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Bekväm

Ekoeffektiv

Uppkopplad

Mångsidig

Estetisk

Innovativ
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Maximal pålitlighet och komfort 
för alla typer av byggnader

Är en hiss som kombinerar gearless-tekniken med den senaste generationen av 
elektronik. Den är utformad för att ge bästa möjliga servicenivå och konnektivitet. På 
så sätt minskar väntetiderna samtidigt som man kan garantera maximal komfort för 
användarna. Den är enkel att skräddarsy efter behov och införlivar alla möjligheter som 
det anslutningsbara ekosystemet för IoL-hissar från MP har att erbjuda.
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Typ av hiss
Växellös utan hissma-
skinrum

Spänning
Trefas: 380 / 400 / 415 V

Tillval trefas:
220 / 360 / 440 V

Tillval enfas: 230 V

Kapacitet
4–21 personer
(320–1 600 kg)

Antal stopp
32 (max)

Viktiga 
egenskaper
Innovation, komfort 
och ekoeffektivitet

Hastighet
1,0 - 1,6 - 2,5 m/s

Typ av trafik
Hög intensitet
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Rekommenderade användningsområden

SänghissPassagerare Energieffektivitet 
och miljöansvar



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

Idealisk för 
nybyggnationer: robust 

och låg energiförbrukning
Om det finns behov av en robust och mångsidig 
design i ditt projekt så är  ett riktigt 

bra alternativ. Rekommenderas särskilt för nya byggnader 
med hög fottrafik och intensiv användning (köpcentrum 

eller järnvägsstationer) men är också lämplig för 
bostadshus på grund av dess låga energiförbrukning.

Anpassningsbar efter utrymmet
Maximering av prestandan
Tack vare dess utmärkta anpassningsbarhet till utrymmet och möjlighet att uppfylla de 
krav som kunderna ställer, är det en produkt som tillhandahåller den bästa lösningen 
för alla typer av projekt.
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Tillträde
för alla personer

Hissar utsatta 
för seismisk 
påverkan

Hissars funktion i Reducerad 
topphöjd med 
utrymningslucka

Vandalsäkra 
hissar

Brandbekämpningshissar
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Tack vare detta kan vi njuta av nya funktioner och fördelar som gör att hissen blir enklare att 
hantera samt att säkerheten och effektiviteten blir bättre.

I och med att hissen är uppkopplad 
mot tjänstecentraler kan man 
övervaka hissens status 
automatiskt och i realtid.

Säkerhet i realtid

Insamlingen och analysen av 
hissdata gör det möjligt att optimera 
väntetiderna, öka tillgängligheten 
och förlänga hissens livslängd.

Big Data

Genom att identifiera 
användningsmönster och beteenden 
utifrån insamlade data, kan man 
optimera parametrar för att minska 
energiförbrukningen.

Machine Learning

Den permanenta kommunikationen från vilken 
enhet som helst gör det möjligt att effektivisera 
underhållsarbetet.

Fjärranslutning

Mobiluppkopplingen gör det möjligt 
för hissanvändarna att interagera med 
multimediaskärmen, kalla på hissen med hjälp 
av mobilen samt hämta fakturor, rapporter
och kostnadsförslag i realtid.

Hissen i din smarttelefon

Hissen i din smarttelefon Den allra senaste 
tekniken för att förbättra hissupplevelsen för alla

 IoL (Internet of Lifts) är ekosystemet för konnektivitet från MP som, med stöd av ny teknik, 
sjösätter en helt ny generation av uppkopplade hissar. De tillhandahåller nya tjänster och funktioner 
som är avsedda att förbättra upplevelsen för användare, innehavare och tekniker.
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Som ett bevis på detta har modellen erhållit 
klassificeringen Energiklass A enligt 
energimärkningsskalan och VDI 4707 och ISO 
25745-2*. Dessutom är materialet återvinnings- 
och återanvändningsbart till 95 % enligt vår 
livslängdsanalys.

E
koeffektiv

Växellös motor 
med hög prestanda och
låg energiförbrukning.

System för
energiåtervinning
från inbromsningsprocessen med 
förmåga att lagra energi.
Tillval i installationer med hög trafik 
och många våningar.

Styrenhet med låg
energiförbrukning 
och fjärranslutning 
med stand-by och intelligent 
belysning (led) inne i hissen.
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Smart Energy 
Jo då, det går att värna om miljön och 

njuta av en låg energiförbrukning

*Klass A-certifiering enligt ISO 25745-2, kategori 1 och 2, med kategori 
2-förbrukning på endast 516 kWh/år. Mätningar utförda på 630 kg hiss, 6 
stopp, 1 m/s med standardbeslag.



DU KOMMER ALDRIG ATT BLI FAST

Styrenheten på MP ecoGO uppfyller de 
säkerhetskrav som ställs enligt den europeiska 
standarden EN  81-20/50. Men den införlivar 
också ytterligare funktioner för att garantera 
säkerheten och skänka användaren absolut 
trygghet.

Det är därför som hissen har flera inbyggda 
räddningssystem, bland annat en automatisk 
räddningsfunktion som gör att hissen åker till 
en våning och öppnar dörrarna i händelse 
av strömavbrott.

Maximal trygghet
för användarna
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Hissen inkluderar ett flertal kontrollfunktioner som 
ger en mjukare resa och minskar väntetiderna 
med upp till åtta sekunder.

Maximal stopprecision via ett system för 
millimeterpositionering plus ett nattläge som 
gör att ljudsignalerna kan programmeras och 
stängas av på natten.

Större bekvämlighet 
och kortare väntetider
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Den senaste generationens 
teknik utan att behöva tumma 
på utseendet

Korgen är en mycket viktig del av en hiss. Det är därför som vi på MP Ascensores har tagit
fram ett sortiment av hisskorgar som även uppfyller de allra tuffaste kraven.

Vårt breda sortiment kompletteras med möjligheten att du själv designar en korg som 
bäst passar din byggnad, dina behov eller din personliga smak.

Nu behöver du bara välja en korgserie och därefter designa den efter egen smak. Välj den 
finish som passar dig bland en uppsjö av alternativ och kombinera dem på det sätt 
du vill.

VILITER
Plastöverdraget stål

STYLE
Melamin | Laminerad plywood

SUPRA
Rostfritt stål

SUPRAMAX
Pressat trä med fräst laminerat fenol

Mer information finns på:
www.mpcardesigner.com

E
stetisk



AMBIENTUM
Skräddarsydda väggar med färgat

glas eller fototryck
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM
Skräddarsydda väggar med färgat

glas eller fototryck

Mer information finns på:
mphiss.se/mp-carevolution

Ta en titt på vår katalog med
hisskorgar MP CARevolution.

LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Skräddarsydda väggar med färgat

glas eller fototryck
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