Sobre a EHC

"A EHC Global dá grandes passos para
definir exemplos de sustentabilidade.
Pergunte-nos sobre opções de reciclagem."

www.ehc-global.com

Visão corporativa
www.ehc-global.com

Criando produtos
que são reflexos da
excelência.

Especialistas em design e fabricação.

Locais globais
•

Austrália

•

Holanda

•

Áustria

•

Polônia

•

Barbados

•

Portugal

•

Brasil

•

Cingapura

•

Canadá

•

África do Sul

•

China

•

Coreia do Sul

•

França

•

Espanha

•

Alemanha

•

Suécia

•

Hungria

•

Suíça

•

Israel

•

Turquia

•

Itália

•

Estados Unidos

•

Japão

•

Reino Unido

•

México

•

Venezuela

Fundada em 1977, a EHC é uma empresa privada canadense com mais de 20 locais de
serviço no mundo todo. As instalações de fabricação da EHC têm certificação ISO9001:
2000 e ISO 14001:2004.
A matriz da EHC no Canadá desenvolveu o primeiro corrimão de escada rolante reciclável do
mundo, que apresenta propriedades antimicrobianas integradas e a habilidade de exibir gráficos
personalizados.
Na divisão de Polímeros Projetados na China, a EHC desenvolve produtos de uretano
personalizados para muitos setores, incluindo o automotivo.
O aumento no setor de sucata de metal levou a um aumento na demanda de equipamento de
detecção de radiação. A EHC fez parceria com a RadComm, líder mundial em equipamento de
detecção para fabricação e mercado na Ásia.
Para conhecer os objetivos de produção e tempo de processamento do cliente, a EHC conta com
seu sistema de Planejamento de Recursos Corporativos (ERP) de nível mundial. O sistema ERP da
EHC aumenta a eficiência e melhora o serviço através de um planejamento controlado e preciso.
A EHC reinveste 5% das receitas anuais em pesquisa e desenvolvimento, e é o compromisso
da EHC com a segurança e a excelência em engenharia de escadas rolantes que levou ao
desenvolvimento da Escova de segurança D-Flector, um lembrete aos usuários para evitar
aprisionamentos na lateral dos degraus.
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Pedido

"Precisa de ajuda? Envie-nos
um e-mail no endereço
info@ehc-global.com.”

www.ehc-global.com

Corrimão
Formulário de pedido do corrimão
Nome do cliente:

Data do pedido:

Número do pedido de compra:

Número da ordem de serviço ou contrato:

Endereço de faturamento:

Endereço de envio:

Via de envio:

SOS

Terra

Aéreo noturno

Oceano

Nome do solicitante:

Número de
telefone:

Título:

Número de fax:

Assinatura:

Endereço de
e-mail:

Comentários:

Marcações da
caixa:

Fone

Confirme meu pedido por:

Fax

E-mail

Modelo da escada rolante:

Data de envio:

Número de peça do corrimão:

Local:

Indicadores de movimento:

Interno

Externo

Balaustrada sólida

Número de corrimãos/comprimento:

Configuração:

Mesmo endereço de faturamento

Balaustrada de vidro

@

Preto

Cor:

@

Preto

Cor:

@

Preto

Cor:

Sem fim

União em campo da EHC

Nenhum

Pontos

União em campo do cliente

Diamantes

Dimensões:

Preparação final

Ambos
Espaçamento:

Limpador de corrimão:

Tamanho de teste

12 onças

1 galão

Quantidade:

Polidor de corrimão:

Tamanho de teste

12 onças

1 galão

Quantidade:

Ferramenta de instalação de corrimão RapidRail

Enviar formulário de pedido para: EHC
Região

Telefone

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa/Oriente Médio

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Ásia-Pacífico

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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Medição do corrimão
Como medir os corrimãos da sua escada rolante - comprimento do corrimão
Ao medir um corrimão, é essencial que as medições sejam realizadas com precisão. As seguintes etapas ajudarão a medir um
corrimão instalado.

Instruções de medição
1) Coloque

sua marca inicial na inclinação do corrimão Uma uma unidade para cima, a marca inicial estará no alto (A) e as medições
estarão na base medindo para cima na inclinação.
2) Coloque sua próxima marca na próxima extremidade da inclinação (B) e meça a distância entre as duas marcas.
3) Quando tiver registrado sua primeira medição, gire a escada rolante de modo a tomar outra medição para baixo (ou para cima) na
inclinação.
4)Repita a Etapa 3 (normalmente três vezes) até que a marca inicial reapareça.
5) Meça a distância entre sua última marca e a marca inicial (D e A) e adicione suas outras medidas (1, 2 e 3) para obter o comprimento
total do corrimão.
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Medição do corrimão
Como medir os corrimãos da sua escada rolante - largura do corrimão
Use o diagrama e quadro de tamanhos abaixo como orientação para determinar os requisitos de reposição para o estilo do seu corrimão.
Se precisar de mais ajuda, entre em contato com a EHC. Podemos revisar o seu histórico de pedidos e ajudá-lo.

Seção transversal

LW - Largura da borda
OW - Largura geral
OH - Altura geral
VW- Largura do vê
VH - Altura do vê

OH

VH
VW
LW
OW

Corrimão
Estilo

Fabricante

LW

OW

OH

VW

Polegadas

Milímetros

Polegadas

Milímetros

Polegadas

Milímetros

7500

Otis, Thyssen, Sumitomo, SJEC, CNIM

1 9/16

39

2 15/16

75

1 1/8

28

7500V

Otis, Thyssen, Sumitomo, CNIM

1 9/16

39

2 15/16

75

1 1/8

28

7800

Montgomery, O&K, KONE, Hitachi,
Thyssen, Mitsubishi

1 1/2

38

3 1/8

80

1 1/8

28

7800V

Montgomery, O&K, KONE

1 1/2

38

3 1/8

80

1 1/8

28

8000

Westinghouse, Hyundai, Fujitec,
Mitsubishi, Dong Yang, Schindler,
SJEC, Otis

1 9/16

39

3 1/8

80

1 1/8

28

8100

Fujitec, LGIS, Hitachi, SJEC

1 5/8

41

3 1/4

82

1 5/16

33

8100S

Schindler

1 5/16

33

3 1/4

82

1 5/16

33

8300

Otis, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Dong
Yang, CNIM, Fujitec

