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Schindler 7000
Elevadores de alta performance.
Uma viagem de primeira classe.
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Para mais informações, entre em contato com nossos 
Consultores Técnicos Comerciais.

www.atlas.schindler.com

Atendê-lo no mais alto 
nível de satisfação.
Esse é nosso compromisso. 



2Schindler 7000Schindler 70001

Ambientes marcantes requerem 
um design exclusivo.
Elevadores são os elementos de design que complementam a arquitetura de 
um edifício. Com a grande flexibilidade de seu projeto, os elevadores de alta 
velocidade Schindler 7000 garantem que os conceitos e a imagem de um 
empreendimento sejam explorados com a máxima liberdade e harmonia. 
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Double Deck

Single Deck

Em cada viagem, 
um planejamento inteligente.

O Schindler 7000 é um produto de alta performance, projetado 
para atender as necessidades dos clientes mais exigentes graças 
à sua qualidade premium, à sua excelente confiabilidade e ao 
seu design flexível.

O projeto é otimizado para permitir economia de espaço e 
energia e oferecer design funcional tanto para novas instalações 
como para modernizações

O Schindler 7000 combina o uso mais eficiente dos elevadores 
de um edifício com uma excepcional experiência de viagem 
para cada passageiro. Incomparável em sua habilidade de 
proporcionar as mais variadas e eficientes configurações. 
Sistemas de gerenciamento de tráfego e restrição de acesso 
possibilitam a excelência em transporte vertical. A melhor opção 
para o seu edifício.

O Schindler 7000 está disponível nas velocidades de 2,5m/s 
a 10m/s, percurso de até 500m, uma ou duas entradas, até 
8 carros em grupo. Flexibilidade que permite criatividade na 
elaboração de um projeto.

Dados Técnicos 

Capacidade 800 a 2475kg / 10 a 33 passageiros

Velocidade 2,5m/s a 10m/s                     

Percurso 500m             

Paradas 128                             

Entradas 1 ou 2                                   

Carros em grupo 8                               

Seleção KS ou Miconic 10                    

Altura de cabina (mm) de 2400 a 3000

Atura de porta (mm) de 2100 a 2600

Última parada (mm) sob consulta

Poço (mm) sob consulta

Acionamento VVVF e máquinas gearless



5 Schindler 7000 6Schindler 7000

Sofisticado.Moderno. Tecnológico.

A linha Schindler 7000 garante a 
melhor solução de tráfego e muito 
conforto de viagem com o sistema 
Miconic 10.

Dê liberdade para a sua criatividade 
e desenhe o seu próprio elevador.

É a exclusividade a seu favor.
Cabina personalizada pelo cliente.

Soluções sistematizadas permitem 
projetos personalizados.
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Gerenciamento inteligente do tráfego com sistema 
Miconic 10

O Miconic 10 é um eficiente sistema de gerenciamento 
de tráfego que agiliza o acesso do passageiro a seu 
andar de destino e otimiza ao máximo a performance de 
grupos de elevadores em edifícios comerciais. 

O sistema trabalha com um programa lógico que 
racionaliza o fluxo de pessoas,  eliminando filas e 
aglomerações no hall do edifício e aumentando o 
conforto e a mobilidade dos usuários.

Além disso, proporciona ao projeto arquitetônico,a 
flexibilidade ideal na distribuição dos elevadores em 
diferentes posições no hall do edifício.

Ao indicar o andar desejado antes de entrar na cabina, 
este sistema pioneiro no modelo de antecipação de 
chamadas, analisa a demanda em tempo real e direciona 
o passageiro para o elevador que irá levá-lo ao seu 
andar de destino da forma mais rápida e confortável. 
Sem filas, aglomerações, viagens com muitas paradas ou 
cabinas lotadas.

Sistema Schindler ID®: Cartões personalizados para 
controle de acesso

É a mais recente inovação para elevadores dotados de sistema 
de Gerenciamento de Tráfego Miconic 10. Utilizando cartões 
dotados de dispositivos sensores e um sofisticado software 
de gerenciamento de dados, o acesso aos pavimentos 
fica restrito aos passageiros habilitados, proporcionando a 
mais completa personalização do sistema de chamada e a 
operação dos elevadores.

