GEN2™ MOD MRL

Když na prostoru
záleží
MODERNIZUJTE SVŮJ VÝTAH
POMOCÍ ŘEŠENÍ BEZ STROJOVNY

GEN2 MOD: ŘEŠENÍ BEZ STROJOVNY

Více místa pro
vaše potřeby
Nejnovější technologie Gen2 z vašeho starého výtahu
se strojovnou vytvoří špičkový přepravní systém bez
strojovny a současně vám poskytne (pronajímatelný)
prostor, který lze využít jako sklad, technickou
místnost nebo třeba parkovací stání.

ŠETŘETE MÍSTEM
Efektivní provedení
výtahu ve vaší budově
uvolní drahocenný
prostor.

GEN2 MOD MRL
Výtah Gen2 Mod MRL
nepotřebuje strojovnu.

VYUŽITÍ STROJOVNY
Modernizace pomocí výtahu Gen2 Mod MRL
uvolní prostor, který dříve zabírala strojovna.
Využít ho pak můžete například jako sklad
nebo technickou místnost.

PRONÁJEM BÝVALÉ STROJOVNY
Zvyšte svůj příjem a pronajměte bývalou
strojovnu třeba jako dílnu pro kutily.

PARKOVACÍ STÁNÍ
V některých případech lze z bývalé strojovny
vytvořit dodatečné parkovací stání.

NOVÝ VZHLED BUDOVY
Starou strojovnu odstraňte ze střechy,
a dejte tak své budově nový vzhled.
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VÝTAH GEN2 MOD MRL

Překoná vaše
očekávání

PLYNULÁ A TICHÁ JÍZDA
Výtah Gen2 Mod MRL místo tradičních ocelových
lan používá patentované polyuretanové ploché
pásy s ocelovým jádrem, které jsou zárukou tiché
a plynulé jízdy. Nosné pásy výtahu Gen2 Mod
MRL nevyžadují mazání a přitom mají až třikrát
delší životnost než běžná ocelová lana.

JEDINEČNÁ MÍRA BEZPEČNOSTI
Nosné pásy jsou nepřetržitě monitorovány
systémem PULSE, který přispívá k jejich
optimální životnosti a eliminuje potřebu jejich
předčasné preventivní výměny, již vyžadují
ocelová lana. Systém PULSE nejenže snižuje
provozní náklady a rozsah odstávek výtahu, ale
také přináší klid provozovateli výtahu.

Při modernizaci starého výtahu se můžete
spolehnout na model Gen2 Mod MRL,
který splní i ty nejvyšší nároky na jízdní
komfort, bezpečnost a energetickou
úspornost.

ZELENÁ ENERGIE
Díky regenerativnímu pohonu ReGen™ bude
mít váš modernizovaný výtah nejen nižší
spotřebu elektrické energie, ale navíc bude
energii ještě sám produkovat. Vyrobená
energie směřuje zpět do elektrické sítě budovy,
kde může být využita dalšími systémy.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

MÉNĚ ODSTÁVEK VÝTAHU

LEPŠÍ JÍZDNÍ KOMFORT

MODERNIZACE
BEZ STROJOVNY

SOULAD S NEJNOVĚJŠÍ
NORMOU EN81-20

PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

MOŽNOST VYUŽÍT BÝVALOU
STROJOVNU K JINÉMU ÚČELU

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE
GEN2
Svým novým designem
a technologiemi, které
přispěly k zásadnímu zlepšení
jeho výkonu, spolehlivosti
a bezpečnosti, představuje
výtah Gen2 revoluci v našem
odvětví. Všechny jeho
přednosti nyní můžete jen
s minimálními stavebními
úpravami využívat také ve
své budově.

ÚSPORY NÁKLADŮ I ENERGIE
Náš sofistikovaný řídicí systém snižuje spotřebu
elektrické energie v pohotovostním režimu
na úplné minimum. Zpět do provozního režimu
výtah přejde okamžitě po stisknutí tlačítka.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Možnost instalace
v téměř každé
výtahové šachtě

NOSNOST: 320–1000 kg
POČET CESTUJÍCÍCH: 4–13

2

ZDVIH: 45 m
POČET STANIC: 21

1

Jednoduchá modernizace stávajícího
výtahu zajistí vysoký výkon, mimořádný
jízdní komfort a maximální bezpečnost
cestujících.

PŮVODNÍ STROJOVNA
NAD ŠACHTOU

Výtah Gen2 Mod MRL je navržen tak,
aby ho bez ohledu na uspořádání
komponentů a polohu původní strojovny
bylo možné instalovat prakticky v každé
šachtě trakčního výtahu.