1 9/16

39

3 1/4

82

1 3/8

35

8300V

Westinghouse, Westmount, Haughton

1 9/16

39

3 1/4

82

1 3/8

35

8900

Montgomery, KONE, O&K, Thyssen,
Vickers

1 11/16

42

3 1/2

89

1 3/8

35
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VH

Polegadas

Milímetros

Polegadas

Milímetros

5/8

15.5

1/2

13

5/8

15.5

1/2

13

5/8

15.5

11/16

18

D-Flector™
Formulário de pedido do D-Flector
Nome do cliente:

Data do pedido:

Número do pedido
de compra:

Número da ordem de
serviço ou contrato:

Endereço de faturamento:

Endereço de envio:

Via de envio:

SOS

Terra

Aéreo noturno

Oceano

Nome do solicitante:

Número de
telefone:

Título:

Número de fax:

Assinatura:

Endereço de
e-mail:

Comentários:

Confirme meu pedido por:

Marcações da
caixa:

Fone

Fax

E-mail

Marca da escada rolante:

* Se você não souber qual é a subida exata da escada
rolante, preencha um Formulário de pesquisa de campo
do D-Flector para calcular as dimensões adequadas e
enviar com esse formulário de pedido.

Modelo da escada rolante:
Subida da escada rolante:

polegadas*

mm*
graus

Inclinação da escada rolante:
Tipo de balaustrada:

Metal

Vidro

Prata

Preto

** Use um novo formulário de pedido para qualquer
escada rolante adicional que não seja da mesma marca,
modelo e subida conforme indicado neste formulário.

Número dos kits D-Flector requeridos**:
Acabamento do suporte da escova:

Mesmo endereço de faturamento

Enviar formulário de pedido para: EHC
Região

Telefone

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa/Oriente Médio

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Ásia-Pacífico

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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D-Flector™
Formulário de pesquisa de campo do D-Flector
Informações sobre a escada rolante
Local:

Para obter assistência com esse
formulário, telefone para 1-905-4323200, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 16h30 EST ou 1-905-431-6103 fora
desse horário.

Fabricante:
Modelo:
ID ou número do contrato:
Número total de degraus visíveis:
(incluir cada degrau parcialmente oculto
pelo pente como um degrau inteiro necessário para calcular a subida)

Medindo áreas de desembarque
Meça a altura do degrau de um degrau ao próximo e registre as dimensões dentro do degrau. Para o desembarque inferior, meça a subida
do degrau anterior. Para o desembarque superior, meça a descida do degrau anterior. As medições devem estar dentro de 1 mm ou 1/16 de
polegada. (Veja o exemplo abaixo à direita.)

1. Desembarque inferior (subida)

1. Desembarque superior (descida)

Meça e registre a distância
da raiz do pente até a borda
do último degrau plano.

Meça e registre a distância
da raiz do pente até a borda do
último degrau plano.

raiz do
pente

0

raiz do
pente

0

0

0

raiz do
Comb
rootpente

Meça e registre a distância
da raiz do pente até a borda
do último degrau plano.

dentetooth
do pente
Comb

638

55

placaplate
do pente
Comb

0

0

175

3. Largura do degrau

203

Meça e registre a profundidade do
degrau de um degrau INTEIRO.

203
203
Exemplo
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Meça e registre
a profundidade do
degrau de
um degrau INTEIRO.

403

D-Flector™
Formulário de pesquisa de campo do D-Flector (p. 2)
Medições do painel da borda
Escolha o diagrama que melhor representa a escada rolante e documente as dimensões medidas verticalmente acima do bico do
degrau. Se nenhum dos desenhos lembrar a borda, trace e documente as dimensões no espaço fornecido. (Dimensões dentro de
1 mm ou 1/16 polegada)

Medições de desembarque

A=

Balaustrada

A=

A=

B

Balaustrada

Assoalho
interno

C

A

Rodapé do
degrau

A

C

B

Assoalho interno

Painel da saia

B=

C=

Balaustrada

A=

Painel da saia

B=

C=

Rodapé do degrau

B=

A=

Balaustrada

C=
A=

B

Medições de inclinação

Rodapé do
degrau

Assoalho
interno

C

A

C

B

Assoalho interno

A

Rodapé do
degrau

Rodapé do degrau

Painel da saia

Painel da saia

B=

Rodapé do
degrau

C=

B=

C=

B=

Materiais
Balaustrada:

Vidro

Sólido (p. ex., metal)

Outro:

Assoalho interno:

Aço

Aço inoxidável

Alumínio

Plástico

Madeira

Outro:

Painel da borda:

Aço

Aço inoxidável

Alumínio

Plástico

Madeira

Outro:
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C=

RiteLine™
Formulário de pedido de roletes de poliuretano
Nome do cliente:

Data do pedido:

Número do pedido
de compra:

Número da ordem de
serviço ou contrato:

Endereço de faturamento:

Endereço de envio:

Via de envio:

SOS

Terra

Aéreo noturno

Mesmo endereço de faturamento

Oceano

Nome do solicitante:

Número de
telefone:

Título:

Número de fax:

Assinatura:

Endereço de
e-mail:

Comentários:

Marcações da
caixa:

Confirme meu pedido por:

Fone

Fax

E-mail

Número de peça da EHC:

Quantidade:

Número de peça do OEM:

Tipo de unidade:

Fabricante:

Modelo:

Tipo de rolete:

Placa de porta

Tamanho:

Polegadas

Guia

Degrau

Elevador

Escada rolante

Outro

Largura:

Milímetros Diâmetro externo:

Durômetro:

Cubo:

Tipo de rolamento:

Observações:

Diâmetro interno:

Enviar formulário de pedido para: EHC
Região

Telefone

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa/Oriente Médio

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Ásia-Pacífico

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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Gráficos dinâmicas no
corrimão
Corrimãos
Especificações
trabalho deutarte
Ficia core pro do
moluptatur
maiore es cus
Logotipos simples normalmente fazem as campanhas ADRail™ mais eficazes. Cores brilhantes e destaques ousados fazem os designs
mais DecoRail™ mais atraentes em termos visuais. Nossa impressão com o processo de quatro cores permite uma ampla variedade de
opções criativas. Evite o uso de planos de fundo em cores claras, uma vez que corrimãos pode acumular resíduos pelo contato constante
dos passageiros das escadas rolantes. Use esses produtos para transformar sua escada rolante em obras de arte móveis.

