
Rozwiązania MP COVID-19: 
przestrzeń bezpieczna dla pasażerów

Dbałość o bezpieczeństwo osób zawsze
było priorytetem firmy MP.

https://www.mp-servicenter.com/portal/web/guest


Powietrze wewnątrz kabiny

Powierzchnie, z którymi pasażerowie mają kontakt

Dystansowanie fizyczne pasażerów

Moduł sterylizacyjny LED UV-C 
do oczyszczania poręczy ruchomych

schodów lub chodników

Naklejka z zaleceniami dotyczącymi 
użytkowania windy

Oczyszczanie powietrza w kabinie
przy pomocy światła LED UV-C i

stałego przepływu powietrza

Ochrona powierzchni 
przed bakteriami

Tryb jazdy 
bezpośredniej

Bezpośrednie oczyszczanie 
powierzchni kabin

Naklejki podłogowe pomagające 
zachować odpowiedni dystans 

między osobami

Od chwili wybuchu pandemii wirusa COVID-19, skupiliśmy się na uczynieniu windy bezpieczną 
przestrzenią i podjęliśmy działania mające zapewnić ochronę w trzech obszarach:

Rozwiązania MP COVID-19: przestrzeń bezpieczna dla pasażerów

Mp Callmylift. 
Bezdotykowe wzywanie windy

Funkcja kompletu pasażerów z
możliwością konguracji odpowiednio

do wymogów dystansowania zycznego

https://portal-public.s3.amazonaws.com/COVID19/Pegatinas%20COVID/SIMs/pegatina_covid_pl.pdf


Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Powietrze wewnątrz kabiny

Oczyszczanie powietrza w kabinie 
przy pomocy światła LED UV-C i 
stałego przepływu powietrza

Rozwiązanie oferowane przez rmę MP do oczyszczaniu 
powietrza w windzie łączy skuteczność działania światła 
ultraoletowego UV-C* z wymuszoną cyrkulacją powietrza 
wewnątrz kabiny. System pracuje, gdy winda jest pusta, 
pozostawiając ją gotową do użycia natychmiast po 
naświetlaniu, bez stwarzania agrożenia dla ludzi. Produkt 
wolny od ozonu, nie wymaga dodatkowego wietrzenia kabiny.

Stale działający wewnątrz kabiny mały wentylator 
wymusza ciągły ruch powietrza, które jest dezynfekowane 
ultraoletowym światłem LED UV-C. Światło zabija lub 
dezaktywuje mikroorganizmy, niszcząc ich kwasy nukleinowe 
i uszkadzając DNA, blokując tym samym podstawowe 
funkcje komórkowe.

Zestaw dezynfekujący współpracuje z wyłącznikiem 
czasowym światła, więc działa tylko wtedy, gdy kabina jest 
pusta, a światło wyłączone. Gdy urządzenie wykryje ruch w 
pobliżu kabiny lub winda zostanie wezwana, system wyłącza 
się automatycznie.

Zestaw może być zastosowany w każdej windzie, działa 
niezależnie od systemu sterowania, a przy tym można go 
zamontować niemal do każdego sutu (z wyjątkiem sutów 
szklanych).

Konstrukcja zestawu jest wandaloodporna, z bardzo wąskim 
prolem aluminiowy (poniżej 1 cm) i mocowaniem na wkręty 
do płyty sutowej.

Ponieważ zastosowane są tu diody LED, cykl życia jest 
dłuższy niż w przypadku urządzeń z lampami rtęciowymi. 
Nie ma konieczności wietrzenia kabiny (w przeciwieństwie 
do dezynfekcji ozonem) i można z niej korzystać zaraz po 
naświetlaniu.

Inteligentny system bezpieczeństwa, z certykatem OCA 
GLOBAL, zapewnia aby użytkownik windy nie został narażony 
na działanie światła ultraoletowego.

*Metoda dezynfekcji UV-C wykorzystuje krótkofalowe światło ultraoletowe do 
zabijania lub dezaktywacji mikroorganizmów powodując uszkodzenie kwasów 
nukleinowych i zniszczenie ich DNA, uniemożliwiając tym samym pełnienie 
podstawowych funkcji komórkowych.

Dostępne w SERVICEnter

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

https://www.mp-servicenter.com/portal/es/detalle/-/Articulo/RGLED85UVCK3


Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Powierzchnie, z którymi pasażerowie mają kontakt

Moduł sterylizacyjny
LED UV-C do oczyszczania poręczy 
ruchomych schodów lub chodników

Poręcze są możliwym źródłem rozprzestrzeniania się 
wirusa, dlatego konieczne jest zapewnienie ich stałej 
dezynfekcji. Instalacja naszego kompaktowego modułu 
do sterylizacji poręczy z systemem lamp LED UV-C 
gwarantuje trwałą eliminację wirusa COVID-19.

Podczas ruchu poręcz przechodzi przez elementy 
modułu, a tym samym jest stale naświetlana lampą 
sterylizacyjną UV-C. Kompaktowy moduł montuje się 
wewnątrz, aby wyeliminować ryzyko zahaczania o 
pasażerów. W przypadku bardzo długich instalacji – dla 
większego bezpieczeństwa – można zamontować kilka 
modułów.

Dostępne w SERVICEnter

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/R9157MODLEDEV


Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Powierzchnie, z którymi pasażerowie mają kontakt

Ochrona powierzchni 
przed bakteriami

Rozwiązanie przygotowane przez rmę MP chroni przed
kontaktem pasażerów z powierzchniami poprzez 
pokrycie ścian, przycisków i kasety dyspozycji cienką 
folią (biofolią*) o właściwościach antybakteryjnych. 
Ma ona bardzo długotrwałą skuteczność ochronną, 
działając nieustannie przez pięć lat.

