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 Tecnologia
 Baixo consumo de energia
 Silencioso, líder na sua classe
 Capacidade de carga de 400kg, sem contrapeso
 Sem casa de máquina

 Segurança
 Em caso de falta de energia regressa 
 automaticamente ao piso inferior.
 Barreiras por infra-vermelhos.
 Dispositivos de comunicação no interior da cabina.

 

ECOVimec

 Personalizado
 Várias opções de personalização 
 para todos os gostos. 
 Para instalação no interior e exterior. 
 De montagem rápida e com obras 
 muito simples.
 

 Ecológico
 Não contém óleo hidráulico.
 Processo de fabricação com grande parte de 

materiais recicláveis.

Desenho
A Vimec está focada no estilo e 

exprime-o através das formas e 
materiais utilizados bem como 

nos detalhes que proporcionan-
do bem-estar denotam o esmero 

no trabalho executado.



MADE IN ITALY

O elevador da Vimec adapta-se a qualquer 
contexto doméstico devido à sua discrição 

e elegância. Trata-se de um produto 100% 
italiano, e todas as instalações refletem 
claramente a qualidade associada ao já 

Mundialmente conhecido estilo e 
desenho tradicional italiano.

Qualidade
Na Vimec a qualidade dos produ-

tos significa substância: fiabilida-
de, silencioso e com tecnologia 

de fácil utilização.

Experiência
Vimec é Líder de mercado. Tem 

vindo a desenvolver e construir 
equipamentos feitos à medida de 

forma a melhorar a qualidade de 
vida dos que dependem de ajudas 

técnicas quer em casas particula-
res quer em edifícios públicos 

desde 1982.
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standard
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standard

Azul
standard

Vermelho
standard

Cores diversas RAL 
(sob pedido)

Cores diversas RAL 
(sob pedido)

Transparente

Esfumado 

O modelo ECOVimec oferece-lhe muitas opções de escolha, começando nos painéis da cabine que estão disponíveis com 
diferentes acabamentos e cores, passando pelos pavimentos de materiais finos com uma variedade de tonalidades. Estão ao 
vosso dispor uma vasta gama de acabamentos a nível da estrutura Autoportante para que a mesma se enquadre com as cores 
já existentes.
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Flax polido

CORES DOS PAINEIS DA CABINE 

CORES DO CHÃO DA CABINE ESTRUTURA 
AUTOPORTANTE 
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Cinza 
standard

Vermelho 

Cinza escuroCinza claro Ébano VIMEC 7040 standard Ral 1013 branco marfim Ral 9023 cinza escuro 
standard

SÉ
RI

E 
BO

RR
A

CH
A

  
PI

TO
N

A
D

A

SÉ
RI

E 
A

N
TI

-D
ER

RA
PA

N
TE

S 
A

BR
A

SI
VO

S

SÉ
RI

E 
M

A
D

EI
RA

S



ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Cores diversas RAL 
(sob pedido)

Porta panorâmica em
alumínio Com maior 
luminosidade

Automática
Em vidro duplo para um
efeito elegante e estilizado

Porta telescopica costituida
por duas fohlas

Porta telescopica
constituida por tres fohlas

Contraplacada panorâmica 
para valorizar a luminosidade 
do ambiente 

Série 
Especial 

Botoneira de 
Comando na 
Cabine

Contraplacada com janela
standard

2 cores diferentes 

Aço Inox

Sensores infravermelhos à 
volta do perímetro, de forma 

a garantir uma saída e entrada 
em segurança.
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ILUMINAÇAO DE CABINE 

Barra de leds com 2 lâmpadas led                                                      

A) Visor LCD com indicador de sentido e piso
B) Botões de chamada: assinalam verde 
 quando o elevador está livre, 
 e vermelho quando o elevador está ocupado
C) “I-button” controlo de acesso eletrónico

Botoneira de Patamares 

A) Visor LCD com indicador 
 de sentido e piso
B) Altifalante inserido                                                                               
C) Botões de chamada em 
 azul-escuro iluminados com Braille         
D) “I-button” controlo de 
 acesso eletrónico
E) Botão de alarme

ACESSÓRIOS BOTONEIRAS

Botoneira de cabine

2 Spots Led redondos

O conteúdo tecnológico e os 
acabamentos escolhidos tornam 

a cabine num local agradável de 
se estar, tendo ao mesmo tempo 

conforto e segurança



MADE IN ITALY

O elevador que aumenta o conforto e o prestígio da sua casa,
e dos ambientes onde é instalado.

