
PORT Technology
A solução inteligente para 
o tráfego em seu edifício.

Gerenciamento de Tráfego
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As megacidades do mundo enfrentam inúmeros desafios para atender às 
necessidades de transporte da população. O volume de tráfego a ser 
controlado segue crescendo na mesma proporção que aumenta o número 
de pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Diante desse cenário, 
o planejamento e a gestão adequados do fluxo de pessoas são atividades 
cada vez mais importantes para o desenvolvimento urbano. 

Nas grandes cidades, a vida segue 
em ritmo acelerado e constante. 
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O fluxo intenso de pessoas em movimento nas megacidades também flui 
para dentro de seus prédios comerciais. Esse movimento impõe grandes 
obstáculos para o transporte vertical e horizontal de passageiros nos edifícios. 
Há muitos anos, o Grupo Schindler assumiu um compromisso com esse 
desafio. Diariamente, nossos equipamentos transportam milhões de pessoas 
nos prédios mais altos do mundo de maneira rápida, confortável e segura. 

Gerenciamento de tráfego 
nos edifícios. 
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A experiência de 20 anos do Grupo Schindler em controle inteligente de tráfego e a 
instalação de mais de 6 mil elevadores com esse sistema em todo o mundo 
permitiram e orientaram o desenvolvimento da nova geração de sistema de 
gerenciamento de tráfego, o PORT Technology. Uma solução avançada capaz de 
planejar viagens na medida exata para cada usuário, otimizar o uso dos elevadores e, 
inclusive, integrar a mobilidade horizontal nos edifícios, um avanço fundamental no 
gerenciamento de tráfego.

Do controle de destino ao 
gerenciamento de tráfego.
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Flexibilidade arquitetônica para distribuição 
dos elevadores no hall do edifício.

Planejamento pró-ativo e abrangente.
O know-how comprovado dos especialistas do Grupo 
Schindler é indispensável para um planejamento bem 
fundamentado e completo em edifícios comerciais de 
uso múltiplo. Com a colaboração dos nossos 
profissionais, que trabalham diariamente para melhorar 
a mobilidade vertical nas cidades, é possível encontrar 
as melhores soluções para os problemas no 
gerenciamento do tráfego de pessoas nos grandes 
edifícios. Com isso, é possível integrar todos os pontos 
de acesso existentes no empreendimento sob um único 
sistema de gerenciamento:

(1) tráfego originado da rede de metrô;
(2) lobby principal; (3) shopping center; (4) escritórios;  
(5) skylobby/andares de transferência; (6) hotel/restaurante;  
(7) deck panorâmico/bar na cobertura. 

O PORT Technology permite a perfeita coordenação e 
a total integração do gerenciamento de tráfego de 
passageiros ao sistema de automação predial dos 
modernos empreendimentos. 
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Sistema de Gerenciamento de Tráfego 
O PORT Technology, terceira geração em sistemas de 
gerenciamento de tráfego do Grupo Schindler, 
transforma os elevadores em importantes elementos 
de controle de gestão de acesso nos edifícios. Por 
meio de terminais com tela em LCD e touch screen, 
integrados ao sistema de automação do edifício, os 
passageiros são identificados e atendidos em todas 
as suas necessidades. O sistema calcula a rota ideal 
para o acesso a cada andar do edifício e atribui o 
melhor elevador para cada chamada, oferecendo um 
serviço muito mais eficiente tanto nos horários de 
pico quanto nos momentos em que o fluxo de 
pessoas é menos intenso.

A evolução rumo ao Gerenciamento de Tráfego

Com o PORT Technology, o administrador do 
condomínio pode controlar e orientar integralmente o 
tráfego no interior dos edifícios com apenas um 
sistema. Essa solução contempla tanto o transporte 
horizontal como o vertical, podendo, inclusive, 
gerenciar os sistemas de segurança e de controle de 
acesso do edifício, minimizando as interfaces e, 
consequentemente, reduzindo os custos. 
Com PORT Technology também é possível a 
integração aos sistemas BMS (Building Management 
System) existentes.

Sistema Controle Convencional Gerenciamento de Tráfego
PORT Technology

Interface Um botão Botão sobe e desce Miconic 10 Schindler ID

Ano 1902 1934 1992 2002 Atualmente

Indicador do Andar • • • • •
Direção • • • •
Destino • • •
Individualização • •
Acesso ao elevador • •
Sem toque •
Comunicação •
Acesso ao edifício •
Opções de Controle de Energia •
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Tráfego entre os andares
Deslocamento de A para B.

Acesso ao elevador
Solicitação do cartão 
de identificação.

O caminho inteligente do tráfego em edifícios. 
Rápido, direto e preciso. 

A
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Reserva de espaço extra na cabina
Serviços personalizados para todas as necessidades. 

Deslocamento Direto
Viagem sem paradas.

Zoneamento de elevadores
O elevador adequado para um 
destino específico. 

Acesso ao edifício
Solicitação do cartão 
de identificação. 

Terminal PORT 
Orientações em 
tempo real. 

B
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Alto desempenho. 
Viagens tranquilas.

Acesso ao edifício
A tecnologia PORT interage com todos os sistemas 
de acesso de terceiros em edifícios de uso múltiplo. 
 › apenas um cartão para todas as aplicações.
 › manutenção de apenas um banco de dados.
 › deslocamento controlado para outros edifícios.