Pod względem estetycznym urządzenie pozostanie 
takie same i pasażerowie nie zauważą zmian, a jedynie 
plombę informującą, że kabina jest chroniona.

Folia działa natychmiastowo, w momencie kontaktu z 
powłoką ochronną zarazki ulegają zniszczeniu.

MP posiada certykat uprawniający do jej montażu i 
konserwacji.

*Biofolia zawiera zamknięte w kapsułkach jony, które w kontakcie 
z wirusami lub bakteriami blokują ich funkcje metaboliczne lub 
powstrzymują mechanizm proliferacji, niszcząc je natychmiastowo.

*Nie testowano na wirus COVID-19

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.



Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Powierzchnie, z którymi pasażerowie mają kontakt

Mp Callmylift
Bezdotykowe wzywanie windy.

MP Callmylift to całkowicie darmowa aplikacja, która 
pozwala wezwać windę przez telefon komórkowy. 
Aplikacja wykorzystuje system GPS telefonu do 
identykacji i połączenia z najbliższą windą.

Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, nie wymaga
rejestracji i jest kompatybilna ze wszystkimi dźwigami
posiadającymi system „MP Connected Lifts”.

MP Connected Lifts

Aplikacja wymaga połączenia z Internetem poprzez 
urządzenie mobilne, a winda musi posiadać 
oprogramowanie „MP Connected Lifts”. Technologia 
ta usprawnia obsługę windy i gwarantuje dłuższą 
żywotność jej elementów. W tym celu przeprowadza 
całodobowy monitoring dźwigu, co ułatwia skuteczną 
diagnozę i podjęcie natychmiastowych działań 
naprawczych.

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.



Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Powierzchnie, z którymi pasażerowie mają kontakt

Bezpośrednie 
oczyszczanie powierzchni kabin

Wirusobójcze tabletki przeciw patogenom. 
Rozpuszczone w wodzie we wskazanej proporcji
służą do bezpośredniego czyszczenia powierzchni.
Produkt posiada odpowiednie zezwolenia na użycie i był 
testowany pod kątem skuteczności przeciw wirusom 
COVID-19 i Ebola przez hiszpańskie Ministerstwo 
Zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008.

Środek dezynfekujący do wszystkich powierzchni. 
Zgodność z normą EN 14476 (europejska norma 
dotycząca działania środków dezynfekujących na 
otoczenie). Produkt zatwierdzony przez hiszpańskie 
Ministerstwo Zdrowia do niszczenia wirusa COVID-19. 

Opakowanie 1 kg (tabletki 300 szt.) pozwala na 
przygotowanie 300 litrów roztworu dezynfekującego.

Aby poznać cenę, termin dostawy i uzyskać dodatkowe 
informacje, skontaktują się ze swoim przedstawicielem 
rmy MP lub zadzwoń pod numer (+34) 902 197 277.

Dostępne w SERVICEnter

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.

https://ascensores.tv/limpieza-de-superficies-de-cabina/


Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Dystansowanie fizyczne pasażerów

Tryb jazdy
 bezpośredniej

Zmiana ustawień na tryb jazdy bezpośredniej pozwala 
zapewnić jazdę windą z tylko jedną osobą w kabinie. 
Dźwig zostaje przeprogramowany tak, aby nie reagował 
na kolejne wezwania, gdy w kabinie znajduje się już 
jedna osoba (tryb jazdy bezpośredniej). Gwarantuje 
to, że gdy winda z pasażerem rozpocznie już jazdę, do 
kabiny nie wejdą kolejne osoby, co zmniejsza ryzyko 
zarażenia.

Niezbędne zmiany zależą od technologii i wieku windy, 
dlatego też należy skontaktować się z przedstawicielem 
rmy w celu potwierdzenia wykonalności i kosztu zmian.

Wezwanie windy nie jest możliwe, gdy dźwig znajduje 
się w użyciu.

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.



Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Dystansowanie fizyczne pasażerów

Funkcja kompletu pasażerów z 
możliwością konfiguracji odpowiednio 
do wymogów dystansowania fizycznego

MP oferuje rozwiązanie zapewniające zachowanie 
dystansu między pasażerami podczas jazdy windą, bez 
zakłócania płynności ruchu dźwigu.

Rozwiązanie to pozwala na skongurowanie 
maksymalnej liczby pasażerów w windzie w taki 
sposób, aby po osiągnięciu określonej liczby osób w 
kabinie, winda nie reagowała na wezwania z pięter.

Zaleca się używanie tego rozwiązania w połączeniu z 
naklejkami podłogowymi.

*Wezwanie windy nie jest możliwe, gdy dźwig znajduje się w użyciu. 

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.



Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

Dystansowanie fizyczne pasażerów

Naklejki podłogowe pomagające
zachować odpowiedni dystans fizyczny

MP oferuje samoprzylepne naklejki w kształcie stóp, 
które można stosować na wszystkich typach podłóg, 
aby wskazać pozycję pasażerów i zapewnić dystans 
zyczny między osobami.

Ten środek zaradczy doskonale nada się do 
stosowania łącznie z kongurowalną funkcją kompletu 
pasażerów w windzie

ROZWIĄZANIA MP
COVID-19

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych organów do spraw zdrowia. Przedstawione rozwiązanie same w sobie nie gwarantują uniknięcia zarażenia w windzie. 
MP radzi korzystać z windy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób uda się nam zapewnić jej dostępność najbardziej potrzebującym oraz zagwarantować jak najlepsze 
warunki higieniczne.


