Mais de 800.000 instalações em todo
o mundo com tecnologia GMV

GREEN LIFT FLUITRONIC
MRL

www.gmv.it

4 RAZÕES
PARA ESCOLHER
GREEN LIFT FLUITRONIC

1
RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE
• Uso de fluido ecológico biodegradável (NO OIL)
• Redução da potência instalada até 20% em relação
aos elevadores hidráulicos tradicionais
• Redução do consumo até 30% em relação aos
elevadores hidráulicos tradicionais

2
ALTA QUALIDADE - comprovada por mais de 800.000
instalações no mundo graças à tecnologia GMV - que
permite a possibilidade de PROLONGAMENTO DE
GARANTIA ATÉ 10 ANOS. Graças a esta garantia, temse a certeza da qualidade do elevador - porque garantia
significa qualidade - e a certeza de ter à disposição
peças sobressalentes disponíveis durante 10 anos.
O prolongamento de garantia em 10 anos garante que
não há dependência do fabricante. É a proteção
da máxima eficiência e segurança dos custos
reduzidos. O prolongamento da garantia em 10 anos
pode ser renovado por mais 15 anos, ou seja, durante
todo o ciclo de vida útil presumível do elevador.

3
FAST TRACK
(entrega em 2 semanas) só para soluções standard,
com um preço absolutamente competitivo.

4
REDUÇÃO DAS DIMENSÕES, NÃO VINCULADAS AO
PROJETO
- Sem Casa das máquinas
- Disponibilidade na versão com poço e/ou ultimo piso
reduzido
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ALÉM DISSO, GREEN LIFT FLUITRONIC
APRESENTA AS SEGUINTES VANTAGENS:
• BAIXA VULNERABILIDADE SÍSMICA
não apresenta as massas suspensas da maquina de tracção e do
contrapeso.
• CUSTO DO ELEVADOR
inferior em mais de 20%.
• SIMPLICIDADE DE CONSTRUÇÃO
• SEGURANÇA, COMODIDADE E POUPANÇA NA MANUTENÇÃO
O coração do ascensor está ao seu alcance. A manutenção da
máquina é feita com os pés no chão. O CUSTO DE GESTÃO do
elevador é inferior até 30% em 10 anos, graças ao prolongamento
da garantia de dez anos e à simples fabricação do ascensor.
• PEÇAS SOBRESSALENTES FACILMENTE DISPONÍVEIS
As informações técnicas, as peças sobressalentes e as ferramentas
técnicas necessárias para manutenção e programação são
imediatamente disponibilizadas pelo fabricante, a um preço justo..
• DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA
Retorno automático ao piso mais baixo com abertura automática
das portas em caso de falha de energia
• MANOBRA DE EMERGÊNCIA
É possível realizar a evacuação sem alimentação auxiliar (versão
MRL-MC).
Graças à Tecnologia Fluitronic, GMV eliminou a diferença
entre o desempenho de um elevador hidráulico tradicional e
um elevador eléctrico sem redutor, sem reduzir sua vantagem
económica.

Green Lift Fluitronic MRL
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REDUZ OS CUSTOS
DO CONSUMO MÉDIO
ANUAL DE UM ELEVADOR
RESIDENCIAL

CONFORTO E DESEMPENHO ELEVADOS

ABBATTE I COSTI DEL CONSUMO MEDIO ANNUO DI
UN ASCENSORE RESIDENZIALE
Green Lift Fluitronic garante consumo de energia
excepcionalmente baixo graças a:
• Motores externos, mais eficientes, pois não estão
sujeitos ao atrito viscoso do fluido. Os motores externos
também permitem menor aquecimento do fluido e a
consequente redução da necessidade de dispositivos
auxiliares de refrigeração.
• Válvula eletrónica NGV, que torna supérfluo o uso de
permutadores de calor e permite eliminar a necessidade
de utilização da resistência do bloco de válvulas e do
óleo.

> VÁLVULA ELETRÓNICA NGV
A válvula eletrónica com tecnologia digital NGV permite
ótimo conforto de marcha, acelerações e desacelerações
graduais e imperceptíveis, além de extrema precisão de
nivelamento na paragem ao piso.

