
Pachetul Schindler pentru 
clădiri de birouri
Confort adițional pentru 
funcționare zilnică

We Elevate



Pachetul Schindler
pentru clădiri de birouri 
Confort adițional
pentru funcționare zilnică

Diminețile, serile și la orele prânzului, mobilitatea din clădirile comerciale 
este o provocare. Pachetul nostru pentru clădiri de birouri vă pune la 
dispoziție soluții de mobilitate verticală fără probleme și eficiente – 
oferind și întreținere în cele mai bune condiții.

Pachetul include::

Opțiunea de rezervare
 – Garantarea de drepturi speciale managementului clădirii pentru a rezerva anumite ascensoare în scopuri 
specifice, cum ar fi deplasarea de bunuri sau igienizarea ascensoarelor

Interfață cititor de card
 – Vă oferim drepturi de gestionare a accesului pe etaje și securitate sporită prin punerea la dispoziție a 
conexiunilor pre-instalate pentru hardware de citire de carduri

Uși cu deschidere anterioară
 – Ușile ascensorului încep să se deschidă ușor, imediat ce au ajuns în zona palierului, înainte ca ascensorul să se 
fi oprit complet. Această opțiune îmbunătățește performanța traficului, permițând pasagerilor să intre și să iasă 
mai repede din ascensor.

Reîntoarcerea automată la etajul principal
 – O funcție prin care cabina ascensorului este parcată automat la etajul principal, reducând timpul de așteptare 
pentru pasagerii care călătoresc de la parter, drumul lor spre destinație devenind mai rapid și mai confortabil 

Afișor de palier cu indicatoare și săgeți 
 – Pasagerii sunt anunțați ce ascensor ajunge primul, astfel încât aceștia să facă cel mai rapid drum până la 
destinație, economisind timp. 

Comandă selectiv colectivă
 – Permite pasagerilor dvs. libertatea de a călători rapid între etaje diferite, nu doar tranzitul de la și către parter. 
Sistemul este capabil să stocheze și să răspundă la apeluri în ordine, indiferent de direcția de deplasare și poate, 
astfel, să opereze mai repede și mai eficient.

Interfață cu managementul clădirii 

 – Vă dăm posibilitatea de a monitoriza performanța și alte funcții ale ascensorului prin punerea la dispoziție a 
conexiunilor pre-instalate pentru hardware de citire de carduri

Beneficiile dvs., în ansamblu

– Funcții suplimentare de confort și performanță
– Beneficii din funcționarea fără probleme
– Adaptare ușoară sistemului clădirii dvs. datorită diverselor interfețe pre-instalate

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.

Rezidențial Penthouse

Mobilitate Easy Access

Sector medical Hotel

Securitate Rezistență la deteriorare

Alte opțiuni disponibile


