AC
Accessories
CW
Counterweights
SA
Safeties
FI
Fixtures
DR
Drives

Betjeningspanel i
kabinen

CA
Cars

Værdifulde muligheder
Vi kan også tilbyde dig følgende muligheder for at
matche designet:
– Nøglebetjening til prioriteret kørsel kan monteres
på betjeningspanelet til funktioner, såsom adgang
til visse etager.
– En chiplæser kan også bruges til at begrænse
adgangen til visse etager. Den er installeret
usynligt bag glaspanelet og kan derfor tilvejebringe
højest mulige sikkerhed. Informationen der giver
de fornødne tilladelser til kortindehaveren, er
gemt på det personlige kort og kontrolleres
automatisk.
– En audio meddelelse der er installeret i kabinens
betjeningspanel, gør det lettere for folk med
nedsat syn at bruge elevatoren.

DO
Doors

Sidste nye teknologi
De indre værdier er lige så tiltrækkende som de
ydre: Fl GL glaspanelet er state-of-the-art.
Et betjeningspanel der sikrer en pålidelig, klar
og simpel kommunikation med passagerne. Det
opfylder alle krav til betjening af eksisterende
elevatorsystemer, både i kabinen og på etagerne.

MM
Mechanical
material

Et moderne look
Det er ikke kun nye elevatorer fra Schindler, der ser
godt ud – det gør vores betjeningspaneler til
modernisering også. Det bedste bevis er vores Fl GL
glaspanel. Det er lavet af lyst, bagtrykt glas og
efterlader enhver elevator med et moderne look.
Knapperne er trykfølsomme, hvilket gør dem ikke
blot elegant i design, men også nemme at bruge.

CO
Controls

Indlysende fordele
– Moderne, banebrydende design
– Sidste nye teknologi
– Brugervenlig betjening
– Hurtigt at installere
– Nemt at holde rent
– Mulighed for at installere kortlæser

KT
Kits

FI GL
Betjeningspanelet i glas til kabine og
etager – Et skarpt design

Positionsindikator
på etagerne

Betjening med nøgle

Schindler Modernisering

Nem installation
FI GL betjeningspanelet kan monteres i stort set alle
elevatorer. Installationen foregår nemt og hurtigt
med vores praktiske løsninger.

Betjeningspanel på etagen

Positionsindikator
på etagerne

Betjeningspanel i kabinen

Fl GL – Det moderne, design-rigtige
glaspanel der skaber blikfang.
Vores specialister ser frem til at rådgive
dig, om den optimale løsning for dine
særlige behov.

Teknisk info
Finish:

Hærdet glas

Fastgørelse:

Betjeningspanel I kabinen –

Positionsindikator:

7 segmenter

Betjeningsknapper:

Trykfølsomme på glasoverflade

Tilvalg:

integreret kort-/chiplæser,

flush eller surface
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integreret audio-meddelelser