• Sistema ETC, combinável com a válvula mecânica
3010. O dispositivo ETC também elimina a necessidade
de utilização da resistência do bloco de válvulas e do
óleo.
• Ausência do variador de frequência, que permite
consumos reduzidos em stand-by (contrariamente ao
que acontece com os ascensores elétricos sem redutor
que não podem desconectar alimentação ao conversor
de frequência em stand-by).
• Consumo apenas em subida, como para todos os
elevadores hidráulicos.
• amanho reduzido do contador de 6 kW até 450 kg de
capacidade, com a nova central NRGS (Poupança de
energia).
Consumo médio residencial anual
do elevador (€)

> SISTEMA ELETRÓNICO ETC

Em funcionamento
Stand-by

O sistema eletrónico de gestão da chegada ao patamar
ETC (Electronic Temperature Control), combinável
com a válvula mecânica 3010, otimiza as curvas de
velocidade de aproximação ao piso para garantir
redução nos tempos de fly time, garantindo capacidade
de eliminação do trânsito equivalente a um ascensor
hidráulico tradicional com velocidade média de 0,8 m/s.
MRL
elétricos

Green Lift
Fluitronic

Conforme ilustrado no exemplo acima, o custo anual do
elevador Green Lift Fluitronic em funcionamento para um
condomínio não supera, em média, € 300 - €400.
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A válvula NGV e o dispositivo ETC estão em
conformidade com as normas EN 81.20 e EN 81.70 no
que diz respeito à precisão de nivelamento de ± 10 mm
durante a paragem da cabine nos patamares.

Principais características do GLF anti-sísmico:
• Arcada com proteções apropriadas para evitar que os
patins saiam das guias durante um terremoto.

GREEN LIFT FLUITRONIC
ANTI-SÍSMICA

• Cálculo de guias que considera as forças de inércia
criadas pela aceleração horizontal máxima (Ah).
• Portas de cabina com bloqueio suplementar para
evitar a sua abertura acidental.
• Alimentação a bateria que permite manobras de
emergência em caso de falha de energia: o ascensor
para o seu curso, movimenta-se em velocidade reduzida
para o piso definido, abre as portas e permanece fora de
serviço com as portas abertas.
A norma EN 81.77 requer que o elevador seja
estudado, projetado e fabricado considerando o grau
sísmico da área na qual está instalado. Por lei, para
cada novo edifício, deve ser definida pelo fabricante,
dependendo da área, a aceleração horizontal máxima
(Ah) que pode ocorrer durante um evento sísmico. Os
critérios de projeto do edifício devem ser adaptados ao
nível de risco sísmico da área na qual está instalado.
De acordo com a norma EN 81.77, todos os critérios de
design do elevador também devem considerar o valor
da aceleração (Ah).

A instalação de elevadores de acordo com a norma
EN 81.77 em áreas onde os edifícios novos devem ser
projetados segundo critérios adequados ao nível de
risco sísmico, responde adequadamente. Os elevadores
em conformidade com a norma EN 81.77 permitem
manter a disponibilidade dos ascensores e evitar custos
de restabelecimento em edifícios que estruturalmente
resistiram ao terremoto.
Os ascensores hidráulicos necessitam de menos
intervenção para a conformidade com a norma
EN 81.77. Portanto, os ascensores hidráulicos em
conformidade com esta norma possuem uma vantagem
competitiva em termos de simplicidade de fabricação
e custos se comparados com os ascensores elétricos
em conformidade com a mesma normativa.elettrici
conformi alla medesima normativa.

LEGENDA
Risco
BAIXO

Risco
MÈDIO

Risco
ELEVADO

Risco
ALTO

Green Lift Fluitronic MRL
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Válvula eletrónica NGV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acionamento

Hidráulico

Máquina

Central com motor externo ou submerso

Descrição

•
•
•
•

Casa das máquinas
Destino de uso
Conformidade com diretivas e
normas

Não é necessário
Residencial, escritórios, hotéis, edifícios públicos e privados.
Diretiva elevadores 2014/33/UE; diretiva compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE. Leis italianas: Lei 13/89
(Redução das barreiras arquitetónicas). Normas harmonizadas: EN 81.20 - EN 81.50 (Regras de segurança para
elevadores); EN 81.28 (Telealarmes para elevadores). Como opção: EN 81.70 (Redução das barreiras arquitetónicas); (EN 81.58 (Portas resistentes ao fogo), EN 81.21 (Último piso e/ou poço reduzido), EN 81.73 (Comportamento dos elevadores em caso de incêndio)
•

