ELEVADOR DE
CREMALHEIRA
metax.com.br

elevador de cremalheira
Equipamento moderno e de alta tecnologia;
Grande versatilidade para transporte de pessoas e cargas em níveis mais elevados;
Segurança e economia de tempo no deslocamento de pessoas e materiais;
Simplicidade no uso e na manutenção;
Ótimo rendimento e total segurança ao usuário.

venda, locação e serviços
Seja no setor Petroquímico, Hidroelétrico, Siderúrgico, da Construção Civil,
Offshore ou outros, onde houver uma demanda de acesso, estaremos prontos
para desenvolver um projeto específico para atender às exigências.
Visando segurança, produtividade e flexibilidade, trabalhamos com o cliente de
maneira individual para que suas necessidades sejam inteiramente atendidas.
Contando com profissionais experientes nas áreas de engenharia, projetos e
segurança, a Metax é capaz de atender a serviços de grande complexidade técnica
e de riscos elevados.
Sabendo das condições extremas em que um projeto de montagem e manutenção
industrial é executado, desenvolvemos o produto ideal para possibilitar o acesso
de pessoas e cargas nas condições mais adversas.

características técnicas
Velocidade de trabalho de 30 m/min.
Utiliza tensão de alimentação trifásica em 220V, acompanha
autotrafo com saída de 380V e 440V, quando necessário.

Cancela - com fechadura e botoeira

DADOS DO ELEVADOR DE CREMALHEIRA METAX
ECM 240
Capacidade

Dimensões Externas da Cabine

ECM 300

12 passageiros

14 passageiros

12 passageiros

18 passageiros

1.000 kg

1.500 - 2.000 kg

1.000 kg

1.500 - 2.000 kg

Comprimento = 2,43 m

Comprimento = 3,06 m

Altura = 2,60 m - Largura = 1,55 m
Comprimento = 2,35 m

Comprimento = 3,00 m

Altura = 2,20 m - Largura = 1,40 m

Dimensões Internas da Cabine

Abertura da Porta = 1,40 m x 2,00 m
30 m/min

Velocidade Normal

Técnicos

Motorização

2 x 9,2 Kw (1.500 kg)
2 x 11 Kw (2.000 kg)

2 x 7,5 Kw

2 x 7,5 Kw

Voltagem

220 v / 380 v / 440 v

Frequência

60 Hz

Dimensões da Torre

0,73 x 0,73 m

Diâmetro Externo do Tubo (Torre)

76,2 x 4,25 mm (espessura)

2 x 9,2 Kw (1.500 kg)
2 x 11 Kw (2.000 kg)

Área da base (Cabine simples)*

3,00 x 3,50 m

3,50 x 3,65 m

Área da base (Cabine dupla)*

3,00 x 5,40 m

3,50 x 5,70 m

Elétricos

* Área da base com cabine de operador.

1.000 Kg

1.500 Kg

2.000 Kg

Alimentação

220 / 380 / 440 v

220 / 380 / 440 v

220 / 380 / 440 v

Motores

2

2

2

Potência

2 x 7,5 Kw

2 x 9,2 Kw

2 x 11 Kw

Consumo

16 Kw

19 Kw

24 Kw

Inversor de Frequência

Com inversor

Com inversor

Com inversor

Corrente de Partida 220 v

68 A

82 A

98 A

Corrente de Partida 380 v

37 A

47 A

56 A

Corrente de Partida 440 v

31 A

40 A

48 A

Potência autotrafo

30 kVA

30 kVA

30 kVA

Vantagens na utilização do inversor de frequÊncia
Alta performance na partida e parada com a lógica
de freio incorporada no inversor, dispensando placas de
controles adicionais, proporcionando uma partida e parada
muito suave, além do nivelamento preciso da cabine nos
andares, gerando um total conforto aos passageiros, assim
como a redução de desgastes mecânicos do equipamento.
Menor pico de corrente na partida, em função do sistema
de partida vetorial utilizado pelo inversor de freqüência.
Dispensa a utilização de contatores para a reversão
do sentido de rotação, reduzindo assim a quantidade de
componentes elétricos no interior do painel.
Sistema de segurança “power removel” que força a
parada ou impede a partida intempestiva do motor, em

casos que as cancelas (portas de pavimento) ou porta da
cabine estiverem abertas.
Proteções para o motor incorporadas, dispensando o
uso de reles externos.
Diagnósticos das falhas elétricas, via display interativo
incorporado ao produto, gerando assim um ganho em
tempo de manutenção, pois se saberá através do display
a causa da falha.
Maior número de manobras entre partidas e paradas,
não limitando a utilização do equipamento ou seja o mesmo
poderá ser utilizado em tempo integral e sem intervalos.
Permite programar velocidades variadas.

