Skræddersyede konfiguration
Den unikke Schindler Miconic 101, som er vores
destinationskontrolsystem, kan vælges til som en
mulighed. Systemet analyser løbende trafikbelastningen, på alle tilmeldte elevatorer. Herefter
tildeles den mest ideelle elevator til passageren.
Det giver korte ventetider, hurtig kørsel og
økonomisk drift.
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Optimal trafikstyring
Når elevatoren køre i gruppe af flere elevatorer,
optimere CO MX styringen den enkelte elevators
kørsel efter behov. Men det er ikke det hele.
Vi tilbyder dig en hel række ekstra funktioner.
De omfatter bl.a.:
– En moderne styring der kan håndtere varierende
grader af trafikbelastning mellem etagerne.
– VIP funktioner for individuelle og direkte kørsel.
– Tildeling af den optimale elevator efter behov.
– Blokering eller rettighedscheck til etager med
begrænset adgang.
– Prioritetskørsel ved foruddefinerede elevatorer til
brug i nødsituationer.
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Beregnet til stor trafikbelastning
CO MX elevatorstyringen sikre meget effektiv drift.
Som følge heraf er den særlig velegnet til bygninger
med stort kørselsbehov, såsom indkøbscentre og
lufthavne, men også let erhverv og boliger med
mange etager.
En meget fleksibelt indrettet styring, der blandt
mange muligheder, også kan kontrollerer adgangen
til de enkelte etager efter individuelle ønsker og
behov. Det er også en fordel i bygninger med
følsomme områder, såsom hospitaler, banker eller
hoteller.
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Fordelene er indlysende
– Effektiv trafikstyring
– De nyeste funktioner
– Skræddersyede konfigurationer
– Højeste sikkerhedsniveau
– Enkelt at opdatere
– Egnet til vores unikke Schindler Miconic 100
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CO MX
Elevatorstyringen der kan alt –
Skræddersyet til din elevator.

Kontinuerlig overvågning
Vores CO MX-styring overvåger alle sikkerhedsfunktioner på elevatoren. Selv de eventuelle fejl, der
endnu ikke er indtruffet. Det betyder, at vores

system lever op til de højeste globale sikkerhedsstandarder.

Opbevaring af vigtigste parametre på SIM-kort

Hurtig installation
Vores CO MX-styring er nem og hurtig at installerer. Den passer ind i ethvert maskinrum og er enkel
at tilpasse den eksisterende installation. Fremtidige

opdateringer kan udføres på et hvilket som helst
tidspunkt uden problemer.

Maskinrum

Vores specialister ser frem til at rådgive dig,
om den optimale løsning for dine særlige
behov.

www.schindler.dk

Teknisk info
Antal Stop:

Op til 30

Antal Indgange:

1 eller 2

Styringsalgoritmer:

Pl, KA, KS eller Miconic 10®

Elevatorer i gruppe:

Op til 6 elevatorer

Hastighed:

Op til 2,5 m/sek.

Løftehøjde:

Op til 120 m

Styringssystem:

Lukket kredsløb med frekvensomformer.

Type kabinedøre:

Mere end 60 typer
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CO MX styringen sætter din elevator
i front – takket være den nyeste teknologi
og de mest moderne funktioner.