Dispositivos de segurança

Elevador hidráulico com ação indireta (2: 1) nas versões:
MRL-T com central e quadro de comendo do elevador e comandos remotos acessíveis do lado externo da caixa
MRL-T 2 com central na caixa e quadro de comando no armário do lado de fora da caixa (ou embutido) ao
lado de uma porta, de preferência, no patamar mais baixo
MRL-MC com central e quadro de comendo num armário externo

•
•
•
•
•
•

PARAQUEDAS:
-- INSTANTÂNEO Technolift SH3- SH4 - SH8 - SH9
-- PROGRESSIVO Dynatech PR-2500 U/D (subida/descida) - Technolift SHP 2000
VÁLVULA DE QUEDA DA GMV - VC3006/B 1”1/4 - 1”1/2
DISPOSITIVO FECHAMENTO DE PORTAS:
- GMV – Euro-Vip 96 0001 (2AT - 2AO plataforma padrão)
- GMV – Euro-Vip 05 0002 (3AT portas com plataforma reduzida)
DISPOSITIVO MECÂNICO DE PROTEÇÃO NO POÇO: batente mecânico que pode ser acionado pelo lado
externo da caixa, equipado com dispositivo elétrico de controlo da posição, projetado para garantir os
espaços necessários no poço para a sobrevivência, manutenção e saída

Parte elétrica

•
•
•

Quadro de comando Modelo NEOS10+ com microprocessador
Manobra universal - Coletiva descida - Coletiva subida/descida
Descida de emergência: UPS integrado no quadro de comandos

Tipo de caixa

Betão armado/Tijolos/estrutura metálica

Green Lift Fluitronic MRL
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CABINA TMC
(Tailor Made Car)

> Os elevadores GMV estão equipados com uma cabina feita à medida, sólida e leve, ideal para elevadores com baixo
consumo de energia. A montagem é simplificada. Os painéis de revestimento da cabina, assim como as botoneiras da
cabina, podem ser personalizados de acordo com as exigências e preferências dos proprietários e podem ser facilmente
substituídos, permitindo um restyling rápido e fácil. Estão disponíveis cabinas com paredes panorâmicas. Podemos
fornecer portas de piso sem os aros para permitir a máxima liberdade na construção da entrada dos edifícios.

TETO
Aço inoxidável com
iluminação LED (spots ou
em plafon).

PORTAS
As portas do andar e da
cabina são fabricadas em
chapas pré-pintadas ou aço
inoxidável ou vidro, com a
mesma escolha de cores
e acabamentos destes
materiais disponíveis para
as paredes da cabina,
indicadas na página. 9.
Estão disponíveis portas
resistentes ao fogo,
testadas de acordo com
EN 81-58, classe E 60 – E
120 – EI 30 - EI 60 – EI 90
– EI 120. Possibilidade de
pisadeiras reduzidas.

CORRIMÃO
Em aço Ø 30 mm em
conformidade com
EN 81.70.

PAVIMENTO
Em PVC antiderrapante
ou borracha pitonada.
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ESTRUTURA E ANGULARES
Fabricada em chapa prépintada (polimod) cinzento
escuro (código 205) ou
aço inoxidável scotch brite
(código 301).

BOTONEIRAS
É possível escolher entre
a solução padrão, painel
preto com/sem ecrã TFT
(5,00 ‘’ na cabina e 2,8 ‘’
nos patamares) ou placas
de aço com/sem ecrã LCD
(5,25 ‘’ na cabina e 2,8 ‘’
nos patamares).

PAINÉIS DA CABINA
É possível escolher entre
as soluções de tipo padrão,
propostas na pág. 9 e
infinitas combinações de
cores e acabamentos em
plástico laminado, aço
inoxidável e vidro.

