Comando e variador

Ecrã interno

Modernização Schindler

Configurações personalizadas
O Schindler Miconic 10®, sistema único de gestão
de destinos, pode ser utilizado como opção.
Este sistema analisa o volume de tráfego de todo
o sistema e atribui a cabina ideal a cada
passageiro. Isto resulta em tempos de espera
mais curtos e em viagens mais rápidas.
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Atribuição optimizada das cabinas
Numa bateria de ascensores, o comando CO MX
optimiza os movimentos individuais de cada
cabina de acordo com as necessidades. Mas não
é tudo. Oferecemos-lhe uma completa série de
funções adicionais:
– Um comando moderno para gerir variados fluxos
de tráfego inter-pisos.
– Funções VIP para viagens individuais e directas.
– Atribuição da cabina óptima de acordo com as
necessidades.
– Bloqueio ou verificação de autorização para
pisos com áreas restritas.
– Rápida atribuição de cabina pré-definida para
uso em caso de emergência.
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Para elevados níveis de tráfego
O comando CO MX assegura uma operação
extraordinariamente eficiente. Como resultado é
particularmente adequado para edifícios com
tráfego intenso de pessoas tais como centros
comerciais e aeroportos, assim como para edifícios
de escritório e de habitação com muitos pisos.
É flexível e possibilita o controlo de acessos de
acordo com requisitos individuais. Isto é uma
vantagem em edifícios com áreas sensíveis tais
como hospitais, bancos ou hotéis.
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Muitos benefícios
– Elevada capacidade de gestão de tráfego
– Todas as últimas funções do mercado
– Configurações personalizadas
– Os mais elevados padrões de segurança
– Actualizações fáceis
– Compatível com o sistema único de gestão de
destinos Schindler Miconic 10®
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CO MX
O comando que pode fazer tudo.
Feito à medida para o seu ascensor.

Monitorização contínua
O comando CO MX monitoriza todas as funções
de segurança do ascensor. Detecta quaisquer
eventuais discrepâncias mesmo antes destas ocor-

rerem. Assim, o sistema vai de encontro aos mais
elevados padrões globais de segurança.

Cartão de memória SIM com
os principais parâmetros

Rápida instalação
O comando CO MX é rápido e fácil de instalar.
Cabe em qualquer casa de máquinas e é
de adaptação simples ao ascensor existente.

As futuras actualizações podem ser feitas em
qualquer altura e sem problemas.

Casa de máquinas

Os nossos especialistas estão à sua disposição para, em conjunto, encontrarem a
melhor solução para as suas necessidades
particulares.

www.schindler.com

Dados Técnicos
Nº de paragens

até 30

Acessos

1 ou 2

Algoritmo de controlo

PI, KA, KS ou Miconic 10®

Grupos

até 6 ascensores

Velocidade

até 2.5 m/s

Curso

120 m

Sistema de gestão

variação de frequência em malha fechada

Tipos porta de cabina

mais de 60 tipos
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O comando CO MX põe o seu ascensor à
frente de tudo graças à última tecnologia e
às mais modernas funções.

