O ELEVADOR QUE ESCOLHEMOS
PARA VOCÊ FAZMAIS DO QUE
SUBIR E DESCER.
Ele também regenera energia e é capaz
de resolver problemas
sozinhos. Assim, seu elevador fica funcionando por muito mais tempo!
Veja abaixo outras funcionalidades!

Recursos de conectividade, segurança, economia e acessibilidade
Elevador para 8 pessoas
Suficiente para transportar um cadeirante e mais duas
pessoas. Com folga! :)

Componentes de alta eficiência energética
Motor gearless, iluminação LED, fontes de alimentação de
alto rendimento... Todo o elevador foi projetado para um
menor consumo de energia.

Estacionamento inteligente
Agora é o elevador que te espera! Através de um
sistema de inteligência artificial, o elevador identifica
qual o andar de maior probabilidade de partida para
cada horário e se posiciona para aguardar o usuário.

Botão de alarme inteligente
Além de gerar uma chamada local de socorro, o botão de
alarme inteligente também chama um técnico. Mais
segurança, tranquilidade e agilidade no atendimento!

Notificações via SMS
O elevador parou de funcionar? A nossa equipe de
atendimento recebe o código da falha por SMS ou
e-mail e liga em seguida para apurar o que está
acontecendo!

2 módulos de energia: Standby e Powerdown
Reduz o consumo de energia em horários de pouco uso e
desliga o elevador em horários programados. O elevador
“acorda” com o simples pressionar de um botão.

Voicer
O sistema de voz da cabine, além de orientar pessoas
com deficiência visual, informa o utilizador em caso de
ocorrência de falhas.

Integração com o Sistema de Controle de Veículos
Quando o carro passa pelo portão, o elevador desce
automaticamente.

Integração com o Sistema Cubo: Regeneração e Economia de Energia
O elevador armazena a energia proveniente das frenagens em um banco de baterias, que alimenta alguns
pontos de área comum do edifício e garante até 50 viagens de elevador no caso de falta de energia elétrica.

Cabine
NEOMOT ILUMINA
Estímulos Cromáticos
Troca de cor ao longo de acordo com o
período para ajudar você a se preparar
para o que vem pela frente!

TETO E TOTEM
Acabamento em pintura metálica
Além de colorir, trazem um ar de
sofisticação para o equipamento.

BOTOEIRA DE PAVIMENTO
Acabamento em vidro com
Teclas em Braile, iluminação em
LED e display que exibem textos
informando o usuário sobre as
condições do elevador. Ex:
Elevador em manutenção, utilize
as escadas.

Display Gráfico Colorido
Em conjunto com o sistema de
iluminação, procura trazer mais
confiança e bem estar aos passageiros
com informações do elevador e
imagens ambientativas.

Recursos para uma manutenção mais assertiva
Dados de funcionamento em tempo real.
Mais assertividade na hora da manutenção com o
monitoramento constante da plataforma Zeus.

Manutenções registradas na plataforma Zeus.
Mais transparência no serviço realizado.

Documentação Online
Contratos, esquemas elétricos, etc. disponíveis na
plataforma Zeus para quando você precisar.

Zeus é “o cara”. Ele monitora o seu elevador
enquanto você aproveita as coisas boas da vida, e nos
mantém informado sobre o que está acontecendo com
ele! :)

Quer saber um pouco mais sobre a Neomot?
Descubra qual a nossa proposta para mudar o mundo:

Não tem leitor de QR
Code? Acesse nosso
canal do Youtube e veja
“Como uma empresa
muda o mundo?”

edifícios inteligentes
www.northstudios.com.br

www.neomot.com

