
FI MXV
Det robuste betjeningspanel til kabine og
etager – Et stærkt valg

Schindler Modernisering

Indlysende fordele
– Robust og Vandal-resistent
– Brugervenligt
– Langtidsholdbart
– Hurtig at installere, selv med eksisterende
udsparinger i væggen.

– Overensstemmelse med de mest krævende
europæiske standarder

Robust e funktioner
Betjeningspaneler og manøvrebokse i elevatorer er
nogle gange nødt til at tåle en noget hårdhændet
behandling. I mange offentlige rum for eksempel,
er det ikke altid at tingene bliver behandlet lige
pænt.
Derfor har vi udviklet Fl MXV-panelet. Det gør mere
end konventionelle betjeningspaneler.
Udover at tilbyde absolut pålidelig kontrol for
brugerne, med klar og enkel kommunikation, så
er det også fremstillet af særlig robuste materialer.
Det er designer til at modstå dagligdagens hårde
brug og kan også klare betydelige og svingende
temperaturer.
Dit nye betjeningspanel vil få en lang levetid.

Enkel og stærk konstruktion
FI MXV betjeningspanelet og manøvreboksen er
bygget med henblik på at fjerne alle muligheder for
ukorrekt brug:
– Indbygning i væggen, så det flugter med kabinens
overfladen.
– Al fastgørelse sker usynligt for brugerne.
– Panel og boks kan kun åbnes ved hjælp af
særlige værktøjer.
– Alle tal og bogstaver er særdeles robuste.
Trykknappernes funktion kan ikke forringes.
– Alt er udført i overensstemmelse med de mest
krævende europæiske standarder vedrørende
beskyttelse mod hærværk.

Nem betjening
FL MXV tilbyder passageren logiske funktioner og
er nem at betjene. Det opfylder alle sikkerheds-
bestemmelser for eksisterende elevatorer. Det er
naturligvis velegnet til handicappede mennesker
og kan ligeledes udstyres med blindeskrift.
Systemet understøtter indbygning af en 2-vejs
kommunikationslinje til 24-times bemandet
vagtcentral.

Positionsindikator på etagen Kaldeknap på etagen

Betjeningspanel i kabinen
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Teknisk info

Finish: Børstet rustfri stål

Fastgørelse: Planforsænket – usynlig

(fastgøres på bagsiden)

Positionsindikator: Programérbar, udført i perforerede

rustfri stålplade

Betjeningsknapper: Runde i relief design og med gul diode i

midten for kvittering

Lovgivning: I henhold til DS/EN81-71 klasse 2 om

vandalsikring af elevatorer
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FI MXV – Det robuste panel, der kan modstå
masser af hårdhændet behandling.

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

Betjeningspaneler
på etagerne

Positionsindikator
på etagerne

Betjeningspanel i kabinen Y Y

Digital indikatorpanel
i kabinen

Hurtig og enkel installation
Fl MXV betjeningspaneler og manøvrebokse kan
installeres hurtigt og nemt overalt. De er monter
et i væggen og flugter herefter med overfladen.
Specielle udførsler er også muligt med FI MXV.

Vi udfører dem således, at eksisterende udskæringer
fra de gamle paneler dækkes. Dette er en fremragende
løsning, med næsten ingen behov for efterfølgende
reparationsarbejde på den eksisterende bygning.


