
Comando CO EM-EU
Um novo coração para o seu 
elevador residencial
Simples e eciente
O elevador é uma vantagem no seu edificio, utilizado por 
muitas pessoas todos os dias, mas normalmente não é visto, 
pelos condóminos, como parte principal do investimento. 
Com os anos, os períodos de fora de serviço aumentam. 

Inclusivé começa a dar-se conta que a precisão de paragem, 
conforto e segurança, já não são os mesmos, nem equivalem 
ao padrão moderno. Então porque não melhorar o rendimento 
do seu ascensor? 

Comando na parede Teto da cabina Detalhes do Comando

Solução ideal para os edifícios residênciais 

O comando CO EM-EU é compacto e pré-configurado. 
Graças ao reduzido prazo de entrega e facilidade de 
instalação, rapidamente o elevador está pronto a usar. É o 
componente de substituição perfeito e adequado para 
edifícios residênciais.  

Aumento do conforto e da segurança

Com o comando EM CO-UE, a nivelação do ascensor é mais 
precisa, enquanto as paragens e os arranques são mais 
suaves. As vantagens adicionais incluem ruído reduzido e 
aumento da segurança. Tudo junto resulta numa importante 
melhoria do conforto e tranquilidade.  

Benefícios adicionais

 Instalação rápida Aumento do conforto da viagem

Aumento do ciclo de vida Aumento da Segurança

Nivelação mais precisa

Preparado para futuras atualizações

Modernização Schindler



CO EM-EU Detalhes do produto

Aumento da disponibilidade

Resolver problemas, às vezes é mais 
fácil do que pensamos. Uma 
intervenção específica num 
componente desgastado que 
compromete a funcionalidade do 
elevador, proporciona uma nova vida 
à instalação, e um rendimento 
semelhante ao de um ascensor novo. 
Os Comandos anteriores, são a causa 
principal dos períodos fora de serviço 
dos elevadores. Com o novo comando 
CO EM-EU, consegue eliminar esse 
risco. Simples e rápido. 

Melhoria na precisão de paragem 

A utilização de um variador de 
frequência que regula 
constantemente a velocidade do 
elevador permite alcançar uma maior 
precisão de paragem. Desta forma é 
assegurado um maior conforto e 
eliminado o perigo de tropeçar ao sair 
da cabina, devido à melhoria de 
nivelação. A Variação de frequência 
combinada com um comando 
moderno com base em ligações de 
série otimiza o consumo energético 
da instalação. 

Kit completo 

Com o comando e o variador de 
frequência, é fornecido um kit 
completo para substituir todos os 
cabos e interfaces eléctricos. Os 
cabos da casa das máquinas, a 
manga de manobra, cabos da Caixa, 
botoneira de revisão no teto da 
cabina, informação de caixa e fim de 
curso fazem parte do kit. Se 
solicitado, pode-se facilmente 
adicionar outros componentes 
opcionais, por exemplo, o 
interruptor principal, a balança, o 
telealarme para ligação ao nosso 
serviço de call-centre, aberto 24 
horas.

Número de pisos                   Até 16

ou

Manobra DE, PI, KA, KS

Até 2
Nº de ascensores 
no grupo   

Até 630 kg

Tração                                   
2 velocidades
Variador de frequência em circuito aberto

Schindler A Sua Primeira Opção

Avenida José Gomes Ferreira, 
15 – 1º | Miraores

1495-139 Algés
Portugal

+351 214 243 800
.pt

Esta públicação é de carácter informativo, pelo que a Schindler se reserva a direito de modificar os serviços descritos, o 
design do produto, ou as especificações em qualquer momento.  Nenhum extrato deste documento pode ser 
considerado uma garantia ou condição, seja expressa direta ou indiretamente, assim como nenhum produto ou 
serviço, suas especisficações, sua aplicação numa instalação especifica, sua garantia ou sua qualidade, podera ser 
interpretada como termo ou condição de qualquer serviço ou acordo de compra e venda dos produtos contidos neste 
publicação. Podem existir pequenas diferenças estre as cores impressas e as reais. PL
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