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LIFTEN

sigma4lifts
Connected lifts

emergency
service FUNCTIES Technische Functies MP
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Beheer op afstand van noodalarmen 
volgens EN 81-28:2018 Registratie van alarmoproepen en testoproepen die om de 72 uur worden uitgevoerd

plus 
service FUNCTIES Technische Functies
FOTA Firmware-update op afstand Firmware-update op afstand 

STATUS Real-time liftbewaking Locatie van de cabine 

Status van de deuren

Cabine op verdiepinghoogte

Status van de veiligheidsvoorzieningen van het elektrisch systeem 

Weergave van de belangrijkste liftparameters (programmeerconsole)

Status van de vooreindschakelaars

Geavanceerde real-timebewaking: accu-%, positie in mm, enz... 

REMOTE 
CONTROL

Commando's op afstand Oproepen vanaf het bedieningspaneel in de cabine

Oproepen vanaf het bedieningspaneel buiten de cabine: naar boven / naar beneden

Resetten van de besturingskaart 

Forceren van oproep voor alarm / test / lage acculading

Informatie over de bedrijfsmodus

PREVENTIVE Preventieve maatregelen gebaseerd op 
data-analyse

Statistieken

Historisch overzicht van gebeurtenissen

NOTIFY Ontvangst meldingen alarmen en 
gebeurtenissen instelbaar Melding van fouten, statuswijzigingen en opsluitingsalarmen

SETUP Afstellingen liftparameters Afstellen algemene parameters 

Afstellen van alle parameters

IDENTIFY Identificatie van hardware- en 
softwareversie

Uitlezen op afstand van hardware- en softwareversies van alle printplaten van de lift 

TRAFFIC 
CONTROL Rittenregistratie Teller van het aantal dagelijkse liftbewegingen

MULTIMEDIA Aanpassing op afstand van de informatie 
en weergave op het TFT-scherm van de 
cabine

Afbeeldingen | Tekstberichten | RSS Feed Configuratie 

Callmylift APP Contactloze verdiepingkeuze Activering van liftoproepen op afstand vanaf de mobiele telefoon van de gebruiker

MyLift Toegang tot relevante gegevens voor 
eigenaren

Actuele incidenten en registraties van storingen, alarmen en fouten tijdens testoproepen 

Toegang tot het IoT-platform voor beheer op afstand | Weergave 
van grafieken van uw liftenpark met geolocatie | Beheer van 
gebruikersprofielen | Genereren van lograpporten in PDF en 
HTML | Toegang tot demovideo’s over het gebruik van het platform.

Actuele incidenten 
en registraties van 
storingen, alarmen, 

fouten tijdens 
testoproepen 

Meldingen: 
waarschuwing 
wanneer een 

parameter afwijkt 
van de normale 
bedrijfswaarden

Veranderingen 
van de status: 

inspectie, normaal, 
buiten dienst, 

overige 

Informatie: 
algemene 

berichten over 
de lift

• Gecodeerd dataverkeer - Vereisten van de nieuwe Europese veiligheidsvoorschrif-
ten voor IoT-apparatuur

• VPN-verbinding voor een veilig intranet
• Gebruik van beveiligde servers
• Goede verbindingen dankzij de contracten van MP met technologiebedrijven
• Toegang tot technische ondersteuning van MP op afstand bij storing

Weergave van 
de belangrijkste 
data van uw lift


