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Moderno

Flex UP. A melhor solução do
mercado para modernização.

UP
é ser

Sustentável

Flex UP. Mais completa do
que uma modernização parcial,
mais flexível e adaptável que
um novo elevador.

Painéis modulares que podem ser dimensionados de 10 mm em
10 mm permitem que a Flex UP se encaixe perfeitamente em
qualquer tipo de caixa.

Tecnologia, acabamentos e opcionais utilizados nas mesmas linhas
de elevadores novos. Solução global.

Por ter esse inovador conceito modular, a Flex UP permite uma
instalação com o mínimo impacto de obra civil, devido ao
aproveitamento das guias, quando possível. Isso se reflete para o cliente
em maior economia e menos transtorno no dia a dia do edifício.

Dados Principais
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Capacidade

5 a 33 passageiros

Botoeira

GS MOD

Comando

BX, MX, TX - Acionamento: VF ou DC

Operador de porta

Automática

Flex UP

Máquinas mais eficientes e que consomem menos energia, quadros de
comando que distribuem as chamadas de forma mais inteligente, quando
ligados em grupo, e possibilidade de substituição do cabo de aço por
elementos de tração que dispensam o uso de óleo lubrificante. Esses são
apenas alguns dos itens que dão um “UP mais verde” na rotina do cliente.

Flex UP
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Cabinas especiais

Moderna e Flexível
Com a solução Flex UP toda a cabina é substituída, utilizando
acabamentos modernos e globais com o mínimo impacto de obra
civil no dia a dia do edifício.

Painéis

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.

Acabamentos para painéis laterais e fundo disponíveis em:

Aço inoxidável Escovado
Lucerne

Aço inoxidável Espelhado
Montreaux

Aço inoxidável Lino
Lausanne

Personalizado
Cabina preparada para
receber acabamento
personalizado pelo cliente.

Laminado
Branco Zermatt

Laminado
Marfim Antibes

Metade
superior do
painel de fundo

Painel central
do fundo

Painel lateral
posterior
esquerdo e direito

Painéis direito e
esquerdo do fundo

Corrimão
Embora o elevador se desloque suavemente, o corrimão
transmite maior sensação de segurança. Os corrimãos em
aço inoxidável polido ou preto, combinam com o interior
e as formas do seu elevador e podem ser instalados nos
painéis laterais e fundo*.
*Os corrimãos nos painéis laterais e fundo, e em cor contrastante, são
obrigatórios para atendimento da Norma de Acessibilidade
(NM 313:2007).

Laminado
Cinza Bristol

Laminado
Azul Zaragoza

Laminado
Tabaco Lyon

Laminado
Azul Venezia

Piso
Rebaixado para receber acabamento a cargo do
cliente, em vinílico ou em alumínio texturizado.
Vidro Serigrafado
Shangai Red

Laminado
Carvalho Limoges

Vinílico Antiderrapante
Camurça

Vinílico Antiderrapante
Cinza

Flexibilidade de adaptação da nova
cabina ao projeto existente (painéis
dimensionados de 10 mm em 10 mm).

Vinílico Antiderrapante
Preto

Alumínio
Texturizado

Rebaixado para receber
acabamento a cargo do
cliente.

Opção de Cabina com painéis em aço inoxidável e laminado especial.
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Flex UP
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Inove na escolha do teto.

Cabinas especiais

Teto em aço inoxidável escovado e uma seleção de diferentes opções de iluminação permitem criar um
aconchegante ambiente para o seu elevador. Todas utilizam lâmpadas LED, mais eficientes e com maior vida útil.
Possibilidade de instalação de ventilador (opcional).

Opções de teto

Opções de iluminação

Esmalte Sintético
Cinza Genève

Aço Inoxidável Escovado
Lucerne

Opção de Cabina com painéis em aço inoxidável e acabamento em vidro.
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Flex UP

Spot

Indirect

Square

Bracket

Spot

Square

Braquet

Indirect
Se aplica apenas para cabinas acima de 08 passageiros.
Flex UP
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Complete a modernização da cabina.
Substituição das botoeiras.
Botoeira GS MOD
Botoeira em aço inoxidável escovado
composta por um display em vidro branco
de sinalização multiponto em LED vermelho
e resistentes botões microcurso com
molduras que se iluminam para confirmação
do registro da chamada.
Benefícios:
• Interface amigável com o usuário.
• Atendimento à Norma de Acessibilidade
NM 313:2007.
• Identificação em braile.
• Design elegante e funcional.
• Rápida instalação e limpeza.

*Para cabinas de 05 a 08
passageiros: Painel.
*Para cabinas de 08 a 22
passageiros: Totem.

Botoeira de pavimento
sem sinalização

Botoeira de pavimento
com sinalização

Sinalização de pavimento

Display LCD.

Botoeiras e sinalizações de pavimento
65 mm

130 mm

290 mm

290 mm

160 mm

65 mm

65 mm

Opcional: botoeiras duplex
instaladas na parede do hall,
para elevadores lado a lado.

Pictogramas
indicam o status
de operação
do elevador
na botoeria de
pavimento, na
botoeira de cabina
e na sinalização
acima da porta.
Botoeira de pavimento com sinalização
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Flex UP

Botoeira de cabina totem
Flex UP
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Adaptável
Quadro de Comando
As vantagens e benefícios da solução Flex UP são inúmeros, principalmente em
empreendimentos onde a modernização é necessária, mas o grande fluxo de pessoas
inviabiliza a realização de uma obra civil de grande impacto.

