Kivételessé
tett
mindennapok

Bemutatjuk az új Gen2 Life felvonót
®

A mozgás életünk alapvetô része. Bárhova is nézünk az emberek mozgásban vannak.
A mi célunk az, hogy a felvonóink utasai számára a mozgást egy különleges
élménnyé tegyük a mindennapi rutinjuk során.
Az új Gen2 Life felvonó magában egyesíti azt a kényelmet, stílust és teljesítményt,
amely a mindennapjait kivételessé varázsolja.

Összekapcsolt kényelem

Design

Teljesítmény és hatékonyság

Megbízható szolgáltatás

Összekapcsolt kényelem

Csatlakozzon a kényelemhez
Folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással. Információkhoz, ötletekhez jutunk. Ha a
technológia javít lehetôségeinken, a hétköznapok megtelnek élettel. A Gen2 Life nagy teljesítményû,
energiahatékony technológiája készséggel várja a használói minden kívánságát,
miközben tájékoztató, szórakoztató vagy útbaigazító információt nyújt. Mindezen összekapcsolt
kényelmi megoldások mindenkit mozgásban és aktívan tartanak.

Az eCall™ okostelefonalkalmazás a Gen2 Life
liftet a használók
rendelkezésére bocsátja.

A OneCall™
célszintválasztó
egyszerûbbé teszi
az eljutást a kívánt
állomásra.

A fülkében lévô
eView™ kijelzô
egyedülálló
lehetôséget kínál
a bérlôk és lakók
eléréséhez.

Összekapcsolt kényelem

eView, OneCall és eCall

eView
A fülkében lévô kijelzô az utasok számára hasznos vagy
szórakoztató információkkal és közösségi bejelentésekkel szolgál.
Az Otis® Service szolgáltatással aktivált eView kijelzô távolról is
testreszabható bármilyen számítógéprôl, táblagéprôl vagy mobil
készülékrôl az eService ügyfélportál segítségével. Az eView
ezenfelül elsô ízben kínál közvetlen vizuális kapcsolati lehetôséget
az OTISLINE® ügyfélszolgálati képviselôjével.

A bemutatott eView-képernyô csak minta. A tényleges design országonként eltérhet.
Magyarországon várhatóan 2020-tól lesz elérhetô.

eCall
Az okostelefonos alkalmazás lehetôvé teszi,
hogy a bérlôk a liftet annak megközelítése
közben egyszerû „drag and drop” (fogd
és vidd) funkció segítségével, távvezérelve
hívhassák. Az Otis Service segítségével
aktivált eCall felhasználói fiókok az eService
ügyfélportálján keresztül hozhatók létre és
kezelhetôk.
OneCall
Ez a szintválasztó gombtabló egy
gombnyomásra egyszerûsíti a felvonó
hívását és a célállomás megadását.
A falra szerelt, ergonomikus kialakítás jobb
láthatóságot és könnyebb kezelhetôséget
kínál. A billentyûzet olyan hozzáférési
funkciókat is kínál, mint a hosszabb ajtóidô
vagy a szintjelzés.

Design

Inspiráló design
A felvonófülke esztétikai kialakítása jelentôsen
befolyásolja, hogyan hat az épület az emberekre.
Exkluzív csomagjaink az élénk mintázatú szövetektôl
a klasszikus anyagokig a design gyakorlatilag korlátlan
rugalmasságát kínálják a vonzó környezet
kialakításához.

Exkluzív és stílusos
Egyedülálló, új külsôjük részeként a Gen2
liftek lenyûgözô, közvetett LED-világítással
rendelkeznek a felvonó négy sarkában és a
kezelôpanelen.
Ez az elegáns kivitelezés kiemeli az egyedi design
elemeket, és nyugodt, hívogató teret hoz létre.

Design

Környezet

Modern hangulat
A fémes és fényes felületû fülkék a high-tech
stílust és az idôtlen designt kombinálják.
A palettát éles formák gazdagítják, melyek a
szögletes sarkokban, a kapaszkodókban
- és opcionálisan - a mennyezeti lámpákon
mutatkoznak meg.

Ismerkedjen meg a több mint 400 000 egyedi
kombinációval az Otis CabCreate™ oldalán:
www.CabCreate.Otis.com

Természetes hangulat
A felületek fából, kôbôl és bôrbôl készülnek,
ami különbözô építészeti irányzatok által
inspirált kortárs külsôt kínál. Ezeket olyan finom
díszítések egészítik ki, mint a lekerekített sarkok,
kapaszkodók és az opcionálisan illeszkedô
mennyezeti lámpák.

