Solução Escritório Schindler
Conforto adicional para as operações do dia-a-dia
A Schindler reserva o direito de modificar as especificações, opções e dados técnicos. Todas as ilustrações são de título representativo.

Quer seja de manhã, à tarde ou à hora do almoço, a mobilidade num
prédio comercial é um desafio. A nossa Solução Escritório oferece opções
de mobilidade vertical eficientes e descomplicadas para edifícios de
escritórios – as quais os mantém em perfeitas condições.
Ofrecemos una amplia gama de accesorios especiales
para pasajeros con movilidad reducida. Esto incluye
grandes pulsadores de fácil identificación con

inscripción en braille, y señalización acústica con voz
humana para ayudar a orientarse a personas mayores
y con discapacidad visual.

Os seus benefícios
– Funções extra de conveniência e desempenho
– Benefícios de uma operação sem stress
– Fácil adaptação ao sistema do seu edifício, devido a múltiplas interfaces instaladas

Esta solução inclui:
Interface de leitor de cartões
––Disponibilizamos direitos de gestão de acesso aos pisos e maior segurança, oferecendo
um circuito pré-instalado para o seu leitor de cartões.
Portas de pré-abertura
––As portas do elevador começam a abrir assim que chegam à zona de abertura, um
pouco antes do elevador parar. Este recurso melhora o desempenho do tráfego,
permitindo que os passageiros entrem e saiam mais rapidamente.
Regresso automático ao piso principal
––Uma função em que a cabina para automaticamente no piso principal, reduzindo assim
o tempo de espera dos passageiros que viajam desde a entrada, permitindo chegar ao
destino mais rápido e confortavelmente.
Construir interfaces de gestão
––Permitimos que monitorize o desempenho e outras funções do seu elevador, fornecendo
um circuito pré-instalado para conectar o seu próprio sistema de monitorização.
Interface com sistema de gestão do edifício
––A pré-instalação de circuitos para conectar o seu próprio hardware permitir-lhe-á
supervisionar o rendimento e outras funções do seu ascensor.
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