Projetos Especiais
Elevadores de cremalheira
permanente
A Metax atua em diversos setores, como Mineradoras, Cimenteiras,
Refinarias, Petroquímicas, Hidroelétricas, Siderúrgicas, da Construção Civil, Offshore, entre outros, onde houver uma demanda de
acesso, a Metax está pronta para a elaboração de projetos especiais para atender diferentes necessidades de carga e altura, entre
outros.
Alguns cases de sucesso: Camargo Correa em Ijaci-MG, na P9
Plataforma de Petróleo Petrobrás – Bacia de Campos – RJ, e da
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.

HARDWARE (CLP)
Utiliza módulo CLP (Controlador Lógico Programável), que dispensa
a utilização de outros equipamentos como, por exemplo: contatores,
reles auxiliares, temporizadores e contadores, e será programado
para atender todos os comandos e funções do elevador de acordo
com a necessidade de cada projeto.

Foto P9

IHM (Interface Homem Máquina)
Tem instalado um IHM interligado com o CLP, no interior da
cabine junto ao painel de comando, programado para mostrar no
visor todas as informações do elevador e seus possíveis defeitos
elétricos gerando assim um ganho em tempo de manutenção.

Dispositivo de chamada automática

Foto Camargo Corrêa

Este sistema permite que os usuários utilizem o elevador, sem a
necessidade de um operador fixo, pois todo processo de chamada
é feito automaticamente, similar ao elevador social.

Foto CHESF

modelo: ecm 300

(Cabine Simples)

(Cabine Dupla)

modelo: ecm 300

(Cabine Simples)

(Cabine Dupla)

(Cabine Dupla)

(Cabine Simples)

modelo: ecm 240

(Cabine Dupla)

(Cabine Simples)

modelo: ecm 240

implantação do elevador

estrutura em detalhes
Recinto Simples
^^ É constituído por painéis tubulares e telas
de aço, proporcionando uma montagem
simples e rápida.

Freio de Segurança
^^ É um dispositivo acionado
automaticamente quando a velocidade
de descida da cabine ultrapassar a
velocidade máxima de segurança.

Detalhe: Trava eletromagnética
da cancela do recinto.

Estronca
^^ Componente utilizado para
fazer a ancoragem da torre
ao prédio em construção.

Guia de Cabo Elétrico
^^ Dispositivo que guia
o cabo elétrico de
alimentação à medida
que a cabine sobe ou
desce.

Opções de Sistema de
Tração
^^ O conjunto motorredutor faz
o deslocamento vertical do
elevador, que transmite o
movimento por intermédio
de pinhão em contato com a
cremalheira, sendo constituído
por moto-freio acoplado ao
redutor de velocidade. Conforme
o tipo de aplicação pode ser
utilizado 02 motorredutores
com potência de: 7,5 KW,		
9,2 kW e 11kW.

Carro Porta Cabo
^^ O cabo elétrico é uma estrutura
muito leve e, caso seja utilizado
sem carro porta cabo, pode ser
deslocado pela força do vento.
^^ O carro porta cabo elétrico é
montado abaixo da cabine na
torre, sendo de fácil instalação.
Os tubos principais da lateral
da torre que servem de guia da
cabine também servem de guia
para o carro porta cabo elétrico.
Este dispositivo deixa o cabo
elétrico menos vulnerável à ação
do vento.

Suporte das Molas
^^ Sistema de amortecimento
utilizado para reduzir o
impacto de velocidade do
elevador caso ultrapasse o
limite de parada.

Base da Torre

Módulo
^^ Componente modular que forma a coluna vertical.
A estrutura é composta de quatro montantes de
tubos cilíndricos, formando uma base quadrangular.
Altura do módulo de 1,508 mm diâmetro externo de
76,20 mm, com espessura de 4,25 mm. A junção das
estruturas é feita por parafusos.

^^ A base do elevador é confeccionada com
perfil laminado “U”, com objetivo de fixar
a torre vertical. A fixação é no poço do
elevador com chumbadores.

