
1 milhão instalações em todo o mundo  
com tecnologia GMV

Home Lift alimentado por baterias

 

 

Veja o vídeo  
institucional da GMV

Visite o nosso showroom 
virtual Cabinas Home Lift

* Possibilidade da extensão da garantia até 10 anos

*

 De acordo com a Nova Diretiva Máquinas 
2006/42/CE

 Principais características:
• Carga Nomnial: 180 ÷  320 kg
• Versão disponível: MRL (com armário de máquinas 

local)
• Portas de Patamar: Semiautomáticas e automáticas
• Velocidade Nominal: 0,15 m/s*
• Poço mínimo: 150 mm
• Último Piso mínimo: 2500 mm / 2700 mm
• Motor Monofásico: alimentado por bateria
• Curso máximo: 12,5 m
• 5 paragens / 5 serviços

 É ECOLÓGICO!
• Consumo reduzido (igual ao de um 

electrodoméstico comum)
• Baterias recarregáveis da rede elétrica ou fontes 

renováveis
• Continua a funcionar mesmo em caso sem energia 

elétrica na rede
• Pode ser utilizado com fluido sintético com um 

índice de biodegradabilidade >70%

 Outras vantagens:
• Máxima precisão de nivelamento aos pisos
• Máxima segurança
• Fácil instalação
• Custos de manutenção reduzidos
• Ampla escolha de acabamentos



Central HL ZW
Central FLUITRONIC  

com bateria fornecida apenas 
nos equipamentos Home Lift
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DIMENSÃO DO ARMÁRIO METÁLICO
655 x 385 x 1800 mm

(Largura x Profundidade x Altura)

 Com a nova central HL ZW, não é necessário 
aumentar a potência do contador instalado (3 kW 
ou 6 kW), como acontece para os equipamentos 
com centrais tradicionais alimentadas diretamente a 
partir da rede elétrica. Estas últimas tem, de facto, 
no arranque um consumo instantâneo/ pico embora 
limitado a alguns segundos (em média de 30 a 60 
seg.), no entanto, obriga o proprietário a solicitar um 
aumento da potência contratada (de modo a poder 
utilizar o Home Lift em simultâneo com os restantes 
eletrodomésticos),ou solicitar um segundo utilizador 
ou solicitar um contador trifásico de 10 kW nos 
casos em que a casa esteja já dimensionado para 
um consumo total de 6 kW.

 Com a central HL ZW, basta inserir a ficha no sistema 
elétrico da casa para funcionar o Home Lift como um 
aparelho doméstico comum.

 A central HL ZW utiliza baterias que armazenam 
eletricidade absorvendo alguns watts da rede. A 
primeira carga dura cerca de duas horas. Mais 
tarde, durante a utilização normal, as baterias são 
recarregadas quando a cabina está parada ao piso; o 
sistema não gera picos de consumo na rede durante 
o funcionamento.

 Em caso de falha de energia, o Home Lift pode 
ser utilizado para um bom número de viagens, 
fundamental em edificios onde o serviço não pode 
ser interrompido, especialmente quando há uso por 
utilizadores com deficiência.

 Não ter de alterar a potência contratada, permite uma 
poupança económica imediata, e uma poupança 
económica permanente na fatura devido ao facto de 
não estar no escalão superior da potência contratada.

 A eletricidade para recarregar as baterias pode vir 
tanto da rede elétrica tradicional como dos geradores 
de energia renovável (Carbon Free). Neste caso, o 
custo energético durante a fase de carregamento 
também é eliminado.

 Pode ser usado com fluido sintético com um índice 
de biodegradabilidade de >70%.


