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AGILE Antecipação de Chamadas é um 
sistema que gerencia o tráfego dos elevadores, 
direcionando os passageiros para o elevador que 
os levará ao seu destino com o menor tempo de 
viagem, melhorando a eficiência do tráfego e 
portanto reduzindo o consumo de energia.

Melhor desempenho.

Projetado para levar as pessoas para seu destino da maneira mais 
rápida, o sistema funciona como um gerenciador que você pode 
adicionar a praticamente qualquer elevador. 

Customização.

As telas do prosuto podem ser personalizadas para promover a marca 
de um cliente ou mostrar onde as áreas comuns estão localizadas, 
além da aplicação do logotipo do empreendimento. 

Economia de energia.

Ao agrupar as pessoas com base em seu andar de destino, o número 
de paradas do elevador é reduzido, melhorando a eficiência do tráfego 
do prédio e reduzindo o consumo de energia.

TECNOLOGIA 
E DESIGN.
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AGILE 7"
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Sem o produto - 15 paradas Com o produto - 4 paradas

Operação tradicional 

Com um sistema de elevador tradicional, 
15 passageiros entram no hall e embarcam 
no primeiro elevador disponível. 

Podem demorar até 15 paradas para 
chegar ao seu destino final. 

Com o AGILE Antecipação de Chamadas

Os passageiros que viajam para andares próximos 
são agrupados de forma inteligente, reunidos e 
direcionados para os elevadores que chegarão em 
seus destinos em menor tempo.

ÁGIL,
INTELIGENTE 
E MAIS RÁPIDO
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Como funciona?
AGILE Antecipação de Chamadas agrupa de forma inteligente os passageiros que 
viajam para andares próximos. Esta tecnologia foi projetada para reduzir o tempo de 
espera para todos os usuários. Em um sistema de chamadas tradicional o usuário 
é direcionado ao elevador que estiver disponivel, porém durante a viagem, várias 
paradas podem atrasar os passageiros. Com essa tecnologia, cada viagem de 
elevador é mais eficiente devido, principalmente, à redução do número de paradas 
ao longo do caminho, o que resulta em tempos mais curtos para o destino e em 
diminuição no consumo de energia. 

Passo 1 
Os passageiros usam o 
AGILE Antecipação de 
Chamadas para selecionar 
o andar desejado.

Faça o inteligente.
Escolha a eficiência.

2

3

Passo 2 
Ele direciona 
claramente cada 
passageiro para um 
elevador designado.

Passo 3 
Os passageiros embarcam 
no elevador atribuído que 
os transporta para o seu 
destino mais rapidamente. 
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Melhorando a 
experiência do usuário

Operação de elevador tradicional.
Os passageiros se aglomeram nos halls e pressionam os botões do elevador, 
que só registram informações limitadas "para cima ou para baixo". Em seguida, 
embarcam no primeiro elevador, que leva cabinas lotadas com paradas adicionais. 
Passageiros remanescentes ficam para trás para aguardar o próximo elevador.

Operação com AGILE Antecipação de Chamadas.
Os passageiros usam o produto para selecionar o andar. O software coleta suas 
informações, analisa seus pedidos, analisa a demanda de tráfego e os agrupa de forma 
inteligente, com base na similaridade de destino. Isto leva a uma menor aglomeração, 
menos paradas e um uso mais eficiente da capacidade de mobilidade disponível.

Benefícios:
 ʣ Menos congestionamento no hall nas horas de pico de tráfego;

 ʣ Ampliação da capacidade de atendimento em até 30%;

 ʣ Mais conforto para os passageiros com elevadores menos lotados;

 ʣ Tempo de viagem reduzido em até 25%;

 ʣ Vantagem competitiva para atrair e manter clientes.
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Sensor de movimento 

Amplia o brilho do visor quando o movimento 
é detectado e diminui quando há pouco 
tráfego ou nenhum movimento perto do 
AGILE Antecipação de Chamadas.

Sensor de luz ambiente 

Ajusta o brilho da tela com base na 
quantidade de luz ambiente disponível.

Tela touch screen

Ponto de entrada para selecionar o destino. 
Também mostra o elevador atribuído.

Botão de chamada ao acesso

Realizar uma chamada ao andar de acesso.

Botão de ajuda

Abre a tela de ajuda com instruções de uso.

Botão PNE 

Quando pressionado, anúncios de voz e 
iluminação de sinal são ativados para ajudar 
as pessoas com necessidades especiais a 
alcançar seu destino.

Botão VIP

Chamada para atendimento exclusivo.

Conheça o seu AGILE 
Antecipação de Chamadas.
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Tamanho 12"
 ʣ Moldura de alumínio 

anodizado com bordas pretas.

 ʣ Tela de vidro.

Tamanho 7"
 ʣ Moldura de alumínio anodizado 

com bordas pretas.

