
Elevadores para Edifícios Comerciais
Soluções inovadoras e eficientes para a 
mobilidade vertical.

We Elevate





Nós Elevamos... Escritórios

Os elevadores e as escadas rolantes 
da Schindler operam com a máxima 
eficiência durante os horários de 
tráfego intenso e reduzem o 
consumo de energia em períodos de 
menor demanda. Nossa tecnologia 
oferece desempenho sem 
desperdício, incluindo flexibilidade de 
projeto, dimensionamento da cabina 
e opções de controle.
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A segurança, o conforto e a mobilidade dos 
usuários são nosso compromisso

Gerenciamento do tráfego no edifício. Oferecer 
mobilidade eficiente e adequada em um edifício 
comercial é um desafio e, também, uma necessidade, 
principalmente em momentos de tráfego intenso como 
horários de chegada, saída ou almoço. A última 
geração do nosso sistema de controle de destino, o 
Schindler PORT, revoluciona a forma de otimizar fluxos 
de tráfego em edifícios comerciais de todos os tipos e 
portes, oferecendo serviço personalizado, além de um 
eficaz controle de acesso.

Visualização do tráfego. Nossa ferramenta 
TrafficVision simula os padrões de tráfego no edifício 
muito antes do início da construção. Identifica gargalos 
para que possamos resolvê-los, além de otimizar a 
capacidade de transporte e reduzir o tempo de espera.

Edifícios sustentáveis. O sistema de gerenciamento de 
tráfego e controle de destino Schindler PORT de alta 
eficiência coloca um dos elevadores em modo standby 
em períodos de tráfego reduzido e garante sua rápida 
reinicialização automaticamente. Nossos sistemas de 
acionamento regenerativo enviam energia de volta à 
rede sem distorção harmônica. Com isso, nossos sistemas 
podem contribuir significativamente para a obtenção da 
certificação de edifício sustentável. A Schindler registrou 
Declarações Ambientais de Produto (EPD) no International 
EPD® System para as principais linhas de produtos para 
elevadores. Essa é mais uma etapa importante da avaliação 
do desempenho ambiental dos produtos, destacando nossa 
busca contínua por soluções sustentáveis.

A opção ideal. Possibilidades de design predefinidas ou 
preparadas para sua personalização irão atender aos 
requisitos de todos os edifícios.

A solução certa. Elevadores de passageiros, especiais e 
de serviço para todas as finalidades.

Sistemas de controle de acesso de segurança. Para 
edifícios de escritórios com usuários em andares 
diferentes, inclui a interface adequada ou a opção para 
uso exclusivo de cartões/crachás para controle de acesso.

Controle de destino. O sistema Schindler PORT para 
o gerenciamento eficiente do tráfego reduz o tempo 
de viagem.

Tecnologia inovadora de acionamento. Desenvolvida 
para reduzir ainda mais o consumo de energia quando 
comparada às tecnologias de gerações anteriores.

Disponibilidade. Serviço 24 horas e sempre acessível 
em nossa ampla rede de atendimento.

Operação confiável. Serviços de manutenção 
específicos para atender a todas as necessidades. 

Modernização sem preocupações. Desde substituições 
completas, com adaptação mínima do edifício, até a 
modernização projetada passo a passo, garantimos a 
capacidade máxima de tráfego com o mínimo de 
incômodo durante o processo de modernização.

Nossos elevadores e escadas rolantes levam 
os passageiros até os seus escritórios com 
segurança e conforto, de modo silencioso e 
eficiente, diferenciais em uma instalação.

Elevadores NM 313 Acessibilidade para pessoas com deficiência

NBR 16858 - 1/2 Requisitos de segurança para a construção e instalação

Normas e conformidade
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“Grandes instalações 
requerem soluções de 
trânsito que evitem filas e 
garantam fluidez ao tráfego.”

“Em qualquer parte do mundo o 
controle de acesso e a personalização 
no uso dos elevadores é 
requerimento permanente.”



Produtos e Kit Corporativo 
Sob medida para a sua necessidade. 