Espaço de trabalho do design (parâmetros):
O trabalho de arte é impresso sem fim e praticamente sem
emenda.
Para um efeito visual ideal, garanta que o design faça uma
transição suave quando o trabalho de arte se repetir.
Área central (60 mm):
Elementos visuais principais.
Área lateral (30 mm):
Elementos visuais secundários. Visível de vários ângulos.
Área oculta (16 mm):
Estender plano de fundo. Evitar texto.

Combinação de cores:
Os números Pantone devem ser fornecidos para combinação de
cor de ponto específico. Para combinação de cores crítica, uma
prova de impressão deve ser enviada.

Modelo de design (Adobe Illustrator):
Para obter um modelo par assistência com o design, entre em
contato com o seu distribuidor.
mm

Especificações do trabalho de arte:
Dimensões: 152mm x até 2000mm
Formatos de arquivo: .eps, .ai, .pdf, .tif
Fontes: integrar e converter todas as fontes para esboços ou curvas.
Imagens vinculadas: integrar todas as imagens e converter para
CMYK (300dpi)
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Enviar trabalho de arte:
www.ehc-global.com/uploader
Para obter mais informações, entre em contato com o
distribuidor da EHC.

Gráficos permanentes no
corrimão
Corrimãos
Especificações
trabalho deutarte
Ficia core pro do
moluptatur
maiore es cus
Soluções de marca permanentes oferecem estilo e segurança nas mãos dos milhões de usuários de escada rolante. Para os melhores
resultados, use elementos de design claros e concisos. Impressão em quatro cores permite uma ampla variedade de possibilidades de
design, enquanto as nossas técnicas de processamento permanentemente imprimem as marcas aos corrimãos NT. Use cores brilhantes
e fontes ousadas para aprimorar nossa marca ou mensagem e cativar o público. Marcas permanentes podem ser aplicadas a AMRail™
ou ColourRail™.

BrandRail™:
Foque estrategicamente em locais de alto volume e coloque seu logotipo ou
mensagem nas mãos dos consumidores - permanentemente!

SafeRail™:
Oferecemos uma ampla seleção de símbolos e mensagens de segurança préconfigurados para escolher, ou você pode simplesmente projetar seu próprio para
atender critérios específicos do local.

MotionRail™:
Os indicadores de movimento ajudam com fluxo de tráfego pesado em áreas
densas. Disponível em uma variedade de formas e cores, os indicadores de
movimento avisam os usuários das escadas rolantes sobre a velocidade e a direção,
garantindo que eles subam com segurança.

Combinação de cores:
Referências de cor ou uma prova de impressão devem ser fornecidas para
combinação de cores de ponto específico. As marcas estão sujeitas a variação de
matiz devido à cor subjacente do corrimão.

Espaçamento:
A quantidade de marcas aplicadas a um corrimão individual é determinada
pelo comprimento do corrimão. O espaçamento típico entre uma marca e outra é de
500 mm.

Especificações do trabalho de arte:
Dimensões: 55 mm x 130 mm
Formatos de arquivo: .tif, .jpg, .png, .eps, .ai, .pdf, .svg
Fontes: converter todas as fontes para esboços ou curvas.
Imagens vinculadas: integrar todas as imagens e converter
para CMYK (300dpi)
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Enviar trabalho de arte:
www.ehc-global.com/uploader
Para obter mais informações, entre em contato com o
distribuidor da EHC.

D-Flector

"Nossas escovas flexíveis permitem
instalação rápida e fácil manutenção."

www.ehc-global.com

D-Flector™
O que é o D-Flector?
Escova do D-Flector da EHC que for projetada de acordo com requisitos de qualidade e é adequada para uma ampla variedade
de escadas rolantes e passarelas móveis, ao mesmo tempo cumprindo as exigências dos códigos de segurança globais para
escadas rolantes. O D-Flector é instalado em menos da metade do tempo de outros dispositivos defletores em função da
sua união de escova flexível revolucionária. Essa união flexível também permite a fácil remoção para manutenção regular da
escada rolante.

Características e benefícios
•
•
•
•
•

O D-Flector atende todos os requisitos do código de segurança
no mundo todo, incluindo A17, EN115 e B44.
O perfil pequeno garante uma aparência elegante e discreta.
A lombada flexível permite instalação e manutenção simples da
escada rolante.
Instalação em metade do tempo de outros dispositivos defletores,
economizando tempo e dinheiro.
Peso leve para menores custos de envio e manipulação.

Componentes
O kit D-Flector da EHC consiste em quatro componentes principais:

Suporte de escova
•
•

Construção em alumínio resistente
Disponível em prata e preto

Seção de escova
•
•

A escova plástica flexível desliza no suporte de escova
Fácil remoção e inserção da seção escova melhora a facilidade de manutenção

Tampas de extremidade
•
•

Plástico preto de reforço
Protegido por guia de alinhamento e parafuso à prova de adulteração

Inserção de alinhamento
•
•

Extremidades da seção em ponte para garantir um alinhamento perfeito
Entalhado para auxiliar na instalação
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D-Flector™
Especificações de desempenho do D-Flector
1.0 Suporte de escova

Critérios gerais

Valor especificado

Material de base

Alumínio 6060 T5

Acabamento de superfície com resistência a corrosão

Anodizado de 0,005 mm +/- 10%

Cor

Transparente (prata) ou preto

Comprimento da seção

3000 mm +/- 2 (comprimentos personalizados também disponíveis)

Peso/medição

0,40 kg (0,87 lb.)

Suprimento de seções curvas

Fornecido pré-curvado para raios e arco predeterminados

Tempo de instalação almejado

A meta são oito horas de trabalho (expressas em horas de trabalho por unidade de
subida de 4,5 metros)

Deflexão

Cumpre o mín. especificado pelos códigos A17 e EN115

1.0 Seção de escova

Critérios gerais

Valor especificado

Material da lombada

ABS

Suprimento de seções curvas

Curva-se facilmente no local para conformar-se ao suporte de escova

Resistência a umidade

Boa

Comprimento

3000 mm +/- 2

Módulo flexural, lombada

2.137 Mpa 310.000 psi

Classificação de classe de chamas

UL-94 HB (lombada) UL-94 V2 (filamentos)

Material das cerdas

Resina de nylon

Força de tração

36 - 53 N (8-12 lb.)

