CATÁLOGO dE

elevadores

A Ortobras é reconhecida no Brasil e no mundo pela qualidade
de seus produtos, investindo constantemente em atualizações
tecnológicas e projetos sustentáveis. Localizada em Barão
(RS), a empresa se destaca pelo seu empreendedorismo,
desenvolvendo soluções 100% nacionais e ajudando a construir
um mundo igual para todos, sem barreiras, onde a tecnologia
trabalha a favor da vida.
A Ortobras é líder no segmento de cadeiras de rodas de alto
padrão e já está revolucionando o destino da acessibilidade em
aeroportos com o projeto Mamuth (Módulo Remoto
para Embarque Acessível), além de oferecer as melhores
soluções para o transporte vertical de pessoas em todo o tipo de
construções, edificações e ambientes de uso público e
residencial através de elevadores de alta tecnologia, adequados
com os padrões mundiais de exigência. Por meio da constante
busca pelo aperfeiçoamento, a empresa obteve a certificação
ISO 9001 e a recertificação do sistema de gestão de qualidade,
com base na nova versão da Norma ISO 9001/2008. Possuir essa
certificação é a garantia de que todo produto Ortobras obedece a
métodos de fabricação que organizam, dinamizam e controlam
cada etapa do trabalho com o máximo rigor.
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ELEVADORES SEM

CASA DE MÁQUINAS
O elevador sem Casa de Máquinas da Ortobras é
desenvolvido com a perfeita combinação entre os
componentes mecânicos e elétricos, o que resulta em um
funcionamento silencioso e uma locomoção confortável.
Com a utilização da tecnologia Gearless de tração,
o modelo não requer o uso de óleos lubrificantes,
dispensando a necessidade de casa de máquinas,
melhorando a estética da edificação e diminuindo os
custos de construção.
O elevador conta com componentes de sinalização em
LED, tecnologia que reduz drasticamente danos ao meio
ambiente, pois não contém mercúrio ou chumbo em sua
fabricação. Com vida útil 10 vezes maior do que luminárias
tradicionais, esse é um diferencial que reduz o consumo
de energia de forma significativa.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Acionamento: elétrico sem casa de máquinas;
Capacidade: máximo 13 passageiros ou 975kg;
Velocidade: 1m/s;
Número de paradas: até 12 paradas;
Percurso: de acordo com o projeto do cliente;
Tipos de entradas: unilateral ou opostas;
Destinação: uso público comercial ou residencial;
Denominações dos pavimentos: T, 1, 2, 3, 4
(outras sob consulta).

Fig. 1.1 - Elevador sem Casa de Máquinas
Quadro de comando, fixado ao lado da porta do último pavimento.
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Por não possuir casa de máquinas, o quadro de comando necessita ter sua instalação
no corredor, onde o técnico tenha acesso facilitado para manutenção mensal.7

CABINA

Ulm
Desenvolvida para se adequar a projetos
arquitetônicos sofisticados, a Cabina Ulm
combina tecnologia e design moderno,
essencial para pessoas que prezam pelo alto
padrão de beleza e qualidade. A Cabina Ulm
é produzida com painéis de revestimento
interno, de poliuretano expandido antichamas, garantindo as propriedades térmicas
e acústicas ao conjunto. Com sua altura
livre interna de 2,31m, oferece conforto e
comodidade durante o deslocamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Teto: subteto em aço inoxidável com
acabamento escovado e aço inoxidável
polido, iluminação em LED e ventilação axial;
Parede: painéis e rodapé em aço
inoxidável com acabamento escovado;
Botoeira: fabricada em aço inoxidável com
acabamento escovado, display em TFT
com indicador de posição e de movimento,
botões em Braille;
Portas da cabina: automáticas com
abertura lateral em aço inoxidável com
acabamento escovado;
Altura interna: 2,31m;
Corrimão: duplo em aço inoxidável/tubular
nos três lados da cabina;
Piso: antiderrapante ou com rebaixo
para colocação de mármore ou granito
(pelo cliente).

Fig. 2.1 - Cabina Ulm
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CABINA

Emmendingen
De fácil limpeza e manutenção, a Cabina Emmendingen
conta com a resistência do aço inoxidável e oferece
simplicidade aliada à beleza e funcionalidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Teto: subteto em aço inoxidável
com acabamento escovado e aço
inoxidável polido, iluminação com LED
e ventilação axial;
Parede: painéis e rodapé em aço
inoxidável com acabamento escovado;
Botoeira: tipo totem em aço inoxidável
polido, com indicador de posição e direção
digital, botões em Braille;
Portas da cabina: automáticas com
abertura lateral em aço inoxidável com
acabamento escovado;
Altura interna: 2,10m;
Corrimão: em aço inox/tubular;
Piso: antiderrapante ou com rebaixo
para colocação de mármore ou granito
(pelo cliente).

