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El parc català d’ascensors 
és molt gran, perquè consta 
de més de 180.000 unitats, 
segons unes dades del Gre-
mi Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya (GEDAC). A 
més, la major part funcio-
nen amb uns mecanismes 
obsolets, com la tracció elèc-
trica d’una o dues velocitats 
i màquina amb reductor o, 
sobretot, la hidràulica.

Aquests dos mecanismes 
antics resulten molt menys 
eficients, des del punt de 
vista energètic, i menys 
confortables per als passat-
gers que no pas els que uti-
litzen els ascensors d’última 
generació.

MECANISME OBSOLET:
HIDRÀULIC O ELÈCTRIC
Als ascensors hidràulics la 
cabina es mou impulsada 
directament o indirecta-
ment per un èmbol o pistó 
que ascendeix per pressió 
d’oli. Aquest model, com 
que no té contrapès, consu-
meix una quantitat elevada 
d’energia en pujar, mentre 
que no en consumeix pràc-
ticament gens en baixar. Tot 
i això, l’absència de consum 

Els ascensors d’última generació ofereixen importants avantatges en confort, segure-
tat i eficiència energètica respecte als de tracció elèctrica i als hidràulics. Per gaudir 
d’aquests beneficis n’hi ha prou, en molts casos, de substituir alguns elements antics 
pels de tecnologia més avançada.  
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Modernització  
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d’última generació

Màquina 
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en la baixada no compensa, 
ni de bon tros, el gran con-
sum de pujada.

Els ascensors elèctrics 
de tracció són compostos 
d’una màquina situada, 
normalment, en teginats a 
les cobertes dels edificis o  
a la part alta del forat i 
d’uns cables que uneixen, 
per una banda, la cabina i, 
per l’altra, un contrapès, de 
manera que quan la cabina 
puja, el contrapès baixa i vi-
ceversa. Les màquines que  
trobem més freqüentment 
als ascensors existents te-
nen reductor, necessari pel 
gran diàmetre que han de 
tenir les politges per acon-

seguir l’adherència amb els 
cables d’acer que suspenen 
l’ascensor i, amb igualtat 
de potència, per canviar 
l’alta velocitat i baix par en 
l’eix ràpid, per la velocitat 
més baixa i el par més gran  
requerits en l’eix de sortida. 
Això suposa friccions i pèr-
dues innecessàries d’energia.

Així mateix, tant els as-
censors hidràulics com els 
elèctrics de tracció d’una o 
dues velocitats ofereixen un 
confort de viatge molt po-
bre, perquè les arrencades i 
parades es fan d’una mane-
ra brusca. L’anivellació de la 
cabina amb el pis tampoc no 
és precisa en aquests casos, 
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atès que queda un esglaó 
incòmode i perillós per acce-
dir a l’ascensor o sortir-ne.

ASCENSORS D’ÚLTIMA
GENERACIÓ. AVANTATGES
Els ascensors d’última ge-
neració, en canvi, van amb 
motors alimentats per una 
freqüència i una tensió va-
riables, cosa que els permet 
arrencades i frenades pro-
gressives i suaus, sobretot 
quan van equipats amb una 
tecnologia de llaç tancat. 
D’aquesta manera també 
s’aconsegueix que l’anive-
llació entre la cabina i el pis 
sigui pràcticament perfecta 
(+/3 mm).

A més, als ascensors d’úl-
tima generació s’han substi-
tuït els tradicionals cables de 
tracció de fils trenats d’acer 
per cintes planes de fils 
d’acer d’alta resistència reco-
berts per poliuretà. Aquestes 
cintes són molt més flexibles 
que no pas els antics cables, 
cosa que ha permès reduir 
molt les dimensions de les 
politges de tracció, que han 
passat de 600 mm a tan sols 
80 mm de diàmetre. S’elimi-
na, per tant, la necessitat 
de reductor, la qual cosa ha 
suposat la desaparició dels 
engranatges, responsables 
principals de les pèrdues 
energètiques.

El motor requereix po-
tència i, per tant, consu-
meix menys que un de tra-
dicional, i aconsegueix un 
estalvi que pot arribar al 
50% respecte a un d’elèctric 
amb engranatges i al 70% 
respecte a un d’hidràulic.

Les cintes no requerei-
xen ser greixades, i gràcies 
al seu recobriment de po-
liuretà, eviten el contacte 

d’un metall amb un altre, la 
qual cosa implica un funcio-
nament extraordinàriament  
silenciós i absència de genera-
ció de residus contaminants.

