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Segurança do Usuário

Trinco de Porta TV4

Não conformidade encontrada em seu elevador:

O problema

A solução

A causa

Elevadores Atlas Schindler
Av. do Estado, 6116
01516-900 Sao Paulo  
SP Brasil
www.atlas.schindler.comResponsável TécnicoC
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Trincos de porta com desgastes  e/ou defeitos

Elevador Parado

Programação Necessária
Recomendado

O trinco TV4 é um dispositivo eletromecânico que 
mantém as portas de pavimento de abertura manual 
(porta de eixo vertical) fechadas e travadas, impedindo 
sua abertura enquanto o elevador não estiver parado 
no andar. O trinco TV4 ainda monitora eletricamente a 
situação da porta (fechada ou aberta) e envia essa 
informação para o quadro de comando que libera ou 
não a movimentação do elevador. 

O conjunto formado por todos os trincos de porta TV4 
garante a segurança dos usuários do elevador e 
impede a abertura acidental das portas de pavimento. 

Trincos de porta obsoletos

O movimento constante de abertura e fechamento das portas de pavimento provoca um desgaste 
natural nos componentes do trinco e, consequentemente, possíveis desregulagens por fadiga do 
material. Além disso, a atualização tecnológica dos produtos Atlas Schindler levou à criação de um 
modelo novo, mais eficaz e mais seguro.

O desgaste natural pode resultar em mau 
funcionamento ou falta de acionamento dos trincos de 
porta, possibilitando a abertura acidental das portas de 
pavimento quando o elevador não se encontra no 
andar, podendo provocar acidentes graves. 

Utilize o QR 
Code ao lado 
para conhecer 
mais sobre o 
Trinco de 
Porta TV4.

Na Atlas Schindler, a segurança das pessoas é prioridade 
máxima, por isso é nosso compromisso transmitir todas as 
preocupações e riscos associados ao desgaste ou qualquer 
outra falha, assim que uma não conformidade é detectada, 
principalmente onde existe um risco para os passageiros.

• Substituição dos trincos de porta.
• Ajustes e testes nos trincos de acordo com os padrões 

técnicos exigidos.
• Inclusão de lacre inviolável para certificação da 

integridade dos componentes do trinco.
• Inclusão de janela para visualização do engatamento 

do conjunto.
• Inclusão de etiqueta de identificação com mês/ano de 

fabricação e tipo de trinco.