Teljesítmény és hatékonyság

Teljesítményre építve
A bizonyított alapokra épülô technológia biztosítja, hogy a Gen2 Life felvonók megbízható teljesítmény
mellett biztonságot és kényelmet is nyújtsanak az utasoknak.

Még kényelmesebb utazás
Az acélsodronyokat poliuretán bevonatú laposkötelekre
cseréltük, ezzel megszüntettük a fém felületek
találkozása által generált zajt. A felvonó falainak megfelelô
kezelése mellett a szigetelô gumibetétekre szerelt, kis
zajkibocsátású, hajtómû nélküli gép csökkenti az épületre
ható vibrációt, és minimalizálja a zajszintet a környezô
helyiségekben.

Fokozott építészeti rugalmasság
Az alacsony süllyesztékes vagy aknafejes megoldások
akár 65%-kal csökkenthetik az aknateret. Ez építészeti
rugalmasságot nyújt, miközben magas szintû biztonságot
kínál az utasok és a karbantartók számára.

Csökkentett tér és jobb környezeti teljesítmény
Az Otis által szabadalmazott, laposkötelek kétszer olyan tartósak,
mint a hagyományos acélsodronyok, és nem igényelnek kenést.
Ezenfelül a permanens mágneses, hajtómû nélküli gép 50%-kal
kisebb, mint a hagyományos gépek, ezáltal nincs szükség
gépházra sem.

Teljesítmény és hatékonyság

Mozgatás hatékonyan
Büszkék vagyunk környezetünkre – az építményeken belüli kidolgozott terektôl a kívül elterülô
természetig. A Gen2 rendszert ezért az energiahatékonyság maximalizálási céljával terveztük meg.
Csökken az energiafelhasználás:

75%
50%
75%

Hosszú
LED-világítás
Gen2 élettartamú
Life
A készenléti funkcióval rendelkezô LED-világítás akár 75%-kal csökkenti
az energiafogyasztást a fénycsöves világításhoz képest.

A

B

A

C

B

A

C

B

Kisfeszültségû
Gen2 Life architektúra a vezérléshez
Ez az alap felszereltség a készenléti energiafogyasztást A akár 50%-kal
aGen2 Life
A
csökkenti, és a karbantartás során védelmet nyújt a karbantartó számára.
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ReGen™
Drive
Gen2 Life
C
Ez az energia visszanyerô technológia, amely a Gen2 Life alapfelszereltségének része, akár 75%-os energia-megtakarítást
kínál és jóval kisebb
D
mértékben zavarja az épület egyéb, érzékeny villamos berendezéseit.
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PulsAir

™

Az opcionális PulsAir rendszerrel nincs többé szükség a felvonóakna
G szintje továbbra is
külsô szellôztetésére, miközben az utasok kényelmi
biztosítható.
Gen2 Switch technológia
A Gen2 Life akkumulátoros meghajtásra alkalmas kivitelben is elérhetô,
amellyel áramszünet esetén akár 100 menetet is képes megtenni.
Az akkumulátor 230 V-os egyfázisú hálózati tápforrásról vagy megújuló
energiaforrással táplálható. A rendszer összességében kevesebb bevitt
teljesítményt igényel, mint egy háztartási mikrohullámú sütô.
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Hatékonysági besorolás
A standard konfigurációjú Gen2 Life berendezéseken végzett
mérések során a felvonók a legmagasabb VDI4707 és
ISO25745 hatékonysági osztályt érték el, amivel egyértelmû
vezetôk a mérnöki tervezés és a teljesítmény terén.

Gen2 Life
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1000 kg teherbírású, 8 szintet kiszolgáló,
1 m/s sebességû liftbôl kiindulva, amely
évente 200 000 indítást végez.

Megbízhatóság és szolgáltatás

Bizalom és megbízhatóság
Olyan társat érdemel, akiben megbízhat. A kizárólag ISO tanúsítvánnyal rendelkezô üzemeinkben készített Gen2
liftek meghatározzák a minôség, biztonság és megbízhatóság fogalmát, amelyekre büszkék vagyunk, és amivel nap
mint nap kivételes teljesítményt nyújthatunk.