Deflexão da cerda

Cumpre o mín. especificado por A17 e EN115

Abrasividade

Reduzida enfraquecendo as pontas das cerdas

Comprimento das cerdas

41,1 mm +/- 0,5

Diâmetro das cerdas

0,3 mm +/- 10%

Estilo das cerdas

Retas, enfraquecidas em uma extremidade 8 mm +/- 2

Cor

Preto

Ponto de fusão

210-224°C

Temperatura de distorção do calor

121ºC

Resistência a água quente

Regular a boa

Resistência a destilados de petróleo

Excelente

Resistência a hidrocarbonetos aromáticos de benzeno

Boa

Resistência a acetona e cetonas

Boa

Resistência a ésteres de acetato etílico

Boa

Resistência a hidrocarbonetos de tricloretileno

Boa
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D-Flector™
Especificações de desempenho do D-Flector
Tampas de extremidade 3,0

Critérios gerais

Valor especificado

Material de base

Resina de nylon

Acabamento de superfície

Moldado por injeção

Cor

Preto

Detalhe dimensional

Conforme desenhos técnicos

Classificação de classe de chamas

UL-94 V2

Inserções de alinhamento 4,0

Critérios gerais

Valor especificado

Material de base

ABS

Método de fixação

Fixado por um fixador do suporte de escova em cada extremidade

Cor

Branco

Detalhe dimensional

Conforme desenhos técnicos

Classificações de classe de chama

UL-94 HB

Fixadores 5,0

Critérios gerais

Valor especificado

Diâmetro do parafuso

4 mm +/- 0,05

Comprimento

12 mm +/- 0,05

Diâmetro da cabeça

7,5 mm +/- 0,05

Tipo de cabeça

Cabeça chata Philips (pozi-drive)

Ângulo do escareador

90 graus

Roscas

Formação de rosca com três lobos

Material

Aço

Revestimento

Revestido com zinco

Resistência a corrosão

Spray de sal de 36 horas

Compatibilidade do material da borda

Alumínio, aço inoxidável, bronze

Cor

Metal cinza
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Roletes e guias de
rolete RiteLine™

"Escadas rolantes e roletes de elevador,
feitos de acordo com as especificações.
O que quer que você precise,
nós temos."
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RiteLine™
Roletes de poliuretano

Uma só opção não é
adequada para todo
mundo. Perguntenos sobre os roletes
personalizados.

Resistência superior à água: adequado par
aplicações extremas.

A EHC fabrica centenas de designs de roletes para uma
grande variedade de aplicações industriais.
Desde 1977, a EHC fornece ao setor de elevação produtos e serviços de alta qualidade no
mundo todo.

Fabricação e desempenho de qualidade
Durabilidade líder do setor: adequado para
aplicações de carga pesada

Os roletes RiteLine são fabricados usando materiais de alto nível e disponibilizados em
diversas opções de materiais de degrau de poliuretano para fornecer um ótimo equilíbrio entre
desempenho e durabilidade.
Com nossas opções de personalização, solicitações de produto não padrão são possíveis.

Nossa formulação padrão: adequado para
uma ampla variedade de aplicações de uso
geral.

PYROGuard™
A tecnologia PyroGuard™ da EHC foi desenvolvida para permitir que nosso material de banda de
rodagem de rolete exceda os requisitos globais de resistência a fogo da classificação UL 94 V-0.

Nossa formulação mais macia: projetada
para fornecer o conforto e a resistência a
vibração da borracha.

Cubos e rolamentos de alta qualidade são
usados durante a montagem para reduzir o
ruído e a vibração indesejados.
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RiteLine™
Guias do rolete

(Capacidade: 4.500 kg)

RG2
(Capacidade: 1.600 kg)

RG3
(Capacidade: 4.500 kg)

RG4
(Capacidade: 1.800 kg)

RG5
(Capacidade: 2.500 kg)

RG6
(Capacidade: 1.600 kg)

DIÂMETRO (mm)

RG1

QUANTIDADE

MODELO

VELOCIDADE

Fortes. Suaves.
Silenciosos.

10.0
m/s

6

152.40

3.5
m/s

3

158.75

6.0
m/s

6

82.55

2.5
m/s

3

10.0
m/s

6

254.00

3.5
m/s

3

88.90

As guias de rolete RiteLine são especialmente
projetadas para aprimorar drasticamente a qualidade
da viagem e reduzir o ruído.
Os Guias de rolete da EHC são projetados para força e durabilidade. Somente componentes de
alta qualidade são usados durante a montagem para garantir longevidade e facilidade de ajuste
em campo.

Fabricação e desempenho de qualidade
A EHC tem certificação ISO9001/ISO14001. Nossas inspeções de qualidade incluem examinar
guias para integridade estrutural e alinhamento.
82.55

ROLETES
Todos os valores acima são mostrados com
roletes TruTred95 instalados.

Nossas guias são projetadas usando roletes de poliuretano de alto nível disponibilizados em
uma ampla variedade de dureza para fornecer o equilíbrio ideal entre qualidade e durabilidade
de operação.
Com conhecimento em engenharia comprovado da EHC, cada estágio da fabricação e
da montagem integra componentes complementares para garantir máxima qualidade e
desempenho.

Nossa combinação personalizada de
polímeros fornece absorção de choque ideal e
propriedades de isolamento de ruídos.
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Corrimãos

"Líder do setor em design,
fabricação e distribuição de corrimãos."
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NT3000™
O 1o corrimão reciclável do mundo

Tecnologia NT3000:
sem igual.

• Uma movimentação suave
garante vida operacional
mais longa de todos
os componentes de
acionamento e do corrimão.
• Fácil de limpar, não são
necessários solventes
agressivos.
• Resistência superior a
vandalismo.
• Reciclável.

Os corrimãos de uretano termoplásticos fornecem
diversas soluções para todas as suas necessidades
personalizadas.
O corrimão de escada rolante mais popular do mundo
O NT3000 combina estética exclusiva, durabilidade e facilidade de instalação, sendo
ecológico ao mesmo tempo.

Eficiente no uso da energia
O NT3000 é mais reto que os outros corrimãos e requer menos energia para percorrer os
sistemas de condução da escada rolante, tornando-o o corrimão mais eficiente no uso da
energia disponível. A movimentação suave garante alinhamento e operação ideais de todos os
componentes de acionamento do corrimão.
Fabricado em uma instalação ISO 14001, o NT3000 foi projetado para cumprir os padrões
ambientais e não conter substâncias que prejudicam a camada de ozônio, como compostos de
borracha clorossulfatada e PVCs.

