REQUISITOS PARA MELHORIA DA
SEGURANÇA DOS ELEVADORES
EXISTENTES
A ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) publicou a NBR
15597, válida a partir de 18.09.2008. o objetivo é estabelecer regras
para melhoria de segurança dos elevadores instalados antes da
regulamentação. Com isso, os níveis de segurança podem se adequar
aos requisitos atuais.
No brasil, existem mais de 300 mil elevadores. Desses, mais de 80%
foram construídos e instalados com base nas ABNT NB 30 e ABNT
NBR 7192, hoje canceladas e substituídas pela ABNT NBR NM 207.
Novas tecnologias elevam cada vez mais o nível de segurança dos
elevadores. A norma NBR 15597 pretende definir regras para evitar
acidentes, protegendo usuários e funcionários que prestam
manutenção das máquinas e atendimento de emergência.
Com o aumento da expectativa de vida, cresce o número de pessoas
com dificuldades de locomoção. os elevadores, portanto, são peças
essenciais para garantir a acessibilidade do público com necessidades
especiais. Fornecer um meio de transporte vertical é importante para
que pessoas com mobilidade reduzida possam se locomover sem o
auxílio de terceiros.
Apesar de os elevadores terem maior durabilidade, se comparados
com a maioria dos sistemas de transporte e equipamento predial, o
condomínio não pode estar defasado quanto às novidades
tecnológicas. Com o projeto, desempenho e segurança do elevador
atualizados de acordo com as normas técnicas, o funcionamento da
máquina terá ainda mais qualidade. Se os elevadores não estiverem
modernizados na área de segurança, a tendência é haver um aumento
do número de danos físicos, principalmente em prédios de fácil acesso
do público em geral.
O SECIESP - sindicato das empresas de elevadores do estado de
são Paulo - apóia e orienta a todos os síndicos, administradores,
usuários de elevadores, seus associados e colaboradores, empresas
ligadas à manutenção, conservação e assistência técnica em
elevadores, que avaliem as condições dos atuais equipamentos
instalados. Além disso, é importante que esses profissionais, em
conjunto com os responsáveis pelas edificações, sempre estejam em
busca de implantar novas técnicas ou atualizar dispositivos
inadequados. Desta forma, o elevador se torna cada vez mais um meio
de transporte seguro.
vale ressaltar aos senhores síndicos, administradores e moradores
que o SECIESP estará disponível para esclarecer dúvidas
relacionadas a elevadores e, até mesmo, indicar empresas
especializadas para fornecer laudos técnicos.
Entre em contato pelo e-mail: seciesp@seciesp.com.br
ma informações no site
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