SOLUÇÃO INTELIGENTE
EM ELEVADORES
HIDRÁULICOS

Solução inteligente em elevadores

NOSSA HISTÓRIA

Desde 1982
escrevendo uma
história de ética,
responsabilidade e
respeito ao cliente.

Fundada em 1.982 a partir de uma convicção, a empresa começou com uma
pasta de ferramentas, uma máquina de escrever e uma bicicleta.
O que faltava em estrutura sobrava em vontade e honestidade.
O começo foi difícil, a luta era contra empresas muito maiores, mas isso nunca
abalou a confiança que o fundador da empresa tinha em sua própria capacidade e os valores herdados de família.
O tempo passou e os valores de ética, responsabilidade e respeito seguem
firmes no coração de cada um dos colaboradores da Elevadores Castelo.
Graças a isso, hoje somos uma das maiores, mais estruturadas e antigas empresas de capital nacional no ramo de manutenção e instalação de elevadores de
passageiros no Brasil.

www.elevadorescastelo.com.br
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CABINES EM AÇO
ESCOVADO E
PANORÂMICAS
Equipamentos sob medida
conforme a necessidade
do cliente.
• Cabines com altura estendida;
• Cabines sem subteto (opcional);
• Iluminação em spots ou fitas de led (opcional);
• Logotipos, brasão ou nome no subteto;
• Totalmente personalizável, inclusive com
desenhos do seu arquiteto;
• Ventilador incluso em todas as cabines;
• Espelho incluso em todas as cabines;
• Guarda corpo incluso em todas as cabines.

Canasvieiras

Xangri-lá

Campeche

Laguna

Camboriú

Daniela

Joaquina

Jurerê
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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
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PORTAS DE PAVIMENTO
Portas de alta qualidade automáticas com abertura central e lateral. Fabricadas em aço inox, pintado ou de vidro, para
elevadores hidráulicos ou panorâmicos.

CENTRAL HIDRÁULICA

QUADRO DE COMANDO

Desenvolvida e fabricada na Itália com motor
submerso para maior isolamento acústico.

Sistema inteligente totalmente programável e
com diversas funcionalidades.
Qualidade ISO 9002.
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ACESSÓRIOS
• Todos os elevadores com indicadores em todas os

INFO SMS

pavimentos e cabine;

(Opcional)

• Todos os elevadores com espelhos, guarda corpo e
O Info SMS é um sistema que envia automa-

ventilador de cabine;
• Todos os elevadores com braile nas botoeiras;
• Todos os elevadores com barreira infra vermelha.

ticamente uma mensagem de texto para a
Castelo sempre que ocorrer uma falha no
elevador. A informação chega mais rápida
ao técnico, reduz o tempo para o técnico

BOMBEIROS

atenda o elevador.
Sabendo que tipo de defeito vai enfrentar, o

Todos os elevadores com equi-

técnico poderá resolver o caso com maior

pamento com serviço de bom-

rapidez.

beiro.
Operação de emergência em
caso incêndio.

PESADOR

(Opcional)

Em caso de excesso, o sistema de pesador de carga avisa aos
passageiros e não fecha a porta até que seja reduzido o peso
para o recomendado.

SISTEMA DE RESGATE EMERGENCIAL
POR FALTA DE ENERGIA (Opcional)
Nunca mais fique preso no elevador
quando faltar energia!
Havendo alguma falha na rede elétrica,
o elevador automaticamente desce até o
térreo e abre as portas.
• Totalmente automático, dispensa auxílio
humano;

Sistema de
anúncio vocal
VOICE CARD
(Opcional)
O voicer é um sistema de voz eletrôni-

• Grande benefício com baixo custo;

ca que faz com que o elevador “fale”

• Opcional apenas disponível para elevadores hidráulicos.

mensagens pré-gravadas selecionadas pelo cliente.

COMUNICADOR
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Os anúncios podem ser personaliza(Opcional)

dos com qualquer mensagem, con-

Intercomunicador integrado à botoeira

forme a necessidade do cliente.

de cabina, interligando-a com a portaria

O sistema é uma excelente opção pa-

do edifício e com a sala de máquinas.

ra o auxilio aos deficientes visuais.

FICHA TÉCNICA
ELEVADORES HIDRÁULICOS
• Quadro e central acessíveis do exterior da caixa para manutenção e manobra de emergência;
• Manobra de emergência executada com simplicidade pela pessoa

ALÇADO

oportunamente preparada;
• Grande Liberdade no posicionamento do armário;
• Central posicionada a até 5 metros do poço;
• Estrutura apoiada no fundo do poço;

• Elevado conforto em movimento;
• Alinhamento preciso nas paradas;
• Muito Silencioso;
• Qualidade padrão Internacional;

Altura total 2250

• Custos de manutenção baixos e peças de substituição nacionais;

Altura livre das portas 2000

• Dimensões da cabina adaptáveis ao pedido;

Altura interior da cabina 2250

• Tecnologia Italiana;

Último piso mínimo 3400

• Nenhuma casa das máquinas acima do poço;

• Os elevadores são sob medida para poço já construído ou projetado;
• Sistema de montagem mais flexível, sem necessidade de
retrabalho na obra civil;
• Equipe própria de montagem e manutenção, garantindo
qualidade e satisfação.

Curso

Todos os elevadores com sistema de barreira infravermelho, detecta
pessoas idosas e crianças, evitando a porta fechar e causar acidentes.
PLANTA DA CAIXA

Poço mínimo 1100 mm
para até 6 pessoas.
Poço mínimo 1500mm
para 8 pessoas em diante.

D

B

A

PL
C

Dimensões Internas
da Cabina
A (mm)
B (mm)
850
950

Vão de
Portas
PL (mm)
700

Dimensões da caixa
com porta de abertura
C (mm)
D (mm)
1350
1350

• Medidas do poço

Carga
Nominal
(kg)

Pessoas

300

4

300

4

950

900

800

1450

1350

ser alteradas conforme

450

6

1050

1150

800

1550

1550

dimensões do poço.

600

8

1200

1250

800

1700

1700

750

10

1200

1500

800

1700

1900

900

12

1450

1450

1100

2000

1900

Maca
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1400

2200

1100

1900

2600

aprumado e acabado.

• Medidas da cabina podem
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Solução inteligente em elevadores

www.elevadorescastelo.com.br
contato@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

Inclua nossa empresa no Memorial Descritivo
e tenha mais uma opção de compra.

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

