
Soluções Atlas Schindler.
Muito mais proteção e segurança para todos.
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Elevadores, escadas e esteiras rolantes são equipamentos essenciais para 
mobilidade das pessoas, mesmo em tempos de pandemia. 

A limpeza frequente e eficaz desses equipamentos é fundamental para 
reduzir e até mesmo eliminar o risco de proliferação de vírus e bactérias 
que podem ser transmitidos através do contato das mãos ou até mesmo 
pelo ar. Em locais com alto fluxo de pessoas, ou ambientes fechados, 
essa proliferação pode ser ainda mais rápida.

Como a segurança das pessoas é nossa prioridade máxima, criamos 
soluções que reduzem a disseminação de microrganismos e aumentam a 
proteção, segurança e tranquilidade nos condomínios. 

Conheça a seguir a algumas dessas soluções.

Segurança em primeiro lugar. 
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Adesivo a ser aplicado no hall de 
entrada dos elevadores e nas entradas 
de escadas e esteiras rolantes:

Adesivos dos espaços que devem ou 
não ser utilizados pelos passageiros, 
aplicados no chão do elevador:

Adesivos dos espaços que devem ou não 
ser utilizados pelos passageiros, aplicados 
nos degraus das escadas rolantes: 

A recomendação é ter um espaçamento 
mínimo de 1 metro entre cada passageiro. 

A recomendação é ter um espaçamento 
mínimo de 3 degraus entre cada passageiro. 

Todos contra 
a COVID-19

Distanciamento social
Adesivos para 
elevadores e  
escadas rolantes.

Adesivos para ajudar na orientação de 
passageiros a manterem o distanciamento 
social e, assim, reduzir a probabilidade de 
contato minimizando a transmissão  
da doenças. 

Além de padronizar medidas de distanciamento 
social, esses adesivos auxiliam os 
empreendimentos comerciais a adequar seus 
elevadores, escadas e esteiras rolantes em 
períodos onde a ação se faz necessária.
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Distanciamento social
Alteração da estratégia de 
gerenciamento de tráfego.

Oferecemos como opção para os clientes que 
possuem nossas soluções de gerenciamento de 
tráfego* um estudo detalhado para alteração da 
estratégia de movimentação de passageiros. 

PORT 
Technology

• Restrição de paradas em andares adjacentes.

• Redução da capacidade da cabina visando 
transportar uma quantidade inferior a  
capacidade máxima.

• Elevador dedicado e seleção prioritária e 
individual a membros do grupo de risco.

• Redução do número de andares atendidos.

Essa nova estratégia de gerenciamento 
de tráfego pode ser baseada em:

6 passageiros
1 parada

6 passageiros
1 parada

6 passageiros
2 paradas

6 passageiros
2 paradas

Saguão

1º andar

2º andar

3º andar

4º andar

5º andar
PARADA PARADA

PARADA

PARADA

PARADAPARADA

1992

2000

2009

 Miconic 10 Schindler ID * disponível para as tecnologias Miconic 10, Schindler ID 
   e PORT Technology
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Desinfecção de 
alta eficiência

Antes Depois

Dispositivo Ultra UV Dispositivo Ultra UV PRO

A luz ultravioleta é invisível. 
A luz vermelha na imagem 
desta publicação indica  
que o dispositivo 
está em operação.

Descontaminação de ambientes
Dispositivo ultravioleta para limpeza e 
higienização do corrimão. 

O Dispositivo Ultra UV para corrimão  
Atlas Schindler irradia luz ultravioleta com 
ação germicida e esterilizadora a uma curta 
distância do corrimão.

Essa solução de limpeza e higienização 
age diretamente no material genético 
de bactérias e vírus que se encontram na 
superfície do corrimão, oferecendo uma 
desinfecção segura, rápida e mais agradável 
ao usuário sem vestígios dos convencionais 
produtos de limpeza.

• Graças ao processo de desinfecção através 
de tecnologia LED com raios UV-C de ação 
germicida, o corrimão é desinfectado de 
maneira eficiente e ecologicamente amigável.

• Pode ser instalado tanto em equipamentos 
novos como em escadas e esteiras rolantes 
já em funcionamento.

• Rápida instalação – 4 horas.

• Mesma tecnologia utilizada nos hospitais 
para desinfetar os quartos dos pacientes 
após sua saída.

Benefícios
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Descontaminação de ambientes
Renovador de Ar de Alta Vazão 
para elevadores. 

Solução ideal para otimizar a circulação de ar, 
reduzindo a disseminação de microrganismos no 
interior do elevador e aumentando a segurança 
dos passageiros.

Em questão de segundos o ar é renovado, o que 
diminui a quantidade de vírus e bactérias em 
suspensão dentro do equipamento.