Fig. 3.1 – Cabina Emmendingen
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CABINA

Emmendingen
PANORÂMICO
Adequados para uma arquitetura diferenciada, os
elevadores panorâmicos valorizam o ambiente e
proporcionam uma vista diferenciada através das
paredes com vidro de segurança na cabina.
Este tipo de cabina é indicada para qualquer
construção, principalmente para uso em shoppings,
lojas, residências, torres e condomínios comerciais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Teto: subteto em aço inoxidável com
acabamento escovado e aço inoxidável
polido, iluminação com LED e ventilação axial;
Parede: painéis e rodapé em aço
inoxidável com acabamento escovado e
vidro de segurança;
Botoeira: tipo totem em aço inoxidável
polido, com indicador de posição e direção
digital, botões em Braille;
Portas da cabina: automáticas com
abertura lateral em aço inoxidável com
acabamento escovado;
Altura interna: 2,10m;
Corrimão: em aço inox/tubular;
Piso: antiderrapante ou com rebaixo para
colocação de mármore ou granito (pelo cliente);
Cores: solicite o catálogo de amostra.

Fig. 4.1 – Cabina Emmendingen Panorâmico
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CABINA

Freiburg
Resistente, de fácil limpeza e manutenção, a Cabina
Freiburg permite a personalização de cores, aliando
beleza e funcionalidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Teto: subteto em aço carbono pintado e
aço inoxidável polido, iluminação com LED
e ventilação axial;
Parede: painéis e rodapé em aço carbono
pintado;
Botoeira: tipo totem em aço inoxidável
polido, com indicador de posição e direção
digital, botões em Braille;
Portas da cabina: automáticas com
abertura lateral em aço carbono pintado;
Altura interna: 2,10m;
Corrimão: em aço inoxidável/tubular;
Piso: antiderrapante ou rebaixo para colocação
de mármore ou granito (pelo cliente);
Cores: solicite o catálogo de amostra.

Fig. 5.1 – Cabina Freiburg
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CABINA

Freiburg PANORÂMICO
Além da personalização de cores, a Freiburg
Panorâmico valoriza o ambiente, proporcionando
uma vista diferenciada através das paredes com
vidro de segurança na cabina.
Esse tipo de cabina é indicado para qualquer
construção, principalmente para uso em shoppings,
lojas, residências, torres e condomínios comerciais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Teto: subteto em aço carbono pintado e
aço inoxidável polido, iluminação com LED e
ventilação axial;
Parede: painéis e rodapé em aço carbono
pintado e vidro de segurança;
Botoeira: tipo totem em aço inoxidável
polido, com indicador de posição e direção
digital, botões em Braille;
Portas da cabina: automáticas com
abertura lateral em aço carbono pintado;
Altura interna: 2,10m;
Corrimão: em aço inoxidável/tubular;
Piso: antiderrapante ou com rebaixo para
colocação de mármore ou granito (pelo cliente);
Cores: solicite o catálogo de amostra.

Fig. 6.1 – Cabina Freiburg Panorâmico
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BOTOEIRAS

BOTOEIRAS

DE CABINA

DE PAVIMENTO

BOTOEIRA DA CABINA
TIPO SOBREPOR

Desenvolvida em aço inoxidável com acabamento escovado, contém
botões de chamada redondos com iluminação vermelha, insertos em
Braille e sinal sonoro. As botoeiras de pavimento formam um compacto
conjunto aliando design moderno e praticidade.

A Botoeira de Cabina tipo Sobrepor é fabricada em aço
inoxidável com acabamento escovado e conta com:

O cliente escolhe de acordo com a melhor opção que lhe agrada,
disponibilizamos várias opções de botoeira de pavimento.

- Botões de chamada redondos com iluminação
vermelha e insertos em braile;
- Botão de emergência e alarme;
- Interfone - sistema que permite a comunicação
entre os passageiros dentro da cabina com o quadro
de comando e na recepção do prédio (opcional);
- Indicador TFT de posição do elevador - mostra à
data e hora, temperatura, a posição do elevador, a
direção de deslocamento e as mensagens de status
do elevador.

Opções:
- Botoeira de pavimento com chave e display, número e seta;
- Botoeira de pavimento com display somente seta;
- Botoeira de pavimento com display, número e seta sobe e desce;
- Botoeira de pavimento com display e um botão;
- Botoeira de pavimento sobe e desce;
- Botoeira de pavimento um botão.