Távfelügyelet (REM®)
A REM rendszer valós idôben gyûjt információkat, hogy
a legtöbb problémát gyorsan és pontosan korrigálhassa.
Megszünteti a hibás diagnózisokat a javításkor, és drámain
lecsökkenti a nem tervezett leállásokat.
Pulse™
A Pulse rendszer folyamatosan ellenôrzi a laposkötelekben
lévô acél-pászmák állapotát a hét minden napján, a nap 24
órájában, ami segít a karbantartási idô csökkentésében és
a biztonságos, hatékony üzem fenntartásában.
Vészmentô
Az akkumulátoros vészmentô rendszer az utasokat
áramkimaradás esetén automatikusan és biztonságosan
a legközelebbi szintre szállítja, megakadályozva ezzel az
utasok bennrekedését.
Biztonsági rendszerek
Az ajtókba szerelt infravörös fénykibocsátó és -érzékelô
egységet alkalmazó rendszer láthatatlan biztonsági
fényfüggönyt képez. Ha a fénysugár megszakad,
a rendszer azonnal újra kinyitja az ajtót. Ha a felvonófülke
két szint között áll meg, az ajtókat belülrôl nem lehet
kinyitni, amivel az utasok illetéktelen és nem biztonságos
mentése megakadályozható.

Megbízhatóság és szolgáltatás

Megbízható szolgáltatás
Az Otis karbantartási programja a karbantartást és hibaelhárítást proaktív módon közelíti meg. A 24 órás felügyelet, a pontos,
magasan képzett Otis szerelôk átfogó hálózata és az alkatrészek gyorsított kiszállítású, globális hálózata révén aktívan teszünk
azért, hogy a meghibásodásokat jelentôsen csökkentsük, és megbízható, piacvezetô teljesítményt nyújtsunk.
Gyors, valósidejû támogatás
A premium EliteSM szerviz opcióval berendezése adatait
kijelölt mérnökök, valós idôben, távolról felügyelik, hogy az
esetlegesen felmerülô problémákat megakadályozzák vagy
megoldják. Ez kevesebb szervizelési kiszállást, felgyorsult
reakcióidôt biztosít, és segít a 99%-os rendelkezésre állási
idô biztosításában.

Vészhelyzet-elhárítás, nonstop
Az OTISLINE 24 órás telefonközponttal és jól képzett szakemberekbôl álló
hálózattal rendelkezik, akik pontos, szakértôi szolgáltatást nyújtanak. Az OTISLINE
ügyfélszolgálati képviselôje és az utasok közötti közvetlen kapcsolatot biztosító
vészhívás a fülkében lévô eView kijelzôn keresztül elérhetô.
Hozzáférés bármikor, bárhonnan
Az eService ügyfélportál Gen2 liftjéhez nonstop távhozzáférést biztosít, ami a lift
kezelését és felügyeletét leegyszerûsíti. Lehetôvé teszi a felhasználók számára
a teljesítményadatok megtekintését, szerviz igénylését, a számlák kezelését, az
elérhetô legújabb frissítések elônézetét és az eView és eCall rendszerek kezelését.
Az egyszerû interfész kompatibilis számítógépekkel, táblagépekkel és mobiltelefon
operációs rendszerekkel.

Mûszaki adatok

Részletek

Vezérlés
• Moduláris mikroprocesszoros vezérlôrendszer (GCS220)
• Zárt hurkú, változtatható frekvenciájú és feszültségû
regeneratív hajtás +/-3 mm-es megállási pontossággal
• Akár 5 méterrel távolabbi telepítési opció
Világítás
• LED-es fülkevilágítás automatikus kikapcsolási
üzemmóddal
• LED-es hívógombok

OPH

Ajtótok választék

Szélesség (HW)

Mélység (HD)

Fülkeméretek
(mm)

Ajtóméretek
(mm)

1340

480/500
6
1

1500 (TLD800)
1500 (TLD)
1550 (TLD850)
1770 (CLD)
1600 (TLD900)

1.6

1

1600 (TLD800/900)
1790 (CLD800)
1970 (CLD900)

1600 (TLD800/900)
1770 (CLD800)
1970 (CLD900)

1350

1350

1500

1550

1650

2350

1460
800
1100

1460
1000
1100

1610

1660

1760

2460

1300

1400

1000
1250

1100

Magasság (CH)

2017
2100
2200

2017
2017
2200
2200
2100
2100
2300
2300
2200
2200

2017
2100
2200

Nyitási magasság (OPH)

2000

2000 2100 2000 2100

2000

Ellensúly fogókészülék

1

1000/1020
13
1.6

1 bejárat

Szélesség (CW)
Mélység (CD)

Nyitási
szélesség (OP)

630
8

2 bejárat

Teleszkópos
(TLD)

