
Sistema de Gerenciamento
de Tráfego Miconic 10
A solução final para filas e aglomerações
no seu edifício comercial.

Elevadores de Passageiros Schindler
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Tempo
O menor tempo entre você e o seu andar
O Miconic 10 é um eficiente sistema de 
gerenciamento de tráfego que agiliza o acesso
do passageiro a seu andar de destino e otimiza
ao máximo a performance de grupos de
elevadores em edifícios comerciais.
O sistema trabalha com um programa lógico que 
racionaliza o fluxo de pessoas, eliminando filas
e aglomerações no hall do edifício e aumentando
o conforto e a mobilidade dos usuários.
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Antecipa a chamada e prioriza seu tempo
Ao indicar o andar desejado antes de entrar na 
cabina, o sistema analisa a demanda em tempo real  
e direciona você para o elevador que irá levá-lo 
ao seu andar de destino da forma mais rápida e 
confortável. Sem filas, aglomerações, viagens com 
muitas paradas ou cabinas lotadas.

Prioridade
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- Em um terminal moderno instalado no hall do 
edifício, o passageiro seleciona seu andar de 
destino antes mesmo de acessar a cabina.

- Sua chamada é imediatamente confirmada e uma 
letra aparece no display, indicando o elevador que 
levará o passageiro.

- O usuário caminha sem pressa em direção ao elevador 
indicado, entra na cabina já disponível ou espera por 
alguns segundos até que ela chegue.

- No momento que o passageiro entra no
 elevador, ele confirma visualmente que seu andar 

está selecionado no display instalado no batente 
da porta da cabina.

Questões complexas necessitam
de soluções simples

- Uma vez dentro da cabina, as portas se fecham e 
o elevador parte para os destinos escolhidos sem 
nenhuma outra ação do usuário.

- Em cada parada, o número referente ao andar pisca 
no display instalado no batente da porta, confirmando 
ao usuário sua chegada ao andar de destino.

- Os botões presentes dentro do elevador possuem 
apenas funções auxiliares.
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A inteligência do sistema Miconic 10 está em criar 
grupos de passageiros que vão para os mesmos 
andares de destino ou pisos próximos, diminuindo 
paradas intermediárias e agilizando o acesso aos 
andares. Com o sistema Miconic 10 o dia-a-dia 
nos edifícios comerciais se torna mais tranqüilo e 
eficiente, evitando aglomerações nos horários de 
pico, como início de expediente, horário de almoço 
e no final do dia.

Sistema Convencional
Na figura 1 podemos observar que, sem
estratégia, planejamento e análise de tráfego,
os três elevadores estão lotados e terão que
parar em todos os andares. Este exemplo típico 
demonstra que, além do sistema não dimensionar 
o número de passageiros por cabina, ele aumenta 
o tempo de viagem e a espera do elevador para os 
próximos passageiros.

Sistema Miconic 10
Como no Miconic 10 a solicitação do andar é feita 
previamente, o sistema tem a oportunidade de 
fazer toda a análise necessária, traçando a melhor 
estratégia de atendimento para aquele exato 
momento. Desta forma, como podemos observar 
na figura 2, grupos de passageiros são criados 
levando-se em conta andares de destino iguais ou 
próximos e números de passageiros adequados à 
capacidade da cabina.
O resultado não poderia ser mais eficaz: pessoas 
chegando em seus andares da forma mais rápida, 
direta e confortável.

Seu tempo é a
nossa prioridade

Figura 2: Sistema Miconic 10

Figura 1: Sistema Convencional
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Uma solução que permite maior liberdade 
em novos projetos

O Miconic 10 é uma solução tão inteligente que 
muda até a arquitetura de um novo projeto. Nos 
sistemas convencionais, todos os elevadores
devem estar visíveis de qualquer ponto do hall, 
limitando desta forma o projeto arquitetônico.
Com Miconic 10 essa restrição não existe, pois 
o passageiro seleciona previamente o andar 
desejado em uma botoeira instalada no hall 
e segue até o elevador indicado. Esta solução 
elimina a obrigatoriedade da visualização de 
todos os elevadores, permitindo maior liberdade 
e criatividade no desenvolvimento de projetos 
diferenciados e inovadores.

Mais eficiência, menos tempo  
e muitos benefícios. Porquê:
- Reconhece as solicitações dos passageiros antes 

do acesso aos elevadores.
- Planeja, analisa e cria estratégia de atendimento 

automático e em tempo real do tráfego de 
pessoas no edifício.

- Reduz em 30% ou mais o tempo da viagem se 
comparado ao sistema convencional.

- Elimina aglomerações e filas de pessoas, inclusive 
durante períodos de tráfego intenso.

- Evita competição entre passageiros pelo primeiro 
carro disponível.

- Disponibiliza cabina para atendimento de 
deficientes físicos, sem comprometer a eficiência 
do grupo de elevadores.

- Integra-se a outros sistemas prediais, como o
 de controle de acesso, criando um ambiente
 mais seguro.
- Permite maior flexibilidade no desenvolvimento 

arquitetônico de um novo projeto.
- Permite monitorar o tráfego e obter relatórios 

quando acrescido do sistema de gerenciamento 
Lobby Vision.

Com um design moderno, insere seu edifício dentro 
dos mais inovadores projetos do mundo.

Hall Convencional Possibilidade de hall com Miconic 10 
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Componentes
- Botoeira Terminal Miconic 10
 Teclado instalado no hall / lobby e nos andares. 

