
Schindler 6500
Flexibilidade, economia e design. 
Uma experiência possível em seu edifício.

Modernização Atlas Schindler



Schindler 6500 Schindler 6500

Dados Principais
Capacidade 600 a 2.500 kg - 8 a 33 passageiros

Percurso até 150 m

Largura da porta 800 a 1.400 mm

Altura da porta 2.000 a 2.400 mm

Velocidade 1,0 a 3,0 m/s MR e MRL

Número de andares 50 andares 

Elevadores em grupo até 8 elevadores

Controle opção de controle com regeneração de energia 

Máquina sem engrenagem assíncrona ou imã permanente

Acionamento acionamento por frequência variável - VVVF

Operador de porta acionamento por frequência variável - VVVF

4 pontos essenciais para 
um ajuste perfeito.
Schindler 6500

Crie o design que você sempre desejou para os elevadores do seu edifício. Crie o design que você sempre desejou para os elevadores do seu edifício. 

Com o Schindler 6500 você tem liberdade de escolher entre uma ampla Com o Schindler 6500 você tem liberdade de escolher entre uma ampla 

ama de opções, de cabinas pr con uradas  sua pr pria escolha, do ama de opções, de cabinas pr con uradas  sua pr pria escolha, do 

funcional ao so sticado. o cuidar da apar ncia dos seus elevadores, voc  funcional ao so sticado. o cuidar da apar ncia dos seus elevadores, voc  

valoriza seu im vel, al m de melhorar o conforto dos passa eiros.valoriza seu im vel, al m de melhorar o conforto dos passa eiros.

Liberdade de design

difícios e cientes s o a ueles ue se adaptam s novas demandadifícios e cientes s o a ueles ue se adaptam s novas demandas s 

dos seus usu rios e est o preparados para a velocidade da vida dos seus usu rios e est o preparados para a velocidade da vida 

moderna.  Schindler  utiliza novos elementos de traç o e moderna.  Schindler  utiliza novos elementos de traç o e 

sistemas de controle ue resultam em via ens mais r pidas, silenciosas sistemas de controle ue resultam em via ens mais r pidas, silenciosas 

e confort veis. proveite os benefícios oferecidos pela mais avançada e confort veis. proveite os benefícios oferecidos pela mais avançada 

tecnolo ia em transporte vertical e erenciamento de tr fe o do tecnolo ia em transporte vertical e erenciamento de tr fe o do 

Schindler  e surpreenda os usu rios do seu edifício.Schindler  e surpreenda os usu rios do seu edifício.

Alto desempenho

Elevadores com muito tempo de uso consomem mais energia se Elevadores com muito tempo de uso consomem mais energia se 

comparados aos equipamentos modernos. A tecnologia avançada do comparados aos equipamentos modernos. A tecnologia avançada do 

Schindler 6500 reduz em até 70% o consumo de energia, Schindler 6500 reduz em até 70% o consumo de energia, 

proporcionando muito mais economia para o edifício e auxiliando na proporcionando muito mais economia para o edifício e auxiliando na 

redução da pegada de carbono. O Schindler 6500 oferece a alternativa redução da pegada de carbono. O Schindler 6500 oferece a alternativa 

de controle regenerativo, permitindo uma operação sustentável.  de controle regenerativo, permitindo uma operação sustentável.  

Economia

Mais espaço
O Schindler 6500 é a opção ideal para atualização dos elevadores do O Schindler 6500 é a opção ideal para atualização dos elevadores do 

edifício. Sua flexibilidade de dimensões permite melhor aproveitamento edifício. Sua flexibilidade de dimensões permite melhor aproveitamento 

da caixa de corrida, otimizando os espaços, com o mínimo de impda caixa de corrida, otimizando os espaços, com o mínimo de impacto acto 

na estrutura existente.na estrutura existente.
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Projetos com ou sem casa de máquinas.

A linha Schindler 6500 oferece soluções com casa 
de máquinas (MR) e sem casa de máquinas (MRL). O 
posicionamento do contrapeso ao fundo ou ao lado 
na caixa também oferece mais opções para utilização 
perfeita do espaço, aumentando a área útil em cada 
pavimento e reduzindo custos de construção.

MR MRL

Excelente desempenho. Conforto de viagem: PORT Technology.

PORT Technology: inteligência para o seu edifício
A Schindler mais uma vez revolucionou o transporte vertical com a 
sua 3ª geração de sistema de gerenciamento de tráfego.
O sistema PORT Technology da Schindler usa um revolucionário 
sistema de gerenciamento de tráfego que leva as pessoas a seus 
destinos mais rapidamente do que qualquer outro controle de 

elevador, ao mesmo tempo em que reduz o número de paradas 
intermedi rias. s passa eiros somente precisam se identi car, 
através de cartões personalizados, e indicar o seu destino.
A partir daí, o sistema planeja e executa uma viagem perfeita, 
utilizando a rota ideal e mais rápida.

