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Até 2030, o consumo de energia nas
cidades brasileiras crescerá mais
rápido do que o aumento da população,
segundo dados da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE). Isso significa que a
população urbana atingirá 22 milhões
de pessoas, um aumento de 12%, mas
o consumo de eletricidade nos edifícios
crescerá ainda mais, 33%.
Este quadro é significativo para o Brasil, pois apesar de termos
uma das matrizes energéticas mais verdes do mundo, o país vem
registrando aumento de preços de eletricidade, devido à adição
de outras fontes de energia, como petróleo e gás.
Os edifícios estão no centro do debate sobre eficiência energética
e serão responsáveis por 31% do consumo total de energia,
acima dos segmentos da indústria (30%) e dos transportes
(28%), segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). Nas
cidades, a questão gira em torno de como fazer edifícios mais
inteligentes e, os elevadores são elementos-chave do processo,
pois estão entre os equipamentos que mais consomem energia,
até 10% do total.
Dados do Centro de Tecnologia e Edificações (CTE) indicam
que a redução de consumo de energia pode chegar a até 20%
quando se investe em obras de retrofit. No nosso segmento, as
novas tecnologias aplicadas na modernização dos elevadores
podem economizar até 50% de energia, quando comparadas
com soluções convencionais. Nosso desafio, porém, é acelerar
o processo, buscando maior eficiência para os elevadores
e, consequentemente, para o desenvolvimento de cidades
sustentáveis.

ITS: engenharia especializada
em produtos multimarcas
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engineering. tomorrow. together.

Equipe do ITS: engenheiros qualificados para desempenhar aptidões tanto práticas como
teóricas, e com alto grau de conhecimento, por meio de engenharia reversa

Em um galpão de 2.000 m² na Marginal Tietê, em São Paulo,
está localizado o International Techinical Services - ITS, Centro
de Treinamento da thyssenkrupp. O espaço reúne as condições
ideais para a capacitação dos profissionais da empresa de
todo o Brasil e da América Latina. O objetivo é a excelência
em qualificação para a atuação nos diferentes sistemas de
transporte de pessoas disponíveis no mercado de qualquer
marca, desde elevadores, escadas e esteiras rolantes, pontes
de embarque e produtos de acessibilidade.
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Veja quem já inovou

Tecnologias inovadoras em residencial
de Brasília, na Capital Federal
Portas e sistema de resgate automático
garantem a segurança dos usuários
Com 35 anos de uso, seis elevadores do Condomínio do Bloco A
localizado na SQS-213, em Brasília, apresentavam constantes
problemas técnicos. Como seus componentes eletromecânicos
eram antigos, a solução foi modernizá-los com tecnologias
inovadoras como o quadro de comando Frequencedyne e as
máquinas de tração do tipo gearless, que proporcionam melhor
desempenho e uma redução de 35% no consumo de energia.
Outro benefício alcançado com a modernização foi a segurança
dos moradores. Para preservá-la, houve a substituição das
portas manuais pelo sistema automático de abertura, além da
instalação do sistema de resgate automático, que em situação
de falta de energia, permite a liberação do usuário, evitando o
desconforto por ficar retido.

A nova cabina é do modelo Amazon com acabamento em aço inoxidável. As portas,
agora são automáticas, item que não exigiu obras civis, portanto sem causar
transtornos aos moradores

Elevadores do Banco do Brasil, em Novo Hamburgo
(RS), atendem norma de acessibilidade
Sistema sonoro e identificação em braile garantem
o acesso de funcionários e clientes
A agência do Banco do Brasil em Novo Hamburgo (RS) promoveu a
modernização de dois elevadores que atendem cerca de 300 pessoas
por dia, entre funcionários e clientes. Instalados na década de 80, os
equipamentos de outra marca apresentavam panes constantes, mesmo
com a manutenção em dia. Por isso, para melhorar o desempenho foram
instaladas máquinas de tração do tipo gearless acionadas pelo quadro
de comando Frequencedyne, que resultam na economia de até 35% de
energia elétrica, além de garantirem viagens mais seguras e confortáveis.
Para contemplar as exigências estabelecidas pela norma técnica de
acessibilidade, NBR NM 313:2008, os elevadores agora possuem botoeiras
de pavimento com sinalização sonora e identificação em braile, além
de cabinas com dimensões adequadas para o acesso de passageiros
cadeirantes.