O ECOVimec é dedicado a todas as pessoas que cuidam não 
só do próprio bem-estar, como igualmente daquele dos 
seus familiares. Confortável e seguro, adapta-se a todos 
os ambientes garantindo à própria casa uma estrutura 
prestigiosa e uma mais-valia.

Versátil
O elevador ECOVimec dá valor a todas as habitações através 
de instalações simples e sob medida, seja no interior seja no 
exterior.
Encontra-se disponível nas versões para dois ou cinco pisos, 
e é a instalação ideal tanto no caso de renovação de edifícios, 
como em novas construções: de facto não necessita de obras 
para a sua realização 

Cómodo e sem esforço
Silencioso e discreto, é igualmente cómodo para o 
transporte de compras, carrinhos de bebé ou outros artigos 
pesados e volumosos de um andar para o outro no interior 

da sua casa. Com o EcoVimec a movimentação em casa não 
podia ser mais facilitada.

Personalizável

Quer você quer a sua casa merecem um elevador que seja 
feito á sua medida não só para servir os seus propósitos 
como para ficar integrado de acordo com a decoração; as 
cores bem como os acabamentos disponíveis são garantia 
para uma vida facilitada como é uma combinação perfeita 
dentro do contexto e do seu gosto pessoal.

Fiável

A tecnologia da Vimec garante-lhe acima de todos os 
pontos de vista um produto artístico. A garantia do 
produtor permite-lhe atenuar as despesas de manutenção 
permitindo-lhe assim usufruir de todos os benefícios da 
qualidade de construção.

ECOVimec 
A escolha acertada, uma escolha com gosto



ECOVimec com estrutura

A Plataforma elevador EcoVimec tem dado 
provas de boa qualidade no que respeita à 
sua robustez, versatilidade e desenho.
As estruturas podem ser personalizadas 
por meio de diferentes tipos de vidro de 
forma a condizerem com todo o tipo de 
instalações, mesmo em caso de versões de 
instalações de contexto difícil conseguem 
ser ultrapassados.

Uma Plataforma elevador 
de exterior Vimec raramente 

necessita de trabalhos de alve-
naria: a sua instalação é rápida 

e efetuada com muito cuidado 
graças a uma rede de instalado-

res qualificados e sempre atuali-
zados de acordo com os últimos 

produtos e técnicas utilizadas.



As informações são indicadoras e não vinculativas. A Vimec reserva-se o direito de proceder a alterações que considere apropriadas.

O EcoVimec - um elevador único:
Elétrico e amigo do ambiente cumpre as normas         
diretiva de máquinas 42/2006
Aquando da falta de corrente regressa ao piso base
Funciona sem contrapeso
Não necessita de casa de máquina nem de armário.    
O comando é integrado na caixa

DADOS TÉCNICOS O pacote técnico do EcoVimec tem parâmetros e requisitos 
de funcionamento ao mais alto nível.

ECOVimec 

Capacidade   até 400 kg
Percurso máximo 5 paragens (14,6 m)
Velocidade  0,15 m/sec

• O teto da cabina suporta uma carga de 120 kg
• Paragem de emergência no interior com monitorização e alarme visual com reset manual
• Bloqueio elétrico de segurança na caixa de reposição manual
• (OSG) controlo de velocidade: limitador de velocidade, munido de um bloqueio mecânico e elétrico de reposição manual
• Dispositivo de controlo e monitorização elétrica da tensão das correias de suspensão / tração
• (OLC) Dispositivo de excesso de carga com bloqueio de manobra (limite +20%)
• Em caso de falta de energia elétrica, o elevador é movido por meio de um sistema de emergência elétrico (bateria 36 volt)
• De fácil manutenção e diretamente do interior da cabine removendo o painel de controlo

