
• Menor tempo de atendimento;
• Maior distribuição dos chamados do 
elevador ao longo do prédio;
• Diminuição no consumo de energia 
elétrica (menor numero de viagens).

Quando Quando também é realizada a troca 
de máquinas, o conforto e o silêncio 
nas viagens também são diferenciais.

OS BENEFÍCIOS

A
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CONHECENDO O NOVO
SISTEMA DO SEU ELEVADOR

ORDEM DAS
CHAMADAS

1.

Você deve ter notado que o sistema dos elevadores do seu prédio mudou.

Agora o sistema realiza uma programação antecipada feita já do lado de fora

do elevador. Veja como funciona e os benecios que esse novo

e tecnológico sistema traz para você.

Agora antes de entrar no elevador você já informa para qual 
andar deseja ir. Basta digitar o andar no teclado. No visor irá 
aparecer o piso selecionado, e em seguinda o elevador que 
virá atender a sua solicitação (foto A).

Quando o elevador chegar, verifique 
sempre se o andar que você deseja ir 
esteja marcado no visor da lateral da 
porta (foto B).

No interior do elevador, você perceberá 
que não existem botões. O elevador já 
tem a informação do andar que deseja ir, 
e agora você só precisa esperar chegar no 
andar desejado. O visor do LCD mostra a 
posição do elevador (foto C).

Não existem mais chamados de cabine e de 
pavimento, todos os chamados são 
tratados como desnos a serem efevados 
pelo elevador. Os chamados são atendidos 
de acordo com a posição do carro e dos 
desnos que foram dados para esse carro. 
Isso faz com que o sistema bem antes de ir 
busbuscar um chamado trace a melhor 
estratégia de atendimento para todos os 
chamados efetuados.

Atenção: Verifique sempre os desnos 
existentes no display interno da cabine, onde 
mostram os andares que serão atendidos, 
portanto não tome um elevador sem que o 
seu piso esteja selecionado .

2.

3.

CONFIANÇA
QUE MOVE A VIDA
No verso deste folheto você encontra informações

básicas e importantes sobre o sistema DDS.

crel.com.br
São Paulo - SP (11) 3345.0000
Santo André - SP (11) 4997.2522 / 4997.3138 / 4997.4782
Campinas - SP (19) 3231.6711 / 3234.7405
Sorocaba - SP (15) 3141.1948



• Menor tempo de atendimento;
• Maior distribuição dos chamados do 
elevador ao longo do prédio;
• Diminuição no consumo de energia 
elétrica (menor número de viagens).

Quando Quando também é realizada a troca 
de máquinas, o conforto e o silêncio 
nas viagens também são diferenciais.

OS BENEFÍCIOS

A

B

C

CONHECENDO O NOVO
SISTEMA DO SEU ELEVADOR

ORDEM DAS
CHAMADAS

1.

O sistema realiza uma programação antecipada feita

já do lado de fora do elevador.  Veja como funciona e 

os benecios que esse novo e tecnológico sistema 

traz para você.

Antes de entrar no elevador você já informa para qual andar 
deseja ir. Basta digitar o andar no teclado. No visor irá 
aparecer o piso selecionado e, em seguinda, o elevador que 
virá atender a sua solicitação (foto A).

Quando o elevador chegar, verifique 
sempre se o andar que você deseja ir 
está marcado no visor da lateral da 
porta (foto B).

No interior do elevador, você perceberá 
que não existem botões. O elevador já 
tem a informação do andar que deseja ir e 
agora você só precisa esperar chegar no 
andar desejado. O visor do LCD mostra a 
posição do elevador (foto C).

Não existem mais chamados de cabine e de 
pavimento, todos os chamados são 
tratados como desnos a serem efevados 
pelo elevador. Os chamados são atendidos 
de acordo com a posição do carro e dos 
desnos que foram dados para esse carro. 
Isso faz com que o sistema bem antes de ir 
busbuscar um chamado trace a melhor 
estratégia de atendimento para todos os 
chamados efetuados.

Atenção: Verifique sempre os desnos 
existentes no display interno da cabine, onde 
mostram os andares que serão atendidos. 
Portanto, não tome um elevador sem que o 
seu piso esteja selecionado .

2.

3.