A atualização tecnológica dos
elevadores do Banco do Brasil incluiu as
máquinas sem engrenagem com ímãs
permanentes, um dos produtos mais
eficientes para a economia de energia
dos elevadores
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Residencial Pasargada, em Jundiaí (SP),
busca eficiência com modernização
Segurança e economia de energia foram
determinantes para a realização do investimento
Localizado em Jundiaí, interior de São Paulo, o Condomínio
Pasargada decidiu modernizar dez elevadores, que com 20
anos de uso, apresentavam baixo desempenho para atender
uma população aproximada de 1.700 moradores. Dentre os
itens contemplados estão a substituição das máquinas antigas
por modelos sem engrenagem e a instalação do quadro de
comando Frequencedyne. Ambos melhoram o desempenho
dos elevadores e com redução no consumo de energia de até
35%. A engenharia da thyssenkrupp também elaborou um
estudo para implantar o sistema automático de abertura de
portas nos elevadores que eram de outra marca. As medidas
reduziram a necessidade de obra civil, com redução de custos,
além de menor tempo de execução, um benefício a mais para o
condomínio.

A área útil da cabina foi ampliada para 2,40 metros,
proporcionado mais conforto aos moradores dos 480
apartamentos do condomínio. Com 12 paradas, agora os
elevadores operam com velocidade de 1 metro por segundo

Melhor desempenho para os elevadores do
Condomínio Atalaia, em Curitiba (PR)
Novos modelos garantem viagens mais rápidas,
conforto e segurança aos usuários
Para melhorar a performance dos elevadores e economizar energia, o
Condomínio Atalaia, em Curitiba (PR), resolveu modernizar os quatro
elevadores. Construído há 45 anos, o condomínio recebe cerca de 500
pessoas por dia. Por isso, a substituição dos quadros de comando
dos elevadores antigos por modelos Frequencedyne com tecnologia
microprocessada VVVF proporcionou melhorias no deslocamento
dos passageiros. Agora, as viagens são mais confortáveis e reduzem
em 35% o consumo de energia gerada pelos elevadores. O resultado
agradou o condomínio que já contabiliza benefícios na melhoria do
fluxo de passageiros e na otimização da operação dos elevadores, que
atendem a 18 pavimentos do condomínio.

Ao utilizar o motor existente, o novo sistema
de comando DC Control permitiu a redução
de custos e o tempo de obra; a segurança foi
ampliada, a partir do novo freio de segurança
Roppe Gripper
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Divulgação

Nós estamos aqui

Condomínio Edifício Albert Sabin,
Niterói (RJ)

Divulgação

Marco arquitetônico da cidade de Niterói, o edifício construído na década de 60 vai
modernizar os quatro elevadores com 16 paradas. As máquinas gearless irão operar
com baixo consumo de energia e a velocidade dos elevadores será de 2,5 metros por
segundo, um dos mais rápidos da cidade. Em linha com o conceito sustentável do
projeto, os elevadores terão também corrediças que não utilizam óleo e, portanto, não
agridem o meio ambiente.

Residencial Tropical Privê Cuiabá (MT)

Divulgação

Para melhorar o desempenho dos quatros elevadores do
edifício residencial, os quadros de comando serão substituídos
pelo modelo digital Frequencedyne. Com a modernização, além
de economizarem energia, os elevadores irão oferecer viagens
suaves e o nível de segurança ficará maior com a substituição
das portas por modelos automáticos, de acordo com as
normas técnicas atuais. O acabamento também será valorizado
com o uso das botoeiras New Soft Press.

Santa Casa de Misericórdia
de Maceió (AL)
Referência em atendimento público à saúde desde 1851, a
instituição é atendida por seis elevadores distribuídos em suas
seis unidades. Após a modernização, os equipamentos serão
do modelo synergy, sem casa de máquinas, com velocidade
de 1 metro por segundo e poderão transportar entre oito e 16
passageiros. As cabinas serão do modelo amazon.
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Divulgação
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Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS)

Divulgação

Prestando serviços à sociedade desde 1928, o prédio da direção geral do banco, construído na década de 1960, terá dois elevadores ecoeficientes, que reduzem o consumo
de energia elétrica, a partir da instalação do sistema regenerativo de energia. Com
capacidade para 24 pessoas e 12 paradas, os elevadores terão velocidade de 4 metros
por segundo. Para acioná-los, será instalado o Sistema ADC XXI (Antecipação de Destino
e Chamada), que otimiza e reduz o tempo de viagem dos passageiros.