O NT3000 está disponível em qualquer cor
personalizada ou com proteção antimicrobiana
permanente.
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AMRail™
Proteção antimicrobiana

Proteção do usuário:
Permanente.

• 70% dos clientes
afirma que teria maior
probabilidade de segurar
um corrimão que fosse
antimicrobiano.
• Eficaz, atóxico e durável.
• Reciclável.

Dê aos usuários uma sensação de conforto sabendo
que os corrimãos que seguram são mais limpos por
inibirem o crescimento de bactérias.
Preocupação do consumidor
Globalmente, os corrimãos de escadas rolantes frequentemente são listados entre as dez
principais superfícies em que o público está diretamente exposto a germes e outras bactérias
prejudiciais. Corrimãos antimicrobianos são igualmente importantes para a segurança dos
passageiros, uma vez que segurar o corrimão é uma das melhores maneiras de defender-se
contra quedas acidentais.

Proteção antimicrobiana
A EHC selecionou especialmente um aditivo antimicrobiano que é seguro, eficaz e permanente
para a vida toda do corrimão. Os componentes de limpeza fornecem um maior nível de
proteção, o que mantém os corrimãos AMRail limpos.
O AMRail não apenas protege os passageiros, ele impede o crescimento acelerado de
bactérias e que podem causar deterioração do produto.

Interrompa a disseminação de germes e
bactérias: especifique corrimãos AMRail
em todas as suas passarelas móveis e
escadas rolantes!
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ColourRail™
Corrimãos em cores personalizadas

Opções do designer:
ilimitadas.

• A EHC é o único fabricante
de corrimão que pode
igualar ou criar qualquer cor
personalizada.
• Cores personalizadas são
fáceis. Envie-nos uma
amostra de cor - nós
faremos igual!
• O ColourRail permanece
vibrante com alto brilho.

Revolucione suas escadas rolantes adicionando cor!
Vibrantes e de alto brilho
A EHC tem orgulho de ser o único fabricante de corrimão que oferece uma seleção ilimitada
de opções de corrimãos em cores personalizadas. O ColourRail é fácil de limpar e permanece
vibrante e com alto brilho durante toda a vida útil do corrimão.

Cores personalizadas
Considere combinar seus novos corrimãos com o ambiente ao redor ou tornar a escada
rolante e o ambiente mais atraentes. Mais do que nunca, os proprietários de prédios estão
estendendo os limites além dos corrimãos pretos e percebendo as infinitas possibilidades.
Obter um corrimão de cor personalizada é tão simples quanto enviar à EHC uma amostra de
cor ou um número Pantone. Quando recebermos sua cor desejada, enviaremos um fragmento
termoplástico para aprovação.

• Reciclável.

O ColourRail também pode ser reciclado,
reduzindo o impacto ambiental.
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ADRail™
Corrimãos
Coloque
a sua
no centro
do palcoes cus
Ficia
core
promarca
moluptatur
ut maiore

Lembrança da marca:
Excelente.

Clientes mundiais da ADRail:

Imagine a mensagem da sua empresa nas mãos de
milhões de consumidores - em cores brilhantes.
Não importa se você deseja tornar suas campanhas interativas ou simplesmente manter o
reconhecimento da marca, adicione valor ao seu mix promocional com essa mídia de alta
visibilidade. Use seu orçamento de publicidade de maneira inteligente integrando o ADRail à
sua estratégia de marketing.

Onde há tráfego, há ADRail
O ADRail é uma mídia de publicidade popular em shopping centers, hotéis, arenas esportivas,
estações de trânsito e aeroportos. Tendo opção, 80% do público usam escadas rolantes,
em vez de escadas tradicionais, com uma duração média de 30 segundos de percurso. Os
estudos mostraram um número impressionante de 54% dos usuários de escadas rolantes que
lembravam do nome da marca anunciada no ADRail.

Recursos:
Cores vibrantes

Acabamento brilhante

Estabilidade UV

Alta resolução

Antimicrobiano

Fácil manutenção

Máxima cobertura

Durabilidade

Rápida instalação e remoção

245 milhões de pessoas usam escadas rolantes
na América do Norte a cada dia; 500 milhões na
Europa; 700 milhões na Ásia.
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DecoRail™
Designs de corrimão temporários

Opções de design:
ilimitadas.

Inspiração de design:

Cause impacto adicionando designs personalizados
aos seus corrimãos de escada rolante.
Cores e padrões exclusivos
A EHC Global é o maior fabricante mundial de corrimãos de escada rolante e o único fabricante
especializado em cores e designs personalizados. Usar combinações de cores modernas ou
padrões texturados pode adicionar um toque sofisticado para realçar a arquitetura ao redor.
O DecoRail é um filme especializado que pode ser instalado em menos de duas horas por um
técnico qualificado da EHC.

Decoração sazonal
O DecoRail oferece a liberdade de mudar a aparência das suas escadas rolantes com a
frequência que você desejar sem precisar comprometer-se com uma cor de corrimão. Use o
DecoRail para promover um evento especial, um feriado ou mudar conforme a estação.

Fator de encantamento
Podemos ajudá-lo a criar seu próprio visual exclusivo. Entre em contato com seu distribuidor da
EHC para uma solução personalizada que aprimorará seu ambiente.

Nosso aplicador patenteado pode rapidamente
transformar os corrimãos da sua escada
rolante em obras de arte móveis.
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BrandRail™

Personalizado. Único. Permanente.

Impacto da marca:
fenomenal.

• Possibilidades de
personalização infinitas.

O BrandRail fornece opções de personalização sob
medida para corrimãos de escada rolante.

• Processo de impressão de
ponta produz cores de alta
qualidade.

Soluções de marcação permanente

• Estilo nas suas mãos.
• Reciclável.

A EHC é líder mundial em corrimãos de escada rolante personalizados. Nossos corrimãos
BrandRail oferecem uma solução de marcação permanente para logotipos, mensagens ou
gráficos decorativos.
Ponto de compra
Os clientes agora têm a habilidade de estrategicamente escolher locais de alto tráfego
e colocar a sua marca nas mãos de milhões - permanentemente! Nossa tecnologia de
impressão inovadora permite gráficos totalmente coloridos, enquanto nossas técnicas de
processamento permanentemente colocam as marcas nos corrimãos NT.
Fabricado em uma instalação ISO 14001, o BrandRail foi projetado para cumprir padrões
ecológicos e pode ser reciclado.
Seja aplicado a corrimãos antimicrobianos pretos da EHC ou a opções de cores
personalizadas, o BrandRail com certeza cativará o público.

