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Pakiet „Obiekty biurowe” 
Dodatkowy komfort i funkcjonalność
w codziennym użytkowaniu

Intensywny ruch w godzinach porannych czy w porze obiadowej 
sprawiają, że płynny przepływ osób w budynku biurowym często 
bywa wyzwaniem. Nasz pakiet „Obiekty biurowe” to zestaw 
rozwiązań zapewniających mobilność na najwyższym poziomie.

Pakiet zawiera:

Interfejs do podłączenia czytnika kart 
– Zaawansowane zarządzanie prawami dostępu oraz zwiększony poziom bezpieczeństwa dzięki fabrycznie 

zainstalowanemu modułowi, umożliwiającemu podłączenie czytnika kart dostępu.

Szybsze otwieranie drzwi 
– Drzwi windy zaczynają się lekko otwierać, zanim winda całkowicie zatrzyma się na piętrze. Ta funkcja poprawia        

wydajność transportową, umożliwiając pasażerom szybsze wejście i wyjście z windy.

Automatyczny powrót na przystanek podstawowy
– Funkcja, dzięki której kabina automatycznie zjeżdża na przystanek podstawowy, skracając czas oczekiwania 

pasażerów rozpoczynających podróż na parterze (zazwyczaj przystanek podstawowy).

Tryb jazdy specjalnej
– Specjalne uprawnienia dla służb technicznych budynku, umożliwiające rezerwowanie wind do określonych 

celów.

Interfejs do podłączenia BMS
– Możliwość podłączenia dźwigu do systemu monitorującego stan budynku.
– Kontrola wydajności oraz innych funkcji windy.

Duże korzyści w wielkim skrócie

– Większa wydajność oraz wygoda pasażerów i użytkowników budynku 
– Łatwa adaptacja do systemu budynku oraz ciągła kontrola stanu wind
– Płynna i bezproblemowa komunikacja oraz szybki transport osób miedzy piętrami 

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu produktów w każdej chwili.
Żadna z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej
bądź jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty sprzedaży prezentowanych w niej produktów oraz usług i na jej podstawie nie
może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów i usług.

Inne dostępne pakiety

Pakiet „Obiekty 
mieszkaniowe”

Pakiet „Obiekty 
medyczne”

Pakiet „Łatwy dostęp”
Pakiet „Odporny 
na uszkodzenia”
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