












Preto Cinza escuro Azul Verde Rosa Vermelho Branco











Botão de parada

Botão com chave

Contato de entrada no corrimão

Contato de ruptura corrente Paleta/Degrau 

Contato curvo Paleta/Degrau 

Monitor de fase 

Tampa do volante em aço zincado

Cercas de reversão do Degrau/Paleta 

Sobrecarga do motor 

Superaquecimento do motor 

Contato de extremidade 

Intertravamento de manutenção 

Cigarra de alarme 

Monitor de velocidade excessiva e reversão  

Rolete antiestática do corrimão 

Escova antiestática do Degrau/Paleta 

Contato de liberação do freio de serviço 

Batente macio 

Monitor de velocidade do corrimão 

Painel/caixa elétrico(a) 

Interruptor da placa de plataforma 

Alarme para distância de parada de sobre curso 

Contato perdido Degrau/Paleta 

Sistema de autolubrificação (com coletor de óleo) 

Mostrador de falha LCD (no patamar externo) 

Disjuntor de fuga à terra para o circuito de iluminação 

Interface de incêndio (110V) 

Contato de empuxo para cima do degrau

Freio de segurança no poço principal

Dispositivo de parada de emergência adicional

Contato de rodapé 

Iluminação do vão Degrau/Paleta

Contato de ruptura da corrente de acionamento

4 contatos secos para monitoramento remoto

Iluminação do rodapé

Iluminação de LED das extremidades

Iluminação da balaustrada

Luz de tráfego de LED (requerida em caso de auto-

Degrau de caminhada da máquina  

Conector de cabo para peças divididas 

Requisito especial de cabo

Contato de quebra do corrimão

Degrau de caminhada da máquina 

Revestimento exterior

Interface de incêndio (24V)

Escova de rodapé

Dispositivo anti-escalada

Pacote de instalação semiexterior

Pacote de instalação exterior

Aquecedor de extremidade

Aquecedor de treliça e extremidade

FUNÇÕES ESC
PLUS

ESC
PLUS S

EST PLUS T
EST PLUS F

EST
PLUS W

EST
PLUS S

PADRÃO                       OPCIONAL                 NÃO DISPONÍVEL
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1.

2.

3.

4.

NOTA:

Altitude acima do nível do mar
Altitude acima do nível do mar das escadas rolantes colocadas não deverá 
exceder 1000m. Em caso particular, favor entrar em contato com a ALFA.
Se uma das situações acima ocorrer, as dimensões com marcação * 
deverão ser estendidas em 500mm
(1) Degrau 600mm.
(2) acionamento duplo.
(3) Alimentação da rede 200 V e potência de motor acima de 7,5 kW
O cliente deverá fornecer a base de suporte intermediária, que poderá ser 
feita em concreto armado ou estrutura metálica na posição correta no 
caso de distância horizontal L acima de 15 m.
Requisitos de interfaces entre escadas rolantes e o edifício na Figura 1 ~ 
Figura 5 conforme as normas nacionais  (EN 115-1:2008+A1:2010). Em caso 
de dúvidas, favor entrar em contato com a ALFA.

Furo de levantamento (por terceiros)
Capacidade de carga Mín. 50 kN

Defletor vertical
(Por terceiros)

Decoração de teto
(Por terceiros)

Cerca de segurança
(Por terceiros) 

Furo de drenagem Ø150 
(Exterior) (Por terceiros)

Poço (Por terceiros)
(Manter à prova d’água e liso)

Abertura no piso inferior
(Por terceiros)

Base de suporte intermediária
(Por terceiros)

Abertura no piso superior
(Por terceiros)

Detalhe F

Detalhe E

Detalhe G
(Por terceiros)

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros) Acabamento nível 

do piso
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada 
da extremidade 
superior para alimentação 
de força e luz

Suportes 
(por terceiros) 
Manter nível real

Força de reação (kN)

Sem suporte intermediário Com um suporte intermediário

Nota:  1.L, L1, L2 em metros

Para balaustrada vertical fina

TIPO
PLUS
PLUS
PLUS

Ex
te

ri
or
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1.

2.

3.

4.

5.