Com PORT Technology Sem PORT Technology 

Mais opções para atender 
melhor às suas necessidades.

O elevador de fácil adaptação

Diga as dimensões que você tem em mente e os 
requisitos do seu prédio. O Schindler 6500 se adaptará:
- Um único sistema modular é capaz de atender a 

diferentes aplicações de mercado, como edifícios 
residenciais, comerciais e de transporte público.

- Cabinas com alturas variáveis até 3.000 mm.
 s cabinas pr con uradas t m lar ura e 
profundidade adaptáveis em até 100 mm em 
relação às normas ISO.

Mais espaço

Planeje o sistema de transporte vertical ideal para o seu edifício e simplesmente 
con ure o. scolha com ou sem casa de m uinas, selecione uma cabina ue 
combine com o seu edifício e desfrute de via ens suaves e e cientes.

Entradas opostas na cabina
Cabinas com portas de uma ou duas entradas (portas 
opostas) são apenas um exemplo de como organizar de 
forma e ciente o tr fe o no seu edifício.

Liberdade para dimensionamento
A ampla variedade de larguras e alturas de portas (larguras: de 
800 mm a 1.400 mm; alturas: de 2.000 mm até 2.400 mm) se 
adapta ao edifício e atende às normas técnicas vigentes. As portas 
têm acabamentos diferenciados, que incluem painéis em vidro.

O elevador de fácil adaptação

Diga as dimensões que você tem em mente e os 
requisitos do seu prédio. O Schindler 6500 se adaptará:
- Um único sistema modular é capaz de atender a 

diferentes aplicações de mercado, como edifícios 
residenciais, comerciais e de transporte público.

- Cabinas com alturas variáveis até 3.000 mm.
 s cabinas pr con uradas t m lar ura e 
profundidade adaptáveis em até 100 mm em 

de 50 mm em 50 mm de comprimento
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Alto desempenho

Inúmeras alternativas de aplicação residencial e comercial, com e sem casa de 
máquinas, além de novos desenvolvimentos em comando e tração fazem do Schindler 
6500 um marco da mobilidade urbana moderna. Grandes percursos, alta velocidade 
e capacidade, utilizando uma tecnologia silenciosa, tornam o Schindler 6500 um 
elevador de primeira linha.

Mais opções e mais performance.

Capacidade
Até 2.500 kg

Percurso
Até 150 metros;
até 50 andares

Velocidade
Até 3 m/s

Solução 
em mobilidade

Capacidade, percurso e 
velocidade intera em para de nir a 
sua solução de mobilidade urbana. A 
engenharia de cada item é pensada 
para fornecer o transporte ideal. Por 
isso, sempre analisamos o impacto 
combinado de todos os parâmetros.
Nossos desenvolvimentos 
tecnológicos em produto, motor e 
elementos de tração permitem atingir 
percursos de até 150 metros (sem 
casa de máquinas - MRL e com casa 
de máquinas - MR) e velocidades de 
até 3 m/s, mantendo baixos os níveis 
de ruído e vibração, assegurando 
viagens suaves e confortáveis.

Economia e sustentabilidade.

Economia

Ao modernizar seus elevadores com a nova linha Schindler 6500, os avanços 
tecnológicos como regeneração de energia, novos elementos de tração e materiais 
cuidadosamente selecionados, asseguram uma solução ecologicamente perfeita.

até 70%

até 20×
Iluminação LED 
As lâmpadas LED têm uma vida útil extremamente longa. Duram até 
20 vezes mais que as lâmpadas comuns e consomem menos energia. 
Uma solução brilhante para os passageiros e para o ambiente.

até  

50%
Motor e elementos de tração otimizados

lto desempenho, dimens o compacta. so e caz de ener ia.  
nova con uraç o do comando e os elementos de traç o pesam at  

 menos ue seu antecessor. o utiliza leo lubri cante.

De eficiência à obtenção de créditos na pontuação para 
prédios ecológicos.

m todo o mundo, os edifícios s o classi cados de acordo com 
sua e ci ncia ener tica.  os elevadores desempenham um papel 
fundamental na obtenç o de uma certi caç o.  Schindler  
alcançou a classi caç o  em e ci ncia ener tica. om isso, n o 
s  alcançamos a mais alta classi caç o, pelos crit rios da eti ueta 
de energia VDI, como também auxiliamos na obtenção de maior 
pontuaç o para a certi caç o de seu edifício aseado em estudo 
representativo do produto. on uraç o  edifício comercial, , m s, 
1.600kg, 30 paradas e comando regenerativo PF1).

Economia de energia
O Schindler 6500 economiza até 70% de energia quando 
comparado aos elevadores convencionais de gerações anteriores. 

 especi caç o de controles re enerativos contribui com at   
desta economia. Com o comando PF1, o equipamento produz 
energia limpa que pode ser enviada imediatamente de volta para a 
rede elétrica do edifício.

