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We Elevate… Healthcare 

Special conceput pentru facilități 
medicale, de îngrijire a persoanelor în 
vârstă, sau centrelor spa, ascensorul 
nostru pentru transportul tărgilor este 
de încredere, durabil și atractiv. Este, 
de asemenea, suficient de spațios 
încât să poată transporta atât 
pacientul, cât și echipamentul 
medical. Oferim opțiuni speciale de 
control pentru servicii de urgență și 
pentru personalul de curățenie.   
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Tehnologie și confort ridicate 
pentru pacienți și profesioniști  

Mod de operare fiabil.  Înțelegem că fiabilitatea este 
esențială atunci când vorbim despre proiectarea 
soluțiilor de mobilitate pentru unitățile de asistență 
medicală. Ascensoarele noastre transportă pacienți, 
personal și aparatură medicală. Funcția de control al 
accesului stabilește prioritățile pentru operarea în regim 
de urgență și poate desemna anumite ascensoare 
pentru traumatologie și pentru transport în condiții 
sterile.   

Proiectate pentru a fi ușor de curățat. Suprafețele 
ascensorului sunt durabile, nu au margini ascuțite și 
sunt realizate din oțel inoxidabil ușor de curățat. Panoul 
de control din cabină poate fi poziționat astfel încât să 
mărească ușurința în utilizare.

Tehnologie sustenabilă. Pentru a oferi informații 
asupra performanțelor ecologice ale ascensoarelor 
noastre pe parcursul întregii durate de viață, oferim 
Declarații de Mediu ale Produselor (EDP). Schindler a 
înregistrat declarațiile sale EDP în Sistemul Internațional 
EPD® pentru toate liniile mari de produse, făcând un 
pas important în evaluarea performanțelor de mediu ale 
produselor noastre, întărind eforturile noastre continue 
pentru soluții sustenabile.

Răspuns rapid. Proiectăm întreținerea ascensoarelor în 
așa fel încât să funcționeze în mod optim pe toată 
durata de viață. Sistemul nostru de control poate fi 
conectat la sistemul de management al clădirii dvs. 
pentru un răspuns și un control chiar mai rapid. Și 
rețeaua noastră de service complexă garantează un 
răspuns rapid – un tehnician Schindler nu este niciodată 
departe.

Aplicații adaptate. Ascensoare pentru tărgi, 
echipament medical, personal, vizitatori și pentru 
mărfuri.

Operare facilă. Panourile de control pot fi poziționate 
mai jos, pentru a fi ușor de utilizat din cărucioare cu 
rotile. 

Design durabil. Interioare testate pentru soliditate, ce 
rezistă la lovituri și utilizare intensă.

Eficiență energetică. Opțiuni tehnologice și de 
control care pot economisi până la 70% din energie în 
timpul funcționării.

Timp scurt de instalare. Proiectare inteligentă, 
tehnicieni experimentați și management de proiect.

Siguranță. Procesul nostru de predare a produsului 
depășește cerințele oficiale.

Disponibilitate service. Serviciu opțional de 
întreținere 24/7 disponibil pentru spitale.
Diagnostic operațional. Monitorizarea de la distanță 
rezolvă problemele înainte să apară. 

Diagnostic operațional. Monitorizarea de la distanță 
rezolvă problemele înainte să apară. 

Modernizare fără griji. De la înlocuire completă cu 
adaptări minime pentru clădire la modernizări complet 
adaptate, în etape, asigurăm capacitate maximă de 
trafic cu minimum de perturbări în timpul lucrărilor de 
modernizare.

Ascensoarele noastre transportă pacienții și 
vizitatorii lor la destinație în siguranță, 
confortabil și silențios.

