Nem installation
FI MXB panelet kan installeres over alt. Montér og
fastgør panelet, så det flugter den eksisterende
overflade. Alternativt kan det monteres uden på
den eksisterende overflade. Hvis det nye panel skal
dække over en eksisterende udskæring, så løser
FI MXB panelet også den opgave. En perfekt
løsning, som overflødiggør fordyrende reparationer
på den eksisterende bygning.

AC
Accessories
CW
Counterweights
SA
Safeties
FI
Fixtures
DR
Drives

Betjeningspanel i
kabinen

CA
Cars

Pålidelig drift
FI MXB panelet passer bare. Med sit tidløse design,
der blander sig harmonisk i enhver kabine og
arkitektoniske design. Det opfylder europæiske
sikkerhedsbestemmelser for eksisterende elevatorsystemer. FI MXB er velegnet til brug for mennesker
med handicap og kan yderligere udstyres med
blindeskrift. Systemet understøtter indbygning af en
2-vejs kommunikationslinje til 24-times bemandet
vagtcentral.

DO
Doors

Vores FI MXB panel opfylder disse krav på optimal
vis - og ikke blot som betjeningspanel i kabinen,
men også på de enkelte etager. Det giver simple
funktioner som er let læselige, som passagererne
kan forstå umiddelbart. Det er en praktisk og
absolut brugervenlig løsning.

MM
Mechanical
material

Enkel kommunikation
Betjeningspaneler i elevatorer har én opgave:
De skal muliggøre absolut pålidelig, klar og enkel
kommunikation med passageren.

CO
Controls

Indlysende fordele
– Tidløst design
– Brugervenligt
– Hurtig at installere, selv med eksisterende panel,
der måske har krævet udskæringer i kabinen.
– Overensstemmelse med de mest krævende
europæiske standarder
– Fremragende forhold mellem pris og ydelse

KT
Kits

FI MXB
Det robuste betjeningspanel til kabine og
etager – For maksimal komfort.

Betjeningspanel på etagen

Positionsindikator på etagen

Schindler Modernisering

Lang levetid
Vi har påtaget os ansvaret, at frembringe den højest
mulige kvalitet, når vi fremstiller vores paneler.

For at opnå det, så anvender vi nyeste teknologi og
materialer i høj kvalitet. Et blik – og du vil være
overbevist.

Betjeningspanel på etagen

Positionsindikator
på etagen

Betjeningspanel i kabinen Y Y

Digital indikator
til kabinen

Fl MXB – Bekvemmelighed i daglig brug.

Teknisk info

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

Finish:

Børstet rustfri stål
Spejlpoleret rustfri stål

Fastgørelse:

Planforsænket – usynlig (fastgøres
på bagsiden)
Overflademonteret

Positionsindikator:

7 segmenter, Programérbar

Betjeningsknapper:

Firkantet i relief design og med
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