
Schindler 3000 
Stilat, funcțional și flexibil

We Elevate





O soluție flexibilă care reunește forma 
și funcționalitatea. Un ascensor 
multifuncțional cu aplicabilitate în 
tipuri multiple de clădiri, cu flexibilitate 
arhitecturală remarcabilă pentru 
dimensiunile cabinei, ușii și puțului.
Inginerie elvețiană de precizie și cele 
mai noi tehnologii asigură o experiență 
lină și sigură utilizatorului.
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Schindler 3000 oferă o gamă largă de combinații de 
design și dimensiuni dintr-o singură linie de produse, 
putând fi personalizat pentru aplicații multiple în orice 
mediu urban. Selectați dintr-o dintr-o gamă completă 
de stiluri, culori și opțiuni pentru a găsi cea mai 
potrivită soluție pentru clădirea dumneavoastră. 

Schindler 3000 face parte din noua gamă de produse 
Schindler pe platformă modulară, pentru clădiri 
rezidențiale și comerciale, de mică și medie înălțime, de 
la cerințe de bază până la cerințe sofisticate, pe întregul 
mapamond.

Schindler 3000
Stilat, funcțional și flexibil 

Date esențiale

Capacitate 320 - 1350 kg

Înălțimea de deplasare Până la 70 m

Stații Maxim 24 stații

Viteza 1,0 - 1,75 m/s

Sistem de acționare Fără camera mașinii, tehnologie de acționare 
regenerativă prietenoasă cu mediul, controlat în 
frecvență

Dimensiune grup Până la 4 cabine

Intrări Cu una sau două intrări

Interior 3 linii design interior, culori vii ale pereților și gamă 
largă de accesorii și opțiune cabină neaccesorizată
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Proiectat pentru confort
Proiectat la standarde Elvețiene pentru 
utilizare 24/7 și confort superior. 

Tehnologie PORT
Soluție opțională de acces pentru 
integrare la securitatea clădirii, cu 
eficiență și confort mărite în ascensor. 

Flexibilitate arhitecturală
Gama cea mai largă de aplicații, și 
flexibilitate maximă a dimensiunilor 
cabinei și puțului.

Pregătit pentru viitor
Ascensoare proiectate pentru interfațare 
cu tehnologiile de generație următoare.

Opțiuni de design multiple 
Trei linii complete de design pentru a 
completa interiorul clădirii dumneavoastră 
sau design la alegere.



Proiectat pentru confort - construit
să dureze
Proiectat la standarde Elvețiene

Schindler 3000 este proiectat, construit și testat 
riguros pentru a asigura funcționarea lină, silențioasă 
și economică pe parcursul duratei lungi de viață a 
ascensorului dumneavoastră Schindler, pentru toate 
aplicațiile, în orice mediu.

Tehnologie de acționare inovatoare 
Schindler 3000 este prevăzut standard cu tehnologia noastră de 
acționare inovatoare, regenerativă. Sistemul este proiectat pentru a 
reduce energia necesară deplasării cu până la 30% în comparație cu 
orice tehnologie convențională disponibilă în acest moment.

Performanță ecologică excelentă 
Îmbunătățirea eficienței energetice este esențială pentru reducerea 
impactului asupra mediului înconjurător al ascensorului și clădirilor deservite. 
Acționare regenerativă, iluminare LED și mod de așteptare în timpul parcării 
sunt standard pentru toate ascensoarele Schindler 3000 Plus, atingând cea 
mai înaltă clasificare energetică A, conformă cu ISO 25745-2.

Înaltă calitate - la fiecare nivel
Senzorii fără contact asigură alinierea milimetrică cu etajul pentru 
deplasarea în siguranță și lipsită de șocuri a persoanelor și bunurilor în 
și din ascensor

Cele mai noi tehnologii, confort sporit
Sistemele de acționare cu frecvență variabilă livrează energie perfect 
controlată mașinilor de tracțiune și acționărilor de uși, prelungind 
duratele de viață ale componentelor și mărind eficiența energetică. 
Mediul de Tracțiune pentru Suspensie Schindler este ușor și durabil, 
permițând utilizarea mașinilor de tracțiune mai mici, ceea ce reduce 
atât consumul energetic cât și nivelurile de zgomot și vibrații din 
cabină.

Controler digital de ultimă generație
Controlerul scalabil (universal) pentru ascensoare Schindler oferă 
flexibilitate crescută în privința numărului de deschideri, stații și 
dimensiuni ale grupului de cabine. În plus, sistemul Schindler inovator 
pentru transferul datelor prin senzor EPIC al controlerului ameliorează 
atât fiabilitatea cât și mentenabilitatea controlerelor Schindler.

