
Linha de Botoeiras de Pavimento 
e Cabina de Elevadores

ECONOMIZE ATÉ 
50% NO TEMPO DE 
INSTALAÇÃO DAS 
SUAS BOTOEIRAS

System solutions for every lift. 
Everywhere.

CONFIANCECALL®
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CONFIANCE CALL
LINHA BASIC

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS
Uma linha completa contendo várias opções para o pavimento e para a cabina, o melhor custo-benefício para seu projeto de modernização!

Atendendo aos requisitos da NM313:2007, a Botoeira se integra ao quadro de comando da Schmersal, com fácil interligação através de 
chicotes pré-fiados.

A linha foi desenvolvida em aço Inox 304 escovado, com design mo derno, configurações disponíveis, logotipo personalizado gravado , 
botões iluminados disponíveis nas cores azul, vermelho e amarelo (para alarme), totalmente configuráveis, dispondo de displays,  
chave de serviço, braile em alto relevo e caixa de embutir opcional.

Modernidade e beleza definem esta nova linha de produtos que se manterá em constante evolução!

Botoeiras para Pavimento de EMBUTIR
■  Dimensões (L x A x P):  

100 x 230 x 35 mm 
120 x 260 x 35 mm

*  A opção com caixa possui profundidade 
de 40mm.

Botoeiras para Pavimento de SOBREPOR
■  Dimensões (L x A x P):  

125 x 260 x 40 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Opcionais Configuráveis

1 botão

1 botão + chave yale

2 botões

2 botões + chave yale

1 botão + display

1 botão + chave yale + display

2 botões + display

Displays disponíveis para as Botoeiras de Pavimentode 230 e 260mm de altura Características Código

Display 20 mm horizontal,  
Alpha numérico + Seta

VM 11971105

AZ 11971106

Display 20mm vertical, 
Alpha numérico + Seta

VM 11971109

AZ 11971110

Display 18 m, 
3 dígitos, matriz de ponto

VM 11971111

AZ 11971112
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CONFIANCE CALL
BOTOEIRAS PARA CABINA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características

Botoeira de Totem  
de EMBUTIR

■  Atende até 24 paradas
■  Até 14 paradas: (L) 240 x (A) 1000 x (E) 35 mm
■  De 15 à 24 paradas: (L) 340 x (A) 1000 x (P) 40 mm
■  Caixa: (P) 40mm
■  Botões iluminados nas cores: 

Azul, Vermelho e Amarelo* (*Para Alarme, conforme norma NM313:2007)
■  Braile em alto relevo e dimensionais,conforme norma NM313:2007
■  Botão de serviço: 

Medidas (L) 250 mm – Comporta até 4 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 3 opções. 
Medidas (L) 340 mm – Comporta até 6 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 5 opções.

■  Chave Yale para serviços (Máximo 6)

OBS: O logotipo de sua empresa pode ser gravadonas dimensões de (A) 15 x (L) 30 mm

Botoeira MINITOTEM

■  Atende até 24 paradas
■  Até 14 paradas: (L) 250 x (A) 1000 x (E) 40 mm 

De 15 à 24 paradas: (L) 350 x (A) 1000 x (E) 40 mm
■  Botões iluminados nas cores:  

Azul, Vermelho e Amarelo* (*Para Alarme, conforme norma NM313:2007)
■  Braile em alto relevo e dimensionais,conforme norma NM313:2007
■  Botão de serviço: 

Medidas (L) 250 mm – Comporta até 4 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 3 opções. 
Medidas (L) 340 mm – Comporta até 6 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 5 opções.