Classes de eficiência energética

Schindler 6500A

B

C

D

E

F

G



Schindler 6500 Schindler 6500

Liberdade de design

Crie a aparência que desejar. Combine cores, materiais, iluminação, 
espelhos, corrimãos e botoeiras para obter o ambiente ideal para o seu 
projeto. Escolha uma das quatro linhas de design ou crie uma cabina 
personalizada.

Inove na escolha do teto
Uma seleção de diferentes opções de iluminação permite 
criar o ambiente mais adequado ao seu elevador - da 
aconchegante iluminação de spots à luz ambiente 
indireta. Para cada linha de elevador há opções de teto à 
sua escolha. Todas utilizam lâmpadas LED, mais 
e cientes e com maior vida til.

8

Personalize o seu elevador 
avona, imes S uare, ar  venue e Sunset oulevard. 

O Schindler 6500 disponibiliza quatro linhas de design, 
com uma ampla variedade de opções de decoração. 
Escolha o estilo que mais agradar, harmonize as cores, 
acabamentos e opcionais. Eleve a elegância do seu edifício 
e a sensação de bem-estar dos usuários.

9

Os nossos acabamentos 
favoritos somente 
oferecem uma ideia do 
que pode ser feito e 
combinado. Entretanto, 
sinta-se livre para criar. 
Você pode projetar o seu 
próprio elevador.
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Times Square 
Moderna e versátil.

dos quatro conceitos de teto com iluminação LED para 
criar um ambiente confortável, enquanto economiza 
energia. A botoeira em aço inoxidável escovado ou 
espelhado combina com o novo design do elevador. 

A linha Times Square apresenta soluções exclusivas 
que se adaptam à arquitetura de edifícios residenciais 
e comerciais. Crie uma atmosfera agradável com 
laminados coloridos ou aço inoxidável. Escolha a partir 

Navona 
Funcional e durável.

Combine sua opção de acabamento com o teto e a 
iluminação LED, alcançando um ótimo
resultado. A botoeira em aço inoxidável se harmoniza com 
o conjunto da cabina em cada detalhe.

A linha Navona alia praticidade e durabilidade para 
edifícios residenciais e comerciais. Escolha entre os três
acabamentos em esmalte sintético ou aço inoxidável 
escovado para compor os painéis de seu elevador.

Park Avenue 
So sticada e ele ante.

com o laminado padrão madeira e complete o seu elevador 
com uma elegante botoeira em aço inoxidável escovado ou 
espelhado. Quatro conceitos de teto com iluminação em LED 
criam uma atmosfera segura e convidativa. Um elevador tão 
destacado quanto o seu edifício.

digitalizado degradê, digital print em aço inoxidável, 
botoeiras em vidro branco ou preto permitem uma ampla 
gama de possibilidades em inovação. A iluminação e os 
detalhes do teto tornam a atmosfera fascinante. Faça do 
seu elevador uma referência. 

Projetos de alto padrão exigem elevadores à altura. Conte 
com a so sticada linha ar  venue para edifícios residenciais 
e comerciais. O painel de fundo em curva (opcional) une-se 
ao teto e a combinação de materiais de alta qualidade cria 
um ambiente atraente e exclusivo. Combine o aço inoxidável 

mpressione os passa eiros com a linha Sunset oulevard, 
ideal para edifícios de luxo, hotéis, clubes e restaurantes. 
A combinação de materiais diferenciados, acabamentos 
cativantes e palheta de cores ousada fazem dessa cabina 
uma experiência exclusiva. Acabamentos em cristal 

Sunset oulevard 
Exclusiva e cheia de personalidade.

11
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Navona 
Funcional e durável.

Square

IluminaçãoCabina

Teto

Rodapé

Esmalte Sintético
Cinza Genève

Esmalte Sintético
Branco Zurich

12

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

*Rodapé em aço inoxidável escovado para as 
cabinas em aço inoxidável.
**Rodapé em Esmalte Sintético Preto para cabinas 
em esmalte sintético.

Aço Inoxidável Escovado 
Lucerne*

Aço com pintura em Esmalte Sintético
Preto**

Esmalte Sintético
Branco Zurich

Esmalte Sintético
Champagne Vitry

Esmalte Sintético
Cinza Genève

Aço Inoxidável Escovado 
Lucerne

Painéis laterais e fundo

Piso

Vinílico 
Nero

Vinílico Antiderrapante 
Preto

Vinílico 
Camozza

Vinílico Antiderrapante 
Camurça

Vinílico
Platino

Vinílico Antiderrapante 
Cinza

Alumínio Texturizado

Rebaixado para receber acabamento 
a cargo do cliente. Opções de 
22 mm ou 27 mm.

13

Nota: Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas podem variar do 
original em cor e material e devem ser confirmadas no momento de sua seleção. 
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Times Square 
Moderna e versátil.   

Painéis   
Laminado 
Azul Zaragoza

Iluminação 
rac et

Teto
Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Opções multicoloridas
Utilize cores descontraídas e vibrantes. Escolha 
dentre as diversas opções que, separadamente, são 
formidáveis, mas se tornam impressionantes 
quando combinadas.

