Kit Conjunto Porta de Pavimento EV3
Solução completa para modernização de portas Schindler de
pavimento de eixo vertical tipo EV1 e EV2, o Kit Conjunto
Porta de Pavimento EV3 oferece design moderno, um novo
sistema de destravamento e muito mais tecnologia.
A modernização com o Kit Conjunto Porta de Pavimento
EV3 possibilita a substituição de portas que sofreram
desgaste natural, comprometendo dobradiças e batentes.

Benefícios:
- sistema de fechamento e travamento simplificado;
- dobradiças reforçadas;
- abertura e fechamento suaves;
- instalação simplificada, minimizando interrupções
e garantindo a disponibilidade do elevador para
os usuários.

São duas alternativas para modernização das portas de
pavimento, ambas com opção de escolha de puxadores
em aço inoxidável ou em aço pintado na cor preta:
- porta em aço carbono com base para pintura (primer cinza);
- porta em aço inoxidável escovado.
Imagens meramente ilustrativas.

Acabamento em aço carbono
e pintura na cor areia.
Puxador em aço inoxidável.

Observação:
- a pintura das portas não está incluída no produto;
- recomenda-se que a porta e o batente sejam pintados
na mesma ocasião, para garantir a uniformidade da cor;
- alvenaria fina a cargo do cliente.

Acabamento em aço inoxidável
escovado. Puxador em aço pintado
na cor preta.

Completa atualização para
portas de pavimento.

KT
Kits

O Kit Conjunto Porta de Pavimento EV3 está entre os mais modernos sistemas e
proporciona ainda mais segurança. Foi elaborado para atender à modernização de
elevadores com batentes nas larguras 700, 750, 800 e 900 e alturas 2000 e 2100.
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Segurança
BS
Botoeiras e
Sinalizações

Dorma

Dobradiça
Cromada e
reforçada,
aumentando
a vida útil do
equipamento. Nas
opções aparente
ou embutida.
Aplicação sujeita
às especificações
técnicas do
equipamento.

CM
Componentes
Mecânicos
CO
Comandos

Sistema de
Destravamento (Ilhós)
Dispositivo de
segurança, através de
chave especial, que
evita que a porta seja
aberta por pessoas
não autorizadas.

MM
Motores e
Máquinas

Marco
Nas opções estreito
(80mm) ou largo (130mm),
dependendo das
especificações da porta
a ser modernizada.

PO
Portas

CA
Cabina

Sistema de
Fechamento
Opções Ditador
ou Dorma, que
simplificam o
fechamento e
travamento da
porta. Aplicação
sujeita às
especificações
técnicas do
equipamento.

Visor
Em vidro
inestilhaçável
transparente.
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Puxador
Design moderno,
que facilita a
abertura da porta,
acompanhando
o modelo das
portas atuais.
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Imagens meramente ilustrativas.

CP
Contra-Peso
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Ditador

