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Een volledige reeks speciale functies en diensten voor ziekenhuizen, 
klinieken en medische faciliteiten, afgestemd op ziekenhuisbedden, 
medisch personeel, patiënten en gevoelige apparatuur.

Ons Healthcare Pakket combineert meer dan 100 jaar 
ervaring in het leveren van verticale transportoplossin-
gen voor ‘s werelds meest hygiënebewuste complexen 
met de nieuwste technologische toepassingen.

Gespecialiseerde bedden- en serviceliften hebben 
kiembestendige en eenvoudig te reinigen 
cabinedeuren en -interieurs en leveren 24/7 
betrouwbaarheid, efficiëntie en soepel rijcomfort.

Het pakket bevat:

Indirecte verlichting 

 – Voorkomt dat sterk licht direct in de ogen valt. Van groot belang voor personen met verminderd zicht die 
vatbaar zijn voor ongemak of verwarring door direct licht en voorkomt verblinding voor passagiers welke in een 
ziekenhuisbed worden vervoerd. 

Roestvaststalen stootlijsten

 – Voorkomt dat ziekenhuisbedden, trolleys en rolstoelen de wanden van de liftkooi raken, waardoor de esthetiek 
en hygiëne van het roestvast staal behouden blijft en ongemak voor passagiers wordt vermeden. 

Dienstbesturing met parkeerfunctie

 – Verleent speciale rechten aan gebouwbeheer om liften te reserveren voor specifieke doeleinden, zoals het 
transport van goederen of het reinigen van liften.

Spoedoproep

 – Reserveert een lift voor spoedtransport: wanneer de spoedoproep wordt geactiveerd, vertrekt de geselecteerde 
lift direct naar de betreffende verdieping. Op de verdieping parkeert de lift met geopende deuren en staat klaar 
om cabinecommando’s (of bestemmingscommando’s in geval van PORT) uit te voeren. De lift kan niet vanaf 
een andere verdieping worden opgeroepen en is uitsluitend voor de noodsiutatie beschikbaar.

Interface gebouwbeheersysteem

 – Maakt bewaking van liftprestaties en andere nuttige functies mogelijk door een vooraf geïnstalleerde interface 
aan te sluiten op uw eigen hardware voor monitoring van uw gebouwinstallaties. 

Uw voordelen in één oogopslag

– Liftcabines met indirecte verlichting om verblinding voor passagiers in bedden te voorkomen
– Individuele liften in een groep kunnen gereserveerd worden voor transport of reiniging
– Onmiddellijke toewijzing van liften voor een spoedoproep op de vereiste verdieping

Andere beschikbare optiepaketten

Residential Easy Access

Office Easy Access Basic

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de diensten, het productontwerp en de specificaties te 
allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot 
een dienst of product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige 
service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren. 


