Schindler Healthcare Package
Veiligheid, comfort en hygiëne voor
ziekenhuispatiënten en -personeel

We Elevate

Schindler Healthcare Package
Veiligheid, comfort en hygiëne voor
ziekenhuispatiënten en -personeel
Een volledig gamma van specifieke functies en services voor ziekenhuizen,
klinieken en medische faciliteiten, afgestemd op ziekenhuisbedden,
medisch personeel, patiënten en gevoelige apparatuur.
Ons Healthcare Package combineert meer dan 100 jaar
ervaring in het aanbieden van verticale transportoplossingen
aan de meest hygiënebewuste complexe gebouwen ter
wereld met de laatste, nieuwtechnologische toepassingen.

Gespecialiseerde bed- en serviceliften hebben stalen
liftkooideuren en -interieurs die geoptimaliseerd zijn
voor kiembestendigheid, eenvoudige reiniging en 24/7
betrouwbaarheid, efficiëntie en zacht ritcomfort.

Uw voordelen in een oogopslag
– De liftkooien zijn voorzien van indirecte verlichting om ongemak of verblinding te vermijden voor de
passagiers die in bedden vervoerd worden.
– Individuele liftkooien in een zone kunnen toegewezen worden aan speciaal gebruik of geparkeerd voor reiniging.
– Onmiddellijke hertoewijzing van de liften aan noodtransport op de vereiste verdiepingen.

Het pakket omvat:
Indirecte verlichting
– Vermijdt dat er sterk licht rechtstreeks in de ogen schijnt. Komt ten goede aan personen met beperkt zicht
die zich ongemakkelijk of verward kunnen voelen door rechtstreeks licht, en vermindert verblinding voor
bedpassagiers in een omgeving waar hoge zichtbaarheid op elk moment van cruciaal belang is.
Roestvaststalen stootranden
– Deze stootranden van 130 x 20 mm in AISI304 voorkomen dat ziekenhuisbedden, trolleys en rolstoelen de
liftkooiwanden raken. Hierdoor blijven de integri-teit, esthetiek en hygiëne van het roestvast staal behouden en
wordt ongemak voor de passagiers vermeden.
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.
Kooinooddienst
– Reserveert een lift voor noodtransport: wanneer de nooddienst geactiveerd wordt, wordt de geselecteerde lift
naar een specifieke verdieping getornd. Op de tornverdieping wordt de liftkooi geparkeerd met de deur open.
De lift is dan klaar om enkel liftkooi- en bestemmingsoproepen (PORT) uit te voeren. De lift kan niet vanuit een
andere verdieping opgeroepen worden, waardoor deze beschikbaar blijft voor onmiddellijk gebruik in noodgevallen.
Gebouwmanagementinterface
– Voor de monitoring van de liftprestaties en andere nuttige functies voor managers door een vooraf
geïnstalleerde interface met uw eigen monitoringhardware te verbinden.

Andere beschikbare optiepakketten
Office

Easy Access

Damage Resistant

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 gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

