Elevador para Acessibilidade

ThyssenKrupp Elevadores
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Fábrica de Guaíba - RS
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ThyssenKrupp Elevadores
A Empresa
A ThyssenKrupp Elevadores atua em todo o território nacional, representada por suas unidades de
negócios. Seus produtos também são exportados para diversos países da América Latina e outros
continentes.
A empresa integra o Grupo ThyssenKrupp, multinacional com sede na Alemanha, presente nos cinco
continentes e que emprega mais de 190 mil pessoas no mundo. A atuação do Grupo está direcionada
para cinco segmentos: aço, indústria automotiva, elevador, tecnologia e serviços. Antecipar soluções e
produtos que atendam à demanda mundial nessas áreas é o desafio, além da reconhecida liderança e
qualidade na fabricação de produtos essenciais para a economia mundial, como o aço. O grupo é um
dos líderes mundiais no segmento de elevadores.

Linha de produtos
• Elevadores convencionais,
panorâmicos e hidráulicos
• Elevadores sem casa de máquinas
• Elevadores de cargas e automóveis
• Elevadores para residências
• Elevadores de uso restrito
• Escadas e esteiras rolantes
• Fingers (passarelas para aeroportos)
• Equipamentos específicos para pessoas com mobilidade
reduzida: elevadores, cadeiras elevatórias para escadas
e plataformas verticais e inclinadas
• Ampla rede de Assistência Técnica apta a atender 24 horas por dia
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Mais uma Acessibilidade da
ThyssenKrupp Elevadores!

O elevador Levitá Uso Restrito é uma excelente alternativa para prover
acessibilidade em empreendimentos comerciais e de acesso público, que
desejam realizar o transporte de pessoas com mobilidade reduzida.
De fácil e rápida instalação, pode ser instalado em qualquer fase de execução
do seu projeto.
O Levitá Uso Restrito é a alternativa eficiente, confortável e segura para
acessibilidade que somente uma marca mundialmente reconhecida pode
proporcionar.
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Especificações técnicas
Percurso máximo: 12,0 m
Capacidade nominal: 225 kg (máximo 03 pessoas)
Velocidade nominal: 15,0 m/min (0,25 m/s)
Tipos de abertura: unilaterais, opostas ou adjacentes
Destinação: uso restrito e exclusivo para acessibilidade
Tipo de atendimento: Automático Coletivo Seletivo na Descida (ACSD)
Casa de máquinas: localiza-se dentro da própria caixa de corrida
Portas dos andares: automáticas AL/AL de duas folhas telescópicas, revestidas
em aço inox escovado
Cabina em aço inox

Cabina
Painéis: em aço inox escovado
Porta: automáticas AL/AL de duas folhas telescópicas
Subteto: plano em aço inox com a iluminação por lâmpadas LED
Piso: vinílico antiderrapante
Guarda-corpo: redondo e em aço inoxidável para auxiliar o usuário
Subteto em aço inox

Ventilador: sistema de ventilação acoplado junto ao subteto da cabina
Iluminação de emergência: entra em operação na falta de energia elétrica

Opcionais disponíveis
Cabina: pintura texturizada na cor cinza ou panorâmica (um ou dois lados)
Portas: automáticas AL/AL de duas folhas telescópicas, em pintura texturizada
cinza ou panorâmicas (modelo Gran Mirilla)
Espelho: 1/2 painel superior (fundo ou lateral)
Sintetizador de voz: sistema de mensagens de voz Audiovox  

Porta automática panorâmica (by Fermator)

Porta em aço inox

5

Botoeiras
Cabina: tipo vertical. Botões Soft Press autoiluminados, identificação braile e com
indicador digital de posição (IDP) acoplado
Andares: botões tipo Soft Press autoiluminados, com indicador digital de posição
(IDP) acoplado e chave habilitadora

Características gerais
• No-break de emergência: permite ao equipamento completar sua viagem em caso
de falta de energia elétrica, evitando que o usuário fique preso dentro da cabina
• Chaves habilitadoras: permite habilitar ou desabilitar o acionamento do botão de

Cabina em pintura em cinza

chamada das botoeiras dos andares
• Dispositivo de alarme: sistema sinalizador sonoro acoplado junto à botoeira de
cabina
• Iluminação de emergência: na falta de energia elétrica, a cabina permanecerá
iluminada internamente pelo sistema de emergência via no-break
• Sistema de comunicação: conectando a cabina ao quadro de comando ou a um

Subteto em pintura cinza

ponto específico definido e fornecido pelo cliente
• Sinal sonoro (gongo / din-don): auxilia sonoramente o usuário quando a chegada
da cabina no andar
• Aparelho de segurança no contrapeso: acionamento tipo instantâneo. Aplicado
quando há fluxo de pessoas embaixo da projeção do poço inferior na caixa de corrida

Acionamento
• Quadro de comando: microprocessado com sistema de controle VVVF
• Máquina de tração: com sistema de engrenagem e redutor tipo irreversível
• Tipo: sistema de cabos de aço para deslocamento do conjunto cabina
• Relação: 1:1
• Motor: 220 VCA, 60 Hz
Porta em pintura cinza

• Potência: 1,1 Kw
• Corrente nominal: 4,42 A

Alimentação a ser fornecida pelo cliente
• Tensão de força: 220 VAC monofásico ou bifásico
• Tensão de iluminação: 220 VAC monofásico ou bifásico