*Clasificarea se referă întotdeauna la o configurație specifică a clientului. Modelul de utilizare, 
capacitatea de încărcare, opțiunile specifice ale clientului și condițiile de la amplasament 
influențează clasificarea finală
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Toate ascensoarele Schindler 3000 sunt prevăzute cu 
Tehnologia noastră revoluționară PORT, împreună cu 
toate avantajele unui timp redus de deplasare în 
ascensoare, o capacitate mai mare a traficului de 
pasageri și potențialul pentru securitate completă a 
clădirii și acces personalizat. PORT aduce clădirilor mai 
multă atractivitate, eficiență și valoare.

Aflați mai multe despre 
tehnologia PORT
www.schindler.com/port

Control al accesului și tranzit inteligent
Tehnologia revoluționară PORT
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Flexibilitate arhitecturală 
Spațiu mai mic, capacitate mai mare

Lățimea
cabinei de la 

760 mm până 
la 1600 mm 

Adâncime 
cabină de la 
900 mm până 
la 2400 mm 

01

02

03

Ajustare
poziție uși
în trepte 
de 1 mm

Înălțime 
cabină până
la 2500 mm 

Spațiu 
suplimentar 

disponibil

Schindler 3000 deține flexibilitate arhitecturală 
remarcabilă în privința dimensiunilor cabinei, ușii și 
puțului. Spațiu mai mic pentru componente, un volum 
profitabil mai mare pentru dumneavoastră.

Design fără camera mașinii 
Toate echipamentele principale de acționare, tracțiune și control se 
așează în puțul liftului, lăsând arhitecților și proiectanților libertatea să 
folosească spațiul suplimentar în scopuri mai productive. Și datorită 
motorului compact, o cabină mai mare poate fi montată într-un 
spațiu standard al putului, reducând spațiul de siguranță superior și 
adâncimea fundăturii.

Panou încorporat de inspecție și testare

Spațiu redus de siguranță superior
Oferă și mai mult spațiu pentru dvs., făcând instalarea extrem de 
flexibilă.

Spațiu de siguranță inferior redus

Sistem modular, dimensiuni scalabile ale cabinei și ale ușilor
Putem ajusta dimensiunile cabinei pentru dvs. în orice direcție, cu 
creșteri din 10 mm în 10 mm. Lățimea ascensorului Schindler 3000 este 
disponibilă de la 760 mm la 1600 mm, adâncimea de la 900 mm până 
la 2400 mm, iar înălțimea cabinei poate ajunge până la 2500 mm.
Ușile pot fi dimensionate și poziționate cu o precizie milimetrică. 
Lățimea ușii este regabilă cu creșteri din 50 mm în 50 mm pentru 
înălțime de la 2000 mm la 2400 mm, cu posibilitatea alegerii ușilor 
telescopice (T2) sau uși cu deschidere centrală (C2, C4) cu un singur 
acces sau acces opus.

600 mm până la 1400 mm

Până la 
2400 mm 
în trepte de
100 mm

C4 T2 C2

Schindler 3000 Flexibilitate arhitecturală8



Motor și roată de tracțiune mai mici  
Sistemul cu Mediu de Tracțiune pentru Suspensie 
Schindler (STM) garantează o deplasare mai lină și 
silențioasă, fără a necesita ulei sau lubrifiant. STM 
economisește de asemenea spațiu în puț mulțumită 
motorului și roții de tracțiune mai mici - cu 70% în 
comparație cu sisteme tradiționale. Aceasta înseamnă 
o experiență mai bună pentru pasageri, în timp ce 
proprietarii clădirii vor aprecia fiabilitatea și randamen-
tul îmbunătățit.

Mai mult spațiu util în clădire 
Un spațiu mai mic pentru componente, un spațiu util 
mai mare în clădire și un volum sporit pentru pasageri. 
Platforma inovatoare Schindler 3000 asigură transpor-
tul unei cabine mai late cu o sarcină mai mare într-un 
puț de dimensiuni standard.

Panou de control și testare încorporat 
Panoul de inspecție și test Schindler 3000 este integrat 
direct în cadrul de ușă standard de la palierul superior. 
Această soluție simplifică instalarea ascensorului, oferă 
acces facil și economisește spațiu.