Aço inoxidável e laminado melamínico
Crie ambientes exclusivos escolhendo materiais 
diferentes. Para uma sensação mais descontraída, 
escolha os laminados coloridos. Já o aço 
inoxidável traz um visual mais sofisticado e 
moderno. Combine ambos os materiais para 
expressar mais personalidade.

Painéis e portas em vidro
Adicione uma visão panorâmica ao seu elevador. 
Escolha painéis de vidro para as laterais, fundo e 
porta para obter a transparência total.

Projetos personalizados
Solicite painéis de cabina preparados para a 
personalização de seu projeto e crie sua própria 
solução. Escolha acabamentos* que individualizem 
seu edifício e faça sua aplicação após a instalação 
do elevador.  

* até o limite de 50% da capacidade da cabina ou 1.000 kg.

15

Piso
Granito Preto
(a cargo do cliente)
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Times Square
Moderna e versátil.

IluminaçãoCabina

Teto

Esmalte Sintético
Cinza Genève

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Indirect

Spot

Square

Bracket

16

Rodapé

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Personalizado
Cabina preparada para receber 
acabamento personalizado pelo cliente. 

Laminado
Marfim Antibes

Laminado
Azul Zaragoza

Laminado
Tabaco Lyon

Laminado
Azul Venezia

Laminado
Cinza Firenze

Laminado
Cinza Bristol

Aço Inoxidável Escovado 
Lucerne

Aço Inoxidável Lino
Lausanne

Painéis laterais e fundo

Piso

Vinílico 
Nero

Vinílico Antiderrapante 
Preto

Vinílico 
Camozza

Vinílico Antiderrapante 
Camurça

Vinílico
Platino

Vinílico Antiderrapante 
Cinza

Alumínio Texturizado

17

Nota: Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas podem variar do 
original em cor e material e devem ser confirmadas no momento de sua seleção. 

Laminado
Branco Zermatt

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Rebaixado para receber acabamento 
a cargo do cliente. Opções de 
22 mm ou 27 mm.
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Iluminação
Line

Park Avenue
So sticada e ele ante.

Painéis   
Vidro Serigrafado
Shanghai Red

Teto curvo

Piso
Granito Preto
(a cargo do cliente)

Vidro serigrafado
A cor é aplicada por trás do vidro, criando um 
efeito vibrante e de alto brilho. Um resultado 
extraordinário. Selecione a cor que melhor 
combine com o seu projeto e torne exclusivo o 
elevador do seu edifício.

Teto curvo
A curvatura é um elemento de design 
arredondado que une elegantemente o teto 
ao painel de fundo, proporcionando elegância 
exclusiva à cabina. Item opcional.

Corrimão iluminado
Diferencie sua cabina com corrimão  
iluminado.

Painéis e portas em vidro
Adicione uma visão panorâmica ao seu 
elevador. Escolha painéis de vidro para as 
laterais, fundo e porta para obter a 
transparência total. 

19

Teto
Aço Inoxidável Escovado
Lucerne
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Park Avenue
So sticada e ele ante.

Cabina Iluminação

Teto

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Spot

Dash

Line

Curve

20

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Rodapé

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Escovado Dark
Zurich

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Laminado
Carvalho Limoges

Laminado
Carvalho Dublin

Aço Inoxidável Lino
Lausanne

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Vidro Serigrafado 
Shangai Red

Vidro Serigrafado 
Jodhpur Blue

Vidro Serigrafado 
Antigua Celestine

Vidro Serigrafado 
Helsinki Grey

Painéis laterais e fundo

Vidro Serigrafado Metálico 
Petersburg Amber

Vidro Serigrafado Metálico
Toronto Titanium 

Vidro Serigrafado Metálico 
Leon Silver

Vidro Serigrafado Metálico
Kashmir Blue

Vidro Serigrafado 
Saint Moritz White

21

Aço Inoxidável Escovado Dark
Zurich

Nota: Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas podem variar do 
original em cor e material e devem ser confirmadas no momento de sua seleção. 

Piso

Vinílico 
Nero

Vinílico
Platino

Vinílico Antiderrapante 
Preto

Vinílico Antiderrapante 
Cinza

Rebaixado para receber acabamento 
a cargo do cliente. Opções de 
22 mm ou 27 mm.
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Sunset oulevard
Exclusiva e cheia de personalidade.

Painéis   
Cristal Digitalizado 
Moscow Red

Iluminação
Dash Array

Piso
Granito Cinza
(a cargo do cliente)

Cristal digitalizado degradê
Cores lindas e intensas, realçadas por meio do cristal 
digitalizado para maior elegância. Desde uma 
atmosfera em azul até tonalidades em vermelho e 
cinza, este design permite criar um ambiente 
fascinante e uma experiência inesquecível. 

Digital Print em aço inoxidável espelhado
A inovação vai além das cores. Conheça os novos 
efeitos de impressão em aço inoxidável. Escolha 
entre as formas geométricas ou padrões aleatórios 
de design. Não importa o tamanho de sua cabina. 
As novas tendências em decoração digital sempre 
ficarão impressionantes.