Comunique-se com os clientes próximo ao
ponto de compras.
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SafeRail™
Girar. Lembrar. Proteger.

Segurança do
passageiro:
prioridade.

• Ampla variedade de
símbolos e mensagens de
segurança para escolher.

O SafeRail fornece sinalização de segurança
permanente para os usuários em movimento.
Soluções de segurança de corrimão

• Disponível em corrimãos de
qualquer cor.
• Disponível em qualquer
idioma.
• Reciclável.

A EHC é líder mundial em corrimãos de escada rolante personalizados. Nossos corrimãos
SafeRail oferecem soluções de sinalização de segurança permanente. Os clientes podem
selecionar marcas de segurança de uma ampla variedade de designs e mensagens préconfigurados ou projetar as próprias para atender os critérios específicos do local. Seja
aplicado a corrimãos antimicrobianos pretos da EHC ou a opções coloridas personalizadas, o
SafeRail com certeza incentivará um uso seguro e responsável.
Projetado para desempenho
Nossa tecnologia de impressão inovadora permite gráficos totalmente coloridos, enquanto
nossas técnicas de processamento permanentemente colocam as marcas nos corrimãos NT.

70% das pessoas afirma que seguraria
o corrimão se soubesse que ele era
antimicrobiano. Diga a elas com o SafeRail!
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TufFlex™
Feito para resistência

Integridade estrutural:
insuperável

• Operação sem problema
nos sistemas de
acionamento de curva
reversa mais severos.

Os corrimãos TufFlex são feitos e projetados para
qualquer aplicação ou ambiente.
Durável e resistente a ozônio

• Suporta amplo desgaste.

O TufFlex suporta exposição ambiental sem rachar e tem uma resistência excepcionalmente alta
a ozônio. É flexível o bastante para curvar-se nos sistemas de acionamento mais extremos, e
durável o suficiente para resistir à constante pressão dos roletes de acionamento.

• Confiável, robusto e estável.

Dimensionalmente estável e confiável
O TufFlex preserva as dimensões do perfil do corrimão através da sua habilidade de manter a
resistência estrutural. Isso é obtido utilizando inibidores de esticamento integrados para evitar
que o corrimão aumente ou encolha durante a operação.
O TufFlex não encolhe, evitando atrito, excesso de poeira e desgaste prematuro. Da mesma
forma, o TufFlex não aumenta, evitando deslizamento do corrimão, que poderia deslocá-lo da
sua guia.

Nenhum outro corrimão de borracha se
compara com o design de construção interna
patenteado e com o desempenho do TufFlex!
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Manutenção

"Economizando seu dinheiro e reduzindo o
tempo de inatividade, em qualquer lugar do
mundo."
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QuickSplice™
Técnicos totalmente garantidos e certificados

Economias do cliente:
garantidas.

• A EHC pode união em
campo um corrimão em
menos de cinco horas, e
dois em menos de oito
horas!
• Suporte total da garantia do
fabricante original quando
unido por técnicos da EHC.
• Nossos especialistas
podem identificar e fornecer
soluções para maximizar a
vida útil do corrimão.

Nossos especialistas em serviço fornecerão a você
o mais alto nível de suporte e serviço em corrimão,
economizando dinheiro e tempo de inatividade para você.
Repetição é essencial
Nossos técnicos de serviço passam por amplo treinamento em reparo e união de corrimãos.
Eles realizam serviço somente em escadas rolantes, tendo uma média de 10 anos de
experiência, ou 5.000 uniões. A união é o ponto mais fraco em qualquer corrimão, confie
apenas em técnicos certificados da EHC para realizar todas as suas uniões em campo.
Para novos projetos de construção, pode ser difícil determinar com precisão o comprimento de
corrimão necessário - a melhor solução é superestimar o comprimento e unir o corrimão no local
de trabalho. A união em campo pode ser especialmente difícil para empresas de manutenção se
elas somente tiverem realizado a manutenção de algumas poucas escadas rolantes. Conte com a
EHC para realizar uniões em campo, permitindo que os mecânicos foquem em outros projetos.

Economias de custo ao cliente através da União em campo da EHC
• E limina os processos de desmontagem e remontagem.
• Reduz significativamente as horas de trabalho e o tempo de inatividade necessários para
trocar corrimãos.
• Inclui custos de kits de divisão, preparações de extremidade e envio de
equipamento de molde.

Confie somente em técnicos certificados da
EHC para todas as necessidades relacionadas
a corrimão no campo, ao mesmo tempo em que
economiza tempo e dinheiro valiosos.
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Ferramentas e suprimentos
Projetado para confiabilidade

Técnicos da escada
rolante: equipados.

• Construção de alto nível.

• Conveniência ao cliente.

Nossas ferramentas e suprimentos de instalação
do corrimão superam as expectativas mesmo dos
técnicos de escadas rolantes mais experientes.
Sem ferramentas de instalação adequadas, tempo e dinheiro muitas vezes são desperdiçados.
Os engenheiros da ECH estão na linha de frente do desenvolvimento do setor, explorando
novas ferramentas e métodos que minimizam o tempo de inatividade e a inconveniência.

Ferramenta de instalação de corrimão RapidRail

• Mínimo tempo de inatividade.

Essa ferramenta especializada torna rápido e fácil o trabalho de remoção e instalação do
corrimão. Composta de aço estrutural de alto nível, a ferramenta RapidRail é uma parte
essencial do equipamento projetada para proteger o trilho do corrimão contra danos.

Kit de união TufFlex
Inclui materiais que permitem aos técnicos da escada rolante realizar o próprio trabalho
de junção em campo. Kits de junção ou reparo personalizados também estão disponíveis,
compostos por componentes de kit individual nas quantidades necessárias.

Reduza o tempo de instalação garantindo que
os técnicos da escada rolante estão equipados
com as ferramentas e suprimentos adequados.
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Equipamento e treinamento de serviço
Qualidade de fábrica em campo

Portabilidade máxima:
atingida.

Especificações disponíveis:

NT

7400




7500
7500V
7800



7800V
8000
8100




8100S
8300



8300V
8900



9900

TufFlex













Nosso equipamento de serviço e programas de
treinamento aprofundados entregam resultados.
Os engenheiros da EHC desenvolveram o equipamento de união mais sofisticado e versátil do
mercado. Programas de treinamento abrangentes e serviços de atualização da qualificação
anual garantem que os técnicos Certificados da EHC mantenham o nível de habilidade
necessário para atender os padrões do setor.

