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VÝTAHY

sigma4lifts
Connected Lifts

emergency
service FUNKCE Technické funkce MP
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Dálková správa tísňových poplachů podle 
normy EN 81-28:2018 Zaznamenávání alarmových a testovacích volání každých 72 hodin

plus 
service FUNKCE Technické funkce
FOTA Vzdálená aktualizace firmwaru Vzdálená aktualizace firmwaru 

STATUS Monitorování výtahu v reálném čase Poloha kabiny 

Stav dveří

Kabina na úrovni podlaží

Stav bezpečnostních zařízení 

Zobrazení hlavních parametrů výtahu (programovací konzole)

Stav předkoncových spínačů

Pokročilé sledování v reálném čase: % baterie, poloha v mms atd... 

REMOTE 
CONTROL

Vzdálené provádění příkazů Volání z tlačítkového panelu kabiny

Volání z vnějšího tlačítkového panelu: jízda nahoru / dolů

Reset řídicí desky 

Vynucené vyvolání alarmu / test / slabá baterie

Žádost o informace o provozním režimu výtahu

PREVENTIVE Analýza historie pro plán preventivních 
opatření

Statistiky

Protokol událostí

NOTIFY Upozornění na alarmy a události Upozornění na chyby, změny stavu a alarmy uvíznutí

SETUP Nastavení parametrů výtahu Nastavení obecných parametrů 

Nastavení všech parametrů

IDENTIFY Identifikace verze hardwaru a softwaru Dálkové čtení verzí hardwaru a softwaru všech desek výtahu

TRAFFIC 
CONTROL

Počítadlo jízd výtahu
Počítadlo denních jízd

MULTIMEDIA Dálkové přizpůsobení informací a obrazu 
na TFT displeji v kabině. Obrázky : Textové zprávy : Konfigurace kanálu RSS 

APP Callmylift Bezkontaktní výběr cíle Dálková aktivace volání z mobilního telefonu cestujícího

MyLift Zobrazení údajů, které zajímají vlastníka Průběžné záznamy o incidentech a poruchách, alarmy, chyby při testovacích voláních 

Přístup k platformě IoT pro dálkovou správu | Vizualizované 
informace o vašich geolokalizovaných výtazích | Správa 
uživatelských profilů | Získání protokolů ve formátu PDF a HTML 
| Přístup k ukázkovým videím o používání platformy

Průběžné záznamy 
o incidentech a 

poruchách, alarmech 
a chybách při 

testovacích voláních 

Výstrahy: upozornění, 
když se parametr 

odchyluje od svých 
běžných provozních 

hodnot

Změny stavu: 
kontrola, normální, 

mimo provoz, 
ostatní 

Informativní 
hlášení: zprávy 

obecného 
charakteru o 

výtahu

• Šifrovaný datový provoz - shoda s požadavky nových evropských bezpečnostních 
předpisů pro zařízení IoT.

• Připojení VPN vytvářející zabezpečený intranet.
• Používání zabezpečených serverů.
• Smlouvy MP s technologickou společností o přístupu k pokrytí konektivity.
• Přístup k dálkové technické podpoře MP v případě poruchy.

Vizualizace 
hlavních 
metrik 

výtahu