Schindler 3000
Elevador de passageiros com flexibilidade excepcional para 
edifícios comerciais de até médio porte.

Schindler 7000
Elevador para edifícios de grande altura e tráfego intenso.

Capacidade 800 a 5000 kg a partir de 11 pessoas,  
single e double deck

Percurso Até 500 m

Paradas Até 150 paradas

Velocidade 4,0 a 10,0 m/s

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com casa de máquinas e acionado 
por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 8 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Capacidade 400 a 1350 kg - 5 a 18 pessoas

Velocidade / 
Percursos / Paradas

Conforme tabelas de aplicação

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com ou sem casa de máquinas e 
acionado por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 6 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Três linhas de design de interior, painéis em 
cores vibrantes e ampla variedade de acessórios 

Schindler 5000
Elevador de passageiros que atende a todas as  
demandas esperadas em instalações que exigem 
desempenho elevado e exclusividade de design.

Capacidade 630 a 2500 kg  - 8 a 33 pessoas

Percurso Até 210 m

Paradas Até 60 paradas

Velocidade 1,0 a 4,0 m/s

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com ou sem casa de máquinas e 
acionado por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 8 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Quatro linhas de design completas para 
complementar o interior do seu edifício ou 
para atender à personalização de seu projeto, 
incluindo cabinas panorâmicas com painéis e 
portas de vidro

Modernização Schindler

Quer otimizar a mobilidade em seu edifício?
Oferecemos soluções flexíveis e modernas para 
substituir seu atual elevador.
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus
– Schindler 7000 Plus
– Modernização passo a passo

Kit Corporativo
Seleção de interfaces e funcionalidades para 
melhor performance, mais segurança e 
agilidade no dia a dia do empreendimento.
As especificações agrupam os seguintes 
equipamentos e interfaces:

• Funcionamento por gerador a diesel (NS21): 
permite a operação dos elevadores através de 
gerador a diesel, a ser fornecido pela 
construtora do edifício, em caso de falta de 
energia elétrica.

• Pré-abertura de porta: abertura automática da 
porta da cabina com a aproximação do hall de 
destino, agilizando o tempo de viagem.

• CFTV (Circuito Fechado de Televisão): uma 
conexão entre a cabina e o sistema de 
gerenciamento predial do edifício permite a 
transferência de dados para transmissão de 
imagens obtidas por uma câmera a ser instalada na 
cabina. A câmera e os monitores correspondentes 
não estão inclusos no fornecimento.

• Cancelamento de chamadas falsas: o sistema 
identifica e anula automaticamente as 
chamadas falsas.

• Digital Voice: sinal acústico de voz digitalizada 
que identifica os próximos andares e a abertura 
e fechamento de portas.
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Schindler 5000

Schindler 5000

Schindler 7000

Schindler 3000
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We Elevate

Uma parceria profi ssional e de confi ança.
Serviços que atendem às suas necessidades.

Esta publicação é apenas para fi ns informativos gerais. Reservamo-nos o direito de alterar os serviços, o design e as 
especifi cações dos produtos a qualquer momento. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser 
interpretada como garantia ou condição, expressa ou implícita, em relação a qualquer serviço ou produto, suas 
especifi cações, sua adequação a qualquer fi nalidade específi ca, comercialização ou qualidade, nem ser interpretada 
como termo ou condição de qualquer serviço ou contrato de compra para os produtos ou os serviços contidos nesta 
publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.

Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor solução em mobilidade para 
suas instalações. Desde o projeto até o serviço de manutenção, os nossos profi ssionais 
estarão presentes durante o ciclo de vida do seu empreendimento.

Como parceiros, nós orientamos para que você obtenha:
- Soluções personalizadas em mobilidade ideais para as suas necessidades.
- Soluções inteligentes para os equipamentos, passageiros e para você.
- Equipe de técnicos especializados à disposição em mais de 150 Postos de Atendimento.

Entre em contato conosco:
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116 
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918 
www.atlas.schindler.com
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