NOTA:

Altitude acima do nível do mar
Altitude acima do nível do mar das escadas rolantes colocadas não deverá 
exceder 1000m. Em caso particular, favor entrar em contato com a ALFA.
Se uma das situações acima ocorrer, as dimensões com marcação * 
deverão ser estendidas em 500mm
(1) Degrau 600mm.
(2) acionamento duplo.
(3) Alimentação da rede 200 V e potência de motor acima de 7,5 kW
O cliente deverá fornecer a base de suporte intermediária, que poderá ser 
feita em concreto armado ou estrutura metálica na posição correta no 
caso de distância horizontal L acima de 15 m.
Requisitos de interfaces entre escadas rolantes e o edifício na Figura 1 ~ 
Figura 5 conforme as normas nacionais  (EN 115-1:2008+A1:2010). Em caso 
de dúvidas, favor entrar em contato com a ALFA.
V:Balaustrada inclinada
T:Balaustrada Vertical 

Detalhe C

Detalhe H

Detalhe B
(Por terceiros)

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros) Acabamento nível 

do piso
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada 
da extremidade 
superior para alimentação 
de força e luz

Suportes 
(por terceiros) 
Manter nível real

Abertura no piso inferior
(Por terceiros)

Abertura no piso superior
(Por terceiros)

Para balaustrada inclinada Para balaustrada vertical fina

Força de reação (kN)

TIPO

PLUS S

PLUS S

PLUS S

PLUS S
PLUS S

PLUS S

PLUS S

PLUS S

PLUS S

Raio 
superior

JJ
(Para balaustrada inclinada)

JJ
(Para balaustrada vertical)

Sem suporte intermediário

Nota:  1.L, L1, L2 em metros
2. L1 e L2 não excedem 15 m.

Com um suporte intermediário

Base de suporte intermediária
(Por terceiros)Poço (Por terceiros)

(Manter à prova 
d’água e liso)

Furo de drenagem 
para instalação exterior

(Por terceiros)

Capacidade de carga Mín.80 kN
Furo de levantamento  (por terceiros)

Proteção triangular
(por terceiros)

Decoração do teto
(por terceiros)

Cerca de segurança
(por terceiros)



1.

2.

3.

4.

NOTA:

Altitude acima do nível do mar
Altitude acima do nível do mar das esteiras rolantes colocadas não 
deverá exceder 1000m. Em caso particular, favor entrar em contato 
com a ALFA.
Se uma das situações acima ocorrer, as dimensões com marcação * 
deverão ser estendidas em 500 mm
(1) acionamento duplo.
(2) Alimentação da rede 200V e potência de motor acima de 7,5 kW
O cliente deverá fornecer a base de suporte intermediária, que 
poderá ser feita em concreto armado ou estrutura metálica na 
posição correta no caso de distância horizontal L acima de 10 m.
Requisitos de interfaces entre escadas rolantes e o edifício 
na Figura 1 ~ Figura 5 conforme as normas nacionais
(EN 115-1:2008+A1:2010). Em caso de dúvidas, favor entrar 
em contato com a ALFA.

Força de reação (kN)

PLUS T - 10

PLUS T - 11

PLUS T - 12

1.L, L1, L2 em metros
2. L1 e L2 não excedem 10m.
3. Aplicável em caso de suporte 
intermediário, ou senão, entre 
em contato conosco.

Nota:  

Detalhe G
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada da extremidade 
superior para alimentação de força e luz

Suportes 
(por terceiros) 
Manter nível real

Acabamento nível do piso
(Por terceiros)

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros)

Furo de levantamento  (por terceiros)
Capacidade de carga Mín.50 kN

Abertura no piso inferior
(Por terceiros)

Base de suporte intermediária
(Por terceiros)

Poço (Por terceiros)
(Manter à prova d’água e liso)

Decoração de teto
(por terceiros)

Cerca de segurança
(Por terceiros)

Defletor vertical
(Por terceiros)

Abertura no piso superior
(Por terceiros)

Detalhe E

Tipo

Detalhe F



Força de reação (kN)

TIPO

Furo de levantamento  (por terceiros) 
Capacidade de carga Mín.50 kN

Cerca de segurança
(Por terceiros)