Controlador e molde
de união em campo
NT (termoplástico)
120V / 240V

Os kits completos incluem:
Controlador



Bomba e reserva de
resfriamento



Separador
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Pistola a quente
Caixa tipo pelicano








Controlador e molde
de união em campo
TufFlex (borracha)





120V / 240V

Moldes e núcleos podem ser comprados separadamente.
Kits completos estão disponíveis.

Técnicos treinados com equipamento de campo
da EHC poderão unir dois corrimãos em menos
de oito horas.
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Limpador e polidor
Proteja seus corrimãos

Brilho e lustre:
restaurados.

• Fácil de usar. 
• Sem produtos químicos
agressivos.
• Protege a garantia.
• Tamanhos disponíveis:
Pequeno

750mL / 26oz

Grande

3,75L / 1gal

Renove a aparência dos seus corrimãos com limpeza
e condicionamento regulares!
Corrimãos opacos ou sujos não são apenas pouco atraentes, como também podem conter
bactérias e inibem os usuários de segurá-los com firmeza. Os corrimãos de borracha contêm
compostos que preservam a integridade e aprimoram o desempenho. Esses compostos acabam
migrando para a superfície do corrimão e exigem limpeza adequada.

Limpador - Produtos de borracha e termoplásticos
O Limpador de Corrimão da EHC foi especificamente formulado para remover graxa e sujeiras
resistentes que se acumulam nas superfícies do corrimão. Os corrimãos das escadas rolantes
percorrem um circuito através de um sistema de condução interno, atraindo substâncias
coletadas por outros componentes. Nosso limpador fornece a potência de que você precisa
sem produtos químicos agressivos.

Polidor - Produtos de borracha
O Polidor de Corrimão da EHC revitaliza e condiciona a superfície dos corrimãos de borracha.
Quando deixados sem tratamento, os corrimãos de borracha podem rachar conforme são expostos
às condições externas. Nosso polidor restaura o brilho e fornece uma barreira protetora.
Para proteção adicional, pergunte-nos sobre o AMRail™, nossa solução antimicrobiana
permanente!

Com limpeza e polimento adequados, seus
corrimãos agora podem parecer novos outra vez!
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Manutenção do corrimão

Instruções de limpeza - TufFlex
A seguir estão recomendações para um programa de limpeza adequada do corrimão de borracha. Limpeza diária ou semanal maximiza a
eficiência operacional do corrimão e a sua vida útil, além de promover um percurso satisfatório aos usuários. A parte inferior do corrimão
requer atenção extra, já que pode acumular poeira das guias do corrimão.

Novos corrimãos de borracha:

Cronograma de limpeza:

Sempre limpe a tampa de borracha de toda a cera protetora e sujeiras da
instalação após a instalação de um novo corrimão da EHC seguindo as
instruções de limpeza e polimento abaixo.

Corrimãos novos: limpe imediatamente após a instalação
Corrimãos existentes: limpeza diária ou semanal é recomendada

Instruções de limpeza:
• Aplique limpador a um pano de algodão úmido ou borrife diretamente no
corrimão e limpe em toda a face do corrimão, prestando atenção especial
ao lado inferior do corrimão. Remova o limpador do corrimão com um pano
úmido.
• Para corrimãos ou indicadores de movimento que precisam de atenção
extra, use um bloco de limpeza plástico de nylon não abrasivo embebido
no Limpador de corrimão EHC. Corrimãos em áreas de muito tráfego com
exposição maior a elementos ambientais podem exigir limpeza com álcool
etílico. Aviso: esfregar em excesso pode danificar a superfície do corrimão,
use pressão leve a moderada.

comece
aqui

Limpe até a borda
interna do lado
inferior
Comece do centro e limpe para fora, incluindo a parte inferior.

• Gire o corrimão em torno da escada rolante ou caminhe até que todo o
corrimão tenha sido limpo. Limpe todo o corrimão antes de polir.

Instruções de polimento:
• Borrife o polidor de corrimão da EHC generosamente em um pano de
algodão macio. Limpe generosamente a superfície de borracha do corrimão
e deixe assentar por um ou dois minutos.
• Usando um pano de algodão novo, remova o excesso de polidor em
movimentos circulares leves até que o corrimão não pareça mais
"engraxado".

Indicadores de movimento nos corrimãos da escada rolante
informam aos passageiros a velocidade e a direção de percurso.
Mantenha os indicadores de movimento em seu melhor visual
agendando regularmente uma limpeza.

Aviso:
Não use limpadores abrasivos ou solventes, uma vez que eles danificarão o acabamento da superfície do corrimão. Não use cera e outros
lubrificantes para melhorar a habilidade de deslizamento do corrimão. Se os lubrificantes entrarem em contato com a roldana de condução, o
corrimão começará a deslizar.
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Manutenção do corrimão
Instruções de limpeza - NT
As seguir estão recomendações para um programa de limpeza do corrimão termoplástico adequado. Limpeza diária ou semanal maximiza
a eficiência operacional do corrimão e a sua vida útil, além de promover um percurso satisfatório aos usuários. Para maior nível de limpeza,
informe-se com a EHC sobre o AMRail, os corrimãos antimicrobianos.

Novos corrimãos termoplásticos:

Cronograma de limpeza:

Sempre remova o filme protetor após a instalação de um novo corrimão
termoplástico EHC e antes de seguir as instruções de limpeza abaixo.

Corrimãos novos: limpe imediatamente após a instalação
Corrimãos existentes: limpeza diária ou semanal é recomendada

Instruções de limpeza:
• Aplique limpador EHC a um pano de algodão úmido ou borrife diretamente
no corrimão e limpe em toda a face do corrimão, prestando atenção especial
ao lado inferior do corrimão. Remova o limpador do corrimão com um pano
úmido.
• Gire o corrimão em torno da escada rolante ou caminhe até que todo o
corrimão tenha sido limpo.

Marcas e indicadores de movimento:

comece
aqui

Limpe até a borda
interna do lado
inferior
Comece do centro e limpe para fora, incluindo a parte inferior.

