
Botoneiras FI QE-EU
Linha funcional para melhorar 
a capacidade e o design
A sua melhor opção
A linha FI QE-EU ajusta-se perfeitamente na maioria dos 
ascensores existentes, proporcionando um elegante novo 
look com o dispositivo de LCD, os botões em LED e conexão 
em série. As botoneiras montadas à superficie são fáceis e 

rápidas de instalar. O design moderno apresenta uma placa 
frontal em aço inox , que melhora a experiência do utilizador 
enquanto a alta qualidade do dispositivo de LCD, os botões em 
LED e conexão em série, torna o produto fiável e eficiente em 
termos energéticos.

h Botoneiras de patamar Botoneiras de patamar com indicador de direção

Botoneiras de patamar para dúplex com indicador

Simples e Elegante

As botoneiras FI QE-EU têm um elegante acabamento em 
Aço Inox que concede ao elevador um ar fresco e agradável. 
Os indicadores multifunções LCD estão disponíveis para a 
cabina e como opção para os patamares.  Elementos 
opcionais como a ligação do telealarme ao nosso call centre 
disponível 24 horas.

Disponíveis em vários tamanhos as botoneiras FI QE-EU são 
fáceis de instalar numa ampla variedade de cabinas e nos 
patamares. A robustez dos seus componentes, testados 
exaustivamente, prometem uma vida útil longa ao serviço. É 
possível fazer várias configurações para responder a 
necessidades específicas, de forma a alcançar maiores níveis 
de utilização.

Flexíveis e Robustas

Benefícios adicionais

Design moderno e elegante Eciência energética Utilização fácil e intuitiva

 Aumento do conforto da viagem  Instalação rápida  Robustez e vida útil longa

Modernização Schindler



Schindler A Sua Primeira Opção

Detalhes do produto FI QE-EU

Instruções e características 

Com chave

Botoneiras de patamar

Elementos de comunicação 
do telealarme

Design dos botões

Frente em Aço Inox

Luz vermelha de conrmação 
de chamada

Símbolos salientes colridos 
com laser

Botoneiras de patamar 
para ascensores dúplex

Com indicador digital LCD

Botoneiras de patamar

Instalação no aro da porta ou na parede

Indicador de direção ou display digital LCD 

Instalação À Superfície

Acabamento Aço Inox escovado

Botões

Frentes em Aço Inox
Símbolos salientes
Luz LED conrmação

Display LCD multifuncional

Indicador de patamar
setas de subida/descida
Display LCD multifuncional

Esta públicação é de carácter informativo, pelo que a Schindler se reserva a direito de modificar os serviços descritos, o 
design do produto, ou as especificações em qualquer momento.  Nenhum extrato deste documento pode ser 
considerado uma garantia ou condição, seja expressa direta ou indiretamente, assim como nenhum produto ou 
serviço, suas especisficações, sua aplicação numa instalação especifica, sua garantia ou sua qualidade, podera ser 
interpretada como termo ou condição de qualquer serviço ou acordo de compra e venda dos produtos contidos neste 
publicação. Podem existir pequenas diferenças estre as cores impressas e as reais. 
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