
mplifts.cz



Komfortní

Ekologicky účinný

Připojený

Univerzální

Estetický

Inovativní

mplifts.cz



Maximální spolehlivost a maximální 
pohodlí pro všechny typy budov

Výtah, který kombinuje bezpřevodovou technologii a nejmodernější 
elektroniku. Je navržen tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň služeb a spojení, 
minimalizoval čekací doby a zajistil maximální pohodlí cestujících. Je vysoce 
přizpůsobitelný a zahrnuje možnosti, které nabízí prostředí konektivity výtahů IoL 
společnosti MP.
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Typ výtahu
Bezpřevodový bez 
strojovny

Napětí
Třífázové: 380/400/415 V

Volitelné třífázové:
220/360/440 V

Volitelné jednofázové: 230V

Kapacita
4 až 21 osob
(320–1600 kg)

Počet zastavení
32 (maximálně)

V čem vyniká
Inovace, komfort a 
ekologická účinnost

Rychlost
1.0 - 1.6 - 2.5 m/s

Typ provozu
Vysoká intenzita
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Doporučená použití

Nákladní 
výtah

Výtah na 
přepravu lůžek

Osobní výtah Energetická účinnost 
a závazek vůči 
životnímu prostředí



univerzální
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Ideální pro 
novostavby: robustní a 

nízká spotřeba

Pokud Váš projekt vyžaduje robustní a univerzální design, 
 je vaše nejlepší volba. Doporučuje 

se zejména pro nové budovy s vysokou návštěvností a 
intenzivním využitím (nákupní centra nebo nádraží), ale díky 

nízké spotřebě je vhodný i pro obytné budovy.

Skvělá adaptabilita na šachetní prostory
Maximalizace výkonu
Díky vynikající přizpůsobivosti šachetnímu prostoru a funkcím požadovaným 
klientem se jedná o nejlepší řešení pro každý projekt.

Přístupnost
osobám

Existující budovy Výtahy odolné 
seizmickým 
podmínkám

Funkce výtahů při 
požáru

Omezené 
prostory s 
okénkem

Výtahy odolné 
proti vandalům

Požární výtahy

EN 81-70EN 81-21 EN 81-77EN 81-73 EDE 14EN 81-71 EN 81-72
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To nám umožňuje využívat nové funkce a výhody, které výtahu poskytují větší 
kontrolu, bezpečnost a efektivitu.

Připojení výtahu k servisním 
střediskům umožňuje automatické 
sledování stavu výtahu v reálném 
čase.

Bezpečnost v reálném čase

Shromažďováním a analýzou 
dat o výtazích lze optimalizovat 
čekací doby, zvýšit dostupnost a 
prodloužit životnost.

Big Data

Zjištění vzorců používání a 
chování na základě dat umožňuje 
optimalizovat parametry tak, aby 
se snížila spotřeba energie.

Machine Learning

Stálá komunikace z jakéhokoli zařízení 
zvyšuje efektivitu servisu.

Vzdálené připojení

Mobilní připojení umožňuje cestujícím 
komunikovat s multimediální obrazovkou, 
volat výtah z mobilu a získávat faktury, 
informace nebo cenové nabídky v reálném čase.

Výtah ve vašem smartphonu

Výtah ve vašem smartphonu 
Nadčasová technologie ve službách výtahu

 IoL (Internet of Lifts) je ekosystém konektivity společnosti MP, který s podporou 
nových technologií uvádí na trh novou generaci propojených výtahů nabízejících nové 
služby a funkce, jejichž cílem je zlepšit zkušenosti uživatelů, majitelů a techniků.
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*Certifikace třídy A podle ISO 25745-2, kategorie 1 a 2, v kategorii 2 se 
spotřebou pouze 516 kWh/rok. Měření prováděno na výtahu 630 kg, 6 
stanic, 1 m/s se standardní výbavou.

To potvrzuje certifikace stupně A v 
energetické klasifikaci podle VDI 4707 a 
ISO 25745-2* a až 95% recyklovatelnost 
a využitelnost podle našeho hodnocení 
životního  (LCA).

Bezpřevodový motor 
s vysokou výkonností a
nízkou spotřebou.

Systém rekuperace
energie
s kapacitou pro ukládání brzdné 
energie.
Volitelně v zařízeních s intenzivním 
provozem a na dlouhé vzdálenosti.

Ovládání s nízkou 
spotřebou
a s dálkovým připojením
s pohotovostním režimem a 
inteligentním osvětlením (led) 
v kabině.
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Smart Energy 
Respektování životního prostředí a 

nízká spotřeba jsou možné.

Ekologicky účinný



NIKDY NEUVÍZNETE

Ovládání MP ecoGO splňuje bezpečnostní 
normy stanovené evropskou normou EN 
81-20/50 a obsahuje také další funkce, 
které mají zaručit absolutní bezpečnost 
uživatelů.

V tomto smyslu obsahuje několik 
záchranných systémů, mimo jiné 
automatický záchranný systém, který v 
případě výpadku proudu dopraví výtah 
do patra a otevře dveře.

Maximální 
bezpečnost
pro vaše služby
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Výtah je vybaven rozmanitými kontrolními 
funkcemi, díky kterým je jízda plynulejší. 
Umožňují zkrátit dobu čekání až na 8 vteřin.

Maximální přesnost zastavení díky 
milimetrovému polohovacímu systému 
a nočnímu režimu, který umožňuje 
naprogramovat a ztlumit akustické signály 
v noci.

Více komfortu a 
kratší čekání
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Nejmodernější technologie, aniž 
byste se vzdali nekonečných 
estetických možností. 

Kabina je velmi důležitým prvkem výtahu. Proto jsme ve společnosti MP Lifts navrhli 
řadu kabin, které splňují i ty nejnáročnější požadavky.

Náš široký sortiment doplňuje možnost navrhnout si kabinu, která nejlépe vyhovuje 
vaší stavbě, vašim požadavkům nebo vašemu osobnímu vkusu.

Nyní si stačí vybrat řadu kabiny a navrhnout ji. Můžete si vybrat mezi řadou povrchů 
a zkombinovat je tak, jak si budete přát.

VILITER
Laminovaná ocel

STYLE
Melamin | Laminovaná překližka

SUPRA
Nerezavějící ocel

SUPRAMAX
Lisované dřevo s laminátem s fenolovou pryskyřicí

Více informací na:
www.mpcardesigner.com

E
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AMBIENTUM
Stěny šité na míru s barevným 

sklem nebo tištěnými fotografiemi
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM
Stěny šité na míru s barevným

sklem nebo tištěnými fotografiemi

Více informací na:
mplifts.cz/mp-carevolution

Podívejte se do našeho katalogu
kabin MP CARevolution.
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LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Stěny šité na míru s

barevným sklem nebo tištěnými fotografiemi
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