Corrimão iluminado
Pequenos detalhes, grande impacto. Diferencie sua 
cabina com corrimãos iluminados.

Painéis e portas em vidro
Adicione uma visão panorâmica ao seu elevador. 
Escolha painéis de vidro para as laterais, fundo e 
porta para obter a transparência total.

23

Teto
Aço Inoxidável Escovado
Lucerne
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Sunset oulevard
Exclusiva e cheia de personalidade.

Cabina Iluminação

Teto

Spot

Line

 Surround

Dash Array

Rodapé

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Escovado Dark
Zurich

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

25

Linear Dreams Line Symphony

Sky Lines Wavy Dimensions Dot Spots

Minimal Accents

Painéis Digital Print 
em aço inoxidável espelhado Montreaux

Painéis de 
composição

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Aço Inoxidável Escovado Dark 
Zurich

Piso

Nota: Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas podem variar do 
original em cor e material e devem ser confirmadas no momento de sua seleção. 

Nota: Não é possível a configuração de dois painéis Digital Print diferentes na mesma cabina. Nota: Utilize os painéis de 
composição em conjunto 
com os painéis Digital Print.

Vinílico 
Nero

Vinílico
Platino

Vinílico Antiderrapante 
Preto

Vinílico Antiderrapante 
Cinza

Aço Inoxidável Lino
Lausanne

Rebaixado para receber acabamento 
a cargo do cliente. Opções de 
22 mm ou 27 mm.
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Sunset oulevard
Exclusiva e cheia de personalidade.

Iluminação Cabina

Spot

Line

 Surround

Dash Array

Teto

Rodapé

Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Escovado Dark
Zurich

Aço Inoxidável Escovado 
Lucerne

27

Detroit Grey New York Sunset Antalya Blue Moscow Red

Painéis de
composição

Piso

Painéis em 
Cristal Digitalizado degradê

Nota: Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas podem variar do 
original em cor e material e devem ser confirmadas no momento de sua seleção. 

Nota: Não é possível a configuração de dois painéis em Cristal Digitalizado diferentes na mesma cabina.

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Aço Inoxidável Espelhado 
Montreaux

Aço Inoxidável Escovado Dark 
Zurich

Vinílico 
Nero

Vinílico
Platino

Vinílico Antiderrapante 
Preto

Vinílico Antiderrapante 
Cinza

Nota: Utilize os painéis de 
composição em conjunto 
com os painéis Digital Print.

Aço Inoxidável Lino
Lausanne

Rebaixado para receber acabamento 
a cargo do cliente. Opções de 
22 mm ou 27 mm.
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Times Square com painéis laterais em vidro
Teto e painel de fundo: aço inoxidável escovado Lucerne
Painéis laterais: vidro
Piso: granito preto (a cargo do cliente)
Teto: Indirect com iluminação em LED 

Times Square com painel de fundo em vidro 
Teto e painéis laterais: aço inoxidável escovado Lucerne
Painel de fundo: vidro
Piso: granito preto (a cargo do cliente)
Teto: Indirect com iluminação em LED 

Transparência que se destaca. 
Painéis, portas ou elevadores totalmente 
em vidro. Agora isso é possível.

Obtenha o máximo em visibilidade e alcance 
visuais incríveis. 
O vidro pode ser selecionado para os painéis laterais, 
fundo e porta, resultando em transparência 
completa, ou combinado com o aço inoxidável para 
as linhas de design Times Square, Park Avenue* e 
Sunset oulevard. S o in meras possibilidades. 
Faça sua escolha.

Painéis de 
fundo e 
laterais em 
vidro com 
porta em 
vidro

Porta em 
vidro

Painel de 
fundo em 
vidro

Painéis 
laterais em 
vidro

Os painéis em vidro possuem uma discreta moldura 
em aço inoxidável espelhado ou escovado. 

* não se aplica à linha Park Avenue com curvatura no teto. 
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Aço Inoxidável Espelhado
Montreaux

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Times Square com painéis em vidro
Painéis laterais e fundo: vidro
Piso: granito preto (a cargo do cliente)
Teto: Indirect com iluminação em LED 

29
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Espelhos de piso a teto nas laterais esquerda e direita do painel de fundo Espelhos de piso a teto nos painéis laterais posteriores

Espelho de piso a teto no painel central do fundo
Espelho de meia altura no painel de fundo (item obrigatório para atendimento 
da NM 313:2007)
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Espelho
Espelhos sempre ampliam a sensação de espaço no 
elevador, além de tornar o ambiente mais atraente.
São diversas possibilidades de aplicação do espelho: 
nos painéis de fundo ou nos painéis laterais. Faça a 
composição que mais agradar.

Design perfeito e acessórios que combinam. 
Iluminação, espelho e corrimão.