Ao utilizar os dados gravados no cartão de acesso o 
sistema Schindler ID® registra automaticamente a chamada, 
dispensando seu portador de digitar o andar de destino. 
Quando autorizado, o acesso a múltiplos andares pode ser 
adicionado ao uso de senhas, a serem digitadas, juntamente 
com o registro do andar pretendido.

Além dos exclusivos recursos de personalização o sistema 
Schindler ID® pode ser integrado à automação predial, 
aumentando o conforto dos usuários e a agilidade 
de atendimento ao tráfego, ao mesmo tempo que 
proporciona a interface ideal ao Facility Manager, para o 
gerenciamento do edifício.
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Do universal ao exclusivo.

A linha Schindler 7000 oferece cabinas clássicas 
em aço inoxidável escovado ou polido, mas 
que podem ser personalizadas pelo cliente com 
acabamentos e padronagens exclusivas de acordo 
com a exigência de cada projeto.

As opções de teto do Schindler 7000 
proporcionam um design criativo e um ambiente 
agradavelmente iluminado. Utilizando a nova 
tecnologia em LED, os tetos proporcionam uma 
perfeita iluminação, com economia de energia.

Complemente o ambiente com espelhos, que 
ampliam a agradável sensação de conforto.

Contura 1

Spotlights

Squares

Diversidade que se transforma em harmonia.



11 Schindler 7000 12Schindler 7000

Perfeição. Até nos mínimos detalhes.

É possível planejar a decoração interna de seu 
elevador de forma a explorar as verdadeiras 
dimensões da cabina e dar aos passageiros uma 
agradável sensação de espaço.

Não há limites para o design dos painéis. São diversas 
alternativas para que o seu elevador e o hall sejam 
combinados harmonicamente. 

Utilize formatos exclusivos, materiais diferenciados, 
acabamentos nobres. Ouse nas cores, nos espelhos, 
nos vidros e crie um design como nenhum outro – 
com o Schindler 7000 as possibilidades são inúmeras.

Planeje corrimãos, rodapés, iluminação e acessórios 
personalizados para complementar o seu elevador.
Todos esses recursos podem ser adicionados, 
com muita liberdade, diretamente pelo designer 
responsável pelas especificações e terminação do 
novo empreendimento, a partir do projeto original das 
cabinas, após a conclusão de instalação dos elevadores.
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Botoeiras e Sinalizações
Sistema Miconic10

Indicador de destino

Display instalado no batente 
da porta da cabina.

PORT

Terminal interativo para 
chamadas e personalização 
de acesso.

Botoeira Miconic10

Localizada no hall, indica 
o elevador ao usuário.

Voice Box 
Leitor Schindler ID®

Opcionais para pessoas 
com necessidaddes 
especiais e controle de 
acesso através de cartão.

Placa de identificação do elevador

Localizada acima de cada elevador, identifica 
a cabina sinalizada no display do Miconic10. 
Opcional para portadores de necessidades 
especiais inclui voz e iluminação.Totem Miconic10

Sistema de Gerenciamento de Tráfego. 
Uma década de experiência que nos 
coloca 10 anos à frente.
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Botoeiras e Sinalizações

Botoeiras de pavimento

Sinalização de pavimento

Localizado acima da porta de cada 
elevador. Indica o andar e a direção 
de viagem.

Botões micromovimento na cabina

Sinalização em braille para atendimento 
à portadores de necessidades especiais.

Coluna de comando
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Importar-se com 
o meio ambiente 
significa mais 
do que apenas 
economizar energia.

Reduzir globalmente o consumo de 
energia é um dos maiores desafios da 
humanidade. Para obter uma visão 
geral do desempenho ecológico dos 
elevadores e identificar o potencial de 
aperfeiçoamento de nossos produtos, 
conduzimos um estudo utilizando uma 
metodologia chamada Avaliação do 
Ciclo de Vida - LCA.

