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Andere beschikbare optiepakketten

Damage Resistant Easy Access Healthcare Residential

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment de diensten, het ontwerp en de specificaties van 
het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot een 
dienst of product, de specificaties ervan, de geschiktheid ervan voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit ervan of mag worden geïnterpreteerd als 
een bepaling of voorwaarde van een dienst- of koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedruk-
te en werkelijke kleuren zijn mogelijk. 

's Morgens, 's avonds en tijdens de lunch: mobiliteit in een commercieel 
gebouw is een uitdaging. Ons Office Package biedt soepele en efficiënte 
verticale mobiliteitsoplossingen voor kantoorgebouwen aan – en houdt 
ze in topconditie.  

Het pakket omvat:

Kaartlezerinterface
 – We zorgen voor toegangsbeheerrechten en verhoogde veiligheid door de vooraf geïnstalleerde bedrading voor 
uw kaartlezerhardware. 

Vooropenende deuren
 – De liftdeuren beginnen open te gaan van zodra ze aankomen in de openingszone, net voordat de lift volledig 
stopt. Deze functie verbetert de trafiekprestaties, waardoor de passagiers sneller kunnen in- en uitstappen. 

Automatische terugkeer naar de hoofdverdieping
 – Dankzij deze functie parkeert een liftkooi automatisch op de hoofdverdieping. Dit vermindert de wachttijden 
voor de passagiers die zich vanaf de benedenverdieping verplaatsen, waardoor ze hun bestemming sneller en 
comfortabeler bereiken. 

Reserveringsbesturing met parkeerfunctie
 – Kent speciale rechten aan het gebouwmanagement toe om liften te reserveren voor specifieke doeleinden zoals 
het verplaatsen van speciale goederen of het reinigen van de lift.

Gebouwmanagementinterfaces 
 – Voor de monitoring van de prestaties en andere functies van uw lift via een vooraf geïnstalleerde bedrading, die 
u kunt verbinden met uw eigen monitoringhardware. 

Uw voordelen in een oogopslag

– Extra gemak en prestatiefuncties
– Genieten van stressvrije werking
– Eenvoudige aanpassing aan uw gebouwsysteem dankzij diverse vooraf geïnstalleerde interfaces