01

02

03
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Pregătit pentru viitor
Ascensoare Schindler proiectate pentru 
tehnologii de următoare generație

Beneficiați de instrumentele, soluțiile și cele mai recente 
inovații ale noastre, pentru a vă susține de-a lungul întregii 
durate de viață a ascensorului dumneavoastră. Ascensoarele 
noastre sunt proiectate pentru a folosi tehnologii de ultimă 
de oră, începând de la planificare și până la utilizare.

Planificați și Proiectați online
Cu doar câteva apăsări de buton, puteți planifica ascensorul perfect pentru 
clădirea dumneavoastră. Instrumentul nostru online Plan & Design 
vă oferă recomandări, specificații complete ale produselor și desene de 
ansamblu detaliate. Toate acestea sunt compatibile cu standardele de 
Modelare a informațiilor clădirii, iar în Project Cloud puteți partaja 
proiectele dumneavoastră cu noi.

Instalare inovatoare 
Noul sistem INEX (Excelență în Instalare) de la Schindler nu reduce doar 
pregătirea construcției și resursele pentru clienții noștri, ci îmbunătățește de 
asemenea siguranța și eficiența.

Nivelul următor de experiență a utilizatorului
Informați, angrenați, distrați. Afișați conținut multimedia captivant pentru 
pasagerii dumneavoastră și generați noi surse de venit prin publicitate. 
Transformați ascensorul dumneavoastră într-un centru de informații și 
divertisment cu Ahead SmartMirror și DoorShow, sau transformați 
interacțiunea utilizator-ascensor într-o experiență vizuală unică, cu Linea 
800 SmartTouch.

Operare inteligentă - trecerea către digital
Toate noile noastre ascensoare sunt integral prevăzute pentru Schindler 
Ahead - portofoliul nostru de servicii IoT (Internet of Things). Cu 
Schindler Ahead, ne asigurăm că toți clienții noștrii pot beneficia de 
avantajele erei digitale cu toată încrederea.

 – Creșteți la maxim timpul de lucru  
Cu conectivitate digitală pentru Monitorizare de la distanță Ahead, 
problemele pot fi detectate și pot fi tratate cu mult înainte de a fi 
necesară întreținerea. Aceasta ajută la facilitarea luării măsurilor din timp 
pentru a reduce la minim sau chiar evita timpii morți. Schindler Ahead 
oferă timp de funcționare maxim mulțumită informațiilor instante și 
precise.

– Informații în timp real cu Ahead ActionBoard 
Schindler Ahead ActionBoard furnizează informații operaționale, despre 
performanță și comerciale în timp real, oferind clienților informații clare 
și instante despre întregul lor portofoliu de elevatoare și ascensoare.
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Aflați mai multe despre 
Schindler Ahead
www.schindler.com/ahead

Planificarea și proiectarea ascensorului în 
câteva minute cu instrumentul Schindler 
Plan & Design

Schindler livrează inovații pentru a asista la 
instalarea perfectă

Schindler Ahead DoorShow este noua noastră soluție de publicitate 
și informare pentru ușile ascensorului dumneavoastră

SmartMirror: o nouă experiență multimedia în 
ascensor schimbă modul în care pasagerii apreciază 
deplasarea
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Notă: Specificațiile, opțiunile și culorile pot varia. Toate cabinele și opțiunile ilustrate în această broșură sunt oferite doar cu scop informativ.
Mostrele ilustrate pot avea culori și materiale diferite de original. 

Opțiuni de design multiple 
Linii de design interior incluse

Navona
Funcțional și durabil

Times Square
Modern și divers

Navona 
Funcțional și durabil
Claritate și confort în cabina dumneavoastră cu această 
linie de design robustă. Culorile vii, accesoriile durabile și 
cele cinci podele diferite ale Navona constituie o alegere 
excelentă pentru aplicații rezidențiale. Pereți posteriori și 
laterali opționali din oțel inoxidabil.

Park Avenue 
Sofisticat și elegant
O notă de eleganță. Laminate din lemn și texturi sau 
pereți din sticlă cu fundal vopsit pentru o ambianță 
somptuoasă, contemporană. Alternativ, o ambianță 
luxoasă cu oțel inoxidabil cu șapte finisaje diferite sau 
sticlă decorativă. Iluminarea compatibilă completează 
eleganța Park Avenue.