Központi
nyitású (CLD)
Standard/alacsony aknafej opció (K, mm)*
Standard/alacsony süllyeszték opció (S, mm)*
Korlát magassága a fülketetôn (mm)*
Állomások száma
Maximális emelési magasság (m)
Csoportosan vezérelhetô felvonók száma
Beszállóhelyek száma

Hálózat
Frekvencia

1500

450/480
6
1

Teljes méretű tokkal

700
–
3500/2500

800
850
900
–

800

Két oldali
teleszkópos ajtó

2100

2200
2300

2017
2200
2100
2300
2200

2300

2100 2200
2200 2300

2300

2100

2000 2100

2300

2000 2100

2300

800
850
900

OW
CW
HW

800
900

–

3320 / 2500
3465 / No LOH option 3320 / 2500 3465 / No LOH option
930 / 330
1400 / No LowPit option 930 / 330 1400 / No LowPit option
900 vagy 1100 mm a konfigurációtól (K jelû mérettôl) függôen
14 (7 a Switch opció esetén)
maximum 45
legfeljebb 3
1 vagy 2 (átellenes)
fogókészülékkel vagy
fogókészülékkel vagy fogókészülék nélkül
fogókészülék nélkül
fogókészülék nélkül
fogókészülék nélkül
380 – 400 – 415 / 220 (Switch opció esetén)
380 – 400 – 415 (Switch opció nem lehetséges)
50 vagy 60 Hz

Egy berendezés méretei szintre kiültetett teleszkópos ajtóval és TRF portállal.
* A részletes mûszaki specifikációt, kérje az Otis képviselôjétôl! Az alacsony aknafej és az
alacsony süllyeszték opciók együtt nem választhatók.

S

Aknaméretek
(mm)

400
5
1

150 mm széles tokkal

WTW

320
4
1

Keskeny tokkal

CD

Tok nélkül

Teherbírás (kg)
Szállítható személyek száma
Sebesség (m/s)

Egy oldali
teleszkópos ajtó

CD

Ajtótípusok
• Automatikus, teleszkópos és központi nyitású ajtók
• Változtatható sebesség, digitális vezérlôrendszer,
öntisztító hornyolt küszöb és alumínium küszöbsín védett
görgôrendszerrel

Függôleges
metszet

K

Felügyelet és biztonság
• Automatizált mentési mûvelet a fülkében rekedés
elkerülésére
• PULSE™ 24/t laposkötél -felügyeleti rendszer
• Kétirányú kommunikáció és REM6 távfelügyeleti rendszer
3G mobil opcióval

WTW

Felvonó-berendezés
• Permanens mágneses, hajtómû nélküli szinkronmotoros gép
• Radiális, kis inerciájú, karbantartásmentes, zárt csapágyak
• Rugalmas, kenésmentes, laposkötelek
• 2:1 konfiguráció

OW
CW
HW

Kiszolgált iparágak

Mozgásban lévô megoldások
A Gen2 felvonócsalád a kényelmet, stílust és teljesítményt ötvözi, hogy utasainak új élményt nyújtson, amely a
lakó-, kereskedelmi, vendéglátói, kórházi vagy ipari épületekben egyaránt hozzáadott értéket képvisel.
További információkért az Gen2 felvonócsaládról, látogasson el az alábbi weboldalra:
www.Gen2.otis.com.

Gen2 Life

Gen2 Care

A lakó- és kereskedelmi épületek szíveként a Gen2 Life liftek utasaikat egész nap

A kórházakhoz és egészségügyi létesítményekhez tervezett Gen2 Care liftek informatív,

észrevétlenül szállítják.

megnyugtató és kényelmes környezetet teremtenek.

Gen2 Stream

Gen2 Carry

A Gen2 Stream liftek a nagy igényeket támasztó kereskedelmi épületek, irodaházak, szállodák

Az ipari környezetben a Gen2 Carry liftek megbízhatóan kezelik az anyagok, gépek és egyéb típusú

utasait tartják mozgásban.

szállítmányok szállítását.

Az Otis a világ legnagyobb felvonó-,
mozgólépcsô- és mozgójárda gyártó
vállalata. A biztonsági lift feltalálója
által több mint 160 éve alapított Otis,
több mint 200 országban jelenlévô
vállalatain keresztül nyújt termékeket
és szolgáltatásokat, illetve világszerte
több mint 1,9 millió berendezés
karbantartását látja el. Az Otis a
United Technologies Corp. része,
amely az repüléssel és ûrhajózással
kapcsolatos ipar és építóipari
rendszerek iparágának világszintû
vezetô szolgáltatója.

gen2.otis.com
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