conexão com cada corredor 

abertura • Sensor de segurança • solo Integrado 

conector Ethernet para acessar RMS "Record 

Management System"

• Movimento regular e fácil para o usuário

• Deteção inteligente de movimento e temperatura 



Projetos

Banco BNP Universidade do Minho

Museu das Artes BMW

BPICadstro Naciona Museu Das OBRA PRI

MMAMinistério das Finanças

Biblioteca Cerva Biblioteca AMR

RenaultPorto de sines

Obrigado pela confiança...




