
SERRA
ASCENSORS

TINY
l’ascensor que 

encaixa al teu edifici
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Segur i �able
El seu sistema PULSE monitora constantment l’estat de les 
cintes planes. 24 h / 7 d.

En cas d’interrupció en el subministrament elèctric, pot fer 
100 viatges sense estar connectat a la xarxa.

Confortable
Silenciós, sense vibracions i parades sense desnivells, 
gràcies a les seves cintes planes, a les màquines sense 
engranatges i al sistema de freqüència variable.

Estalvia energia
El seu sistema de regeneració d’energia redueix 
el consum energètic. Disposa d’il·luminació LED i 
d’apagament automàtic del llum de cabina.

L’ascensor amb 
capacitat per a 1 
o més persones

TINY
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TINY

Alçària 
de la porta 

(mm)

Alçària 
de la cabina 

(mm)

Recorregut 
de seguretat 
mínim (mm)

Forat mínim. 
Terra vinílic 

(mm)

Dimensions 
del quadre de 

maniobra (mm)
2000 2015 2515 400

2100 x 400 x 2032000 2100 2600 400

2000 2200 2700 400

* En cas de pas inferior de persones (falcament en contrapès), l’ample de cabina mínim CW seria de 680 mm i l’ample de forat mínim HW, de 810 mm.

Capacitat de càrrega (kg) De 180 a 300

Capacitat de cabina D’1 a 4 persones

Velocitat (m/s)  1

Dimensions de la cabina (mm). 
Contrapès al fons.

Ample CW *650 (min): 1.000 (màx.)

Profunditat CD  580 (min): 1.200 (màx.)

Dimensions del forat (mm)
Ample HW *780 (min)

Profunditat WTW 1010 (min)

Nombre màxim de parades 10

Recorregut (m) 27 (Switch)

Agrupament  1 o 2

Embarcaments 1

Voltatge 230 V (monofàsic)

Precisió de parada +/- 3 mm

Especi�cacions 
TÈCNIQUES
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Tecnologia

L’ascensor TINY funciona amb corrent monofàsic 
de 230 V, com un electrodomèstic. 
Per funcionar, només necessita 500 W de potència.

_ Màquina segellada sense engranatges 
amb motor d’imants permanents.

_ Tracció mitjançant cintes planes, amb 2 o 
3 cintes.

_ Con�guració 1:1 amb suspensió volada.

Equip de tracció

_ Automàtica simple. Col·lectiva en 
baixada. Col·lectiva selectiva.

Maniobra

_ Tipus bus a la cabina (cega i espiell)
i semiautomàtica a la planta (cega i 
espiell).

_ Acabat en acer inoxidable o en 
imprimació per a la pintada posterior.

Tipus de portes

_ Freqüència variable de llaç tancat.

Control

_ Situat a la columna de la porta de la 
planta superior. Opcionalment es pot 
instal·lar a una distància de �ns a 20 
metres.

_ Comunicació bidireccional i sistema 
d’intervenció remota.

Quadre de maniobra
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Col·lecció Bàsic

Plafons

Disseny

BordeusPi Còrdova Noguera

Esmalt blancCafè

PellPlata granulada

Caoba

Daurat pàl·lid 

Gris plata

Vainilla

Gris moaré

Castanyer

Gris plom

Crema

Gris lli Gris jaspiat

Acer lli Acer damaAcer raspallatAcer pell de búfal

Col·lecció Class

Col·leccions 
Bàsic i Class

Terres

Pedra negraRoure rústic Cirerer americà

Gres FormigóCiment pal

Negre pàl·lid Marbre negre

Formigó plom

* No porta mirall. Plafó lateral panoràmic davant de la botonera (opcional)
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A LA CABINA

OPCIONAL

Botonera
_ Acer inoxidable
_ Acer inoxidable brillant

BOTONS
_ Crom raspallat brillant

Indicadors de posició

Sòcol

Sostres

Botonera
Col·lecció Bàsic

_ Acer inoxidable
_ Acer inoxidable brillant
_ Daurat raspallat brillant

BOTONS
_ Crom raspallat brillant
_ Daurat raspallat brillant

Botonera
Col·lecció Class

Multipantalla digital 
(OPCIONAL)

A LA PLANTA

OPCIONALDE SÈRIE

OPCIONALDE SÈRIE

Botons de planta
Col·lecció Bàsic
_ Crom raspallat brillant

Col·lecció Class
_ Crom raspallat brillant
_ Daurat raspallat brillant

Passamà
OPCIONAL

Col·leccions 

Bàsic i Class
_ Acer inoxidable i blanc.

Col·lecció Bàsic
_ Crom raspallat brillant
_ Natural anoditzat crom 

raspallat

Col·lecció Class
_ Crom raspallat brillant
_ Natural anoditzat crom 

raspallat
_ Daurat raspallat brillant

ALUMINI

* Passamà només davant de la botonera.
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ascensors-serra.com

Ronda les Mates, 9-10
T. 972 260 500  
F. 972 269 203
17800 OLOT (Girona)
info@ascensors-serra.com

SERVEI 24 HORES
Oferim un servei d’atenció al client en casos d’emergència
24 h al dia i 365 dies l’any

T. 901 200 070