• Aplique o Limpador EHC a um pano de algodão úmido ou borrife diretamente
na marca ou indicador de movimento e limpe suavemente através da
superfície. Remova o limpador do local com um pano úmido.
Aviso: esfregar em excesso pode danificar a superfície da marca ou indicador
de movimento, use pressão de leve a moderada.
Não use álcool etílico.

Mantenha os indicadores de movimento e marcas em seu melhor
visual agendando sessões de limpeza regulares.

Aviso:
Não use limpadores abrasivos ou solventes, uma vez que eles danificarão o acabamento da superfície. Não use cera e outros lubrificantes
para melhorar a habilidade de deslizamento do corrimão. Se os lubrificantes entrarem em contato com a roldana de condução, o corrimão
começará a deslizar.
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Manutenção do corrimão
Instruções de enrolamento
A maneira mais eficaz de embalar, armazenar e enviar corrimãos é enrolá-los. Corrimãos extralongos devem ser armazenados em uma
bobina. Um corrimão adequadamente enrolado pode ser empacotado e armazenado por longos períodos de tempo com mínima distorção. Um
corrimão enrolado inadequadamente pode ser muito difícil de embalar, não ficará bem armazenado e frequentemente poderá ser danificado
além da capacidade de reparo em função de distorção permanente. As cinco etapas a seguir descrevem um método simples para enrolar
adequadamente um corrimão sem fim.

Pessoa
1

2

1
1 metro

Pessoa
2

3

4

5

Instruções de enrolamento
1) E scolha uma área limpa e plana grande o bastante para acomodar todo o corrimão. Coloque o corrimão em uma forma oblonga,
garantindo que ele esteja livre de torções, com o lado deslizante para cima (lado de borracha para baixo). Endireite o corrimão no sentido
do comprimento para que as laterais da forma oval estejam paralelas e separadas por cerca um metro (ou uma jarda).
2) C
 om uma pessoa em cada lado do corrimão, comece por uma extremidade levantando a borda do corrimão e girando-a para o piso.
3) O
 corrimão agora pode ser "enrolado", criando duas bobinas separadas, Coom cada rotação, certifique-se de que o corrimão seja
enrolado cuidadosamente sobre si mesmo.
4) Q
 uando o corrimão estiver enrolado, coloque uma ou duas bobinas para dentro no piso e então coloque a outra bobina sobre a primeira.
5) S e o corrimão tiver mais de 25 metros (82 pés), pare de enrolar o corrimão quando atingir a metade do comprimento e repita o mesmo
procedimento a partir da outra metade. Isso resultará em quatro bobinas individuais colocadas uma sobre a outra. É importante que o
laço da segunda seja grande o suficiente para caber ao redor da base da extremidade anteriormente enrolada. Isso evitará dobras ou
amassados nessa seção do corrimão. Coloque essas duas últimas bobinas sobre o corrimão anteriormente enrolado.
Para desenrolar o corrimão, repita essas etapas na ordem reversa.
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Manutenção do corrimão

Diretrizes de armazenamento
Como uma regra geral, os corrimãos não ficam bem armazenados por um longo período de tempo.
Mesmo sob condições ideais, os corrimãos continuarão a envelhecer durante o armazenamento, e a luz do sol, o calor e a umidade aceleram o
processo. Durante o armazenamento, os corrimãos de borracha frequentemente desenvolvem uma névoa protetora cerosa. Isso é normal e de
acordo com o projeto, uma vez que a migração da cera protetora para a superfície protege o corrimão ao longo da sua vida útil. Simplesmente
realize uma boa limpeza nos corrimões após a instalação.

Recomendações de armazenamento:
• Armazene em um ambiente escuro, fresco e seco com baixa
umidade relativa.
• Corrimãos novos são mais bem armazenados em sua
embalagem original.
• Os corrimãos usados devem ser enrolados de acordo com os
procedimentos de Enrolamento de Corrimão da EHC, evitando
bobinas excessivamente apertadas ou dobras nos corrimãos.
Uma vez adequadamente enrolados, os corrimãos devem ser
colocados em um saco ou caixa protetor.
• Os contêineres do corrimão devem ser armazenados planos e
não serem submetidos a peso ou tensão adicional imposto por
outros materiais sendo empilhados ou armazenados sobre os
corrimãos.
• Evite armazenar em coberturas ou poços de elevador, uma vez
que ambos os locais deixam os corrimãos suscetíveis a altas
temperaturas, bem como a contaminação por óleo e umidade.
• Um corrimão pode permanecer armazenado por cerca de três a
quatro anos. O corrimão armazenado por esse período, porém,
pode não ter uma vida útil plena em comparação a um corrimão
novo de fábrica.
• A superfície de um corrimão armazenado exigirá limpeza
antes da instalação. (Consulte os procedimentos de Limpeza e
polimento da EHC)
• Remova a película protetora dos corrimãos de NT
(termoplástico) após terem sido instalados na escada rolante ou
passarela móvel. Não opere com a película aplicada.

Lembrete importante
Após o armazenamento, desenrole o corrimão e deixe-o "descansar" nesse estado por pelo menos 24 horas antes de instalá-lo na
escada rolante.
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Manutenção do D-Flector™
Manutenção e cuidados com o D-Flector Care
As escovas do D-Flector da EHC são extremamente fáceis de limpar e manter e foram projetadas para garantir durabilidade, mesmo
em escadas rolantes com muito tráfego. Embora os suportes de escova e as cerdas da escova possam ficar sujos devido ao tráfego
diário, seguindo regularmente o procedimento de manutenção e cuidados descritos abaixo, suas escovas do D-Flector fornecerão
muitos anos de serviço.

Degrau da escada rolante
Escova
Suporte de escova

Tampa de extremidade
Parafuso de remate de extremidade
Borda da escada rolante

Limpeza
Aplique uma solução de limpeza neutra e não abrasiva aos suportes da escova de alumínio e tampas de extremidades com um pano macio
e limpe as seções conforme o necessário para manter o brilho.
Não use limpadores corrosivos ou abrasivos em nenhuma parte das escovas de segurança.

Aspiração de poeira
Aspire periodicamente as cerdas da escova para evitar o acúmulo de poeira ou fios que poderiam se tornar um perigo de incêndio. Isso
também impedirá que as cerdas da escova fiquem com má aparência devido ao acúmulo de sujeira.

Peças de reposição
Se qualquer parte da escova, suporte da escova ou tampas de extremidade ficar danificada, entre em contato com a EHC para obter peças
de reposição.
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