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WINDY
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Zdalne zarządzanie alarmami w sytuacjach 
awaryjnych zgodne z normą EN 81-28:2018

Dziennik połączeń alarmowych i testowych wykonywanych co 72 godziny

plus 
service FUNKCJE Funkcje techniczne
FOTA Oprogramowanie aktualizowane zdalnie Zdalna aktualizacja oprogramowania 

STATUS Monitorowanie wind w czasie 
rzeczywistym

Pozycja kabiny 

Status drzwi

Kabina na piętrze

Status urządzeń bezpieczeństwa

Informacje dotyczące głównych parametrów windy (terminal programowania)

Status wyłączników przedkrańcowych
Zaawansowany monitoring w czasie rzeczywistym: pozostała moc baterii w %, pozycja w 
mm itp. 

REMOTE 
CONTROL

Polecenia zdalne Windy można wezwać przez główny panel dyspozycji

Windy można wezwać przez panel dyspozycji na piętrze (w górę/w dół)

Resetowanie tablicy sterowniczej 

Wymuszenie połączenia alarmowego/testowego/dotyczącego słabej baterii

Informacje o trybie pracy

PREVENTIVE Środki zapobiegawcze oparte na analizie 
danych

Dane statystyczne

Dziennik zdarzeń

NOTIFY Powiadomienia o awariach i zdarzeniach Komunikaty o błędach, zmianach statusu i alarmach uwięzienia

SETUP Regulacja parametrów windy Regulacja ogólnych parametrów 

Regulacja wszystkich parametrów

IDENTIFY Identyfikacja wersji sprzętu i 
oprogramowania

Zdalne uzyskiwanie informacji o wersjach sprzętu i oprogramowania wszystkich modułów 
windy

TRAFFIC 
CONTROL

Licznik przejazdów
Śledzenie codziennej liczby przejazdów

MULTIMEDIA Zdalne dostosowywanie informacji i 
obrazów widniejących na ekranie TFT w 
kabinie

Obrazy | Wiadomości tekstowe | Konfiguracja kanału RSS 

Aplikacja 
Callmylift

Bezdotykowy wybór przystanku
Aktywacja zdalnego wzywania windy z telefonu komórkowego

MyLift Dostęp do informacji dla właścicieli Bieżące zdarzenia oraz dzienniki usterek, alarmów i błędów generowanych w trakcie 
połączeń testowych 

Dostęp do platformy IoT umożliwiającej zdalne zarządzanie | 
Uzyskaj informacje wizualne dotyczące wind geolokalizowanych 
| Zarządzaj profilami użytkownika | Generuj raporty z dziennika 
w formatach PDF i HTML | Uzyskaj dostęp do nagrań wideo 

demonstrujących, jak korzystać z platformy

Bieżące zdarzenia 
oraz dzienniki 

usterek, alarmów i 
błędów generowanych 

w trakcie połączeń 
testowych

Ostrzeżenia: 
komunikaty w 

przypadku, gdy dany 
parametr odbiega od 
normalnej wartości 

operacyjnej

Zmiany w statusie 
windy: przegląd, 

czynna, nieczynna 
itp. 

Informacje: 
ogólne 

komunikaty 
dotyczące wind

• Zaszyfrowana wymiana danych — spełnia wymogi nowych norm europejskich w 
zakresie urządzeń IoT

• Połączenie VPN zapewniające bezpieczeństwo sieci lokalnej
• Zastosowanie bezpiecznych serwerów
• Dostęp do zasięgu dzięki umowom MP z firmą technologiczną
• Dostęp do zdalnej obsługi technicznej MP w przypadku wystąpienia usterek

Uzyskaj 
informacje 

na temat 
kluczowych 

parametrów 
wind


