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Editorial
As notícias sobre as
mudanças climáticas e
o impacto delas no nosso dia a dia são cada vez
mais frequentes. Para
quem mora em condomínio, a economia de
energia é um tema relevante devido ao impacto
da tarifa nas contas. Na área de elevadores,
as novas tecnologias são aliadas contra
o desperdício. E, dependendo do sistema
escolhido, a economia de energia pode chegar
a 35%.
Soluções mais simples como trocar as
lâmpadas fluorescentes por modelos mais
econômicos já são uma prática comum dentro
de casa e que pode e deve se estender às áreas
comuns. Existem várias soluções que podem
ser usadas no elevador, como a iluminação a
LED da cabina, entre outras.
O importante é reciclar as ideias e pensar
diferente, em busca de um mundo melhor
parta todos nós.

Boa leitura,
Carlos Roberto Bonadio
Diretor de Serviços da ThyssenKrupp Elevadores

Como economizar energia
com o elevador
Um dos itens que mais pesam no orçamento
do condomínio é o consumo de energia elétrica. E,
o elevador pode ser um aliado para diminuir essa
despesa. Pouca gente sabe que ao ‘chamar’ dois
elevadores ao mesmo tempo ou ao apertar os dois
botões (o que chama para subir e o para descer)
está aumentando a conta do condomínio, pois o
elevador consome energia quando se desloca,
independente de estar transportando pessoas. Para
evitar desperdício, o condomínio pode instalar um
comando em grupo que elimina a chance de se
registrar o chamado em duas botoeiras.
Prédios comerciais de grande porte, onde
o número de pessoas que usam o elevador
diariamente é expressivo, podem optar por um
sistema mais eficiente de economia de energia. É
o ADC XXI - sistema de antecipação de chamada
e destino - que agrupa num mesmo elevador
pessoas que vão para o mesmo andar ou próximos,
evitando viagens desnecessárias e demoradas.
Outros recursos estão à disposição dos condomínios para baixar
os gastos com energia, como trocar o quadro de comando antigo por um
mais moderno e até substituir as lâmpadas das cabinas por modelos LED.
A melhor solução é aquela que se encaixa no bolso do condomínio, por
isso, temos uma para cada tipo de cliente.

Opinião

Da esq. para dir. - Renato Nunes de Gois, Consultor de
Serviços da TKE, ao lado de Raimundo Trindade

O Salvador Shopping, que fica no bairro Caminho das Árvores, na capital baiana,
recebe, em média, 70 mil pessoas/dia, portanto, segurança e hospitalidade são
prioridades. O estabelecimento conta com 69 equipamentos da ThyssenKrupp
Elevadores, sendo 35 escadas rolantes, 30 elevadores e 4 esteiras rolantes que estão
sob responsabilidade da equipe de manutenção técnica da empresa. O Chefe de
Manutenção do Salvador Shopping, Raimundo Trindade, explica que a manutenção
preventiva dos equipamentos segue um cronograma anual, com a substituição de
peças e de componentes recomendados pela fabricante. “Os técnicos da empresa
são bastante comprometidos com a qualidade do serviço e da segurança. A parceria
é realizada de forma atuante e efetiva”, atesta. Ele cita como exemplo, o treinamento
gratuito realizado pela ThyssenKrupp Elevadores para os funcionários da Brigada de
Incêndio. Além disso, como ação de caráter preventivo, o shopping dispõe de totens
com informações para a conscientização do uso correto dos elevadores e das escadas
e esteiras rolantes.

Por dentro do elevador
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Por medidas de segurança, os principais
componentes do elevador são instalados na casa
de máquinas, onde o acesso é reservado. É neste
espaço que fica o quadro de comando, considerado
o cérebro do elevador, pois armazena as informações
que vão dar o start para o equipamento funcionar.
		 É dele que parte o comando para o elevador
atender uma chamada, parar em um andar e até
mesmo não se mover quando há excesso de peso
na cabina.
		 Com a evolução tecnológica, hoje o quadro de
comando utiliza componentes eletrônicos e é como
um computador com sistemas microprocessados.
		 As vantagens vão desde a redução no consumo
de energia, viagens mais confortáveis e rápidas e
melhores sistemas de segurança.
No dia a dia de um condomínio, o quadro
de comando passa por manutenção
preventiva mensal, quando um
técnico realiza testes e ajustes,
além da limpeza dos
componentes.

Planeta Verde
O forte calor e a falta de chuvas neste início de ano ocasionaram o racionamento de água em algumas cidades brasileiras. Segundo
a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para consumo e higiene. Porém, no Brasil, o
consumo chega a ultrapassar 200 litros diários. Com atitudes simples é possível evitar o desperdício de água em casa e no trabalho.
Veja abaixo algumas recomendações:

Em casa:
• Deixe a torneira da pia fechada enquanto estiver escovando os dentes ou fazendo a
barba;
• Evite banhos demorados. Bastam cinco minutos para higienizar o corpo e economizar
até 96 litros de água;
• Jamais use água para varrer a calçada ou o quintal. Opte pela vassoura;
• Não use o vaso sanitário como lixeira ou cinzeiro e acione a descarga apenas quando
necessário;
• Lave o carro uma vez por mês com balde e pano. O gasto será de apenas 40 litros
de água.

Na empresa:
• Localize e conserte regularmente os vazamentos de água;
• Observe se há manchas de umidade nas paredes;
• Faça a instalação de hidrômetros (aparelho que mede o consumo de água individualmente);
• Instale acessórios e dispositivos de baixo fluxo nas torneiras e vasos sanitários;
• Evite lavar as áreas comuns do prédio, como pátios e fachadas, no período de
escassez de chuva.
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