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Natężenie ruchu
Duże natężenie 
ruchu

Maksymalna niezawodność i 
najwyższy komfort w przypadku 
każdego rodzaju budynku

To winda łącząca technologię bezprzekładniową i najnowocześniejsze rozwiązania 
elektroniczne. Została stworzona, aby zagwarantować łączność i usługi na najwyższy 
poziomie, dając możliwość skrócenia czasu oczekiwania i gwarantując maksymalny 
komfort pasażera. Została wyposażona w liczne opcje dostosowane do określonych 
potrzeb oraz możliwość łączności wind IoL firmy MP.
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Rodzaj windy
Bezprzekładniowa bez 
maszynowni

Napięcie
Trójfazowe: 380 / 400 / 415 V

Opcjonalnie trójfazowe:
220 / 360 / 440 V

Opcjonalnie jednofazowe: 230 V

Udźwig
4–21 osób
(320–1600 kg)

Liczba przystan-
ków
Maksymalnie 32

Wyróżniają ją
Innowacyjność, 
komfort, wydajność 
ekologiczna

Prędkość
1,0 – 1,6 – 2,5 
m/s
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Zalecane przeznaczenie

Winda 
towarowa

Winda szpitalnaWinda 
pasażerska

Wydajność 
energetyczna i 
zobowiązanie 
wobec środowiska 
naturalnego



EN 81-70EN 81-21 EN 81-77EN 81-73 EDE 14EN 81-71 EN 81-72

Idealne rozwiązanie dla 
nowego budownictwa: 

solidna i o niskim 
zużyciu energii

Jeśli Twój projekt wymaga solidnego i wszechstronnego 
rozwiązania,  to Twój najlepszy wybór. 

Szczególnie zalecana do nowych budynków o wysokim 
natężeniu ruchu (centra handlowe lub stacje kolejowe), jednak 

ze względu na niski poziom zużycia energii jest idealnym 
rozwiązaniem do użytku w budynkach mieszkalnych.

Dostosowanie do charakterystyki szybu
Maksymalna wydajność
Doskonałe dostosowanie do charakterystyki szybu i potrzeb wydajnościowych 
określonych przez klienta sprawia, że ta winda jest idealnym rozwiązaniem dla 
każdego projektu.

W
szechstronna Dostępność wind

dla osób
niepełnosprawnych

Istniejące budynki Windy w 
warunkach 

sejsmicznych

Funkcjonowanie 
wind w 

przypadku 
pożaru

Zredukowane 
strefy wyjścia z 

klapą

Windy odporne 
na wandalizm

Windy dla straży 
pożarnej
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WYŚWIETLACZE
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Pozwala na wdrożenie nowych funkcji i usług, które zapewniają windzie większą możliwość 
kontroli, bezpieczeństwo i wydajność.

Połączenie windy z centrami usług 
pozwala sprawować kontrolę  nad 
jej stanem technicznym oraz 
automatyczny nadzór w czasie 
rzeczywistym.

Bezpieczeństwo w 
czasie rzeczywistym

Gromadzenie i analiza danych 
przesyłanych z windy pozwala 
zoptymalizować czasy oczekiwania, 
zwiększyć dostępność windy i 
przedłużyć jej okres użytkowania.

Big Data

Wykrywanie modelów użytkowania 
i zachowania na podstawie 
otrzymywanych danych umożliwia 
optymizację parametrów w celu 
zmniejszenia poboru energii.

Machine Learning

Nieustanna łączność z dowolnym urządzeniem 
pozwala zwiększyć wydajność czynności 
konserwacyjnych.

Zdalne łączenie

Łączność komórkowa pozwala na interakcję 
z pasażerem za pośrednictwem ekranu 
multimedialnego, wezwanie windy z telefonu 
komórkowego oraz uzyskiwanie faktur, raportów 
lub kosztorysów w czasie rzeczywistym.