Acesso ao elevador
As catracas são integradas ao sistema de elevadores. 
Isto permite passar pela catraca e automaticamente 
chamar o elevador. 
 › rapidez e facilidade na utilização dos elevadores. 
 › fluxo ágil de pessoas no hall.
 › alto desempenho para horários de pico.
 › gerenciamento de entrada e saída do edifício. 

Tráfego entre os andares
O tráfego entre os andares requer apenas uma 
chamada, mesmo que o passageiro tenha que 
mudar de elevador. 
 › os terminais orientam e agilizam a chegada ao destino. 
 › informações antecipadas sobre o próximo 

elevador programado. 

Zoneamento de elevadores
Com o PORT Technology, o edifício pode ser 
subdividido em zonas com acessos restritos. O 
sistema permite que um mesmo edifício tenha 
diferentes níveis de personalização de acesso para 
cada um dos andares.
 › viagens mais rápidas ao andar de destino.
 › maior área locável.
 › o sistema se comunica com os usuários, orientando-

os de forma simples e fácil no uso dos elevadores.

Terminal PORT
O terminal PORT oferece aos usuários orientações 
em tempo real para o uso dos elevadores.
 › novas estratégias de atendimento para diferentes 

situações como elevadores em manutenção ou 
casos de emergência.

 › o sistema reconhece as necessidades individuais 
dos usuários e oferece a melhor alternativa para 
cada situação. 

 › os passageiros são identificados e atendidos de 
maneira rápida e exclusiva.

Reserva de espaço extra na cabina
Quando é preciso reservar um elevador para transportes 
especiais, como transporte de mercadorias, basta 
programar um elevador maior com portas mais largas 
para executar essa tarefa. Não haverá interferência ou 
incômodo para os demais usuários, que continuarão a 
se beneficiar de viagens confortáveis e rápidas nos 
outros elevadores do edifício.
 › gestão inteligente e eficiente da capacidade e do 

espaço dentro dos elevadores. 
 › alocação direta para o equipamento mais adequado. 

Deslocamento direto
O modo de viagem direta aumenta a capacidade 
dos elevadores e a eficiência do sistema. 
 › redução do tempo de espera. 
 › permite programar elevadores que farão o 

transporte de passageiros até um destino específico, 
como um centro de convenções por exemplo, 
tornando o atendimento diferenciado e exclusivo.

 › adaptação flexível à demanda de tráfego.

O design simples e elegante do terminal PORT, disponível 

nas cores prata, branca ou preta, permite diversas 

combinações em montagem com opções únicas que aliam 

função e estilo. Pode ser fixado na parede, na catraca de 

acesso ou instalado em pedestal próprio. 
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Tecnologia Sustentável. 

Um grande passo. 
Nos edifícios comerciais, nos horários de pico, todos os 
elevadores são mantidos em operação para permitir a 
chegada dos passageiros aos seus destinos da forma mais 
rápida possível. Entretanto, o mesmo acontece em períodos 
de tráfego menos intenso. Com isso, os equipamentos 
fazem numerosas viagens transportando um pequeno 
número de passageiros, o que reduz a eficiência do sistema 
e aumenta o consumo de energia do edifício. 
Utilizando o PORT Technology, o sistema identifica em 
tempo real o fluxo de pessoas no edifício e administra de 
forma eficiente os períodos de alto e baixo tráfegos. 

Controle de Energia através do modo ECO 1

O Controle de Energia ECO permite a redução inteligente 
do consumo de energia dos elevadores sem reduzir o 
serviço fornecido aos usuários. A função ECO coloca parte 
dos elevadores em modo standby automaticamente, 
gerando significativa economia de energia. 
O PORT Technology é mais um excelente exemplo do 
compromisso do Grupo Schindler em aprimorar a 
mobilidade vertical, preservando os recursos naturais e 
minimizando o consumo de energia. 

• Com PORT Technology o tempo médio de espera pelos 
elevadores é monitorado. Quando os níveis de 
utilização estão abaixo do especificado, a função ECO 
coloca automaticamente parte dos elevadores em 
modo standby, proporcionando economia de energia 1 .

• Cada terminal, quando não está em uso, permanece em 
standby, reduzindo o seu consumo de energia. Ao 
identificar a presença do usuário, o terminal entra em 
operação adaptando a sua luminosidade de acordo 
com o ambiente.

• O terminal PORT é 100% fabricado com materiais 
recicláveis, reduzindo o impacto ao meio ambiente.

• Os processadores dos terminais PORT atendem às 
especificações ISO 14000 e possuem fabricação livre 
de halógenos e solventes em seus cabos e 
acabamentos, além de serem mais eficientes e 
consumirem menos energia.

Para mais informações, acesse             
www.tecnologiaport.com.br
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1  Fornecimento sob consulta e avaliação do projeto do edifício.
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Elevadores Atlas Schindler
Avenida do Estado, 6116
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918

Uma parceria que leva você ao topo. 

00
99

04
 V

1
Im

pr
es

so
 e

m
 2

01
4

As soluções que desenvolvemos comprovam a nossa 
competência em criar as melhores respostas para os 
desafios relacionados à mobilidade em grandes 
edifícios comerciais. 

Com a Atlas Schindler, você já está a caminho do topo. 

Para mais informações, entre em contato com nossos 
Consultores Técnicos Comerciais.
www.atlas.schindler.com