Times Square 
Modern și divers
Aspect contemporan. Selectați culori calde sau reci, sau 
combinați-le pentru a îmbunătăți contrastul și adăuga 
volum. Times Square adaugă caracteristici distincte 
oricărei clădiri publice, comerciale sau rezidențiale.
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Design personalizat
Proiectați interiorul dumneavoastră

Libertate în design
Creați aspectul și senzația dorite

Selectați un ascensor cu design care se potrivește 
perfect cu interiorul clădirii dumneavoastră. Selectați 
una dintre cele trei linii de decor Schindler 3000 și 
combinați cu gama noastră de panouri de utilizare, 
balustrade, iluminare, oglinzi și alte accesorii.

Park Avenue
Sofisticat și elegant

Pentru modele complet personalizate, opțiunea 
Schindler 3000 cu cabină neaccesorizată permite 
până la 30% din capacitatea nominală a cabinei 
pentru a putea adăuga materialele și finisajele 
alese de dumneavoastră.

Proiectați ascensorul dumneavoastră 
în câteva minute

Explorați gama largă de combinații disponibile cu 
instrumentul nostru online de configurare facil de 
folosit: schindler.com/plan 
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01

03 03

04 04

01 Panou de comandă cabină 

02 Panou de comandă cabină cu comutator cu cheie

03 Indicatoare poziție și direcție cabină

04 Panouri de comandă palier

02

01

02

Linea 100
Linea 100 oferă design funcțional din oțel inoxidabil. 
Afișajul este integrat în sticlă albă, de mari dimensiuni, 
ușor lizibil, cu matrice cu LED-uri roșii. Butoanele sunt clare 
și confirmarea apelului are culoarea roșie.

Linea 100 Touch
Conveniența interfeței noastre caracteristice, transformată 
într-o versiune tactilă. Designul stilat conține sticlă 
rezistentă, cu indicatoare luminoase pentru semnalizarea 
tuturor funcțiilor, iar afișajele cu matrice în puncte cu LED-uri 
roșii sunt mari și ușor lizibile.

Panouri de comandă cabină și fitinguri palier
Dotați ascensorul dumneavoastră cu stil

05

01 Panou de comandă cabină pe toată înălțimea 

02 Panou de comandă cabină pe jumătate din înălțime

03 Indicatoare poziție și direcție cabină

04 Panouri de comandă palier

05 Panou de comandă orizontal cabină
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01 Panou de comandă cabină pe toată înălțimea

02 Indicatoare poziție și direcție cabină

03 Panouri de comandă palier 

01 PORT 1 negru montat pe perete

02 PORT 1 piedestal alb

03 PORT 4 negru aparent

04 PORT 4 gri aparent

01

02

03

03

01

04

02

Linea 300
O interfață a utilizatorului de înaltă calitate pentru a 
ameliora aspectul ascensorului dumneavoastră, cu design 
intuitiv și eficient. Afișajul este din sticlă neagră, cu 
butoanele poziționate pe oțel inoxidabil elegant, sau din 
sticlă albă pe oțel inoxidabil cu finisaje caracteristice de 
culoare.

Terminalul PORT
Noile terminale PORT de apelare din hol furnizează 
inteligență clădirii dumneavoastră. Este disponibilă o gamă 
de Terminale PORT, cu numeroase opțiuni pentru a 
optimiza fluxurile de trafic. Fiind acum o referință mondială 
demonstrată, terminalele PORT oferă design elegant, 
ergonomie cu stil și aspect contemporan.
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Oglinzi
Asigură aspectul optim

Perete lateral

Centrat la 
semi-înălțime

Centrat pe 
întreaga înălțime

Park Avenue
Pereți din lemn laminat Portland Ash
Oglindă centrată pe întreaga înălțime

Centrat
pe întreaga înălțime

Perete posterior

Semi-înălțime și 
lățime completă

Centrat
la semi-înălțime

Oglinzile măresc senzația de spațiu, volum și 
confort în ascensoare. Ascensoarele Schindler 
3000 pot fi dotate cu o oglindă din sticlă 
securizată, pe înălțime completă sau la semi-
înălțime, pe peretele posterior sau lateral al 
cabinei.

Schindler 3000 Opțiuni de design multiple16



Opțiuni de culoare
pentru uși de palier

01 Vopsit Pebble Grey 

02 Vopsit Polar White   

03 Vopsit Riga Grey

04 Vopsit Ruby Red

05 Vopsit Anthracite Grey

06 Oțel inoxidabil Lucerne Brushed 
(441 + 304) 

07 Oțel inoxidabil Lausanne Linen
(441 + 304) 

08 Oglindă lustruită oțel inoxidabil 
(304)

Opțiuni de culoare
cadru ușă de sticlă

06 Oțel inoxidabil Lucerne Brushed (441) 

07 Oțel inoxidabil Lausanne Linen (304) 

08 Oglindă lustruită oțel inoxidabil 
(304)

04

08

02

06

01

05

03

07

Uși de palier
Pentru o intrare cu stil

Dispuneri ale palierului

Selectați dispunerile optime ale palierului pentru instalări 
simplex sau multiplex, montaj la suprafața sau în perete.

