
NOVO

Tecnologia, flexibilidade e elegância
sob medida para o seu elevador. 

CONFIANCE FIT
COMANDO PARA
BATENTE DE PORTA



O melhor da tecnologia alemã fabricada do Brasil

PARA MODERNIZAÇÃO
DE ELEVADORES.
BENEFÍCIOS / CARACTERÍSTICAS

ACESSIBILIDADE
• Sistema de VOX 
• Gongo 
• Beep para acionamento dos botões
• Sinalização visual de pavimento
   e direção

FACILIDADES
• Sistema Multiplex – Sistema que torna possível interligar até 8 elevadores 

em grupo, otimizando o fluxo de pessoas, reduzindo o tempo de espera dos 
usuários e gerando economia de energia.

• Duplex Eficiente – Permite que dois elevadores trabalhem em conjunto, desta 
forma o usuário será atendido pelo elevador mais próximo, reduzindo o 
tempo de espera e de viagens desnecessárias do elevador. Este opcional tam-
bém permite a escolha do elevador (basta manter o botão do elevador desejado 
acionado por 5 segundos e o sistema entenderá que o usuário deseja realizar a 
viagem naquele elevador).

• Sistema de Intercomunicação com a Portaria.

• Alarme sonoro e Visual – Para indicar quando há alguma obstrução na porta 
do elevador impossibilitando a viagem.

• Inversor com Software dedicado para Elevação.

• Parametrizações pré-programadas de fábrica e de acordo com a configuração 
do elevador.

• Atende até 48 pavimentos.

• Velocidade até 120 mpm.

• Aplicação no batente de porta.

CONFORTO
• Nivelamento preciso
   em cada pavimento
• Redução da emissão
   de ruídos



D&T – IHM QUE POSSIBILITA
• Realizar atualizações de firmware
• Copiar, armazenar (8 tabelas) 
   e transferir tabela de parâmetros
• Acessar parâmetros do quadro    
   pela caixa de passagem

ECONOMIA
• Sistema sustentável de acionamento dos motores que gera redução no 
    consumo de energia.
• Função inteligente de standby que permite economia de energia e aumento 
   de vida útil dos componentes eletrônicos.
• Displays com até 16 níveis de ajuste da luminosidade que regula a intensidade 
   da luz de acordo com a necessidade.

SEGURANÇA
• Sistema de Resgate Automático Angel
   O Sistema de Resgate Angel é solução ideal para elevadores em caso de 
    queda de energia.

    Existem duas opções para esse acessório:

1. Modo Autônomo – Nesta configuração, o elevador é levado para o próximo 
    andar em caso de queda de energia. Em seguida, abre a porta e libera os 
     passageiros.
 a) Sem desespero – Assim que entra em operação, o elevador emite 
                    uma mensagem de áudio informando que fará a operação de resgate.
 b) Rápido – O sistema é inteligente e acionado automaticamente assim 
                que acaba a alimentação da rede elétrica.
 c)  Seguro – Viagem em velocidade de manutenção e nivelamento preciso 
                para abrir a porta e liberar os passageiros.

2. Modo Controlado - Essa segunda opção garante todas as qualidades do 
     sistema, porém é possível escolher o andar de liberação (ideal para prédios 
     que possuem 01 apartamento por andar).
3. Sistema de Resgate Pulsado – Este opcional também realiza o resgate dos 
     passageiros com auxílio de um técnico capacitado.
4. Controle de acesso – Através de uma senha, o acesso é liberado apenas 
  para um andar pré-programado, garantindo a segurança no fluxo do 
      condomínio.

• Ajustar o volume do VOX
• Relatório de 128 falhas e 8 
   eventosdentro de cada falha



CONFIRA A
INSTALAÇÃO

DESTE
COMANDO

1. Inversor
de potência instalado

dentro do poço
do elevador.

2. O Controle é
instalado no batente
da porta do Elevador

POÇO DO 
ELEVADOR



IMPERCEPTÍVEL NO TAMANHO

GIGANTE NO 
DESEMPENHO

Toda a tecnologia dos Comandos Schmersal 
em uma versão compacta, instalada no 
batente da própria porta do pavimento.

Inversor de potência instalado 
dentro do poço do elevador.

Otimiza espaço

Integrado ao ambiente
de forma imperceptível

Versátil na instalação

Garante acessibilidade
e conforto ao usuário



O GRUPO SCHMERSAL
PROTEÇÃO PARA HOMEM E MÁQUINA
O grupo Schmersal é líder mundial do exigente mercado de 
componentes de segurança para máquinas. A empresa, fundada 
em 1945, emprega aproximadamente 2.000 funcionários e é 
representada 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, indústria automotiva, entre outras.

No contexto do crescente número de normas e diretivas, a divisão 
técnica 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.

SERVIÇOS
Avaliação de Riscos

Planejamento Técnico 
e Projetos de Adequação

Implementação e
Comissionamento

Suporte e Aplicações

Avaliação de
Conformidade CE

Medições em Campo

Treinamentos de Normas
e Produtos de Seguraça

COMPETÊNCIAS

SETORES DE
COMPETÊNCIA

Elevadores e Escadas Rolantes

Alimentos

Embalagem

Indústria Pesada

Áreas Classificadas EX

Segurança em Máquinas

Soluções para Elevadores

Automação Industrial

Soluções EX para Atmosferas 
Explosivas

LINHAS DE PRODUTOS
SEGURANÇA

AUTOMAÇÃO

Monitoramento de Proteções Móveis

Relés e CLPs de Segurança

Dispositivos Óticos de Segurança

Proteções Mecânicas

Comandos e Dispositivos Táteis 
de Segurança 

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

schmersal.com.br