Condomínio do Edifício Guanabara,
Belo Horizonte (MG)

Divulgação

O prédio no centro de Belo Horizonte terá três elevadores modernizados com novos
quadros de comando Frequencedyne Gold que irão operar com máquinas gearless,
velocidade de 2,5 metros por segundo e 14 paradas. O sistema de gerenciamento de
tráfego TKVision será responsável pelo monitoramento e operação dos elevadores, além
de melhorar o desempenho dos equipamentos. As cabinas serão do modelo export com
botoeira high protection.

Condomínio do Edifício Santa Mônica,
Rio de Janeiro (RJ)
O condomínio na Barra da Tijuca existe há 19 anos e terá 13 elevadores modernizados
com quadro de comando Frequencedyne Gold, que proporciona viagens suaves e sem
ruídos. Para garantir a acessibilidade dos moradores, os elevadores serão equipados
com digitalizador de voz que anuncia em qual andar o elevador se encontra e quando há
obstrução ou impedimento no fechamento da porta do elevador.
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Antes e depois

Confira o resultado da
modernização dos elevadores.
Condomínio do Bloco A
da SQS 2013 em Brasília, DF
Regulador de velocidade garante viagens
mais seguras
Importante item de segurança do elevador, o
regulador de velocidade antigo foi substituído
por outro novo e mais moderno. O produto
sai de fábrica com um lacre de segurança
que garante o seu funcionamento correto, de
acordo com a velocidade nominal do elevador.

Como era

Como ficou
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Condomínio Pasargada
em Jundiaí, SP
Nova decoração do elevador moderniza
e valoriza o imóvel
O embelezamento das cabinas dos elevadores
foi um dos itens que os moradores mais
elogiaram. O modelo amazon possui painéis
em aço inoxidável, material que garante
modernidade, e design inovador. Destaque
para o painel de comando com botoeiras Soft
Press que com apenas um simples toque
registram o andar do morador.

Como era

Como ficou

Banco do Brasil
em Novo Hamburgo, RS
Quadro de comando e máquinas sem
engrenagem melhoram a performance
dos elevadores
A substituição dos quadros de comando à relé
pelo modelo Frequencedyne garantiu um salto
de qualidade no desempenho dos elevadores.
As viagens são mais confortáveis e seguras e
com redução de 35% no consumo de energia
com os elevadores.

Como era

Como ficou
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ITS: suporte para a modernização
de equipamentos multimarcas
A thyssenkrupp possui uma equipe especializada para a
modernização de elevadores multimarcas, um diferencial para
os clientes, independente da marca do equipamento.
O ITS - International Techinical Services foi desenvolvido para
dar suporte à área técnica da empresa, a partir da capacitação
profissional, além de ferramentas de diagnóstico, peças de
reposição, laboratório de reparos e simuladores com apoio de
engenheiros brasileiros e de uma equipe global.
“Cada fabricante tem sua linguagem e nossa função é
interpretar a linguagem do concorrente e traduzir para que
nossos profissionais tenham fácil acesso a essas informações,
desenvolvendo manuais amigáveis para os sistemas de controle
de nossos concorrentes”, atesta o engenheiro Joel Coelho,
Gerente do ITS.
Para as obras de modernização de elevadores de outras
marcas, o ITS realiza um trabalho minucioso que passa pelo
projeto para identificar a melhor solução para o cliente, bem
como a definição dos produtos que serão aplicados.
O grau de complexidade do trabalho realizado pode ser
traduzido no ITS Box, ferramenta multifuncional onde é
possível, por meio de programas de computador de última
geração, especialmente desenvolvidos para a thyssenkrupp,
estabelecer uma ligação com os sistemas de controle de outros
fabricantes. “A thyssenkrupp é a única empresa do mercado de
elevadores que possui esta ferramenta, um avanço tecnológico
maravilhoso”, afirma Coelho.
A Rede ITS compreende sete centros de treinamento no mundo,
allém do brasileiro, que está localizado em São Paulo: Dallas
(EUA); Manchester (Reino Unido); Stuttgart (Alemanha); Moscou

Por meio de simuladores de
equipamentos multimarcas, as equipes
atualizam seus conhecimentos e podem
identificar um problema que o técnico
está verificando em campo e auxiliá-lo
no diagnóstico e na solução.

(Rússia); Madri (Espanha); Dubai (Emirados Árabes) e Xangai
(China).

Engenheiro realiza testes em equipamentos no laboratório do ITS

O ITS possui um grande estoque de
peças de reposição eletrônica, elétrica
e mecânica que abrange todos os
principais fabricantes de elevadores.

Para reparos emergenciais possui
um laboratório próprio que analisa os
componentes com defeitos e uma
equipe de engenheiros peritos para
solucionar o problema em itens
importantes, como controles e
inversores de frequência.
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