Enkel att använda
FI MXV erbjuder passageraren logiska funktioner
och är enkel att använda. Den uppfyller säkerhetsföreskrifterna för befintliga installationer. Den
är lämpad för att användas av personer med funktionshinder och kan utrustas med Braille skrift
som tillval. Det är också möjligt att installera en
mikrofon och högtalare för nöd kommunikation
dygnet runt.

Korgtablå

Våningsvisare

Tryckknappselement

Schindler modernisering

AC
Tillbehör
CW
Motvikt
SA
Säkerhetskomponenter
FI
Knappar och
tablåer
CA
Hisskorg
DO
Dörrar

Specialkonstruktion
FI MXV korgtablå och stannplanstablåer är skapade
för att ge få tillfällen för felaktig användning.
– Den är infälld vilket gör att den sluter tätt
mot befintlig vägg.
– Den har dolda infästningar.
– Den kan bara öppnas med specialverktyg
– Alla siffror och bokstäver är synnerligen robusta.
– Knapp funktionerna är funktionssäkra.
– Tablåerna uppfyller de flesta Europeiska standarder gällande skydd mot vandalism.

MM
Mekaniskt
material

Det är därför vi har utvecklat FI MXV tablåerna.
Dom klarar mer än traditionella korg och stannplans tablåer: För att samtidigt tillgodose en
pålitlig, fullständig och absolut kommunikation
för passageraren, är den också tillverkad
för att vara synnerligen robust. Den är speciellt
utrustad för att klara vandalism och klarar
också väldigt höga temperaturer. Tablån garanterar
lång funktionssäkerhet.

CO
Styrsystem

Robusta kännetecken
Korgtablåer och knappar i hissar får ibland utstå
tuffare tag, bland annat i offentliga miljöer, dessa
hissar används inte alltid som det är tänkt.

DR
Maskiner

Många fördelar
– Robust och vandalsäker
– Användarvänlig
– Driftsäker
– Enkel att installera,
anpassningsbar vid
modernisering
– Uppfyller de flesta
europeiska standarder

KT
Kits

FI MXV
Den robusta korg och stannplanstablån.
För alla situationer.

Snabb installation
FI MXV korg och stannplanstablåer kan installeras
snabbt och enkelt vart som helst. Dom är infällda
i väggen och sluter tätt mot befintlig vägg. Specialutförande är också möjligt: De tillverkas så att de

täcker och passar befintliga urtag. Detta är en
perfekt lösning – med väldigt lite anpassning på
den befintliga installationen.

Stannplanstablåer

Våningsvisare – plan

Korgtablå Y Y

Våningsvisare – korg

FI MXV – Den robusta tablån som klarar
tuffa tag.

Tekniska data
Utförande

borstad rostfritt stål.

Våra specialister ser fram emot att ge Er
support för den optimala lösningen för
Era behov.

Montering

infälld – dold infästning

Våningsvisare

programmerbar punktmatris

indicator

perforerad rostfri stål plåt

Knapptyp

rund med gul LED kvittering
symbol i relief.

Normer

enligt EN 81-71 Klass 2
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