
Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

KENTΡΙΚΑ: 
Μακρυγιάννη 49, Ν. Χαλκηδόνα 14343, Αθήνα

YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
Μαιάνδρου 60, Ν. Ιωνία 14233, Αθήνα

Tηλ.: 210 2711300, 210 2779568  I  Fax: 210 2710497

www.stage.gr  |  email:info@stage.gr

Sta.Ge HELLAS S.A.
CONTROL SYSTEMS FOR LIFTS

HEAD OFFICES: 
49, Makrigianni Str., Ν. Chalkidona 14343, Athens, Greece

ΒRANCH OFFICE: 
60, Meandrou Str., Ν. Ιonia 14233, Athens, Greece

Tel.: (+30) 210 2711300, (+30) 210 2779568  I  Fax: (+30) 210 2710497

www.stage.gr  |  email:info@stage.gr

Sta.Ge HELLAS Design
CE Certification
2 years Warranty

   
   C

OMMITMENT 

         TO QUALITY

EL.CO 2 V.V.V.F.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ELECTRIC



EL.CO 2 V.V.V.F.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ELECTRIC

➤   Manufactured with branded and certified raw materials
➤   EMC tested and verified
➤   Compatible with European Standards for Lifts EN 81-1/2, EC 95/16, 

EN 81/70, EN 81/28, EN 81/72, EN 12015, EN 12016, EN 50178, 
PUBEL

➤   Certified with CE
➤   User friendly manual for installation, wiring and tuning
➤   2 years warranty 

EUROPEAN STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION 

TECHNICAL FEATURES

O πίνακας ανελκυστήρων EL.CO 2 για μηχανικούς ανελκυστήρες παρου-
σιάστηκε στην ελληνική αγορά το 1996. Με πρωτοποριακά για την εποχή 
του χαρακτηριστικά, κατάφερε να ενταχθεί δυναμικά στον τομέα των αυ-
τοματισμών των ανελκυστήρων και να αποκτήσει διαχρονικούς υποστη-
ρικτές. Δεκατρία χρόνια μετά η αναβαθμισμένη έκδοσή του, συνεχίζει να 
κυκλοφορεί με επιτυχία και να αποτελεί ένα από τα προϊόντα σταθμούς 
για την εξέλιξη της Sta.Ge HELLAS.

EL.CO 2B was presented in the Greek market in 1996. With pioneer-
ing features, managed to join actively in the automation of elevators 
and gain enduring supporters. Fourteen years later, the upgraded 
version continues to operate successfully and is one of the milestone 
products for the development of Sta.Ge HELLAS.

➤  Up to 8 stops for automatic operation with one button
➤  Up to 8 stops for SIMPLEX operation (EL.CO 1)
➤  Up to 16 stops for automatic operations with one button
➤  Manual and automatic doors (all types)
➤  Mechanical one or two speed
➤  Indications of failures by display
➤  Switch selection of parking floor
➤  Switch selection for “strike off” calls or not by stop
➤  Special input for internal doors
➤  Safety system for releveling with open door
➤  Timer releveling
➤  Timer for protection of magnetic electrocam
➤  Start Timer
➤  Cabin Light Timer
➤  Output for Gong
➤  Overload control system
➤  Output for overload indication
➤  Motor temperature control
➤  Easy Service
➤   Automatic rescue operation with UPS (optional)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
➤  Μέχρι 8 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί
➤  Μέχρι 8 στάσεις simplex (EL.CO 1)
➤  Μέχρι 16 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί (EL.CO 1)
➤  Με απλές ή αυτόματες πόρτες (όλων των τύπων)
➤  Ένδειξη βλαβών στο display
➤  Επιλογή parking σε όροφο που θέλουμε
➤  Επιλογή να σβήνει ή όχι τις κλήσεις με το stop
➤  Ειδική είσοδος για εσωτερικά πορτάκια
➤  Ειδικό σύστημα διόρθωσης ασφάλειας με ανοιχτή πόρτα
➤  Χρονικό διόρθωσης
➤  Χρονικό προστασίας μαγνήτη
➤   Χρονικό εκκίνησης (αφότου κλείσει η πόρτα, έχει χρονικό για να τραβήξει 

ο μαγνήτης)
➤  Χρονικό φωτισμού
➤  Έξοδος για μελωδικό κουδούνι στάσεως (γκλιν-γκλον)
➤  Σύστημα υπερφόρτωση (βαλβίδα υψηλής)
➤  Έξοδος για ενδεικτικό υπερφόρτωσης
➤   Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα (θερμίστορ) από τον microcontroller
➤   Τα εκλήθη ανάβουν με γέφυρα (καλώδιο) από την επιστροφή κλήσεως 

κάθε ορόφου
➤  Εύκολη αντικατάσταση πλακέτας (αν χρειαστεί)
➤   Λειτουργία αυτόματου απεγκλωβισμού με UPS (προαιρετικά)
➤   Κάθε είσοδος και έξοδος έχει LED για καλύτερο έλεγχο λειτουργίας του 

microcontroller

➤   Κατασκευάζεται με αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες
➤   Διαθέτει CE και πιστοποιητικά δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότη-

τας (EMC Tests)
➤   Συμμορφώνεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους 

ανελκυστήρες (ΕΝ 81-1/2 και 95/16) και την Τροπολογία Α3
➤   Συνοδεύεται από αναλυτικό βιβλίο εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης 

του πίνακα
➤   Δύο (2) χρόνια εγγύηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