Corrimão
Embora o elevador se desloque suavemente, o 
corrimão transmite uma maior sensação de segurança. 
Os corrimãos de aço inoxidável escovado ou polido 
combinam com o interior e as formas do seu elevador e 
podem ser instalados nos painéis laterais e fundo*. Faça 
a composição de sua preferência.
Corrimãos iluminados dão um destaque adicional e 
so sticam o ambiente da cabina.

*Os corrimãos nos painéis laterais e fundo e em cor contrastante, são obrigatórios para atendimento da Norma de Acessibilidade (NM 313:2007).

*O meio espelho no painel de fundo é obrigatório para atendimento da Norma de Acessibilidade (NM 313:2007).
** Cabina preparada para personalização a cargo do cliente.

Opção de corrimão iluminado.
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Metade superior 
do painel de 

fundo*

Painel lateral 
posterior 
esquerdo

Painel lateral 
posterior 
direito

Painel central 
do fundo

Painel direito 
do fundo

Painel 
esquerdo do 

fundo

Painéis direito 
e esquerdo do 

fundo

Navona •

Times Square • • • • • • •

Panorâmico

Times Square Bare**

Park Avenue • • • • • • •

Sunset Boulevard • • • • • • •

6Schindler 5500

6Schindler 5500

6Schindler 5500

6Schindler 5500 6Schindler 5500

6Schindler 5500

6Schindler 5500
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* a ser contratada pelo cliente junto à empresa especializada.

Botoeira GS 300
A elegância da botoeira GS 300 completa perfeitamente os 
pro etos das linhas imes S uare, ar  venue e Sunset oulevard.
Seu painel, em aço inoxidável escovado, espelhado ou ainda 
em aço inoxid vel dar ,  composto por um so sticado displa  
em vidro branco ou preto de sinalização multiponto em LED 
vermelho de alta de niç o e por resistentes botões microcurso 
permanentemente iluminados em branco, que se tornam 
vermelhos com o registro da chamada.

Opções:   Display em LCD.
Interruptor de chave. 
Serviço de ascensorista.
io ass.

Leitora de Cartões*.

otoeira de cabina
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otoeiras de pavimento com indicadores de posiç o 
e setas de direção.

Indicador de posição e direção do pavimento.

icto ramas exclusivos orientam, de forma r ca, os 
usuários sobre o status de operação dos elevadores.

Display LCD.

otoeira de cabina

Botoeira GS 100
Projetada para as linhas Navona e Times Square, seu painel em 
aço inoxidável escovado é composto por um display em vidro 
branco de sinalização multiponto em LED vermelho e resistentes 
botões microcurso com molduras que se iluminam em vermelho 
para con rmaç o do re istro da chamada.

Opções:  Interruptor de chave. 
Serviço de ascensorista.

otoeiras e sinalizações 
Design elegante. Fácil utilização. 

otoeiras de pavimento com indicadores 
de posição e setas de direção.

Indicador de posição e direção do pavimento.

icto ramas exclusivos orientam, de forma r ca, os 
usuários sobre o status de operação dos elevadores.

32
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PORT Technology. 
A nova geração em gerenciamento de tráfego 
para edifícios comerciais. 

PORT Technology

Através de terminais com tela em LCD e touch 
screen integrados ao sistema de automação do 
edifício, os passageiros são identificados e 
atendidos em todas as suas necessidades. 

Elevadores que vão muito além do esperado.
Saiba mais em www.tecnologiaport.com.br

otoeiras de pavimento.

otoeiras e sinalizações 
Design elegante. Fácil utilização. 

Linea Vetro
Painéis elegantes projetados como opcionais para as linhas 
ar  venue e Sunset oulevard, de vidro branco ou preto, do 

piso ao teto, que se integram perfeitamente com o interior da 
cabina. Operação sensível ao toque com display de LCD de 
alta resolução, garantindo uma perfeita visualização. Design 
perfeito para quem busca ambiente exclusivo.

Indicador de posição e direção do pavimento.

icto ramas orientam, de forma r ca, os usu rios 
sobre o status de operação dos elevadores.
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Nota: para atendimento à Norma de Acessibilidade NM 313 um 
dos elevadores do edifício dever  ser especi cado com a botoeira 
da linha GS 300.

Display LCD.

otoeira de cabina
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om o io ass, o elevador s  pode ser acionado por 
pessoas previamente cadastradas, reconhecidas por 
meio de um inteligente sistema de biometria.

Com um simples toque de um dos dedos, o elevador 
reconhece a digital e autoriza a viagem do passageiro a 
seu destino com rapidez e segurança.

ara os visitantes eventuais do edifício, o io ass serve 
como um passaporte único para cada um dos andares 
autorizados, criando um rígido controle de segurança e 
conforto para os condôminos.

Im
ag

en
s 

ilu
st

ra
tiv

as

BioPass
O elevador como elemento de segurança no 
acesso ao seu apartamento.

