
  Tela Mantis 5.7” é o que existe de mais moderno para 
cabinas de elevadores, uma tela com diversas opções de 
layout que marca os andares, sinaliza subida e descida, 
possuí espaço livre para variados tipos de avisos, 
divulgações institucionais  e ainda vem com o Voicer 
incorporado, além de um aplicativo exclusivo que facilita a 
edição de tudo que é exibido na tela.

Tela Mantis 5.7”

telaMANTIS
L I F T  K I T

Tela Mantis 5.7”
Instalação interna
nos elevadores.

O Kit Tela Mantis inclui opções de monitores
TFT multicolor, para pavimentos e cabinas.



Funcionalidades

•  Placa EIB (Opção adicional)

    Placa inteligente para integração 
de interface analógica para digital.

    Esta placa torna capaz a 
instalação do kit Tela Mantis em 
qualquer elevador eletromecânico, 
pois transforma as entradas de 
sinal analógicas de parada, em um 
conjunto de informações seriais. E 
melhor, caso haja uma migração 
do controle eletromecânico para o 
micro-processado, todo kit Tela 
Mantis continuará funcionando 
normalmente.

Mantis 5.7

• Manual de instalação e programação 
disponível para download no site.

• Aplicativo MantisConfig, compatível 
com computadores que possuam 
resolução de tela acima de 1024 pixels 
e processador equivalente ou superior 
a core 2 duo;

Dimensões: 17cm x 12cm x 10cm
Tela: 8,8cm x 11,7cm
Resolução: 320px x 240px
Veja o desenho técnico

Matiz: 260 mil cores
Compatibilidade: micro-processados 

Otis (ADV-210, ADV-DP, OVF-10, 
OVF-20, CVF, MVF, MVW, 335-M, 

GEN2, GEN Comfort, e demais), Atlas 
Schindler Excel, Infolev e Fonte 

Decode Infolev.

Manual de instalação Kit para elevadores analógicos

Tela Mantis 5.7”

Sintetizador de voz incluso;
Seta direcional;
Luz de emergência;
Entrada para sinal de aviso de porta aberta excedido;
Entrada para sinal de pesador de carga;
Espaço para avisos, divulgação institucional, opção inteligente para gerar ganhos aos condomínios, 
de fácil atualização via MantisConfig;
Carenagem com design exclusivo e fácil aplicação, produzidas em ABS de alta resistência;
EXCLUSIVO: MantisConfig, o aplicativo inteligente para facilmente alterar, salvar e excluir 
informações exibidas na tela, através de um micro SD.
  

Fácil

Instalação

Acompanha

manual de

instalação

completo
Amplie

Suporte especializado via telefone, 
Skype ou nextel. 


