Cuidados com o elevador em períodos de chuva
É importante entender que o elevador contém componentes elétricos e eletrônicos que,
se entrarem em contato com água, podem ser danificados. Abaixo, indicamos as
principais orientações aos usuários, que podem evitar danos aos equipamentos e
imprevistos em períodos de chuva.

1

Evitar que a água da chuva escorra para o poço do elevador, a partir da
portaria ou da garagem do prédio.

2

Não utilizar o elevador com capas ou guarda-chuvas encharcados. Sempre
escorra a água destes objetos antes de entrar na cabina.

3

Não pressione a botoeira com as mãos molhadas. Seque-as antes.

4

Evite utilizar o elevador em caso de oscilações de energia, especialmente se o
condomínio não possui um gerador. Se possível, desligue a chave geral do
condomínio, a fim de evitar danos aos componentes eletrônicos.

5

Verifique se as janelas da casa de máquinas estão fechadas corretamente e se
não há nenhum vidro quebrado, já que a água das chuvas pode danificar
componentes.

6

Assegure-se de que não há infiltração. Ela poderá comprometer os
equipamentos.

7

Caso haja risco de inundação, o elevador deve ser paralisado em andar alto, o
que evitará que a água o atinja.

8

Chamar a assistência técnica quando entrar água no elevador e desligá-lo da
chave geral.

9

Secar as áreas inundadas, conforme orientação do técnico de manutenção.

10

Só ligar o elevador com o aval da equipe técnica. Em caso de danos nos
equipamentos, aja rápido. Acione imediatamente a ENGELTECH ELEVADORES
através dos telefones 0xx (83) 3222-3970 | 99699-3970.
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