
SAS – Sistema de Acesso Seguro.
Segurança é nossa prioridade máxima.



 

Escolha o Sistema SAS e amplie ainda 
mais as sensações de conforto, segurança 
e tranquilidade no seu condomínio.

Facilidade
Ao optar pela instalação do Sistema SAS, cada 
apartamento receberá um kit contendo cartões de 
operação e as orientações para acessar, cadastrar e 
descadastrar usuários no sistema.

Segurança é prioridade máxima para nós. Por isso, desenvolvemos o Sistema SAS. Uma solução prática 

e fácil de utilizar, que transforma o elevador em mais um elemento ativo de segurança nos condomínios. 

Com o Sistema SAS instalado no elevador, o morador define quem está autorizado a acessar o seu andar. 

Isso amplia a segurança dos condôminos e traz ainda mais tranquilidade ao dia a dia do condomínio.

Segurança
O SAS é um avançado sistema de controle de acesso que 
utiliza um cartão Tipo RFID para identificar o passageiro 
e liberar o acesso ao andar autorizado. Apenas com a 
apresentação do Cartão de Acesso o sistema reconhece o 
passageiro, liberando o acesso ao andar autorizado. Isso 
significa que somente pessoas previamente cadastradas no 
Sistema SAS podem circular pelos andares do condomínio.

Praticidade
Ao entrar no elevador, o passageiro aproxima o Cartão de Acesso 
da Unidade de Leitura instalada na cabina. Ao reconhecer o 
usuário, um sinal sonoro é emitido. A partir desse momento, o 
usuário pode selecionar na botoeira o andar de destino a que está 
autorizado. Como alternativa ao Cartão de Acesso, o passageiro 
pode optar pela utilização do Chaveiro de Acesso. 

Comodidade
O morador tem a opção de liberar o controle de acesso para 
pessoas não cadastradas aproximando o seu cartão Chave na 
botoeira da cabina ou de pavimento (item opcional). Como 
alternativa ao Cartão Chave, o morador poderá utilizar uma 
chave instalada na botoeira. Ao girar a chave, o controle de 
acesso é ativado ou desativado.
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Sistema SAS 
somente 
com leitora 
de cartão.

Sistema SAS 
com leitora 
de cartão  
e chave.

Sistema SAS 
somente 
com chave.


