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Un nou concepte en:

espai

prestacions

seguretat

confort

disseny

adaptabilitat

innovació

DOMOS
Presentem el nou DOMOS d’Ascensors Sales, l’ascensor de velocitat reduïda que s’adapta a l’espai.

Una opció pràctica i fiable per a superar barreres arquitectòniques aprofitant al màxim l’espai i així millorar

la qualitat de vida de les persones. Domos es mou a una velocitat de fins a 0,15 m/s i s’adapta a espais, ja

siguin públics o privats, on els elevadors convencionals no poden fer-ho.

Domos està especialment dissenyat per a ser utilitzat en habitatges unifamiliars i a part de moltes altres

prestacions inclou totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la tranquil·litat i el confort dels

passatgers.

El seu funcionament és suau i silenciós, per la qual cosa es pot utilitzar en habitatges sense produir

molèsties als veïns, i gràcies al seu baix consum, és una solució econòmica i ecològica ideal per a tot tipus

de problemes de mobilitat.



La solució ideal per a interiors i exteriors

Per a habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis públics i comunitats.

Domos encaixa en qualsevol ubicació, ja que optimitza al màxim tant l'habitacle com el forat de

l'ascensor per aprofitar l'espai disponible completament.

Domos no necessita contrapès, guia o allotjament del pistó hidràulic, per la qual cosa no requereix més

espai que el que ocupa la caixa de l'ascensor.

Això converteix Domos en la solució ideal per a habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis

públics i comunitats de fins a 15 metres de recorregut.
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Comoditat i seguretat al màxim nivell

Sistema homologat de seguretat anticaiguda i sistema d’autorescat d’emergència.

La tecnologia aplicada a Domos encaixa amb les teves necessitats, ja que proporciona el màxim

confort al llarg de tot el recorregut i en cadascuna de les parades, gràcies al seu avançat sistema de control

de la velocitat.

A més, Domos ofereix una total seguretat a través del seu sistema homologat de seguretat anticaiguda

i d'un sistema opcional d'autorescat d'emergència, que permet l'evacuació en tot moment.
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Fàcil d’instal·lar i mínim manteniment

Aprofitament del 100% de l’espai i sense necessitat de fossat.

Domos encaixa en qualsevol pressupost gràcies a les seves característiques, la seva fàcil instal·lació i

el mínim manteniment.

El procés de muntatge i instal·lació és molt senzill, perquè Domos no necessita cambra de màquines, ni

amb prou feines treball de paleta.

El tipus d'alimentació, l'absència de fossat, l'elevada adaptabilitat a qualsevol espai i les diferents

opcions de personalització fan de Domos un ascensor accessible per a tothom.
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Gran innovació i de fàcil funcionament

Equip sostenible que ofereix un alt rendiment i un baix consum.

El consum energètic de Domos és el més baix del mercat, essent molt similar al d'un electrodomèstic.

Alimentació 220 V 50 Hz.

Consum De 1,4 KW A 2,2 KW

(Depenent de les dimensions de cabina).

Velocitat 9m / min - 15 cm / seg.

Dimensions Mínim 75x75 cm fins a 120x140 cm.

Carrega Max 200 kg a 350 kg.

Seguretat Alarma d’emergència

Telèfon interior.

Porta interior.

Barreres fotoelèctriques.

Paracaigudes automàtic.

Baixada automàtica en cas de tall elèctric.

Llum d’emergència.

Conformitat       2006/42 / CE normativa de màquines.

- 8 -



- 9 -

Baix consum elèctric.

Possibilitat il·limitada de personalització.

Aprofitament de l’espai al 100%.

Seguretat màxima.

Fàcil instal·lació.

Dimensions a mida de la cabina.

Manteniment econòmic.

Possibilitat de posar portes a les quatre cares.

Avantatges respecte als ascensors

Característiques principals de Domos.

Encaix i adaptació a l’espai

L’espai reduït no és cap problema per a Domos.



Possibilitats de personalització

Acabats, colors, portes, terres, llums.

Colors paret

Blanc A1SA         Crema A2V            Gris F23            Granit PS17       Fusta DL68         Inox setinat

Potes interiors Portes exteriors

Porta BUS Cega                                    Espitllera                           Gran Espitllera                        Panoràmica 

Porta batent vidre

Llums sostre

Led rodó 18w Led quadrat 20w 4 led rodons 32w

Baranes

Barana recta                                                           Barana corba
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Colors terra

Fusta gris 0025                                Fusta Clara 0528                                 Pedra 0525

Blau 1036                                         Verd 1037                                         Gris 1040

Vidre 3x3 transparent

Vidre 3x3 mate
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Opcions d’embarcament

Dimensions i model d’estructura.

Estructura Autoportant Estructura Guiada   

Embarcament simple Embarcament 180º Embarcament 90º

Embarcament 270º Embarcament 360º 

DESCRIPCIÓ GUIADA AUTOPORTANT

A Ample buc

F Fons buc

AC Ample cabina   = A -11 cm A -14 cm

FC Fons cabina = F -10 cm F -13 cm

PL Pas lliure         = A -20 cm A -23 cm

Quadre per calcular l'ample i el fons de cabina i el pas lliure

disponible segons les mesures del buc i el tipus d'estructura.

AC = A-14 AC = A-11

PL = A-23 PL = A-20
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www.ascensorssales.com

info@ascensorssales.com
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Saragossa
Pol. Malpica II,  C/E Parc. 32-39 - PTO.54   
50016 - SARAGOSSA    
Tel.: 976 57 19 10 Fax: 976 57 40 70

Osca
C/ Tenerías, 1 - Baixos
22001 - OSCA
Tel.: 974 35 35 90

Barbastre
C/ Tamarite de Litera, 5 - Baixos  
22300 - BARBASTRE 
Tel. /Fax: 974 31 46 19

Barcelona
C/ Terra Baixa, 19-21   
08901 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel.: 932 60 21 97  Fax: 932 60 21 98

Igualada
Pol. Ind. Les Comes  C/ França, 34-B   
08700 - IGUALADA
Tel./Fax: 938 05 53 01

Manresa
C/ Doctor Zamenhof, 30
08243 - MANRESA
Tel./Fax: 938 76 25 76

Lleida
C/ Alfred Perenya, 67
25004 - LLEIDA
Tel.: 973 72 77 56 Fax: 973 72 73 37

Reus
C/ O’Donnell, 29 - Baixos
43205 - REUS
Tel.: 977 89 41 79