■  Chave Yale para serviços (Máximo 6)

OBS: O logotipo de sua empresa pode ser gravado nas dimensões de (A) 15 x (L) 30 mm

Botoeira TOTEM de 
SOBREPOR

■  Atende até 24 paradas
■  Até 14 paradas: (L) 250 x (A) 2200 x (E) 40 mm 

De 15 à 24 paradas: (L) 350 x (A) 2200 x (E) 40mm
■  Botões iluminados nas cores: 

Azul, Vermelho e Amarelo* (*Para Alarme, conforme norma NM313:2007)
■  Braile em alto relevo e dimensionais, conforme norma NM313:2007
■  Botão de serviço:  

Medidas (L) 250 mm – Comporta até 4 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 3 opções. 
Medidas (L) 340 mm – Comporta até 6 botões de serviço. Alarme (padrão normativo) + 5 opções.

■  Chave Yale para serviços (Máximo 6)

OBS: O logotipo de sua empresa pode ser gravado nas dimensões de (A) 15 x (L) 30 mm

OS MODELOS DE DISPLAY ABAIXO ESTÃO DISPONÍVEIS SOB ENCOMENDA:
LCD Azul 5,3” LCD Azul 3,1” LCD Azul 4,7” LCD Azul 7”

Consulte nossa equipe de vendas para obter o “ESPECIFICADOR DE BOTOEIRAS”.



 facebook.com/schmersalbrasil
 youtube.com.br/schmersalbrasi
�  (15) 3263-9800

www.schmersal.com.br
Os dados e especificações citados foram verificados criteriosamente. 

Alterações técnicas e equívocos reservados.

O grupo Schmersal, é líder mundial do exigente mercado de componentes 
de segurança para máquinas. A empresa fundada em 1945 emprega 
aproximadamente 2000 funcionários e é representado por sete fábricas 
em três continentes, com empresas e parceiros de vendas próprios em 
mais de 60 países.

Entre os clientes do Grupo Schmersal estão nomes mundiais nas áreas de 
engenharia mecânica, fábricas e usuários de máquinas. Eles recorrem ao 
abrangente know-how da empresa para integrar tecnologia de segurança 
nos processos de produção em conformidade com as normas. A Schmersal 
também tem experiência específica em áreas de aplicação que exigem alta 
qualidade e características especiais de sistemas de comutação de 
segurança. São áreas como produção de alimentos, indústria de 
embalagens, construção de ferramentas para máquinas, engenharia de 
elevadores, indústria pesada e indústria automotiva, entre outras.

No contexto do crescente número de normas e diretivas, a divisão 
tec.nicum oferece uma ampla variedade de serviços de segurança. 
Como parte da divisão de serviços do Grupo Schmersal: Engenheiros de 
segurança funcional certificados aconselham os clientes sobre a escolha 
de equipamentos de segurança adequados, avaliações de conformidade 
CE e avaliação de riscos em nível mundial.  

O GRUPO SCHMERSAL
PROTEÇÃO PARA HOMEM E 
MÁQUINA

Segurança
■ Monitoramento de Proteções Móveis
■ Relés e CLPs de Segurança
■ Dispositivos Óticos de Segurança
■ Proteções Mecânicas
■ Comandos e dispositivos táteis 

de segurança

Automação
■ Dispositivos de Comandos e 

Sinalização
■ Chaves Fim de Curso Leve e 

Pesada
■ Sensores Indutivos, Fotoelétricos, 

Magnéticos e Ultrassônicos
■ Produtos EX para Áreas 

Classificadas
■ Dispositivos Lógicos de 

Monitoramento e Controle

■ Elevadores e Escadas Rolantes
■ Alimentos
■ Embalagem
■ Indústria Pesada
■ Áreas Classificadas EX

Competências
■ Segurança em Máquinas
■ Soluções para Elevadores
■ Automação Industrial
■ Soluções EX para Atmosferas 

Explosivas

LINHAS DE PRODUTOS SETORES DE 
COMPETÊNCIA 

SERVIÇOS  

■ Avaliação de Riscos
■ Planejamento Técnico e Projetos 

de Adequação
■ Implementação e 

Comissionamento
■ Suporte à Aplicações
■ Avaliação de Conformidade CE
■ Medições em Campo
■ Treinamentos de Normas e 

Produtos de Segurança