PVC
108 Cinzento
escuro

107 Cereja
Clara

102 Wenge

104 Ébano

101 Bétula

302 Dama

305 5WL

103 Carvalho
claro

VIDRO
111 Pedra
branco cinzento

106 Silver frost
acabamento
pedra

109 Alumínio
pérola

303 Linho

301 Scotch
brite

304 Couro

007 Carvalho

006 Cereja

113 Azul

110 Verde água

112 Amarelo
ocre

AÇO INOX

702 Preto

105 Noz clara

801 Vidro

205 Cinzento
escuro

204 Cinzento
claro

201 Bege

001 Branco

004 Cinzento
claro

001 Bege

ENOBRECIDO

701 Cinzento

502 Cinzento
escuro

501 Cinzento
claro

Paredes da cabina
Portas da cabina
Portas do andar
CORES & MATERIAIS DE TIPO
PADRÃO CABINA TMC

CHAPA PRÉ-PINTADA (polimod)

LAMINADO PLÁSTICO

Pavimentos

BORRACHA PITONADA

Green Lift Fluitronic MRL
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VERSÃO MRL-T
Tudo dentro na caixa do elevador. Solução
ideal onde o espaço é o mais importante.
Comandos remotos acessíveis no lado externo
da caixa.

Com último piso reduzido padrão 2750 mm

Curso máximo 17 m

Quadro de
comando localizado
ao nível do primeiro
patamar

Com último piso reduzido especial 2500 mm

Vão livre das
portas 2000* mm
Dimensões estruturas
2225* mm

Último piso mínimo 3300 mm

SECÇÃO VERTICAL

(*) A pedido, vão livre das portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm.
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Com poço
reduzido 450 mm

Poço mín.
1000 mm

Central
MRL-T

VISTA FRONTAL (piso mais baixo)

PLANTA DA CAIXA

Central

A

Botoneira de piso

Quadro de comando
B

D

Dimensões estruturas 2225* mm

Vão livre das portas 2000* mm

Posição padrão dos
comandos remotos

Posição padrão dos
comandos remotos
PL
C

Posição alternativa comandos remotos com caixa

Botoneira de patamar

Posição alternativa comandos remotos
com caixa de parede

DIMENSÕES PADRÃO

Capacidade
[kg]

N°
de Pessoas

350

4

Dimensões da cabina [mm]
A (mm)

B (mm)

800 (*)

1200 (*)

950 (*)

450

6

630

Velocidade
padrão
[m/s]

8

1100 (*)

PL (mm)

C (mm)

D (mm)

1

750

1350

1550

1

800/850/900

1500/1500/1550

1650

2 opostos

800/850/900

1500/1500/1550

1840

1

800/850/900

1550

1600

2 opostos

800/850/900

1550

1790

1

800/850/900

1550

1650

2 opostos

800/850/900

1550

1840

1

800/900

1650

1750

2 opostos

800/900

1650

1940

1300 (*)

1000

1000 (*)

Dimensões mínimas com porta
abertura lateral [mm]

Abertura de portas [mm]]

N° de
Entradas

1250

1300 (*)

1400 (*)

Velocidade válida para todas as capacidades
Na subida
Na descida

0,40
0,40

0,52
0,48(**)

0,52

0,62
0,62 (**)

0,62

0,86
0,74 (**)

0,86

1,00 (**)

Informações não contratuais sujeitas às condições da caixa. As dimensões da caixa referem-se a uma caixa aprumada. As medidas mostradas na tabela são indicativas.
Para esclarecimentos, contacte o departamento comercial GMV. A largura mínima da caixa para elevadores em conformidade com a EN 81.21 sofre um incremento em
relação ao valor padrão indicado na tabela. As dimensões da cabina indicadas na tabela com o símbolo (*) estão em conformidade com a lei 13/89. Para as dimensões de
cabina não indicadas na tabela, entre em contato com o departamento comercial GMV. Aberturas centrais disponíveis; entre em contacto com o departamento comercial
GMV. Disponível com poço e ou último piso reduzido, com portas com abertura lateral. (**) Velocidades diversas entre subida e descida possíveis apenas com válvula
eletrónica.
Green Lift Fluitronic MRL
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VERSÃO MRL-T 2
Central hidráulica na caixa e quadro de
comando no armário ao lado de fora da
caixa (ou embutido) ao lado de uma porta,
de preferência, no patamar mais baixo.

