
AGILE ACCESS

Controle de acesso
no elevador.
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Empreendimentos
residenciais.
Segurança para a sua casa.

Tenha a sua chave de acesso em suas 
mãos. Com o exclusivo app, o morador 
poderá aproximar o seu celular e 
liberar acesso no elevador, garantindo 
praticidade e conforto no seu dia-a-dia.

Com design compacto e moderno, o AGILE Access é capaz 
de monitorar com praticidade e segurança o acesso aos 
botões de chamado da cabina do elevador. 
O AGILE Access permite o controle de acesso por meio de 
um inovador dispositivo conectado à cabina do elevador, 
proporcionando maior tranquilidade e segurança aos usuários.

Segurança

 ʣ Controla o acesso aos andares privativos por 
meio do bloqueio da botoeira de cabina do 
elevador; 

 ʣ Permite até 4000 usuários diferentes. 

Versatilidade

 ʣ A programação pode ser realizada pelo próprio 
morador, por meio do app no smartphone (não 
depende de cabos ou interfaces intermediárias); 

 ʣ A liberação de acesso pode ser programada 
para permitir a entrada de funcionários ou até de 
convidados em ocasiões especiais;

 ʣ Permite instalação na maioria dos modelos e 
marcas de elevadores do mercado.

Usuário efetua a chamada 

para o andar desejado 

Como funciona?

O usuário entra no elevador

Aponta o smartphone ao QR Code

O AGILE Access reconhece o 

usuário e libera o acesso

Digita a senha de acesso

ou ou

Digita a senha do APP AGILE Access 

no próprio smartphone

Aproxima o cartão de acesso

Aplicativo exclusivo para 

liberação de acesso a cabina.

Benefícios:
Conectividade

 ʣ Permite a liberação de acesso por meio 
de senha digitada, cartão RFID ou 
smartphone; 

 ʣ Confirmação dos comandos via 
mensagem de voz;

 ʣ Conexão por bluetooth.

Qualidade TK Elevator

 ʣ Design moderno na cor preta com 
opção de instalação na vertical ou 
horizontal;

 ʣ Baixo consumo de energia;

 ʣ Tecnologia nacional.
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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