Distribuídas proporcionalmente no hall para 
receber a solicitação do andar e indicar, por meio 
de uma letra, o elevador que atenderá a chamada 
da forma mais eficiente.

- Placa indicativa do elevador (de A a Z)
 Localizada acima da porta da cabina, a placa 

indicativa do elevador corresponde a letra indicada 
no display da botoeira terminal.

- Botoeira auxiliar de pavimento
 Localizada abaixo do teclado, é utilizada para 

funções especiais de emergência como, por 
exemplo, chave para bombeiros.

- Indicador de destino no batente da porta
 da cabina.
 No embarque, os andares de destino
 selecionados ficam piscando no display
 instalado no batente da cabina. Durante a
 viagem, os números permanecem acesos e
 voltam a piscar quando o elevador chega ao
 andar de destino correspondente.
- Hidden Box
 Dispositivo instalado em compartimento de acesso 

reservado na coluna de comando da cabina, 
para uso exclusivo de bombeiros, ascensoristas, 
administradores, manutenção predial e 
passageiros VIPs.

Configurações personalizadas por intermédio
de software
- Calcula o tempo de trajeto do passageiro entre
 o terminal acionado e a cabina indicada.
- Permite a configuração de tempo e velocidade
 de abertura / fechamento das portas.
- Possibilita a priorização de elevadores
 por terminal.

Funções especiais
- Serviço de emergência.
- Serviço para passageiro VIP, com viagens rápidas
 e exclusivas.
- Indicação de cabinas para atendimento de 

deficientes físicos, permitindo maior tempo
 de abertura das portas e reserva de mais espaço
 nas cabinas.
- Limitação de acesso para andares específicos.
- Serviço de bloqueio para limpeza das cabinas.
Opcionais
- Eliminação de chamadas falsas por sensores
 de carga.
- Operação com gerador diesel.
- Sistema Lobby Vision para monitoramento  

e gerenciamento das operações.
- Interface com dispositivo de voz e sinais sonoros 

para auxílio a deficientes visuais.
- Schindler ID

É um exclusivo recurso de segurança que permite 
um rigoroso controle individual de acesso aos 
andares, por meio de um sistema de transmissão 
de dados instalado em cartão apropriado.
Com Schindler ID, seu edifício ganha mais um 
item de segurança integrado ao sistema Miconic 
10. Conheça algumas vantagens:
- Pode ser configurado para diferentes níveis
 de acesso.
- Pode restringir acesso para um único pavimento 

ou para um número limitado de pavimentos.
- Com o Schindler ID, o usuário tem acesso livre
 a pavimentos predeterminados com o seu 

cartão de acesso. O sistema também pode 
ser configurado para que o usuário trafegue 
por outros pavimentos utilizando um modelo 
combinado de restrição que exige, além de seu 
cartão, a digitação de uma senha personalizada.

- Com a função VIP, o usuário tem exclusividade 
para utilizar um elevador sozinho e sua viagem 
acontece sem paradas intermediárias até seu 
destino final.
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Uma solução revolucionária aprovada
por clientes no Brasil e no mundo

1.318
1.220 703

1.806

167

233

727

Elevadores com o sistema Miconic 10 comercializados no mundo (atualizado em dezembro 2011).

O Miconic 10 é uma verdadeira revolução no 
transporte vertical. Esse inteligente sistema de 
gerenciamento de tráfego permite que os projetos 
mais modernos do mundo levem seus passageiros, 
de forma rápida e eficiente, aos andares de destino.

O Miconic 10 mudou de vez o ambiente dos 
edifícios comerciais. Ao criar estratégias para 
o atendimento aos usuários, considerando 
características do edifício e momentos de pico e 

alto fluxo, o sistema aumenta a agilidade e melhora 
a performance do empreendimento.

Por isso, ao escolher essa tecnologia você coloca 
seu projeto no mesmo nível de sofisticação e 
modernidade dos grandes empreendimentos.

Mais de 6.100 elevadores com sistema Miconic 10 
já foram comercializados em todo o mundo. 
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Estudo realizado em edifício com
as seguintes características:
- População fixa: 2.900 pessoas
- Número de Andares: 17
- Número de Elevadores: 8
- Capacidade da Cabina: 19 passageiros

Resultados obtidos
Menor número médio de paradas
(por passageiro/viagem):
Sistema Convencional: 4,4 paradas
Sistema Miconic 10: 2,5 paradas

Mais pessoas transportadas em menos tempo
Ao final de 5 minutos, o Miconic 10 transportou 
334 pessoas, enquanto o sistema convencional 
somente 199.

Maior performance
No sistema Miconic 10, 270 pessoas foram 
transportadas nos primeiros  2 minutos. No mesmo 
período, o sistema convencional transportou 
apenas 55 pessoas.

Mais conforto nas cabinas
Enquanto o sistema convencional trabalhou 
no limite de 19 pessoas, o sistema Miconic 10 
trabalhou com, no máximo, 15 pessoas por cabina.

Distribuição do fluxo de passageiros com sistema convencional. Distribuição do fluxo de passageiros com sistema Miconic 10.

Nº de
Pessoas

Nº de
Pessoas

Minutos Minutos



16 Sistema de Gerenciamento de Tráfego Miconic 10

A qualidade dos produtos e a
segurança dos clientes são prioridades
da Atlas Schindler.

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.

SAC 0800 055 1918 
www.atlas.schindler.com
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A Elevadores Atlas Schindler, visando manter o aperfeiçoamento de seus métodos de qualidade em sua produção, se reserva o direito de mudar, sem aviso prévio, 
qualquer produto ou peça descritos neste catálogo.
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