
System solutions for every lift. Everywhere
Comando 222 - Painel sem casa de máquina.

Safe solutions for your industry

Velocidades de até 120mpm

Agrupamento até 8 elevadores*

Inversor de frequência

48 paradas

Partidas e paradas suaves

Placas em tecnologia SMT

Possibilidade de instalação do inversor

na caixa de corrida

Flexibilidade de layouts específi cos

Solução plugada completa

Placas com baixo consumo de energia

Funcionamento com motor de ímã

permanente

Fácil programação pelo

controlador

Placas plug and play

Tecnologia de produção alemã

Espaços otimizados

Características

*Venda com roteador de grupo
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Características Técnicas

Número de paradas 48 paradas - 1 ou 2 botões por pavimentos

Potências 5hp a 20hp*

Agrupamento máximo 2 a 8 elevadores em grupo**

Velocidade 45 mpm até 120 mpm

Acionamentos VVVF - inv. de frequência

Modelos corrente alternada - CA

Módulo de controle microprocessador

Tensão de alimentação 220Vca/380Vca

Frequência 60Hz

Alimentação de linha de segurança 110Vca

Tensões de freio 55 a 125Vca***

Sistema de programação/parametrização 
Unidade de programação remota (D&T) sim

Operação de emergência bombeiro/incêndio

Tempo de abertura e fechamento de porta programável

Visualização de falhas sim (programável)

Relatório de falhas (100 últimas) sim (programável)

Verifi cação de falhas de porta sim

Resgate automático opcional

Resgate pulsado sim

Proteções (contra)
• falta de fase

• inversão de fase
• curto-circuito

• abertura da linha de segurança
• descargas atmosféricas (antirraios)

sim
sim
sim
sim
sim

Sistemas de conexões de cabos bornes tipo mola/bornes tipo plugados

Botão reset para o elevador sim

Dimensional (LxAxP) 310x2200x276

Armário Aço inox ou aço carbono revertido em
Epoxi Cinza munsell N6,5****

Safe solutions for your industry

www.schmersal.com.br
Os dados e especifi cações citados foram verifi cados criteriosamente.
Alterações técnicas e equívocos reservados.

facebook.com/schmersalbrasil
youtube.com.br/schmersalbrasil
(15) 3263-9800

facebook.com/schmersalbrasil
youtube.com.br/schmersalbrasil
(15) 3263-9800

Comando Confi ance 222
Painel sem casa de máquina

*Verifi car disponibilidade de potências superiores a 20HP

**Sistema de grupo necessária à venda do Roteador à parte

***Verifi car disponibilidade de tensões

**** Verifi car disponibilidade de painel aço carbono revestido
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