Restrição de acesso para edifícios. 
Residenciais e comerciais.
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Restrição de acesso para Hotéis
É possível prover restrição de acesso aos elevadores de um hotel utilizando um cartão de integração 
com a automação predial do edifício. A Atlas Schindler adapta a botoeira de cabina para a instalação 
da leitora do cartão. Sob consulta.

PORT Technology
A mais moderna tecnologia em sistema de 
gerenciamento de acesso para edifícios comerciais.

O terminal PORT pode ser instalado nas catracas de 
acesso, em totens específicos ou na própria parede. 
Escolha a opção que melhor atenda ao seu projeto. 

O terminal é 100% fabricado com materiais recicláveis, 
reduzindo o impacto ao meio ambiente. Quando não 
está em uso, o terminal permanece em stand by, 
reduzindo o seu consumo de energia. Ao entrar em 
operação, cada terminal adapta sua luminosidade de 
acordo com o ambiente. 

• Comunicação em vários idiomas com os usuários.
• Personalização no atendimento das chamadas.
• Gerenciamento inteligente de tráfego.
• Tecnologia sustentável. 

A operação por meio de cartão eletrônico com chip 
transponder personaliza o atendimento. Funcionalidades 
exclusivas garantem atendimento diferenciado aos 
deficientes visuais ou com mobilidade reduzida.
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Opcionais 

Espelho*
Inestilhaçável, instalado no painel de fundo ou lateral, 
com dimensões de piso a teto ou meio espelho, nas 
posições indicadas na página 30.

Corrimão*
Tubular, em aço inoxidável escovado ou polido, ou ainda 
com acabamento em esmalte poliéster na cor preta.

Resgate automático
Deslocamento automático até o piso mais próximo, 
em caso de falta de energia (quando não houver 
gerador a diesel).

Chave Fora de Serviço e Reservação
Instalada no batente do andar principal, tem a função 
de paralisar temporariamente o elevador ou destinar 
seu uso aos serviços do edifício e mudanças.

Funcionamento por gerador a diesel
Permite o funcionamento dos elevadores através de 
gerador a diesel em caso de falta de energia elétrica.

Renivelamento automático
Garante o perfeito nivelamento entre o elevador e 
os pavimentos.

Pré-abertura de porta
Abertura automática da porta da cabina com a 
aproximação do hall de destino, agilizando o tempo de 
viagem. Opcional sempre acompanhado do 
Renivelamento Automático.

Gongo*
Sinal acústico nos pavimentos que indica a subida e a 
descida do elevador.

Ventilador
Instalado no teto, aumentando o conforto da viagem.

Digital Voice*
oz di italizada ue identi ca o pr ximo andar. 

Lobby Vision
Sistema de monitoramento remoto de funcionamento 
do equipamento, que indica a posição do elevador e a 
direção de deslocamento dos serviços ativados. 
Garante interface com automação predial para alguns 
procedimentos de comandos à distância e emissão de 
relatórios operacionais.

Segurança no contrapeso
Permite a utilização da área abaixo do poço.

* Itens obrigatórios para atendimento à Norma de 
Acessibilidade NM313:2007.

Lobby Vision
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speci cações exclusivas para as cabinas
oferecerem acessibilidade.
Detalhamento da Norma NM 313:2007.

Cabina

1. Dimensões internas da cabina (recomendadas)
1100 mm X 1400 mm.

2. Espelho inestilhaçável instalado no painel ao fundo.

3. Indicador de posição na parte superior da botoeira.

4. Botoeira de cabina localizada na parede lateral:
1) Abertura lateral: botoeira no lado de fechamento;
2) Abertura central: botoeira no lado direito da cabina.

5. Botões microcurso, com sinalização em braile. Um sinal 
sonoro é emitido na operação individual do botão.

6. Intercomunicador que permite a comunicação da cabina 
com a portaria e painel de comando com sistema Digital 

oice, sinal ac stico ue identi ca os pr ximos andares.

7. Corrimãos instalados nos painéis laterais e fundo da 
cabina, em cor contrastante com os painéis.

8. Alturas dos botões
• A altura entre o nível do piso acabado e a linha de
centro do botão mais alto é de 1300 mm.
• A altura entre o nível do piso acabado e a linha de
centro do botão mais baixo é de 900 mm.

9. Revestimento do piso da cabina
Deve ter superfície dura e antiderrapante, em cor
contrastante com a cor de acabamento do piso do hall.

Pavimento

Indicadores de posição e direção nos pavimentos
Com altura mínima de 40 mm, instalados sobre as portas.
Contemplam sinais sonoros, possuindo sons diferentes 
para subir e descer, conforme descrito abaixo:

a) um som para subir;
b) dois sons para descer.

Porta com largura do vão livre de 800 mm (recomendadas).

Botões microcurso com setas direcionais.

Recomendação:
Exige-se acesso seguro e livre de obstáculos nas áreas em 
frente da porta do elevador.

1

2

3

4

5

6

7

9

O seu projeto precisa estar 
preparado para receber, pelo 
menos, um elevador adequado 
à Norma NM 313: 2007. 
Isso é fundamental.

ot o do pavimento principal saliente moldura verde .

