
EHS17 SCEA

EH09

Ascensor sense cabina
L’elevador unifamiliar ideal per espais reduïts

Amb velocitat fins a 0,15 m/s

Des de 1951



La gamma d’elevadors SENSE CABINA i amb ESTRUCTURA 
AUTOPORTANT permet ubicar un ascensor en espais 
reduïts, aprofitant al màxim l’espai útil interior.

L’habitacle i l’estructura autoportant es fabriquen sempre 
a mida del forat existent.

Precisa d’un fossat extra reduït, i fins i tot es pot instal·lar 
sense fossat habilitant una petita rampa d’accés.

Accessibilitat i sostenibilitat



Beneficis

Adaptat per ús de persones d’edat 
o amb  mobilitat reduïda

Adaptable a qualsevol entorn de 
la llar o d’un negoci

Habitacle i estructura construïts a 
mida del forat existent

Silenciós i confortable

Només consumeix en l’operació 
d’ascens

Màxima seguretat

No necessita sala de màquines

Manteniment reduït



Característiques generals
  EHS17 SCEA   EH09

 Xassís Xapa galvanitzada cargolada  Xapa electrosoldada

 Recorregut màxim 17 m / 8 parades  17 m / 7 parades

 Velocitat d’elevació  Fins a 0,15 m/s

 Càrrega útil  Fins a 420 kg

 Capacitat  5 persones

 Plataforma mínima 520 x 600 mm (ample x fons)  560 x 600 mm (ample x fons)

 Estructura mínima 685 x 985 mm (ample x fons)  720 x 985 mm (ample x fons)

 Plataforma màxima (1,68 m2)  1.400 x 1.200 mm (ample x fons)

 Estructura màxima  1.594 x 1.547 mm (ample x fons)

 Fossat mínim 150 mm   100 mm

 (amb embellidor) 170 mm   100 mm

 Escapament mínim  2.200 mm (estàndard) / 1.960 mm (amb acabats especials) 

 Polsador  D’alarma, de stop i clau de desconnexió

 Alimentació  Monofàsica / Trifàsica

 Motor  3 CV (2,2 kW)

Sistema d’anivellament   Automàtica a les parades

 Bateria auxiliar  En cas de tall de subministrament elèctric permet 
   baixar a plantes inferiors i obrir portes

 Confort  Bomba silenciosa. Vàlvules progressives d’acceleració i desacceleració

  Fregadors de baixa fricció  Greixador de guies
  amb absorció de vibracions



Habitacle

Estructura autoportant

  EHS17 SCEA   EH09

 Accessos  1, 2 o 3 accessos

 Protecció accessos  Perímetre sensible / Porta semiautomàtica

 Panells  Acer plastificat / Acer inoxidable

 Terres  Ceràmic  / Especials / Sintètic  Sintètic / Alumini antilliscant   
  / Alumini / Acer inoxidable   / Alumini / Acer inoxidable

 Sostre  Visera en acer plastificat són inserció de focus 

 Enllumenat  Automàtic tipus LED amb 2 focus

 Agafador  Alumini / Recte inoxidable / Corbat inoxidable

 Sistema de comunicació  Telèfon bidireccional / Telèfon emergència integrat

 Botonera vertical  Polsadors braille / Alarma / Stop / Indicador de sobrecàrrega 
   / Clau / Placa identificativa / Llum d’emergència

 Esquelet Xapa galvanitzada cargolada

 Ancoratges A elements estructurals

 Tancament panoràmic Vidre

 Tancament cec Panell sandwich

 Colors estàndards Blanc / Crema / Gris clar / Gris fosc / Negre

 Acabats especials A petició del client



Sistemes de seguretat

Sensor antiafluixament de cables

Vàlvula paracaigudes amb acció immediata 
en cas de trencament o fuga del circuit 
hidràulic

Temporitzador de seguretat de recorregut

Topall mecànic final de recorregut i final 
carrera sobrecorregut

Alarma acústica i llum d’emergència en cabina

Aixeta manual de tancament del circuit hidràulic

Vàlvula hidràulica de rescat manual

Puntal de seguretat amb microrruptor de 
seguretat activa en fossat

Polsador de parada en fossat

Bomba manual ascendent

Pressòstat que inhibeix el funcionament en 
cas de càrrega de pes excessiva



Configuració opcional

Braç motoritzat per obertura de portes 
semiautomàtiques

Telèfon d’emergència integrat a la botonera

Mòdul GSM per a sistema de comunicació 
bidireccional

Seient en cabina

Botonera de columna en acer inoxidable

Polsadors de gran format

Embellidor dels baixos de la plataforma

Display i claus en botoneres de planta

Armari metàl·lic Enier o Schneider par a 
quadre maniobra i grup hidràulic

KIT elements adaptació norma EN 81-70

Clau de seguretat o mestra per a elevadors 
comunitaris amb accés directe a l’interior 
de l’habitatge

Funcionament
Elevador hidràulic amb cilindre d’empenyiment 
i grup propulsor de reduïdes dimensions, 
vàlvules de regulació de potència, manòmetre 
i aixeta de tancament del circuit.

Quadre elèctric amb maniobra a baixa tensió, 
leds lluminosos i displays informatius per la 
detecció d’avaries.
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Marca de referència per ascensors unifamiliars fets a 
mida, cadires i plataformes puja escales, i plataformes 
industrials de càrrega.

Dissenyem, fabriquem, instal·lem i conservem 
elevadors fets a mida per fer accessibles qualsevol 
obstacle, i per transportar càrregues a diferents 
alçades. 

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel.  (+ 34) 972 171 374
enier@enier.com

www.enier.com

Fabriquem 
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Servei 
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Adaptació a 
qualsevol entorn

Silenciós i 
confortable

Accessibilitat, ascensors, pujaescales i plataformes industrials 

Més imatges


