Quadro de comando

Unidade dos microprocessadores

Modernização Schindler

Serviço duradouro
O cérebro do comando CO BX é o cartão SIM.
Todos os parâmetros específicos do ascensor são aí
guardados em total segurança. O elevado nível de
integridade dos dados assim atingido assegura que
o seu ascensor tenha uma longa vida útil. Desta
forma salvaguarda o seu investimento.
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Apropriado para edifícios comerciais ou de
habitação
O comando CO BX é apropriado para edifícios
comerciais ou de habitação. As suas dimensões
compactas permitem que seja montado em
qualquer casa de máquinas, mesmo que pequena.
A tecnologia controlada por microprocessadores
pode ser instalada rápida e facilmente, normalmente sem necessidade de alterações no edifício
existente, e o seu ascensor funcionará como novo.
Pensámos também no futuro: o seu comando CO
BX poderá ser sempre actualizado com os últimos
desenvolvimentos tecnológicos sem qualquer
dificuldade.
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Objectivos de melhoria
Quer que o seu ascensor antigo tenha melhores
desempenhos, da forma mais rápida e económica
possível? Deseja manter a forma de o utilizar tal
como tem feito até agora?
Então o comando CO BX oferece-lhe precisamente
as melhorias que pretende: um elevado padrão
de segurança para os passageiros, uma rápida
disponibilidade através de um eficiente sistema de
comunicação série, maior segurança, aumento
de conforto de viagem e uma excelente precisão de
paragem. De todo em todo uma vasta série de
funções para uma utilização sem problemas.
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Mais benefícios
– Os mais elevados níveis de segurança
– Funções à medida do utilizador
– Aumento do conforto de viagem
– Excelente precisão de paragem
– Rápida instalação
– Compatível com futuras actualizações
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CO BX
O comando inteligente.
Dê uma nova vida ao seu antigo
ascensor.

Funções à medida do utilizador
Oferecemos também, como opcional, as seguintes
facilidades:
– Sistema de evacuação automática. Os passageiros
serão evacuados rapidamente quando ocorrer
uma falta de energia.
– Linha dedicada ao Centro de Atendimento
Permanente Schindler. Isto garante uma comuni-

cação segura e uma ligação por voz, 24 horas
por dia.
– Sistema de informação vocal. Este sistema torna
fácil a utilização do ascensor a pessoas idosas ou
a deficientes.

Centro de Atendimento
Permanente Schindler

Os mais elevados padrões de segurança
O comando CO BX monitoriza todas as funções de
segurança do ascensor. Detecta quaisquer eventuais
discrepâncias mesmo antes destas ocorrerem.

Assim, o sistema vai de encontro aos mais elevados
padrões globais de segurança.

Casa de máquinas

O comando CO BX é um investimento seguro
que lhe trará dividendos no futuro.
Os nossos especialistas estão à sua disposição para, em conjunto, encontrarem a
melhor solução para as suas necessidades
particulares.

Dados Técnicos
Nº de paragens

até 21

Acessos

1 ou 2

Algoritmo de controlo

DE, PI, KA, KS

Grupos

até 2 ascensores

Velocidade

até 1.25 m/s

Curso

60 m

Sistema de gestão

duas velocidades, variador de frequência

www.schindler.com

mais de 60 tipos
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em malha fechada ou aberta, hidraúlico
Tipo portas cabina