Pode ser instalado em elevadores com ou sem 
subteto e o fluxo de ar é direcionado para o 
ambiente de forma direta ou indireta (laterais) 
através de difusores*.

* Sujeito à análise do equipamento para estudo de 
viabilidade técnica.

Elevador com 1 módulo do Renovador  
de Ar de Alta Vazão

Capacidade de passageiros 
(máxima)

Tempo médio de renovação de ar 
na cabina (em segundos)

8 26

12 42

16 50

 Kit Renovador de Ar de Alta Vazão
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Descontaminação de ambientes
Capas de Proteção para Botoeira. 

A limpeza constante e eficaz da botoeira é uma 
necessidade no cenário atual e por isso, para 
tornar as viagens em nossos elevadores ainda 
mais seguras, disponibilizamos novas Capas de 
Proteção para Botoeira.

Essa solução permite que a limpeza da 
botoeira seja feita diversas vezes ao dia, de 
forma mais simples e eficiente, ampliando a 
segurança dos passageiros e protegendo o 
patrimônio dos condomínios.

• Protege a botoeira contra danos causados 
por produtos químicos.

• Facilita a limpeza e esterilização, uma vez 
que os elevadores devem ser higienizados 
adequadamente e com maior frequência.

• É produzida em material resistente, 
compatível com a maioria dos produtos de 
limpeza disponíveis no mercado.

• A limpeza frequente da película diminui a 
proliferação de vírus e bactérias, protegendo 
a saúde dos passageiros.

Benefícios
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Possuímos um avançado sistema de controle 
de acesso que utiliza um cartão Tipo RFID para 
identificar o passageiro e liberar o acesso ao 
andar autorizado. 

Uma solução completa, prática e fácil de utilizar, 
que elimina a necessidade de contato das mãos 
com a botoeira e transforma o elevador em mais 
um elemento ativo de segurança no condomínio. 

Apenas com a aproximação do cartão  
Tipo RFID na unidade de leitura, o sistema 
reconhece o passageiro, liberando a viagem  
até o andar autorizado.

Leitor de cartão

• Controle de acesso totalmente integrado 
com os elevadores.

• Cada terminal é equipado com um 
sensor (RFID).

• O sistema verifica as credenciais dos 
passageiros através de uma base de 
dados central.

• Quando o andar é sinalizado o usuário 
simplesmente afasta o cartão.

• A chamada é registrada automaticamente 
ao andar autorizado para o usuário.

Soluções sem toque
Chamadas por cartão RFID. 

Benefícios

Leitor na catraca
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O Schindler Ahead conecta usuários, técnicos, 
elevadores, escadas e esteiras rolantes, 
permitindo que informações importantes sejam 
compartilhadas por meio de uma plataforma 
digital (IoT) de comunicação segura e exclusiva.

Com o Schindler Ahead, seus equipamentos são 
monitorados remotamente 24 horas por dia,  
7 dias da semana, e estão conectados à Central 
de Operações da Atlas Schindler. 

Intervenção Remota

Possibilidade de intervenção remota, incluindo 
restabelecimento a distância por parte de uma 
equipe de especialistas. 

• Alta confiabilidade e maior 
disponibilidade dos seus elevadores, 
escadas e esteiras rolantes.

• Atuação em tempo real em eventos onde 
todos serão informados sobre alterações  
de status do equipamento.

• É possível ver todas as informações 
relevantes e a disponibilidade dos 
equipamentos.

• Permite alertas predefinidos. 

Monitoramento remoto
Schindler Ahead. Maior disponibilidade  
dos equipamentos.

Na prática, isso significa: 
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O Ahead DoorShow suporta uma grande 
variedade de formatos de imagem 
e vídeo, fornecendo um potencial 
praticamente ilimitado para tornar 
inesquecível o tempo de espera do 
passageiro pelo elevador.

Comunicação digital
Schindler Ahead DoorShow.

O Ahead DoorShow transforma 
as portas do elevador em uma 
plataforma de conteúdo digital, que 
pode ser gerenciada remotamente. 

De informações relevantes à 
publicidade extrovertida, essa 
plataforma pode ser utilizada inclusive 
para orientação aos usuários.

Gerenciamento de conteúdo 
simples e fácil de manusear.



Soluções para movimentar o 
mundo com mais segurança.

Para nós da Atlas Schindler, a segurança das 
pessoas vem sempre em primeiro lugar. Por isso, 
trabalhamos continuamente para oferecer aos 
nossos clientes soluções que tornem as viagens 
em nossos equipamentos ainda mais seguras, 
tranquilas e confortáveis.

Todos os dias movemos vidas com qualidade, 
segurança e confiança.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de 
Atendimento pelo 0800 055 1918 ou fale com o Consultor 
Técnico Comercial Atlas Schindler responsável pela sua região.
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Elevadores Atlas Schindler Ltda 
Avenida do Estado, 6116 
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918 