 ʣ Tela de vidro.

Modelos
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Angular

102 mm

13°

65 mm

Reto

AGILE 12"
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Botões desabilitados Botões pressionados Botões bloqueados

Black

Opções de temas padrão

Temas
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Botões desabilitados Botões pressionados Botões bloqueados

White
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Customização              
de telas

Gerenciador de conteúdo 
em tempo real

Opcionais

Com o AGILE Design Center - Sistema 
de Gestão de Conteúdo (CMS) - os 
administradores podem definir as 
configurações básicas, atualizar o design 
dos botões no display touchscreen, 
ativar e desatifar funções em tempo real.
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Troca da     
imagem de fundo

Inserção da  
marca do cliente
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Outro benefício do AGILE Antecipação de 
Chamadas é a sua fácil integração no sistema de 
segurança e controle de acesso do edifício, em 
um sistema de segurança que já existia em fase 
de planejamento. Se for esse o caso, uma tela do 
produto estará disponível para ser acoplada na 
catraca. Uma vez que o usuário tenha deslizado seu 
cartão de acesso no leitor de cartão de terceiros, o 
sistema o direcionará para o andar de destino.

Segurança
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Chamada PNE

Seus elevadores precisam estar acessíveis 
a todos. Com o sistema anunciador por 
voz, os passageiros com deficiência visual 
simplesmente pressionam o botão PNE ao ouvir 
o andar desejado para registrar chamadas. 
Avisos em áudio o direcionarão para o melhor 
elevador disponível. Um anúncio sonoro indicará 
a chegada ao seu andar de destino.

Controles avançados
e operações

Operação VIP

A operação VIP oferece aos 
clientes um deslocamento 
premium, permitindo que estes 
usuários digitem uma senha 
para uso exclusivo do elevador 
e fornecem acesso privativo ao 
andar designado.
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Acabamento da tampa

Acabamento do corpo

Acabamento lateral

Dimensões 
combinadas

AGILE 12" AGILE 7"

Polido

Polido

30 mm

95 mm 89 mm 114 mm131,5 mm

30 mm

30 mm30 mm

Madeira

Preto

Preto

Preto Cinza

Cinza

Cinza

Restrições de combinações:
• Quando o corpo for preto, a 
lateral não pode ser madeira.
• Quando o corpo for preto, a 
tampa não pode ser cinza.
• Quando o corpo for cinza, 
nem a tampa e nem a lateral 
poderão ser pretas.

Pedestal
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Dimensões do pedestal

Pedestal

118 mm 230 mm 30 mm

20
 m

m

150 mm226 mm 356 mm

Terminal 7" Terminal 12" 

12" 7"

O AGILE pequeno terá uma altura de pedestal menor 

para manter a dimensão de 42".

10
67

 m
m
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Identificação do elevador

TKE-15 

Cromado

TKE-15 

Preto

Placa indicativa 

TKE-10 

Dispositivos
adicionais



2 1

Exemplo de interior 
de cabina com          
AGILE Antecipação   
de Chamadas

Modelo de Botoeira e Jamb 

display, dispositivo que informa 

os registros de chamada e 

emite sinais sonoros. 
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+50.000
colaboradores

€7.7 bilhões
vendas superiores à

900 unidades
mais de 

de negócio

150 países
clientes em

SEU PARCEIRO 
DE INOVAÇÃO

TK Elevator movendo 
pessoas e construindo o 
futuro da mobilidade urbana.

Somos uma das principais empresas de elevadores do 
mundo. Com uma capacidade singular de engenharia, 
desenvolvemos soluções de tecnologia disruptiva como 
o MULTI®, primeiro elevador sem cabos do mundo, o 
ACCEL®, uma esteira de alta capacidade e o MAX®, 
solução preditiva para a manutenção de elevadores 
baseada no conceito “internet das coisas”. 

Depois de construir um novo sistema de última geração 
ou otimizar e modernizar os existentes, nossas soluções 
fornecem efi ciência energética e de tempo, ajudando a 
enfrentar os desafi os da urbanização e transformando 
as cidades em lugares melhores para se viver. 

Um parceiro confi ável

Nós apoiamos nossos clientes durante todo o ciclo de 
vida de seu projeto. A cada passo, queremos entender 
suas necessidades e entregar soluções em transporte 
de passageiros, manutenção e modernização mais 
seguras, garantindo a qualidade TK Elevator.

Coleta de dados dos elevadores são 

enviados ao MAX. 

Os dados são enviados para a nuvem, 

onde há uma análise e cálculo sobre 

a vida útil restante dos componentes.

Diagnósticos preditivos precisos e 

em tempo real indicam onde serão 

necessárias intervenções.

MAX: a verdadeira 
transformação na 
manutenção de elevadores.
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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