VISTA FRONTAL
(piso com armário que contém o quadro de comandos)
COM ARMÁRIO EMBUTIDO NA CAIXA DO ELEVADOR

Central
MRL-T

Poço mín.
1000 mm

Vão livre das portas 2000* mm

Altura do armário que contém o quadro de
comando com 2000 mm

Altura tamponamento parede
da caixa 225 mm
Dimensões estruturas 2225* mm

Último piso mín. 3300 mm
Com último piso reduzido padrão 2750 mm
Com último piso reduzido especial 2500 mm
Curso máximo 17 m

Largura do armário que contém o
quadro de comando com 280 mm

Com poço
reduzido 450 mm

Profundidade
do armário
que contém
o quadro de
comando com
160 mm

Dimensões estruturas 2225* mm

Largura do armário que contém o
quadro de comando com 280 mm

SECÇÃO VERTICAL

Vão livre das portas 2000* mm

Altura do armário que contém o quadro de
comando com 2000 mm

Vão livre das portas 2000* mm

Dimensões estruturas 2225* mm

VISTA FRONTAL
(patamar com armário que contém o quadro de comandos)
COM ARMÁRIO APOIADO À PAREDE DA CAIXA DO ELEVADOR

Largura do armário que contém o quadro
de comando com 280 mm
Largura estrutura para embutir o armário
que contém o quadro de comando 290 mm

Profundidade
do armário que
contém o quadro
de comando com
160 mm
12
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Largura do armário que contém o
quadro de comando com 280 mm
Largura estrutura para embutir o armário
que contém o quadro de comando 290 mm

(*) A pedido, vão livre das portas de 2100 mm com dimensões de
estrutura 2325 mm.

PLANTA DA CAIXA

Central

B

D

A

PL
C
Botoneira de patamar

DIMENSÕES PADRÃO

Capacidade
[kg]

N°
de Pessoas

350

4

Dimensões da cabina [mm]
A (mm)

B (mm)

800 (*)

1200 (*)

950 (*)

450

6

630

Velocidade
padrão
[m/s]

8

1100 (*)

Dimensões mínimas com porta
abertura lateral [mm]

Abertura de portas [mm]
PL (mm)

C (mm)

D (mm)

1

750

1350

1550

1

800/850/900

1500/1500/1550

1650

2 opostos

800/850/900

1500/1500/1550

1840

1

800/850/900

1550

1600

2 opostos

800/850/900

1550

1790

1

800/850/900

1550

1650

2 opostos

800/850/900

1550

1840

1

800/900

1650

1750

2 opostos

800/900

1650

1940

1300 (*)

1000

1000 (*)

N°
de Entradas

1250

1300 (*)

1400 (*)

Velocidade válida para todas as capacidades
Na subida
Na descida

0,40
0,40

0,52
0,48(**)

0,52

0,62
0,62 (**)

0,62

0,86
0,74 (**)

0,86

1,00 (**)

Informações não contratuais sujeitas às condições da caixa. As dimensões da caixa referem-se a uma caixa aprumada. As medidas mostradas na tabela são indicativas.
Para esclarecimentos, contacte o departamento comercial GMV. A largura mínima da caixa para elevadores em conformidade com a EN 81.21 sofre um incremento em
relação ao valor padrão indicado na tabela. As dimensões da cabina indicadas na tabela com o símbolo (*) estão em conformidade com a lei 13/89. Para as dimensões de
cabina não indicadas na tabela, entre em contato com o departamento comercial GMV. Aberturas centrais disponíveis; entre em contacto com o departamento comercial
GMV. Disponível com poço e ou último piso reduzido, com portas com abertura lateral. (**) Velocidades diversas entre subida e descida possíveis apenas com válvula
eletrónica.
Green Lift Fluitronic MRL

13

VERSÃO MRL-MC

Quadro de comando e accionamento (central
com motor submerso ou externo) em um
armário que pode ser posicionado adjacente à
sala máquinas, tipicamente no nível do porão,
para facilitar as operações de intervenção e
manutenção. É a solução mais económica e
sempre MRL.