BOTOEIRA DE CABINA
TIPO TOTEM
A Botoeira de Cabina tipo Totem é fabricada em aço
inoxidável polido, e conta com:
- Botões de chamada redondos com iluminação
vermelha e insertos em braile;
- Botão de emergência e alarme;
- Interfone - sistema que permite a comunicação
entre os passageiros dentro da cabina com o quadro
de comando e na recepção do prédio (opcional);
- Indicador de posição e direção digital – mostra a
posição do elevador e a direção de deslocamento.

Fig. 7.2 - Botoeira de Cabina
tipo Totem

Fig. 8.2 - BP-04

Fig. 8.4 - BP-05

Fig. 8.3 - BP-01

Fig. 8.5 - BP-02

Fig. 7.1 - Botoeira de Cabina
tipo Sobrepor
Fig. 8.1 - BP-03
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Fig. 8.6 - BP-06
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DISPLAY

DISPLAY

DE CABINA

DE PAVIMENTO

DISPLAY DE CABINA TFT

Possui as seguintes funcionalidades:

Possui as seguintes funcionalidades:

- Com tecnologia matriz de pontos na cor vermelha;
- Informa o andar que o elevador se encontra;
- Informa se o elevador está subindo ou descendo.

- Informa o andar que o elevador se encontra, se
ele esta subindo ou descendo, temperatura, horário,
capacidade de pessoas que o elevador suporta
e mensagens informando se o elevador está em
processo de emergência, garantindo conforto e
segurança ao usuário;
- Configuração de mensagens e andares de fácil
alteração;
- Display de alta resolução e excelente contraste,
mostrando cores mais vivas;
- Maior ângulo de visualização.

Fig. 9.1 - Display de cabina TFT

DISPLAY DE CABINA EM MATRIZ
DE PONTO
Possui as seguintes funcionalidades:
- Com tecnologia matriz de pontos na cor vermelha;
- Informa o andar que o elevador se encontra;
- Informa se o elevador está subindo ou descendo.

Fig. 10.1 - Display de pavimento

Fig. 9.2 - Botoeira de cabina
tipo totem com display
de matriz de ponto
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tabelas

Medidas em mm
ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS - ES
Acessos / Entradas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
UNILATERAL

Poço do elevador impermeabilizado com ralo para
dreno e com resistência mecânica adequada para
resistir os esforços mostrados no projeto.
A caixa de corrida do elevador deve ter acabamento
liso e de cor clara, deixando as vigas ou cintas
aparentes.

B

Passageiros

Dim. Internas do Poço
X

Y

900

1000

300kg

4 pessoas

1500

1500

1000

1250

450kg

6 pessoas

1600

1650

1100

1400

600kg

8 pessoas

1700

1800

1300

1400

750kg

10 pessoas

1950

1850

1500

1500

975kg

13 pessoas

2150

2200

Vão de Portas
L

Portas

Poço

Última Parada

h

Z

P

H

2270

500

1400

4100

1060

1160

H = altura do vão livre para instalação da porta de pavimento

Os esforços de tração na estrutura da caixa, no local
da máquina e no fundo do poço serão informados no
projeto executivo.
Observar a necessidade de aberturas de ventilação
no topo da caixa de corrida do elevador.

As medidas para abertura de porta deverão ser
executadas conforme projeto a fim de manter o
alinhamento com a cabina.
X

h (ALTURA ÚTIL DE PORTA)

As paredes da caixa de corrida deverão estar
prumadas e respeitando os esquadros.

O interfone que se encontra no quadro de comando
do elevador poderá ser instalado na portaria ou em
outro local apropriado, para isso o cliente deverá
fornecer e instalar eletrodutos e fiação (4 fios de
1,5mm) entre o quadro de comando do elevador e o
local onde deseja instalar o interfone.

A

Capacidade

H (ÚLTIMA PARADA)

No local destinado a casa de máquinas deverá
conter as especificações elétricas conforme projeto.

Dim. Internas

PERCURSO

Y

B

Arremates e acabamentos em torno das portas
deverão ser feito após a instalação das mesmas a
cargo do cliente.

A

L

Z

P (POÇO)

Fig. 11.1 - Corte superior

Fig. 11.2 - Corte lateral
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Rua Düren, 298 | Barão - RS - Brasil
CEP 95730-000
+55 51 3696.9600 | +55 51 3696.9624
ortobras@ortobras.com.br
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