Cabine

^^ Dimensões de 2,40m ou de 3,00m de comprimento,
com 1,40m de largura e 2,20m de altura.
^^ Fechamento lateral superior com chapa perfurada de
alumínio.
^^ Fechamento lateral inferior com chapa de alumínio.
^^ Porta tipo guilhotina.
^^ Escada interna de acesso ao teto.
^^ Piso antiderrapante.
^^ Guarda-corpo superior de proteção.
^^ Rampa de acesso.
^^ Moderno sistema elétrico de operações.
^^ Cabine simples e cabine dupla.
^^ Elevador com cabine para operador.

Cancela de pavimento
^^ A cancela Metax é equipada
com sistema de segurança
que impede a movimentação
da cabine quando esta
aberta. Uma vez efetuado
seu fechamento, abertura da
mesma só será permitida se
a cabine estiver parada no
andar solicitado. Sistema de
trava que permite abertura
somente do lado interno e
externo com chave.

FECHADURA
Produto desenvolvido, buscando atender a segurança em acesso a zonas de risco: Recinto e Pavimento. O sistema foi
desenvolvido, para garantir que possa ser aberto por dentro das áreas de risco, garantindo que quando a cabine não
estiver parada no recinto, ou pavimento pessoas não possam ter acesso.

princípio de funcionamento
RECINTO:
^^ Quando

Detalhe:
Vista da
fechadura
do lado
interno

Detalhe:
Vista da
fechadura
do lado
externo

a cabine para no local solicitado, a automação do elevador libera a
trava eletromagnética da cancela.

PAVIMENTO
^^ Acionando

o botão, libera-se o trinco
mecânico para ser destravado possibilitando a abertura da cancela.

^^ Em

situação emergência a cancela pode ser aberta por fora, através de uma
chave fornecida que devera ficar com
o responsável pela segurança na obra.

Cancela do pavimento com fechadura de segurança mecânica com
bloqueio de abertura com chave

DETALHES INSTALAçÃO Elevador de cremalheira
Estronca
Elemento de Ancoragem
Utilizada 1 a cada 6 metros

Módulo-1508mm

Guia do Cabo
Elétrico

Mini Grua:
Utilizada para auxiliar na
montagem da torre

Conjunto Trole
Guarda Corpo

Cabine

Painel Elétrico

Cabine do Operador

Carrinho Porta Cabo

Base da Torre
Suporte das Molas

Obras
Com larga experiência e muita criatividade, temos
garantido o sucesso com grandes nomes da indústria
e da construção civil.

Pereira Alvim - Ribeirão Preto/SP - 100m

Petrobrás REPLAN - Paulínia/SP - 125m

Campinas (Matriz/Fábrica)
Rodovia SP 73 - km 10,5
Três Vendas - Campinas/SP
CEP: 13140-311
Tel: (19) 3729.6000
São Paulo (Filial)
Estrada da Alpina, 30
Pq. Industrial Anhanguera - Osasco/SP
CEP: 06276-180
Tel: (11) 3658.6000

Petrobrás REPLAN - Paulínia/SP - 100m

Petrobrás REVAP - S. J. Campos/SP - 100m

Petrobrás REFAP - Porto Alegre/RS - 96m

Petrobrás REMAM - Manaus/AM - 50m

Ribeirão Preto (Filial)
Av. Caramuru, 1252
República - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14030-000
Tel: (16) 3913.6000
Rio de Janeiro (Filial)
Rodovia Washington Luiz, 18276 A
Vila Santa Cruz - Duque de Caxias/RJ
CEP: 25265-008
Tel: (21) 2776.6000
Goiânia (Filial)
Alameda “E”, Chácara 236
Ch. São Pedro - Aparecida de Goiânia/GO
CEP 74923-210
Tel: (62) 3280.7788

DMO - Campinas/SP - 42m

GNO - Edif. Raritá - Campinas/SP - 60m

Edifício Alto da Lapa - São Paulo/SP - 78m

Afonso França - São Paulo/SP - 70m

Camargo Correa - São Paulo/SP - 105m

Mizu Cimentos - Rio de Janeiro/RJ - 70m

Sorocaba (Escritório Comercial)
Rua Octaviano Gozzano, 345
Parque Campolim - Sorocaba/SP
CEP: 18048-100
Tel: (15) 3327.6501
Uberlândia (Escritório Comercial)
Avenida Cesário Alvim, 818 - SL 209
Centro - Uberlândia/MG
CEP: 38400-098
Tel: (34) 3255.6007
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