Modul în care designul ascensorului se 
armonizează cu clădirea dumneavoastră poate 
îmbunătăți reacția locatarilor dumneavoastră la 
conceptul general de decor. Oferim o gamă 
completă de culori pentru a vă ajuta să atingeți 
potențialul complet al designului clădirii 
dumneavoastră.
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Balustrade
O selecție largă de forme și finisaje

Balustradele creează sentimentul de siguranță. 
Balustradele noastre sunt proiectate pentru a se 
asorta cu interioarele, formele și texturile din cabine.

Selectați forma de 
balustradă preferată:

Balustradele pot fi montate în diverse combinații pe pereții posteriori 
și laterali, cu fie o singură balustradă pe peretele posterior sau lateral, 
cu două pe pereții laterali sau cu trei balustrade pe cei trei pereți. 
Acestea se pot îmbina drept sau racordat.

Dreaptă, dreaptă cu capete 
rotunjite sau curbată.

01 Oglindă lustruită oțel inoxidabil 

02 Oțel inoxidabil Lucerne Brushed

03 Vopsit Riga Grey

Personalizați balustradele

01 02 03

Dreaptă
Oglindă oțel inoxidabil lustruit

Curbe
Vopsit Riga Grey

Dreaptă cu capete rotunjite
Oțel inoxidabil polizat Lucerne

Balustradele creează sentimentul de siguranță. 
Balustradele Schindler din oțel inoxidabil sunt 
proiectate pentru a se integra cu interioarele, 
formele și texturile cabinelor, putând fi montate 
pe pereții laterali și posteriori. Disponibile în 
formă curbată, dreaptă, dreaptă cu capete 
curbate și de rotație.
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Bare de protecție 
Protejarea interiorului cabinei dumneavoastră

03

01 02

Selectați diferite înălțimi în funcție de cerințele 
dumneavoastră. Disponibil în oțel inoxidabil, 
PVC sau lemn.

01 PVC acoperire neagră

02 Oțel inoxidabil Lucerne Brushed 

03 Lemn Masiv

Times Square 
Pereti din oțel inoxidabil polizat Lucerne
Bare de protecție din oțel inoxidabil Lucerne Brushed   

Proiectate pentru a proteja pereții cabinei 
dumneavoastră de ascensor și a prelungi 
aspectul lor de lux, barele de protecție la 
avariere de la Schindler sunt disponibile în 
diferite înălțimi, din oțel inoxidabil, PVC sau 
lemn.

Schindler 3000Opțiuni de design multiple 19



SC
H

.3
30

0.
D

E.
09

.1
7

We Elevate SC
H

.3
30

0.
D

E.
09

.1
7

Această publicație este numai pentru scopuri informative generale și ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a 
modifica serviciile, designul și specificațiile produsului. Nici o afirmație inclusă în această publicație nu trebuie 
interpretată ca o garanție sau o condiție, exprimată sau implicită, privind orice serviciu sau produs, specificațiile sale, 
adecvarea sa pentru un anumit scop, vandabilitatea, calitatea sa, sau ca un termen sau o condiție a vreunui contract 
de servicii sau de cumpărare pentru produsele sau serviciile incluse în această publicație. Pot exista diferențe minore 
între culorile tipărite și culorile reale.

www.schindler.com/plan

Instrumentul Schindler Plan & Design
Proiectați ansamblul ascensorului 
dumneavoastră în câteva minute

Instrumentul nostru online de planificare, facil de folosit, simplifică găsirea 
soluției de transport vertical compatibilă cu clădirea dumneavoastră. 
Instrumentul Schindler Plan & Design vă ajută la pregătirea specificațiilor în 
primele etape ale duratei de viață proiectate pentru clădirea dumneavoastră. 

Cu doar câteva apăsări de buton, vă oferim recomandări, specificații complete 
ale produselor și desene de ansamblu detaliate. Descărcați pur și simplu datele 
în proiectul dumneavoastră folosind formate DWG sau PDF.

Soluția poate fi integrată cu standardele de Modelare a informațiilor clădirii, 
iar în Project Cloud puteți partaja proiectele dumneavoastră cu noi.