Redução de custo, resíduos e barulhos
no empreendimento.
Facilidade de adaptação aos mais
diversos tipos de edifícios.

O Quadro de Comando é o cérebro do elevador, um item
de extrema importância responsável pelo gerenciamento do
equipamento. Ao modernizar este componente com a mais
alta tecnologia microprocessada os elevadores dão um salto
em performance, otimizando a distribuição das cabinas para o
atendimento dos chamados.
A solução Flex UP é compatível com os quadros de comando
mais modernos e completos do mercado.
Quadros de Comando compatíveis
• BX
• MX
• TX

Aproveitamento de componentes existentes.

Design moderno, seguindo as últimas tendências e
lançamentos mundiais do Grupo Schindler.

Máquina de Tração
Atendimento à Norma de Acessibilidade
(NM 313:2007), quando possível.
Possibilidade de acabamento personalizado
pelo cliente.

A máquina de tração é o coração do elevador. É o
equipamento responsável pelo movimento da cabina, dos
passageiros e do contrapeso.
Além de serem mais eficientes e consumirem menos energia,
os novos modelos de máquina de tração disponíveis para
a solução Flex UP proporcionam viagens mais rápidas,
confortáveis e silenciosas.
• Máquinas de Tração com engrenagem
• Máquinas de Tração sem engrenagem

Sustentável
Economia de energia.
Os equipamentos da solução Flex UP não agridem o meio
ambiente. São econômicos no uso da energia, contribuindo para a
redução das despesas operacionais. Os resultados são excelentes.

Ambientalmente correta.
Com a utilização dos elementos de tração nas novas máquinas, a
solução Flex UP dispensa o uso de óleos lubrificantes nas máquinas
sem engrenagem.
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Flex UP

Operador de Porta
O operador de porta é um dos equipamentos mais utilizados no
elevador. Por isso, sua modernização garante muitos benefícios
ao condomínio.
• Maior velocidade de abertura e fechamento de portas.
• Acionamento silencioso e suave.
• Redução das regulagens.
• Maior durabilidade do equipamento.

Flex UP

13

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

Cabina especial

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
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Opcionais

Corrimão*
Tubular, em aço inoxidável 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
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.

Ventilador
Instalado no teto, aumentando o conforto da viagem.
Digital Voice*
Voz digitalizada que identifica o próximo 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 NM 313:2007.

Sistema SAS – Sistema de Acesso Seguro.
O elevador como elemento de segurança no acesso ao
seu apartamento.
O SAS é um avançado sistema que utiliza um cartão Tipo RFID, transformando
o elevador em mais um elemento ativo de segurança no condomínio.
Apenas com a aproximação do cartão na Unidade de Leitura, instalada
na cabina, o sistema SAS reconhece o passageiro, liberando o acesso ao
andar autorizado.

BioPass
O elevador como elemento de segurança no acesso ao seu
apartamento.
Com o BioPass, o elevador só 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.
Para os visitantes eventuais do edifício, o BioPass serve como um passaporte
único para cada um dos andares autorizados, criando um rígido controle de
segurança e conforto para os condôminos.

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.

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.

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

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.

Imagens ilustrativas

Espelho*
Inestilhaçável, instalado no painel de fundo ou lateral,
com dimensões de piso a teto ou meio espelho.

Restrição de acesso para edifícios.
Residenciais e comerciais.

• 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.

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.
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Movemos 1 bilhão
de pessoas por dia.

Grande no Brasil e gigante no mundo
A Elevadores Atlas Schindler Ltda é uma empresa do Grupo suíço
Schindler, que atua em todos os continentes e possui mais de 140 anos
de história. Fabrica, instala, moderniza e presta serviços de manutenção
em elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Liderança
No Brasil, é 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 tranquilidade.

Cerca de

12 Filiais

Menor tempo
de atendimento
do mercado

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 confiança 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
segura e eficiente.

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 País.
• Disponibilidade e entrega rápida de peças de reposição.
• O atendimento de chamada mais rápido do mercado.
• Soluções e inovações que visam agilizar os serviços e aumentar
sua disponibilidade, mantendo os equipamentos funcionando
o maior tempo possível.

Crescimento exige inovação. Constantemente são
desenvolvidas soluções em produtos e serviços que ofereçam
mais eficiência e maior performance aos ambientes que
precisam de agilidade e mobilidade. Conheça o mais recente
lançamento do Grupo Schindler:
• PORT Technology - Acesso, controle e gerenciamento de
tráfego por meio de antecipação de chamada para edifícios
comerciais de grande tráfego. Sistema que atende o passageiro
de forma única, entende o edifício de forma completa.

O Grupo Schindler se une ao projeto Solar Impulse
como principal parceiro.
O Solar Impulse HB-SAI é o primeiro avião projetado
para voar dia e noite sem combustível ou emissões
poluentes, demonstrando o enorme potencial da
energia renovável.
www.solarimpulse.com

Impresso em 2017 • Todas as fotos e desenhos deste catálogo são imagens meramente ilustrativas.

Compromisso com o futuro.
Parceria do Grupo Schindler com o Solar Impulse.

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

010697 V2

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