O estudo LCA aplicou as normas ISO 
14040 - 14043 e foi submetido a uma 
revisão crítica externa e independente.

As descobertas desse estudo foram 
implementadas nos elevadores 
Schindler 7000. 
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Menos matéria-prima. Menos consumo 
de energia. Menos é mais.

Avaliação do ciclo de vida (LCA)

A avaliação do ciclo de vida analisa o elevador 
em todas as fases de seu ciclo - desenvolvimento, 
matéria-prima, produção, embalagem, transporte, 
utilização, manutenção e descarte. A avaliação 
LCA demonstra que o consumo de energia de um 
elevador em modo de operação e espera, durante 
um ciclo de vida de 20 a 30 anos, é responsável, 
no mínimo, por dois terços de seu impacto 
ambiental total.

Portanto, o maior potencial para reduzir o 
impacto ambiental concentra-se, sem dúvida, 
na fase de utilização, seguida pela aquisição de 
matéria-prima e descarte.

Ficha técnica ambiental

Uma ficha técnica detalhada sobre o desempenho 
ambiental de um elevador Schindler 7000 está 
disponível. Nessa ficha constam dados sobre os 
materiais utilizados, a eletricidade consumida 
durante a fase de utilização, a avaliação de diferentes 
impactos ambientais, tais como aquecimento global 
e potencial de redução da camada de ozônio e 
diretrizes de descarte de resíduos.

Reciclagem e descarte

O Schindler 7000 utiliza materiais cuidadosamente 
selecionados em sua produção. Grande parte de seus 
componentes são produzidos com metais, que são 
recicláveis. Mais de 85% do equipamento é composto 
de materiais recicláveis, feitos de diferentes ligas de 
aço, ferro fundido e cobre.

Schindler 7000 - Impactos ambientais

Contribuição relativa para o impacto ambiental durante o ciclo de vida (%)

Desenvolvimento

Matéria-prima

Produção

Utilização

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Mais eficiência. Menos consumo de energia. O primeiro passo para preservar o planeta 
é cuidar do que está próximo de nós.

A fase de utilização é o maior responsável pelo impacto 
ambiental devido ao consumo de energia durante o 
modo de operação e espera do elevador. O consumo de 
energia é, portanto, um fator chave para se observar.  
Além do consumo de energia do motor, se a iluminação 
do carro permanecer sempre acesa, poderá contribuir 
significantemente para o consumo de energia total 
durante a fase de utilização do elevador.

Nosso grupo de Gestão Tecnológica e Estratégica de 
Fornecimento opera um sistema de gerenciamento 
ambiental (EMS). Ele foi certificado de acordo com a 
ISO 14001 desde Dezembro de 2000. Essa área cobre 
Desenvolvimento & Pesquisa Empresarial e Aquisição 
Empresarial. O Schindler 7000 foi desenvolvido sob as 
circunstâncias acima.

Soluções ecológicas do Schindler 7000

O Schindler 7000 oferece o modo de espera, que 
economiza energia, como uma solução padrão. O 
desenho compacto do sistema, que reduz o tamanho 
do poço e da casa de máquinas, proporciona eficiência 
de energia e mais espaço aproveitável. O projeto 
inteligente do Schindler 7000 permite que suas peças 
sejam reparadas ou modernizadas, o que propicia 
economia de material, de energia e aumenta a vida útil 
do elevador. Com nossos componentes compactos de 
alta confiabilidade, reduzimos o custo de manutenção e 
energia ao mínimo.

LEED®

O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
é o referencial globalmente aceito para o projeto, 
construção e operação de edifícios ecológicos de alto 
desempenho. O LEED concede as ferramentas que os 
proprietários e administradores necessitam para ter um 
impacto imediato e mensurável no desempenho de seus 
edifícios. Reconhece o seu desempenho em cinco áreas 
chave: desenvolvimento sustentável da obra, economia 
de água, eficiência energética, seleção de materiais e 
qualidade ambiental interna.

Os produtos e serviços da Atlas Schindler para edifícios 
de alta performance contribuem para o alcance da 
certificação LEED.

