
O elevador com controle de
acesso por aplicativo, senha, cartão
ou chaveiro.
Segurança para todos os gostos.

Segurança é nossa prioridade máxima. Por isso, 

desenvolvemos o Sistema de Acesso Seguro Schindler 

SAS Touch. Uma solução completa, prática e fácil de 

utilizar que transforma o elevador em mais um elemento 

ativo no controle de acesso e segurança nos condomínios. 

Schindler SAS Touch. 
Uma solução. Muitos benefícios.

Mais segurança no controle de circulação de pessoas 
no edifício.

As senhas alfanuméricas são mais fáceis de lembrar e 
mais difíceis de serem quebradas.

Aplicativo de fácil utilização e mais segurança para o usuário.

Dispositivo com temporizador que economiza energia em 
momentos de baixa utilização.

Navegação prática e amigável.

Gerenciamento de senhas feito pelo próprio usuário, sem 
a necessidade da intervenção do gestor do condomínio. 

Excelente alternativa para edifícios com portaria virtual.

Design moderno e tecnológico que valoriza o patrimônio.

Com o Schindler SAS Touch o elevador e o 
condomínio ganham inúmeras vantagens:

O Schindler SAS Touch se adapta perfeitamente à maioria dos elevadores* 
da Atlas Schindler. Por isso, quando estiver modernizando seus elevadores, 
não perca a oportunidade de levar ainda mais segurança e comodidade 
para seu condomínio.

(*) Consulte nossa equipe técnica comercial de Modernização a respeito da compatibilidade 
do Sistema Schindler SAS Touch com a linha de elevador existente.

Solução disponível para Modernização.

Kit completo para 
utilização do sistema.

Com o sistema instalado no elevador, o morador defi ne 

quem está autorizado a acessar o seu andar. Isso amplia 

a segurança de todos e traz ainda mais tranquilidade ao 

dia a dia do condomínio.

A solução mais completa 
do mercado. Diferentes 
alternativas para os usuários.

Ao optar pela instalação do Schindler 
SAS Touch, cada apartamento recebe 
um kit contendo manual de orientações
para acessar, cadastrar e descadastrar
usuários no sistema e um acesso para
baixar o aplicativo disponível para os
sistemas Android e iOS.

O Schindler SAS Touch é um avançado 
sistema que libera o acesso ao andar 
autorizado por meio de um aplicativo 
de celular, cartão ou chaveiro do tipo 
RFID ou então por meio de uma senha 
alfanumérica de 4 a 6 dígitos. 

Isso signifi ca que somente pessoas 
previamente cadastradas podem 
circular pelo edifício. 

Schindler 
SAS Touch. 
O controle do 
acesso ao seu 
elevador está em 
suas mãos.



Aplicativo, senha, cartão ou 
chaveiro? Com Schindler SAS 
Touch você controla 
o acesso ao elevador do 
seu jeito.
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Schindler SAS Touch. Simples em sua 
utilização. Efi ciente em sua operação.
Com tela sensível ao toque, o Schindler SAS Touch permite uma navegação 
prática e amigável. O morador pode criar sua senha pessoal usando letras e 
números, trocar sua senha sempre que achar necessário e até mesmo desativar o 
sistema de restrição de acesso em ocasiões especiais. 

O sistema Schindler SAS Touch permite a liberação de chamadas temporárias para 
algumas ocasiões, como a realização de uma festa, quando o morador receberá 
muitas visitas em um curto período de tempo, ou para a execução de uma 
reforma, com duração de algumas semanas. Nestas situações, o morador poderá 
desativar o sistema de restrição de acesso e liberar chamadas para o seu andar por 
um período predeterminado ou por tempo indeterminado.

Acesso com aplicativo, cartão, chaveiro ou senha alfanumérica

Liberação temporária de acesso

Ao entrar no elevador, o morador acessa o aplicativo do celular, aproxima o 
cartão/chaveiro ou apenas digita sua senha no display touch screen, com isso, 
o sistema libera a seleção do andar de destino autorizado. 

Sistema SAS 
somente 
com leitora 
de cartão.

Sistema SAS 
com leitora 
de cartão 
e chave.

Sistema SAS 
somente 
com chave.

Schindler 
SAS Touch. 
Para condomínios
que não abrem
mão do que existe
de mais moderno
em tecnologia
e segurança.

Cabina

O morador tem a opção de liberar o controle de 
acesso para as pessoas não cadastradas diretamente 
na botoeira de cabina, aproximando o cartão da 
Unidade de Leitura ou digitando sua senha no 
display touch screen.

Pavimento (opcional)
O mesmo procedimento pode ser feito na botoeira de pavimento, utilizando 
cartão ou chave.
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