Però, a més, aquests as-
censors d’última genera-
ció són capaços de generar 
energia aprofitable quan 
la cabina baixa carregada 
o puja buida. El contrapès 
d’un ascensor elèctric de 
tracció es calcula i dimensi-
ona d’acord amb el pes de la 
cabina en buit més el 50% de 
la càrrega nominal de l’as-
censor. D’aquesta manera, 
quan la cabina baixa carre-
gada amb més de la meitat 
de la seva càrrega nominal, 
aquesta pesa més que no pas 
el contrapès i baixa per efecte 
de la gravetat. En canvi, quan 
la cabina puja buida o amb 
una càrrega inferior a la 
càrrega nominal de l’ascen-
sor, el contrapès pesa més 
i baixa per efecte de la gra-
vetat al mateix temps que la 
cabina puja. En aquests dos 
supòsits el motor, en lloc de 
consumir energia, en ge-
nera. Fins a l’aparició en el 
mercat dels ascensors d’últi-
ma generació, aquesta ener-
gia es perdia en forma de 
calor a través d’unes resis-
tències situades en el forat. 
No obstant això, actualment 
els ascensors d’última gene-
ració estan dotats d’un drive 
regeneratiu que neteja 
l’energia gene-
rada i permet 
que sigui 
aprofitada 
per altres 
e q u i p a -
m e n t s 
elèctrics 
de l’edifi-
ci. També 

pot ser usada per recarre-
gar els acumuladors d’ener-
gia de l’ascensor mateix, en 
cas de tractar-se d’un model 
equipat amb acumuladors.

CONNEXIÓ A LA XARXA
MONOFÀSICA DE L’EDIFICI
En aquest últim cas, parlem 
d’un pas més en el desen-
volupament dels ascensors 
d’última generació. A més 
dels avantatges i de les ca-
racterístiques descrits an-
teriorment, avui és possible 
que no sigui necessària una 
instal·lació elèctrica trifàsica 
específica per a l’ascensor: 
només cal connectar-lo a la 
xarxa monofàsica de l’edifi-
ci, perquè aquests ascensors 
només requereixen 500 W 
de potència, menys que la 
majoria d’electrodomèstics. 
Van equipats amb acumu-
ladors d’energia la càrrega 
dels quals no necessita més 
de 220 V. En les arrancades 
i durant el viatge l’ascen-
sor obté l’energia d’aquests 
acumuladors. En cas de tall 
d’electricitat, poden continu-
ar funcionant amb normali-
tat, atès que són capaços de 
fer més de 100 viatges sense 
alimentació elèctrica de la 
xarxa, la qual cosa és molt 
important quan els usuaris 
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són discapacitats o tenen 
problemes de mobilitat.

Per gaudir de tots 
aquests avantatges de con-
fort, seguretat i estalvi, en 
alguns casos no cal subs-
tituir completament un as-
censor obsolet, sempre que 
sigui un ascensor elèctric 
de tracció. N’hi ha prou de 
canviar els elements clau 
tot conservant la cabina, 
el xassís, el contrapès, les 
guies i les portes de pis.

Els elements que cal 
substituir per obtenir els 
avantatges d’un ascensor 
d’última generació inclo-
uen la màquina, els cables 
per cintes i el quadre de 
maniobra per un quadre  
de microprocessadors. A 
més, s’hi han d’incloure 
un drive regenerador per 
aprofitar l’energia genera-
da per l’ascensor i un dis-
positiu denominat Pulse, 
que controla l’estat de les 
cintes de tracció 24 hores 
el dia i els set dies de la set-
mana, amb la qual cosa la 
seguretat i la fiabilitat de 
la instal·lació augmenten.

Opcionalment, s’hi pot 
instal·lar el sistema d’acu-
muladors descrit més 
amunt, que pot suposar 
un estalvi important en la 
factura elèctrica per als 
propietaris no solament 
pel consum més baix, sinó 
també perquè, com que 
només necessita 500 W en 
monofàsica, l’import que 
es paga mensualment per  
potència contractada, de-
nominat terme de potència, 
disminueix notablement. 
La potència contractada 
específicament per a l’as-
censor pot passar, segons 
els casos, de 7 kW a zero, 

perquè n’hi pot haver prou 
amb la potència contractada 
per a la il·luminació de l’es-
cala i per a altres serveis.

D’aquesta manera és pos-
sible gaudir de tots els avan-
tatges d’un ascensor d’úl-
tima generació, molt més 
eficient, confortable i segur 
sense la necessitat d’obres 
auxiliars.

De totes maneres, en 
la rehabilitació d’un edifi-
ci sempre es pot recórrer a 
la substitució completa de 
l’ascensor. S’hi poden afe-

gir més avantatges impor-
tants, com l’augment de la 
capacitat de la cabina, sen-
se variar les dimensions 
del forat existent gràcies a 
la variabilitat de les seves 
dimensions, que els ascen-
sors d’última generació po-
den adoptar. Això, unit a 
una configuració particular 
dels elements que formen 
l’ascensor, permet que en 
un forat on hi havia instal-
lat un ascensor de quatre 
persones ara se n’hi pugui 
instal·lar un de sis. n
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Elements 
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d’última 
generació.

Quan la 
cabina puja 
buida o baixa 
carregada, 
el motor de 
l’ascensor 
genera energia.

Drive regeneratiu

Cintes planes

Sistema Pulse

Màquina sense 
engranatges