Elevators EN 81-72 Conformitate în caz de incendiu

EN 81-71 Rezistență la vandalism

EN 81-70 Acces persoane cu dizabilități

EN 81-20/50 Cerințe de siguranță pentru construcție

Code compliance

4 Ascensoare și opțiuni Sector medical 



“Fiabilitatea și disponibilitatea sunt 
esențiale pentru spitalul nostrum din 
Mestre. Orice secundă contează – 
ascensoarele nu fac excepție.”

Onofrio Lamanna, Director Medical, Spitalul Dell’ 
Angelo; Mestre, Italia



Ascensoare și opțiuni 
Adaptate sectorului medical

Schindler 3000 
Ascensorul nostru de persoane cu o deosebită flexibilitate 
pentru clădiri comerciale mai mici sau rezidențiale. 

Schindler 5000 
Ascensorul nostru de persoane pentru clădiri comerciale 
și rezidențiale, de înaltă performanță și flexibilitate unică 
în proiectare.

Schindler 7000 
Cea mai inteligentă soluție a noastră pentru clădirile dvs 
înalte.

Schindler 2500 
Ascensorul nostru pentru tărgi îndeplinește toate 
cerințele din spitale, clinici, plus unități speciale îngrijire 
pentru persoane în vârstă.

Modernizarea Schindler

Doriți să optimizați mobilitatea din clădirea dvs.?
Noi vă oferim soluții modern și flexibile de înlocuire a 
ascensoarelor existente. 
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus
– Schindler 7000 Plus
– Modernizare în etape

Pachete de servicii recomandate

Pachetul Schindler pentru sectorul medical 
Totul într-un singur pachet pentru a oferi pacienților și 
vizitatorilor fiabilitate, siguranță și confort.

Pachetul Schindler “Easy Access” 
Permiteți ascensoarelor noastre să vă ofere mobilitate 
accesibilă, pentru pasageri cu sau fără dizabilități.

Pachetul Schindler pentru Deplasare
Pentru deplasări fără probleme și fără a deteriora 
ascensorul. 

Pachetul Schindler pentru Rezistență la Uzură   
Cu o rezistență sporită la daune, asigurăm o rezistență 
suplimentară, durabilitate și protecție pentru 
ascensoarele noastre.

Sarcină 320-2600kg

Înălțime cursă Până la 150 m 

Stații  Max 50 stații 

Viteză  1.0 - 3.0 m/s

Sistem operare Soluție cu sau fără camera mașinii 
Tracțiune fără angrenaj ecologică 

Sarcină 800 - 5000 kg

Înălțime cursă Până la 500 m

Stații  Max 150 stații

Viteză  2.5 - 10.0 m/s

Sistem operare Soluție fără camera mașinii 
Tracțiune fără angrenaj ecologică

Sarcină 320 - 1350kg

Înălțime cursă Până la 70 m

Stații Max 24 stații 

Viteză  1.0 - 1.75 m/s

Sistem operare Soluție cu sau fără camera mașinii.
Tracțiune fără angrenaj ecologică

Capacitate 11000 – 4000 kg, 13 – 53 persoane

Înălțime cursă Max. 65 m, max. 21 etaje

Intrare Pe una sau două părți

Viteză 0.8 până la 1.6 m/s

Echipament Gamă flexibilă de interioare 
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Schindler 7000

Schindler 3000 Schindler 5000

Schindler 2500
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Serviciul Schindler Plan & Design
Creați configurația ascensorului dvs.
în câteva minute 

Instrumentul nostru online de planificare ușurează găsirea configurației
potrivite pentru clădirea dvs. Schindler Plan & Design vă ajută să pregătiți
specificațiile chiar din etapele incipiente ale ciclului de viață al clădirii dvs.

Din numai câteva clickuri, vă oferim recomandări, specificații complexe de 
produs 
și desene care detaliază configurațiile. Descărcați pur și simplu datele 
direct din proiectul dvs. în format .DWG sau .PDF

Soluția poate fi integrată în standardele BIM (Building Information Modelling), 
Iar Project Cloud vă ajută să împărtășiți proiectul cu noi. 
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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