Winda obsługiwana smartfonem

Winda obsługiwana smartfonem. Nowoczesna 
technologia w służbie windy

 IoL (Internet of Lifts) to przyjazny środowisku system łączności MP który opiera się na nowych 
technologiach i stanowi krok do przodu w kierunku nowej generacji połączonych wind, oferujących 
nowe usługi i funkcje mające na celu poprawę komfortu użytkowników, właścicieli i techników.
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Zapewniają to certyfikacja na
poziomie A zgodnie z klasyfikacją 
energetyczną VDI 4707 i ISO 25745-2* oraz fakt, 
że 95% komponentów urządzenia można 
odzyskać i wykorzystać ponownie zgodnie z 
naszą analizą cyklu życia (LCA).

W
ydajna ekologicznie

Silnik 
bezprzekładniowy 
o wysokich parametrach i
niskim zużyciu energii.

System odzyskiwania
energii
podczas hamowania z możliwością jej 
przechowywania.
Opcjonalne rozwiązanie dla instalacji o 
intensywnym ruchu i znacznej
wysokości podnoszenia.

Płyta sterująca o 
niskim poborze energii 
z opcją zdalnego 
łączenia. Tryb stand-by i
inteligentne oświetlenie (led) 
w kabinie.
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Smart Energy 
Dbanie o środowisko naturalne i 

niski pobór energii są możliwe

*Certyfikat klasy A zgodnie z ISO 25745-2, kategorie 1 i 2, w przypadku 
kategorii 2 zużycie tylko 516 kWh/rok. Pomiary wykonane dla windy 630 
kg, 6 przystanków, 1 m/s przy standardowym wyposażeniu.



NIGDY NIE UTKNIESZ W WINDZIE

Płyta sterująca MP ecoGO spełnia standardy 
bezpieczeństwa nałożone na mocy 
przepisów europejskich EN 81-20/50 oraz 
została wyposażona w dodatkowe elementy 
zapewniające całkowite bezpieczeństwo 
użytkowników.

Są to różne układy pozwalające na operację 
ratunkową, m.in. system automatycznej operacji 
ratunkowej, który w przypadku przerwy 
w dostawie prądu sprowadza windę na 
najbliższy przystanek i otwiera drzwi.

Maksymalne 
bezpieczeństwo
i spokój ducha
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Winda została wyposażone w różne funkcje 
kontrolne, które zapewniają łagodniejsze 
poruszanie się i zmniejszenie czasów oczekiwania 
do 8”.

Możemy się również pochwalić maksymalną 
dokładnością zatrzymania dzięki systemowi 
pozycjonowania o milimetrowej precyzji 
oraz trybem nocnym, który umożliwia 
zaprogramowanie i wyłączenie dźwięków w 
nocy.

Większy komfort 
i krótszy okres 
oczekiwania
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Technologia ostatniej 
generacji o nieograniczonych 
możliwościach estetycznych

Kabina to bardzo ważny element składowy windy. Dlatego też oferta firmy MP Lifts obejmuje 
szeroką gamę kabin, która spełni nawet największe wymagania.

Naszą gamę kabin uzupełnia możliwość samodzielnego zaprojektowania jej wnętrza, 
które będzie najlepiej dopasowanego do budynku, wymagań czy indywidualnych upodobań.

Teraz użytkownik wybiera jedynie gamę kabin i od tego momentu może sam ją projektować. 
Możesz wybrać spośród licznych opcji wykończenia i połączyć je w dowolny sposób.

VILITER
Stal plastyfikowana

STYLE
Melamina | Laminowana płyta

SUPRA
Stal nierdzewna

SUPRAMAX
Laminat drewnopodobny

Więcej informacji:
www.mpcardesigner.com

Estetycznie wykonana



AMBIENTUM
Indywidualnie wybrane wnętrza z 

wykorzystaniem kolorowych powierzchni 
szklanych lub wielkoformatowych fotografii
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM

Więcej informacji:
mplifts.pl/mp-carevolution

Sprawdź nasz katalog
kabin MP CARevolution.

Indywidualnie wybrane wnętrza z wykorzystaniem 
kolorowych powierzchni szklanych lub 

wielkoformatowych fotografii

LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Indywidualnie wybrane wnętrza z wykorzystaniem 

kolorowych powierzchni szklanych lub 
wielkoformatowych fotografii
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