Atlas CODE
Estratégias

Visitas
Os visitantes devem identificar-se
na portaria do edifício. Ao ser
comunicado da visita, o morador
deve desbloquear o seu andar.
Para tanto, basta movimentar a
chave yale localizada na botoeira
diferenciada, no interior do
apartamento, da posição
fechado para aberto, retornando
para fechado.

O visitante entra na cabina do
elevador e digita unicamente o
andar desejado, que já está
liberado para apenas uma única
viagem, sem precisar saber que o
elevador é dotado do sistema
Atlas CODE.
Iniciando o movimento da cabina,
o LED sinalizador da botoeira do
interior do apartamento piscará
intermitentemente.

Nos dias em que o fluxo de pessoas
for muito grande, o andar pode
permanecer desbloqueado.
Basta movimentar a chave yale
instalada na botoeira de chamada
diferenciada, da posição fechado

Atlas CODE

O moderno sistema de chamadas
por códigos Atlas CODE foi
desenvolvido para oferecer
segurança e privacidade em
edifícios residenciais.
Cada apartamento tem uma
senha exclusiva, permitindo que
apenas o morador ou pessoas por
ele autorizado tenham acesso ao
seu andar.
O sistema eletrônico possui
botoeiras diferentes no interior
dos apartamentos e na portaria
ou recepção.

Nos elevadores, nenhum elemento
caracteriza a existência deste
sistema de segurança.

para aberto. O LED sinalizador
permanecerá apagado, indicando
que o sistema está desativado.

Para bloquear novamente o andar,
deve ser efetuado procedimento
idêntico ao de liberação para uma
única viagem.

Atenção:
Partindo de qualquer ponto do
edifício, para acessar o andar térreo,
ou pavimento de entrada, basta
apertar o respectivo botão.

Garagens
O acesso à garagem será livre
para todos os moradores,
sendo apenas necessário
pressionar o botão do pavimento
correspondente à mesma.
Alterações/Solicitações de código
Para alterações de códigos
secretos ou solicitações de
inclusão de código simplificado
para acesso à garagem, comum
a todos os moradores, será
necessário entrar em contato
com o Atendimento Avançado
Atlas Schindler que tomará as
devidas providências.
Tráfego entre andares
O tráfego entre andares segue a
mesma rotina utilizada pelas visitas.
Isto faz com que seja necessária a
comunicação da intenção de visita.

Código Secreto

Segurança

O código secreto é uma seqüência
de três dígitos, exclusiva para cada
apartamento e de conhecimento
apenas de cada morador.

Se alguém não autorizado fizer
chamadas na cabina, sem ter o
conhecimento do código, após a
terceira tentativa inválida, o
dispositivo de segurança acionará
o Atlas CODE: as portas da cabina
serão travadas e o elevador se
deslocará para o pavimento de
entrada.

Os códigos já estão previstos no
sistema do microprocessador do
elevador, porém, há possibilidade
de troca caso necessário.
Na botoeira do interior do
apartamento,o LED fica
continuamente aceso indicando
o funcionamento do sistema.
Caso o morador não queira utilizar
este dispositivo de segurança, ele
poderá permanecer desativado.

Manual de Instruções
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Pressionando-se o botão de
chamada externa do andar térreo,
as portas da cabina e do andar se
abrirão, liberando o passageiro e
colocando o elevador em
funcionamento normal.
A existência do intercomunicador
na cabina do elevador e na portaria
do edifício permite a comunicação
em caso de necessidade.
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Moradores
Para atingir o seu andar, o
morador deve, ao entrar na
cabina do elevador, digitar na
botoeira o seu código secreto.
Outro morador que adentre à
cabina deverá proceder da
mesma maneira.

