
PLACA DE 
COMANDO 

PARA 
ELEVADORES 

CEA36

ESPECIFICAÇÕES
+   Conexão por conectores de parafuso removíveis
+  24 paradas coletivo completo en modos multiplexado e serial, 12 paradas 

coletivo descendente utilizando um fio por chamada, outros
+   6 relés de comando e saídas auxiliares
+   Registro de chamada, cabine e pisos
+  Comando "3H" para indicadores de 7 segmentos, indicadores de matriz 

de ponto, anunciador vocal, auxiliar de lanterna e gongo
+  Uma ou duas velocidades, VV, VVVF, hidráulicos, corrente contínua com 

ou sem gerador
+   Porta manual ou automática, trinco móvel
+   Setas direcionais, lanterna de chegada
+   Gongo de chegada e de avanço de posição
+   Comando de alarmes
+   Pesador de carga de 3 níveis
+   Serviço de bombeiros, emergência, salvamento, independente
+   Comando de inspeção na própria placa
+   Indicador de posição na placa
+   Sinalização e monitoramento de sinais de segurança com entrada optoacoplada 

+   Supervisão do motor principal e do motor de porta
+   Supervisão do trinco móvel
+   Nivelamento preciso: sensores de posição infra-vermelhos na cabine.
+   Comando duplex incorporado (mestre - escravo)
+   Configurações específicas sob medida
+   Peças eletrônicas com qualidade reconhecida mundialmente
+   Hardware e software totalmente inspecionados individualmente

FABRICADO NO URUGUAI

GERAL
+ Não requer outros elementos de sinalização 

ou comandos nas placas
+ Configurável pelo PC, via porta USB
+ Econômico
+ Aplicável para obras novas e modernizações
+ Múltiplos acessórios

Aplicações: desde cabines isoladas com poucas 
paradas até baterias de 6 cabines com 24 
pavimentos.

Desde 1973 a CONTROLES S.A. desenvolve e 
produz equipamentos eletrônicos para 
elevadores utilizando tecnologia, materiais e 
software constantemente atualizados.

CARACTERÍSTICAS
+  Microprocessador 89C668
+  Tamanho reduzido
+  Alta qualidade e confiabilidade
+  Pode ser utilizado terminal de serviço para 

configurações na obras
+  Linha completa de acessórios

Fábrica: CONTROLES S.A.
Montevidéu - URUGUAI
Tel.: +598 2622 0651
Fax: +598 2622 2048
info@controles.com
www.controles.com

Vendas no Brasil:
CONNECT ELEVADORES
São Paulo - SP - BRASIL
Tel.: +55 11 3522 5218
vendas@connectelevadores.com
www.connectelevadores.com

+   Registro avançado de eventos para fácil diagnóstico de falhas