Schindler 7000 - consumo de energia durante a fase de utilização (30 anos)

Contribuição relativa para consumo de energia total (% kWh)

Operadorde porta

Comando

Iluminação

Motor

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ediício Comercial Torre Titanium - Santiago, Chile
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Nós não apenas falamos em verde.
Nós agimos.

Casa de máquinas

- Máquina sem engrenagem
- Notável tecnologia ACVF
- O melhor na classe Tecnologia de energia 

fator fator de potência 1 e THD (distorção 
harmônica total) < = 3%

- Redução do consumo de energia
- Retorno da energia regenerada à rede elétrica
- Motor de imã permamente

Cabina

- Iluminação da cabina com desligamento automático 
se os elevadores não estiverem em uso

- Uso de roller guide altamente eficiente
- Iluminação em LED

Sistema de Gerenciamento de Tráfego (opcional)

- Inteligente, aplicação economizadora de energia 
graças à tecnologia do microprocessador

- Mais desempenho
- Viagem direta com paradas mínimas
- Disponibilidade de elevadores mais rápida
- Redução de operações com cabinas vazias

Sistema da porta

-  Motor síncrono e assíncrono altamente eficiente
-  Mecânica de baixa fricção

Schindler 7000 - Ecologia Abrangente

O Grupo Schindler trabalha com profissionais 
experientes e altamente capacitados, ao redor do 
mundo, que garantem um gerenciamento eficiente 
de projetos sob demanda. Consequentemente, 
somos capazes de economizar energia e tempo 
devido ao menor prazo de armazenamento a 
cada fase do projeto. O projeto do Schindler 7000 

conta com fornecedores globais, que proporcionam 
redução de custo no transporte e no consumo de 
energia. Garantimos um processo de embalagem 
otimizado para os componentes de alta velocidade, 
utilizando materiais reciclados para reduzir os entulhos 
no canteiro de obras. A implantação dessas diferentes 
medidas significa que, ao escolher um Schindler 7000, 
seu impacto ambiental é reduzido significativamente.
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Sistema 
do Motor

THD (distorção harmônica total) < = 3% •

Impedância de linha < 50 mΩ •

Dissipação mínima de calor devido à regeneração de energia •

Formato mais compacto: caixa e poço reduzidos, equipamentos mais leves 
(ex.: FM560 - 30% mais leve do que máquina anterior)

•

Grande diâmetro aumenta o tempo útil da polia e cabos de tração •

Quantidade de resina epóxi reduzida para giro do estator •

Substituição de chumbo para aço para equilibrar o peso da polia de tração •

Facilidade na desmontagem da máquina •

As peças maiores são feitas em aço e ferro fundido:
Conteúdo altamente reciclado; alta reciclabilidade

• •

Eliminação das escovas de carvão do comutador DC •

Não utiliza óleo • •

Revestimentos do freio livre de material prejudicial •

Cabina Primers e Tintas solúveis em água • • •

Mínimo uso de óleo e graxa • • • •

Portas Produção otimizada dos painéis de porta (menor desperdício de matéria prima) •

Não requer a utilização de óleo ou graxa lubrificante • •

Sistema de 
Gerenciamento 
de Tráfego

A utilização do Sistema de Gerenciamento de Tráfego reduz a demanda dos elevadores •

Máquinas de tração e cabeamentos parcialmente livres de componentes halógenos 
em função do sistema de controle e fabricação

•

Painéis de comando compactos e sistemas eletrônicos de tamanhos reduzidos •
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O horizonte se eleva e o futuro 
promete ser melhor e mais sustentável.
Nosso trabalho diário é estar à altura 
desses desejos.
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Quando o assunto é verde, nós 
mostramos nossa cor.

Edifício Infinity - Brasil

International Commerce Centre, Hong Kong - China

Hotel 7 estrelas Pangu - Pequim, China 

Centro Financeiro Indiabulls - Elphistone Mills, India 

Edifício Comercial Euljiro Jeodong - Seul, Coreia do Sul 
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Aplicamos tecnologia de última geração, 
o que inclui planejamento e instalação. 