No-Break de
emergência

• Instalação elétrica: deve estar de acordo com a NBR 5410

Quadro de
Comando VVVF
Andares

6

Unidades de Negócios
Fábrica/Matriz: Guaíba - RS
Tel.: (51) 3480.7200

Cuiabá - MT
Tel.: (65) 3623.3416

Manaus - AM
Tel.: (92) 2126.4300

Rio de Janeiro - RJ (Capital)
Tel.: (21) 2121.1111

Aracaju - SE
Tel.: (79) 3213.7167

Curitiba - PR
Tel.: (41) 3340.4200

Maringá - PR
Tel.: (44) 3262.9031

Rio Grande - RS
Tel.: (53) 9122.1793

Balneário Camboriú - SC
Tel.: (47) 3367.7906

Curitiba - ULC - PR
Tel.: (41) 3273.7405

Natal - RN
Tel.: (84) 3221.4879

Salvador - BA
Tel.: (71) 2103.4600

Barueri - SP
Tel.: (11) 3681.9833

Florianópolis - SC
Tel.: (48) 3271.7777

Niterói - RJ (Interior)
Tel.: (21) 3544.7000

Santa Maria - RS
Tel.: (55) 3219.2045

Belém - PA
Tel.: (91) 3274.4600

Fortaleza - CE
Tel.: (85) 4005.8500

Nova Lima - MG
Tel.: (31) 3542.0375

Santo André - SP
(Grande ABC)
Tel.: (11) 4997.4292

Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3064.3000

Foz do Iguaçu - PR
Tel.: (45) 3574.4039

Novo Hamburgo - RS
Tel.: (51) 3593.1459

Brasília - DF
Tel.: (61) 2108.2333

Goiânia - GO
Tel.: (62) 4008.2900

Passo Fundo - RS
Tel.: (54) 3312.8535

Campinas - SP
Tel.: (19) 3242.6365

Guarulhos - SP
Tel.: (11) 2087.7720

Pelotas - RS
Tel.: (53) 3227.1775

Campo Grande - MS
Tel.: (67) 3321.1172

João Pessoa - PB
Tel.: (83) 3241.7795

Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3778.3600

Capão da Canoa - RS
Tel.: (51) 3625.6880

Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3215.9205

Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3026.5520

Cascavel - PR
Tel.: (45) 3223.9102

Londrina - PR
Tel.: (43) 3327.2542

Recife - PE
Tel.: (81) 2121.8500

Caxias do Sul - RS
Tel.: (54) 3221.7293

Macapá - AP
Tel.: (96) 3225.5694

Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 3632.3700

Chapecó - SC
Tel.: (49) 3304.0550

Maceió - AL
Tel.: (82) 3223.5447

Rio Branco - AC
Tel.: (68) 3028.1279

Santos - SP
Tel.: (13) 2101.6600
São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3942.8600
São Luís - MA
Tel.: (98) 3268.1198
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2147.3100
Teresina - PI
Tel.: (86) 3223.5033
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Uberlândia - MG
Tel.: (34) 3210.4801
Vitória - ES
Tel.: (27) 3041.5800
SIC: 0800.7070.499

Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em informação vigente na data de aprovação desta publicação.
A ThyssenKrupp Elevadores S.A. se reserva o direito de trocar as especificações e desenhos e de suprimir componentes sem aviso prévio.

7

EMPHASIS
EMPHASIS

0800.7070.499
@SeuElevador
SeuElevador
/ThyssenKruppElevadores
www.thyssenkruppelevadores.com.br/blog
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Dimensionamento para Portas Automáticas AL/AL - Uso Restrito
Portas dos andares instaladas dentro da caixa de corrida

Vistas Superiores:
Tipo 1 - Unilateral
(WI=900 DI=1200)

Tipo 2 - Opostas
(WI=900 DI=1200)

Tipo 3 - Adjacentes
(WI=1000 DI=1250)

Vão para
as portas

Abertura útil
das portas

X (larg.) Y (prof.)
1450
1550

X (larg.) Y (prof.)
1450
1735

X (larg.) Y (prof.)
1620
1605

L
1060

800

Vistas Superiores (somente para o município de São Paulo/SP)
Tipo 1 - Unilateral
(WI=900 DI=1300)

Tipo 2 - Opostas
(WI=900 DI=1300)

Tipo 3 - Adjacentes
(WI=900 DI=1300)

Vão para
as portas

Abertura útil
das portas

X (larg.) Y (prof.)
1450
1650

X (larg.) Y (prof.)
1450
1835

X (larg.) Y (prof.)
1620
1655

L
1060

800

Vistas Superiores (somente para o município de Vitória/ES)
Tipo 3 - Adjacentes
(WI=1100 DI=1400)

Vão para
as portas

Abertura útil
das portas

X (larg.) Y (prof.)
1720
1760

L
1060

800

Corte Lateral:
P

H

JM

OPH

AU

500

3500

2670

2000

2100

ThyssenKrupp Elevadores

Tipo 1: Unilateral
Corte lateral

Janela de manutenção
700 x 400 mm (l x h)

Obs.2
Obs.1

WI

Z

L

10191563

P (poço)

Tipo 3: Adjacentes

X
Nota: Portas de cabina e dos andares automáticas AL/AL fornecidas
		 pela ThyssenKrupp Elevadores.
Obs.1: A altura mínima para a instalação das portas AL/AL nos andares
deve ser 2.270 mm.
Obs.2: A viga para a fixação do mecanismo das portas AL/AL nos
		 andares deve ser 200 mm.
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Z
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Y

DI

Percurso (máximo 12 m)

X

Posição das vigas, cargas e ganchos serão fornecidas no Projeto Executivo

Tipo 2: Opostas

AU (altura útil de cabina)

L

OPH (altura útil de porta)

Z

H (última altura superior)

WI

JM

Y

DI

400

X

L
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