NO INTERIOR DA CABINA

• Barreiras de infravermelhos em ambos os lados da cabine e junto da saída quando esta não tem painéis laterais
• Dispositivo para comunicação com o exterior
• Indicador de excesso de carga
• Botões de 50x50mm com obturador mecânico e indicador do piso como complemento do Braille estandardizado
• A altura da botoneira no interior da cabine está de acordo com as normas europeias EN 81-41
• Botões iluminados com identificação de cores consoante a funcionalidade
• Barra de leds de poupança de energia
• Os botões da cabine são de pressão constante (exceção quando existem porta e painéis)
• Botões de “toque único” (manobra universal) só com painéis e porta na cabine

CARACTERÌSTICAS GERAIS

• Unidade de sistema de retorno ao piso térreo
• Correia de tração / suspensão
• Motor de arranque 1.5 kW trifásico 220V 50 Hz
• Controlo de inversão monofásica. 
 Fase 2.2Kw entrada / saída
• Tração elétrica
• Sistema de arranque e paragem suavizadas
• Alimentação 24 V DC
• Chave mecânica de desbloqueio da botoneira
• 6 Acessos no máximo
• 2 Acessos por piso (máximo)
• Fechaduras elétricas de segurança
• Botoneiras de toque único nos patamares
• 120mm de poço de elevador
 140mm com estrutura Autoportante
• Dimensões técnicas (motor, suspensão/ tração) 310mm
• Pé direito mínimo standard 2450mm
• Pé direito com porta de cabine min. 2600mm
• Dimensões disponíveis de plataformas:
• 2 Estandardizadas 1400x1100-1250x1000
• Opções: 900x900; 1000x1250; 1250x1250; 1400x1000

OPÇÕES

• I-button (chave eletrónica) para um acesso   
 independente
• Indicador de piso por meio de voz
• Sinal acústico aquando da chegada ao piso
• Chamada de emergência com memória até 5 números
• Display no interior da cabine
• Display na botoneira do patamar
• Manuseamento para utilização em locais públicos ou
 para pessoas com mobilidade reduzida
• Portas deslizantes automáticas quer na cabina quer nos
 patamares
• Portas normais motorizadas
• Espelho horizontal
• Espelho vertical

CONFIGURAÇOES ESTANDARDIZADAS 

• Painéis da cabina standard em cinza 
 (Escolhas opcionais: bege, vermelho, azul)
• Chão de plataforma serie em borracha pitonada em cinza.
• No interior da cabine e no patamar botões com 50mm com 
 inscrições em Braille sem display
• Leds economizadores de energia no teto
• Portas folheadas com janela RAL 7040
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DIMENSÕES GLOBAIS E  REQUISITOS PARA O 
ESPAÇO NECESSÁRIO 

 

ESTRUTURA AUTOPORTANTE 
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COM PORTAS TELESCÓPICAS 

A versão HL (Heavy Load) de ECOVimec tem uma 
capacidade de carga aumentada de 500 kg.
Os acabamentos disponíveis na versão HL são os 
mesmos que ECOVimec. O equipamento utiliza um 
motor mais potente (2,2 kW) e a estrutura é mais forte 
e resistente.
As duas medidas de plataformas previstas para este 
modelo são: 1.460x1.170 mm e 1.300x1.030 mm.
Como opção está disponível a solução com contrapeso 
que o torna ideal para utilizações particulares e 
intensivas. 

ECOVimec versão HL (Heavy Load)



Produto garantido
O elevador EcoVimec tem uma garantia até 24 meses a partir da data da instalação.
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A Vimec tem uma vasta gama de 
produtos dedicados às pessoas 
com mobilidade reduzida: 
plataformas verticais, cadeiras 
elevador, plataformas de escada, 
plataformas elevatórias e 
trepadores móveis de escada.

Produtos 
V I M E C

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz  export@vimec.biz

Vimec no exterior: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)


