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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.

REF. P17TH01
AM HEART

Equipamento interactivo PLAY IN ART® by PLAY PLANET com a forma 3D de um coração gingante estilizado com uma parede 
transparente para entrada de luz e entrada redonda na parte inferior que dá acesso a uma parede de escalada que por sua vez sobe 
até um primeiro piso onde podemos encontrar 3 cordas de trepar que dão acesso a uma plataforma de saída para um escorrega 
tubular em espiral. No primeiro piso temos ainda um jogo “Pushbutton” composto por um visor com display temporizador e de 
resultados, 6 botões de reacção com luz, um computador, um altifalante e sistema gerador de energia humana, girando um volante 
(não necessita de energia elétrica). O jogo inicia-se depois de produzida a energia rodando o disco (bastam 20 a 25 segundos para 
gerar a energia necessária para a duração total do jogo). O objectivo é conquistar o maior número de botões iluminados durante 
um período de 1 minuto. No visor de display aparecerá a marcação de 60 segundos, iniciando-se uma contagem decrescente até o 
fim do jogo. Os botões irão iluminar-se de forma aleatória, emitindo também um sinal sonoro. O jogador terá de carregar no botão 
iluminado o mais rapidamente possível, passando para o próximo botão iluminado e assim sucessivamente até ao fim do tempo. A 
velocidade do aparecimento dos botões iluminados aumenta à medida da rapidez de resposta do jogador. Assim, jogadores mais 
lentos coleccionarão menos pontos do que os jogadores mais rápidos. No final dos 60 segundos o visor indicará o número de botões 
iluminados conquistados. Para estímulo sensorial e motor, trepar, escalar, gatinhar, esconder, escorregar, brincadeira livre, socializar e 
como elemento decorativo de arte urbana. Disponível em várias cores RAL conforme pedido (nota: metalizados e cores especiais com 
acréscimo de preço).    

Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster, reforçada no interior com tubo metálico e acabamento de pintura acrílica de 2 
componentes. Parede transparente em acrílico. Partes metálicas em ferro zincado ou aço galvanizado. Cordas e redes tipo Hércules 
com diâmetro de 16mm e 6 filamentos de cabos de aço. Presas de escalada feitas a partir de uma solução robusta de mistura de resina 
composta, com um sistema de mola de segurança interior. Escorregas em Glass Reinforced Plastic (GRP), um material composto ou 
polímero reforçado com fibra, feito de um plástico reforçado por fibras finas de vidro (fibra de vidro); Especialmente concebido para 
utilização no exterior, com alta resistência e dureza e alta resistência ao fogo; Com arestas arredondadas e superfície lisa, sem poros, 
evitando a aderência de sujidade e facilitando a limpeza; Resistente à corrosão e resistente à água; Disponível em 6 cores diferentes 
(vermelho, laranja, azul, amarelo, roxo e verde). Sistema de jogo operado por energia cinética através de dínamo e disco; Energia 
humana, sem necessidade de ponto de energia, durável e seguro. Botões luminosos anti vandálicos, em aço inoxidável com resina 
de poliuretano para protecção contra efeitos adversos climatéricos; iluminação LED RGB com emissão de luz verde, azul, amarela e 
roxa. Minicomputador Pcb com micro chips, 12V, em conformidade Rohs e de acordo com as Normas Europeias. Altifalante à prova de 
água com membrana plástica e poliéster de preservação (Mylar), 8 Watt. Fonte de energia em aço estrutural st37 com acabamento de 
poliuretano em pó. Ecrã de led vermelho alta potência de PCB fundido em resina de poliuretano para proteção contra a humidade; 12V; 
em conformidade Rohs. Roda giratória em aço St37 com acabamento de poliuretano em pó.   
 

The information contained in this document is confidential. 
Its recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, 
use or disclose it without the previous and express 
authorization of Play Planet.
All intellectual property rights over the designs and models 
included herein are exclusively owned by Play Planet. 
Pursuant to the applicable legislation on copyright and 
industrial property, it is expressly prohibited to engage in any 
exploitation act of these designs and models without Play 
Planet’s consent.The infringement of the confidentiality obligation 
and of Play Planet’s intellectual property rights may give rise to civil 
and criminal liability.
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Escala / Scale

AM HEART

36 m2

FICHA DE PRODUTO

Área Livre / Free Area

Descrição / Description

DESENHO Nº

ALTURA MÁXIMA DE QUEDA
MAXIMUM FALL HEIGHT

-

Ref.

5 m2

1 m
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Área de Segurança / Safety Area

2738
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