Lang levetid
Hjernen i CO BX, er et SIM-kort. Alle elevatorspecifikke parametre er forsvarligt gemt på det.
Det høje dataintegritet som opnås på denne måde
sikrer, at dine elevator får en meget lang levetid.
Det sikrer dermed din investering ved at eje.

AC
Accessories
CW
Counterweights
SA
Safeties
FI
Fixtures
DR
Drives

Elevatorstyringen

CA
Cars

Designet til beboelse og let erhverv
CO BX elevatorstyringen er egnet til beboelse og
kommercielle bygninger. Med sine små dimensioner,
som passer perfekt ind i ethvert maskinrum, uanset
hvor lille det måtte være. Den mikroprocessorkontrolleret teknologi er hurtig og enkel at installere,
som regel uden ændring af de eksisterende
bygninger. Din gamle elevator vil fungerer som ny.
Også fremtiden har vi taget os af. CO BX elevatorstyringen er nem at opdatere til den nyeste teknologi.

DO
Doors

Så er den intelligente CO BX elevatorstyring det
rigtige valg. Den tilgodeser netop disse forbedringer. En højere sikkerhedsstandard for passagererne,
hurtigere tilgængelighed via elevatorstyringens
interne kommunikation, større driftssikkerhed, øget
komfort og fremragende nøjagtighed ved landing
til etagerne. Alt i alt en bred vifte af opgaver, som
løses uden problemer.

MM
Mechanical
material

Målrettede forbedringer
Vil du have din gamle elevator til at fungere bedre,
så hurtigt og omkostningseffektivt så muligt?
Og skal den anvendes på stort set samme måde,
som du har været vant til?

CO
Controls

Fordelene er indlysende
– Højeste sikkerhedsniveau
– Skræddersyede konfigurationer
– Øget komfort
– Fremragende nøjagtighed ved landing til etagerne
– Hurtig installation
– Direkte adgang til fremtidige opdateringer

KT
Kits

CO BX
Den intelligente elevatorstyring –
Giv din gamle elevator et nyt liv.

Microprocessor unit

Schindler Modernisering

Skræddersyede konfigurationer
Derudover kan vi tilbyde dig følgende valgmuligheder:
– Automatisk evakuerings system. Det gør det
muligt, i tilfælde strømsvigt at foretage, en hurtig
evakuering af passagerer.

– En direkte linie til Schindler Servitel fjernovervågning. Det sikre en sikker kommunikation og
forbindelse – døgnet rundt.
– Et stemmebaseret meddelelsessystem. Det
letter adgangen og anvendelsen af elevatoren,
for ældre og handicappede mennesker.
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Højeste sikkerhedsniveau
CO BX elevatorstyringen overvåger konstant alle
sikkerhedsfunktioner på elevatoren. Den opdager
endda eventuelle afvigelser, før de faktisk opstår.

Derfor høre systemet til under verdens højeste
sikkerhedsstandarder.

Maskinrum

CO BX elevatorstyringen er en investering i
fremtiden – og du vil høste udbyttet.
Vores specialister ser frem til at rådgive dig,
om den optimale løsning for dine særlige
behov.

Teknisk info
Antal stop:

Op til 21

Antal indgange:

1 eller 2

Styringsalgoritmer:

Pl, KA, KS eller Miconic 10'

Elevatorer i gruppe:

Op til 2 elevatorer

Hastighed:

Op til 1,25 m/sek

Løftehøjde:

Op til 60 m

Styringssystem:

2 hastigheder, lukket og åbent kredsløb

Type kabinedøre:

Mere end 60 typer
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