(*) A pedido, vão livre das portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm.
(**) Para capacidades superiores a 630 kg: poço mín. reduzido 500 mm – último piso mínimo reduzido 2800 mm.
(***) Poço mínimo 1000 mm para capacidades até 630 kg; poço mínimo 1100 mm para capacidades superiores a 630 kg.
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Com último piso reduzid0 padrão 2750 mm

Com último piso reduzido especial 2500 mm**

16 m
superiores aos 630 kg
Com poço reduzido
450 mm**

Último piso mín. 3300 mm
Curso máx. cabina 19 m até 630 kg

(***)

Dimensões estruturas
2225* mm

Vão livre das portas
2000* mm

SECÇÃO VERTICAL

PLANTA DA CAIXA

ARMÁRIO SALA DAS
MÁQUINAS
Quadro de
comandos

Altura

B

D

A

Central

PL

Profundidade

C

ARMÁRIO SALA DAS MÁQUINAS
Dimensões [mm]

Tipo de
armário

Largura

Profundidade

Altura

C

870

400

2100

320/630

C-EN 81.20

870

400

2100

320/630

F

1000

650

2100

900/1025

Largura

Capacidade
[kg]

DIMENSÕES PADRÃO
Capacidade
[kg]

N°
de Pessoas

320
350

450

Dimensões da cabina [mm]
A (mm)

B (mm)

4

900

1000

4

800 (*)

1200 (*)

950 (*)

1300 (*)

1100

1100

1000

1250

1000 (*)

1300 (*)

6

630

8

1100 (*)

1400 (*)

900

12

1400 (*)

1500 (*)

1000

13

1100 (*)

2110 (*)

Velocidade
padrão
[m/s]

Dimensões mínimas com porta
abertura lateral [mm]

Abertura de portas [mm]

N°
de Entradas

PL (mm)

C (mm)

D (mm)

1

700/800

1350/1400

1350

1

750

1350

1550

2 opostos

750

1350

1740

1

800/850/900

1400/1500/1550

1650

2 opostos

800/850/900

1400/1500/1550

1840

1

800/850/900

1550

1450

2 opostos

800/850/900

1550

1640

1

800/850/900

1450/1500/1550

1600

2 opostos

800/850/900

1450/1500/1550

1790

1

800/850/900

1450/1500/1550

1650

2 opostos

800/850/900

1450/1500/1550

1840

1

800/900

1550

1750

2 opostos

800/900

1550

1940

1

900/1000

1900

1850

2 opostos

900/1000

1900

2040

1

900/1000

1600/1700

2450

2 opostos

900/1000

1600/1700

2650

Velocidade válida para todas as capacidades
Na subida
Na descida

0,40
0,40

0,52
0,48(**)

0,52

0,62
0,62 (**)

0,62

0,86
0,74 (**)

0,86

1,00 (**)

Informações não contratuais sujeitas às condições da caixa. As dimensões da caixa referem-se a uma caixa aprumada. As medidas mostradas na tabela são indicativas.
Para esclarecimentos, contacte o departamento comercial GMV. A largura mínima da caixa para elevadores em conformidade com a EN 81.21 sofre um incremento em
relação ao valor padrão indicado na tabela. As dimensões da cabina indicadas na tabela com o símbolo (*) estão em conformidade com a lei 13/89. Para as dimensões de
cabina não indicadas na tabela, entre em contato com o departamento comercial GMV. Aberturas centrais disponíveis; entre em contacto com o departamento comercial
GMV. Disponível com poço e ou último piso reduzido, com portas com abertura lateral. (**) Velocidades diversas entre subida e descida possíveis apenas com válvula
eletrónica.
Green Lift Fluitronic MRL
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Os sistemas de qualidade da GMV são certificados.

Esta publicação é apenas para fins informativos. Nos reservamos

Além disso nós introduzimos o conceito de

o direito de modificar a qualquer momento as especificações

qualidade “6 Sigma”como filosofia de qualidade

relatadas, sem aviso prévio. Recomendamos que você visualize

total, até o testes completos dos produtos.

amostras reais dos acabamentos, pode haver pequenas diferenças
entre o real e o apresentado no catálogo.
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