Representação ilustrativa
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Portas de pavimentos

Instalação de botoeiras e sinalizações
Escolha a disposição ideal para as botoeiras e 
sinalizações de pavimento de seu Schindler 6500 
e opte pela instalação no batente ou diretamente 
na parede.

Painéis de controle para elevadores sem casa 
de máquinas
Os painéis de controle são instalados junto às 
portas de pavimento do último andar e 
acompanham o acabamento dos marcos deste hall. 
Os painéis de controle podem ser instalados, 
opcionalmente, em outra localização no edifício, 
acompanhando o acabamento das portas e 
marcos do elevador deste pavimento. 

Acabamentos e cores disponíveis 

Esmalte sintético 
Branco Zurich

Esmalte sintético 
Areia

Vidro

Aço inoxidável Escovado
Lucerne 

Porta de pavimento e painel de controle.

8
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Grande no Brasil e gigante no mundo

A Elevadores Atlas Schindler S.A, uma empresa do 
Grupo suíço Schindler, atua em todos os continentes 
e possui mais de 135 anos de história. Fabrica, 
instala, moderniza e presta serviços de manutenção 
em elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Liderança

o rasil,  líder em transporte vertical e reconhecida 
ano após ano como sinônimo de excelência, 
segurança e qualidade pelos principais prêmios de 
instituições do setor.

 

Soluções que movimentam o mundo

Oferecer segurança e agilidade para cada pessoa que 
interage com a marca Atlas Schindler é o movimento 
diário para criar e desenvolver produtos e serviços 
que facilitem a vida nas grandes metrópoles e 
proporcionem mais mobilidade urbana.

Movemos 1 bilhão de pessoas por dia.

Atlas Schindler no Brasil

Mais de 4.700 colaboradores

2 Unidades Fabris - Londrina e São Paulo

6 Regionais e 3 Filiais

150 Postos de Atendimento Avançado

3.000 técnicos altamente especializados

Centro de Treinamento Corporativo em SP

Minicentros de Treinamento nas Regionais

Mais de 190 mil equipamentos comercializados

Grupo Schindler

Transporta cerca de 1 bilhão de pessoas por dia

São mais de 48.000 colaboradores em todo o mundo

Fundado na Suíça em 1874

Presente em mais de 100 países
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Elevando o cenário urbano até as nuvens.
Viabilizando a mobilidade e o crescimento 
vertical das cidades.

A mobilidade é um requisito essencial no mundo em que vivemos e trabalhamos. 
Nós, do Grupo Schindler, viabilizamos essa mobilidade e somos reconhecidos como 
uma marca de qualidade e segurança. Diariamente, cerca de um bilhão de pessoas 
em todo o mundo depositam sua con ança em nossos produtos e serviços.

Oferecemos equipamentos inteligentes e sustentáveis para todos os espaços que 
exigem mobilidade. Acompanhamos o desenvolvimento dos edifícios desde o seu 
planejamento e construção até sua utilização diária, garantindo uma operação 
se ura e e ciente.

Infraestrutura mundial. Dedicação local. Tecnologia avançada.
A Atlas Schindler garante o bom funcionamento e a 
durabilidade de seus produtos, pois tem o conhecimento e a 
infraestrutura necessários:
• Tecnologia global. 
• Postos de Atendimento Avançado distribuídos por todo o País.
• Disponibilidade e entrega rápida de peças de reposição.
• O atendimento de chamada mais rápido do mercado.
• Soluções e inovações que agilizam os serviços e aumentam sua 

disponibilidade, mantendo os equipamentos funcionando o 
maior tempo possível.

Crescimento exige inovação. Constantemente são 
desenvolvidas soluções em produtos e serviços que ofereçam 
mais e ci ncia e maior performance aos ambientes ue 
precisam de agilidade e mobilidade. Conheça o mais recente 
lançamento do Grupo Schindler: 
• PORT Technology - Acesso, controle e gerenciamento de 

tráfego exclusivo por meio de antecipação de chamada 
para edifícios comerciais de grande movimento. Sistema 
que atende o passageiro de forma única e entende o 
edifício de forma completa.

Estamos presentes em mais de 
100 países. Movimentamos
1 bilhão de pessoas diariamente. 
sso si ni ca ue em  semana 
movemos o mundo.



O Grupo Schindler se une ao projeto Solar Impulse 
como principal parceiro. 

 Solar mpulse S   o primeiro avi o pro etado 
para voar dia e noite sem combustível ou emissões 
poluentes, demonstrando o enorme potencial da 
energia renovável. 
www.solarimpulse.com

Compromisso com o futuro.
Parceria do Grupo Schindler com o Solar Impulse.
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Para obter mais informações, entre em contato com 
o seu Consultor Técnico Comercial, acesse o site ou 
ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente.
www.atlas.schindler.com

Elevadores Atlas Schindler
Avenida do Estado, 6116 
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918 




