Solução inteligente em elevadores

BOTOEIRAS E IPDS
Conforto e sofisticação
que custam muito pouco.

contato@elevadorescastelo.com.br

www.elevadorescastelo.com.br
Matriz
Criciúma - SC
Rua Lourenço Zanette, 695
Bairro Santo Antônio - 88809-470
Fone: (48) 3438-1932
Plantão: (48) 9984-7478
Postos de atendimento
Tubarão - SC (48) 9986-0026

|

Filial
Balneário Camboriú - SC
Av. Martin Luther, 108 - Sala 01
Bairro da Nações - 88338-000
Fone: (47) 3367-0270
Plantão (47) 9983-7621

Brusque - SC (47) 8818-6925

|

Filial
Lages - SC
Rua João Gualberto da Silva
Centro - 88501-005
Fone: (49) 3222-1385
Plantão: (49) 9917-4847

Florianópolis - SC (48) 9912-0493

Filial
Caxias do Sul - RS
Av. Julio de Castilhos, 1511
Sala 34 - Centro - 95010-003
Fone: (54) 3221-0073
Plantão: (54) 8123-8005

|

Litoral Norte - RS (51) 8117-6599

BOTOEIRAS E INDICADORES
Nossas botoeiras são equipadas com botões modelo antivândalo, identificadores em Braile para os deficientes visuais e iluminação. Os indicadores mostram números e letras, além de várias setas, todas animadas, para facilitar a
visualização do usuário. Todas as botoeiras atendem as
normas e exigências do mercado.

Características opcionais:

LX 300

Standard

• Dispomos de displays nas cores AZUL E VERMELHO.
• Sistema de gongo opcional;
• Indicadores instalados acima das portas opcional;
• Sistema de restrição de chamada opcional.

CONFORTO E SOFISTICAÇÃO
QUE CUSTAM MUITO POUCO
O indicador de andar é recomendado para todos os elevadores, reduz a ansiedade na espera e evita repetição de chamadas que danifica o botão.
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Standard c/ IPDMGG

INDICADOR DE LCD (IPDLCD)
O IPDLCD é um indicador de LCD para elevadores com capacidade de
exibir gráficos, textos pré-programáveis e informações tais como:
• Posição do elevador;
• Horário e data (com início e fim de horário de verão programável);
• Temperatura ambiente;
• porta aberta (pisca PA sempre que alguém reter o elevador);
• Sinal sonoro tipo gongo;
• Sinal sonoro BIP na mudança de andar, diferenciando o sentido do
elevador auxiliando pessoas com deficiência visual.
MINI LCD de cabine e pavimento

