
mpifma.ro



Confortabil

Eco-eficient

Conectat

Versatil

Estetic

Inovator
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Fiabilitate și confort maxime 
pentru toate tipurile de clădiri

Este un ascensor ce combină tehnologia gearless (fără angrenaj) și un sistem electronic 
de ultimă generație. Este conceput pentru a oferi cel mai înalt nivel de servicii și 
conectivitate, reducând timpul de așteptare și garantând un confort maxim pentru 
pasageri. Complet personalizabil și incorporează posibilitățile oferite de eco-sistemul de 
conectivitate pentru ascensoarele IoL ce aparțin MP.
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Tip de ascensor
Ascensor gearless 
(fără angrenaj), fără 
cameră a mașinilor

Tensiune
Trifazat: 380 / 400 / 415 V

Opțional trifazat:
220 / 360 / 440 V

Opțional monofazat: 230 V

Capacitate
Între 4 și 21 
persoane
(320-1600 kg)

Nr. opriri
Maxim 32

Se distinge prin
Inovație, confort și 
eco-eficiență

Viteză
1,0 - 1,6 - 2,5 m/s

Tipul de trafic
Intensitate ridicată
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Utilizări recomandate

Ascensor de 
marfă

Ascensor pentru 
spital

Ascensor de 
persoane

Eficiență energetică 
și respect față de 
mediu



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

Ideal pentru 
construcții noi: robust și 

consum redus
Dacă proiectul tău are nevoie de un design robust 

și versatil,  este cea mai bună 
opțiune pentru tine. Este recomandat în mod special 

pentru clădiri cu trafic ridicat și uz intensiv (centre 
comerciale sau gări); de asemenea, consumul său 

redus îl face ideal pentru utilizarea în clădiri rezidențiale.

Adaptabilitate la puțul liftului.
Maximizează randamentul
Adaptabilitatea sa excelentă la puțul liftului și la performanțele solicitate de către 
clienți, oferă cea mai bună soluție pentru fiecare proiect.

versatil

Accesibilitate
pentru persoane

Clădiri existente Ascensoare 
supuse condițiilor 

seismice

Funcționarea 
ascensoarelor în 
caz de incendiu

Spaţii superioare 
ale puţului 

reduse cu trapă

Ascensoare 
rezistente la acte 

de vandalism

Ascensoare de 
pompieri
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Acest sistem ne permite să ne bucurăm din plin de noi funcționalități și avantaje, oferindu-i 
ascensorului control, siguranță și eficiență majore.

Conexiunea ascensorului cu centrele 
de control permite supravegherea 
automată și în timp real a stării 
acestuia.

Siguranță în timp real

Colectarea datelor și analiza acestora 
permit optimizarea timpului de 
așteptare, creșterea disponibilității și 
prelungirea duratei de exploatare.

Big Data

Detectarea tiparelor de uz și 
comportament pe baza datelor 
înregistrate, permite optimizarea 
parametrilor pentru reducerea 
consumului energetic.

Machine Learning

Comunicarea permanentă cu orice tip de 
dispozitiv permite îmbunătățirea eficienței 
lucrărilor de întreținere.

Conexiune la distanță

Conexiunea cu telefonul mobil permite utilizatorului 
să interacționeze cu ecranul multimedia, să cheme 
ascensorul de pe telefonul său mobil, să obțină facturi, 
rapoarte sau estimări de preț în timp real.

Întregul ascensor se află pe 
telefonul tău smartphone

Ascensorul conectat la smartphone-ul tău 
Tehnologie de ultimă oră la dispoziția ascensorului

 IoL (Internet of Lifts) este eco-sistemul de conectivitate al MP, care, cu sprijinul noilor tehnologii, 
pune în funcțiune o nouă generație de ascensoare conectate, care oferă servicii noi și caracteristici 
menite să îmbunătățească experiențele utilizatorului, a proprietarilor și a tehnicienilor.
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*Certificare Clasa A conform ISO 25745-2, categoriile 1 si 2, cu un 
consum de categoria 2 de doar 516 kWh/an. Măsurători efectuate pe un 
lift de 630 kg, 6 staţii, viteză 1 m/s şi dotări standard.

Deține un certificat nivel A din clasificarea 
energetică în conformitate cu standardul VDI 
4707 și ISO 25745-2* și un grad de recuperare și 
reciclare de 95% conform evaluărilor noastre 
privind ciclul de viață.

E
co-eficien

t

Motor gearless 
foarte performant și
cu un consum scăzut.

Sistem de recuperare
a energiei
din frânare și capacitate de stocare a 
acesteia.
Opțional în instalații cu trafic intens și 
curse lungi.

Panou de comandă
cu consum redus și 
conexiune la distanță 
cu stand-by și iluminare 
inteligentă (led) în cabină.
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Smart Energy 
Da, putem să respectăm mediul 

înconjurător și să beneficiem și de 
un consum redus de energie



NU VEI RĂMÂNE NICIODATĂ BLOCAT ÎN 
ASCENSOR

Panoul de comandă MP ecoGO îndeplinește 
standardele de securitate impuse de normativa 
europeană EN 81-20/50, incorporând pe lângă 
acestea avantaje suplimentare care garantează 
siguranța absolută a utilizatorilor.

Astfel, incorporează diferite sisteme de salvare 
printre care și cel de salvare automată ce duce 
ascensorul pe palier și deschide ușile în cazul 
unei pene de curent.

Securitate maximă
la dispoziția 
dumneavoastră
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Ascensorul include diverse funcții de control care fac 
ca deplasarea să fie mai lină și permit reducerea 
timpului de așteptare cu până la 8”.

Precizie maximă de oprire grație sistemului de 
poziționare la milimetru și un mod nocturn ce 
permite programarea semnalelor sonore pentru 
ca ascensorul să fie silențios pe timpul nopții.

Mai mult confort și timp 
redus de așteptare
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Tehnologie de ultimă oră cu o 
infinitate de posibilități estetice. 

Într-un ascensor, cabina este un element foarte important. Pentru aceasta, în MP Ascensores, 
vă propunem o gamă de cabine care să răspundă și celor mai exigente cerințe.

Gama noastră extinsă se completează cu posibilitatea de a-ți proiecta cabina care să se 
adapteze cel mai bine clădirii tale, necesitățile și gusturilor personale.

Trebuie doar să selectați gama cabinei și să o proiectezi. Poți alege dintre numeroase 
finisaje, pe care le poți combina cum dorești.

VILITER
Oțel plastifiat

STYLE
Melamină | Placaj laminat

SUPRA
Oțel inoxidabil

SUPRAMAX
Lemn presat laminat cu fenolic frezat

Mai multe informații pe:
www.mpcardesigner.com
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AMBIENTUM
Pereți personalizați cu geamuri

colorate sau imprimeu fotografic
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM
Pereți personalizați cu geamuri

colorate sau imprimeu fotografic

Mai multe informații pe:
mpifma.ro/mp-carevolution

Consultați catalogul nostru de
cabine MP CARevolution.
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LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Pereți personalizați cu geamuri

colorate sau imprimeu fotografic
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