Decoração de teto
(Por terceiros)

Abertura no piso inferior
(Por terceiros)

Furo de levantamento  (por terceiros)
Capacidade de carga Mín.50 kN

Detalhe G
(Por terceiros)

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros)

Acabamento nível do piso
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada 
da extremidade superior 
para alimentação de força 
e luz

Suportes (por terceiros) 
Manter nível real

Detalhe E
Detalhe F

Base de suporte intermediária
(Por terceiros)

Abertura no piso superior
(Por terceiros)

Poço (Por terceiros)
(Manter à prova d’água e liso)

Defletor vertical
(Por terceiros)

Nota:   1.L, L1, L2 em metros
2. L1 e L2 não excedem 10m.
3. Aplicável em caso de suporte 
intermediário, ou senão, entre em 
contato conosco.

NOTA:

Altitude acima do nível do mar
Altitude acima do nível do mar das esteiras rolantes colocadas não 
deverá exceder 1000m. Em caso particular, favor entrar em contato 
com a ALFA.
Se uma das situações acima ocorrer, as dimensões com marcação * 
deverão ser estendidas em 500mm
(1) acionamento duplo.
(2) Alimentação da rede 200V e potência de motor acima de 7,5 kW
O cliente deverá fornecer a base de suporte intermediária, que poderá 
ser feita em concreto armado ou estrutura metálica na posição 
correta no caso de distância horizontal L acima de 10 m.
Requisitos de interfaces entre escadas rolantes e o edifício na Figura 1 
~ Figura 5 conforme as normas nacionais (EN 115-1:2008+A1:2010). Em 
caso de dúvidas, favor entrar em contato com a ALFA.

1.

2.

3.

4.

PLUS F - 10

PLUS F - 11

PLUS F - 12



Estação de 
acionamento

Furo de drenagem
(Por terceiros)
para instalação exterior

Acabamento nível do piso
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada da extremidade 
superior para alimentação de força e luz
5x11mm2 | cabo | e 3x6mm2 | cabo |

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros)

Detalhe B
(Por terceiros)

Parafuso de montagem no local 
Efetuar furação Ø 23

Balaustrada inclinada Balaustrada Vertical

Força de reação (kN)

Detalhe C

Retorno
Estação

Largura máx. 10000

Furo de drenagem
(Por terceiros)
para instalação exterior

NOTA:

1. Marcação:
 Marcação*1: Os suportes precisam estar em nível real
 Marcação*2: Se existir poço, ele precisa ser à prova d’água e liso
 Marcação*3: Se a dimensão D for alterada, a dimensão marcada 
deverá ser ajustada
2. Conforme EN115, a entrada de ambas as plataformas deverá ter área 
suficiente para facilitar a vazão do tráfego.
3. Se uma das situações acima ocorrer, as dimensões com marcação * deverão 
ser estendidas em 500mm
 (1) acionamento duplo.
 (2)VVVF
 (3) Alimentação da rede 200 V e potência de motor acima de 7,5 kW

4. Todas as dimensões são acabadas e estão em mm.



Furo de levantamento (por terceiros)
Capacidade de carga Mín. 50 kN

Dispositivo 
de acesso

Defletor vertical
(Por terceiros)

Decoração de teto
(Por terceiros)

Dispositivo 
de acesso

Poço (Por terceiros)
(Manter à prova d’água e liso)

Abertura no piso inferior
(Por terceiros)

Base de suporte intermediária
(Por terceiros)

Abertura no piso superior
(Por terceiros)

Detalhe F

Detalhe E

Detalhe G
(Por terceiros)

Acabamento nível do piso
(Por terceiros)

Vãos preenchidos com silica gel
(Por terceiros)

Lado frontal na entrada da 
extremidade superior para 
alimentação de força e luz

Suportes (por terceiros) 
Manter nível real

Força de reação (kN)
Sem suporte intermediário

Nota: L, L1, L2 em metros

Com um suporte intermediário

TIPO
PLUS S

PLUS S

PLUS S

Cerca de segurança
(Por terceiros)

Furo de levantamento (por terceiros) 
 

 