RYCHLOST: 0,63–1,75 m/s

1

NOVÉ ŘEŠENÍ BEZ STROJOVNY
Řešení bez strojovny vychází z nejnovějších
technologií a našich bohatých zkušeností
a představuje snadnou modernizaci
a úsporu místa.
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PŮVODNÍ STROJOVNA
VEDLE ŠACHTY
2

BÝVALÁ STROJOVNA
Strojovnu už nebudete potřebovat,
a její prostory tak můžete využít dle
vlastních preferencí.
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ŘÍZENÍ PROVOZU VÝTAHU
Kompaktní rozvaděč výtahu je umístěn
na nástupišti, takže v případě údržby nebo
mimořádné situace je rychle a snadno
přístupný.

PŮVODNÍ STROJOVNA
POD ŠACHTOU
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MOŽNOSTI

NOVÝ VZHLED PRO VÁŠ VÝTAH
Vylepšete vzhled svého výtahu svěží designovou
kresbou z naší galerie stylů.

SYSTÉM POHONU DVEŘÍ
Zvyšte spolehlivost svého výtahu tím, že odstraníte
základní příčinu většiny případů závad systémů
starých výtahů.

SNADNÁ A RYCHLÁ MODERNIZACE DVEŘÍ
VÝTAHU
Výměna starých manuálních křídlových dveří za nové
automatické dveře přináší lepší přístup a pohodlí,
které každý ocení.

Prvky, které
rozhodují
Výtah Otis je víc než
jen prostředkem pro
přesun mezi patry –
poskytuje zážitky. Završte
omlazení svého výtahu
modernizací dalších
prvků nejinteligentnějšími
technologiemi
a nejaktuálnější estetikou.

COMPASSPLUS®
Optimalizujte přepravní kapacitu svého výtahu
a tok přepravy cestujících pomocí inteligentní
volby cílové stanice.

ONECALL™
Klávesnice pro volbu cílové stanice OneCall™
Destination redukuje přivolávání výtahu z vestibulu
a pater budovy na stisk jediného tlačítka.

ECALL®
Nemusíte již ztrácet cenný čas čekáním na výtah
– můžete si ho přivolat ze svého mobilního telefonu
tak, aby byl připraven a čekal na vás, až přijdete.
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TECHNOLOGIE

Naši mechanici
vnímají vaši budovu
jako svou vlastní

Servis
JEDINÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
Nahrazujeme analogové
pevné linky technologií VoIP
a spravujeme vaše smlouvy
o připojení.

Každý den si získáváme vaši důvěru,
především tím, že naši mechanici
vnímají vaši budovu jako svou vlastní.
Jejich posláním je udržovat vaše
zařízení v provozu za špičkového
výkonu odpovídajícího stáří vašeho
zařízení.

24/7 bezplatný dispečink Otisline

Elektronická kniha výtahů eService
– okamžitý přístup ke komplexním
informacím o servisní činnosti

Vzdálený monitoring a diagnostika
výtahů REM

OTIS EVIEW™
Univerzální infotainmentový
kabinový displej představuje
zážitek nové úrovně. Díky
obousměrnému obrazovému
spojení se nemusíte obávat
případného uvíznutí ve výtahu.
Cestujícím jsou poskytovány
informace a zábava
prostřednictvím místního
a přizpůsobeného zpravodajství.

Maximální pocit bezpečí s kabinovým
displejem eView
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Historie společnosti Otis je historií
inovací. V roce 1852 vynalezl Elisha Otis
bezpečnostní výtahovou brzdu, čímž
položil základy moderních měst a navždy
změnil způsob vertikální přepravy lidí
ve vyšším, rychlejším a chytřejším světě.
Dnes jsme největší světovou společností
v oblasti výroby, instalace a servisu výtahů
a eskalátorů. S našimi výrobky se setkáte
v mnoha z nejslavnějších budov na světě
a také na nejrušnějších letištích, nádražích
a v obchodních centrech – jednoduše
všude tam, kde jsou lidé v pohybu.
Po celém světě zajišťujeme údržbu více
než dvou milionů výtahů a eskalátorů
a naše výrobky každý den přepraví
přibližně dvě miliardy lidí.
Společnost Otis sídlí ve státě Connecticut
v USA a ve více než 200 zemích
a oblastech má 68 tisíc zaměstnanců
včetně 40 tisíc techniků. Závazkem
každého zaměstnance společnosti
Otis je plnit potřeby našich zákazníků
a cestujících.
Bližší informace najdete na stránkách
www.otis.com a na sociálních sítích
LinkedIn, Instagram, Facebook
a Twitter @OtisElevatorCo.
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