
Botoeiras - Inox

Botoeiras - Vidro

Indicadores

Acessórios

Engenharia de Produtos e Componentes
EPCO

Engenharia de Produtos e Componenteswww.epco.eng.br



www.epco.eng.br

  INOX1 PÉROLA

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Botoeira de Cabina e
Pavimento Reta

Todos os modelos de botoeiras, podem ser 
montadas com nossos indicadores ou outros 
indicadores, de acordo com a especificação do 
cliente. 

Botão 30mm Botão 40mm

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão 
iluminado com braile incorporado, nas cores 
azul ou , opção de IPD, chave e vermelho
interruptor para serviços opcionais, pré fiação 
para instalação, compatível com todos os 
quadros de comando.



  INOX JADE1

Botoeira de Cabina e
Pavimento Reta Curvada
Feita em Aço Inox Escovado 304, botão 
iluminado com braile incorporado, nas cores 
azul ou , opção de IPD, chave e vermelho
interruptor para serviços opcionais, pré fiação 
para instalação, compatível com todos os 
quadros de comando.

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.
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Botoeira de Cabina e
Pavimento Totem

CAPACIDADE LICENCIADA
8 PESSOAS ou 600Kg

CAPACIDADE LICENCIADA
8 PESSOAS ou 600Kg

Facilidade na instalação, evita serviço de 
quebra e alvenaria.  

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão 
iluminado com braile incorporado, nas cores 
azul ou , opção de IPD, chave e vermelho
interruptor para serviços opcionais, pré fiação 
para instalação, compatível com todos os 
quadros de comando.

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm

Todos os modelos de 
botoeiras, podem ser 
montadas com nossos 
indicadores ou outros 
indicadores, de acordo 
com a especificação do 
cliente. 

  INOX SAFIRA1
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Botoeira de Cabina e
Pavimento Totem
Feita em Aço Inox Escovado 304, botão 
iluminado com braile incorporado, nas cores 
azul ou , opção de IPD, chave e vermelho
interruptor para serviços opcionais, pré fiação 
para instalação, compatível com todos os 
quadros de comando.
Facilidade na instalação, evita serviço de 
quebra e alvenaria.  

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm

Todos os modelos de 
botoeiras, podem ser 
montadas com nossos 
indicadores ou outros 
indicadores, de acordo 
com a especificação do 
cliente. 
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AMETISTA |  INOX1
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Botoeira de Cabina e
Pavimento Totem
Feita em Aço Inox Escovado 304, nas cores 
azul ou , botão iluminado com braile dourado
incorporado, nas cores  ou , azul vermelho
opção de IPD, chave e interruptor para 
serviços opcionais, pré fiação para instalação, 
compatível com todos os quadros de 
comando.
Facilidade na instalação, evita serviço de 
quebra e alvenaria.  

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm

  INOX AMETISTA ||1
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Botoeira de Cabina e
Pavimento Reta Vidro

Consulte opções de cores dos vidros.

Feita em Vidro Temperado, botão iluminado com  braile 
incorporado, nas cores  ou , opção de IPD, azul vermelho
chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação 
para instalação, compatível com todos os quadros de 
comando.

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Cabina 1000 x 200mm
Pavimento 260x90mm

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas 
com nossos indicadores ou outros indicadores, de 
acordo com a especificação do cliente. 
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VIDRO2 BOTOEIRA DIAMANTE |



Botoeira de Cabina e
Pavimento Reta Vidro

Consulte opções de cores dos vidros.

Feita em Vidro Temperado, botão 
iluminado com  braile incorporado, 
nas cores  ou , opção azul vermelho
de IPD, chave e interruptor para 
serviços opcionais, pré fiação para 
instalação, compatível com todos os 
quadros de comando.

Medida Padrão

As medidas podem sofrer alterações, 
conforme projeto do cliente.

Cabina 1000 x 200mm
Pavimento 260x90mm

Todos os modelos de botoeiras, podem ser 
montadas com nossos indicadores ou outros 
indicadores, de acordo com a especificação 
do cliente. 
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VIDRO2 BOTOEIRA DIAMANTE ||



TOPÁZIO 7" MAX

12
8 Passageiros ou 600 Kg

Indicador TFT 7"

Dimensão 154x86mm (7")
Tela 100% Customizada 
(Fotos, número de andares, seta de 
direção, capacidade de carga, alertas, 
nome do condomínio) 

12
8 Passageiros 
600 Kg

Indicador TFT 7"S

Tela 100% Customizada 
Dimensão 154x86mm (7")

(Fotos, número de andares, seta de 
direção, capacidade de carga, alertas, 
nome do condomínio)
Sintetizador de voz integrado, com 
mais de um idioma por andar

Sintetizador de Voz Integrado
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TOPÁZIO ECO3 INDICADOR



LCD para Pavimento

Moldura para LCD

Dimensão 51x55mm (3,1")
Marcação de andar e seta de direção

Opção com Moldura Plástica
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3 INDICADOR AGATA - C



LCD para Cabina
Dimensão 117x67mm (5")

Marcação de andar e seta de 
direção

Alarme sonoro

Atende até 32 andares

Moldura para LCD
Opção com Moldura Plástica
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3 INDICADOR AMBAR



Display Batente 

Display de sobrepor feito em aço inox 
escovado com LCD de 5" (linha Ambar)

Display Batente 

Display reto feito em vidro temperado, com 
LCD de 5" (linha Ambar)
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QUARTZO4 ACESSÓRIOS



Luz de Emergência
Dimensão 117x67mm (5")

Máximo 100mW
Iluminação na cor Branca 

Impressão customizada

Moldura para Luz
Emergência
Opção com Moldura Plástica
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TURMALINA4 ACESSÓRIOS

Atendimento Técnico
Sorocaba

(15) 3026-0052

CAPACIDADE LICENCIADA
8 PESSOAS ou 600Kg

Atendimento Técnico
Sorocaba

(15) 3026-0052

CAPACIDADE LICENCIADA
8 PESSOAS ou 600Kg



Botão de 30mm
Cores  e Azul Vermelho
Braile incorporado

Botão de 30mm
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ACESSÓRIOS4 BOTÃO RUBI 30MM



Placas Táteis para Acessibilidade,
personalizada com o logo do cliente

Placa aplicada com dupla face, 
para facilitar a instalação.
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ACESSIBILIDADE4 ACESSÓRIOS



Placas Táteis para Acessibilidade
Aplicadas no batente do Hall de Entrada

Piso Tátil de entrada da cabina
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ACESSÓRIOS4 ACESSIBILIDADE
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