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ASCENSOARE

sigma4lifts
Ascensoare conectate

emergency
service CARACTERISTICI Caracteristici tehnice MP
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Control la distanță al alarmelor de urgență 
în conformitate cu EN 81-28:2018 Jurnal apeluri de urgență și de testare care se efectuează o dată la 72 de ore

plus 
service CARACTERISTICI Caracteristici tehnice
FOTA Actualizare firmware la distanță Actualizare firmware la distanță 

STATUS Monitorizare ascensor în timp real Poziție cabină 

Stare uși

Cabină la nivelul palierului

Stare dispozitive de securitate 

Vizualizare parametri principali ai ascensorului (consolă programare)

Stare limitatoare pre-sfârșit de cursă

Monitor timp real avansat: % energie rămasă în baterie, poziție în mm, etc. 

REMOTE 
CONTROL

Efectuare comenzi la distanță Apeluri de la cutia de comandă a cabinei

Apeluri de la cutiile de comandă exterioare: urcare/coborâre

Resetare placă de bază 

Forțare apel de alarmă/testare/baterie descărcată

Solicitare informații despre modul de funcționare a ascensorului

PREVENTIVE Analiză istoric pentru întocmirea planului 
de acțiuni preventive

Statistici

Istoric evenimente

NOTIFY Abonare la alerte privind alarmele și 
evenimentele Notificare erori, schimbări ale stării și alarme de blocări

SETUP Ajustări parametri ascensor Ajustări parametri generali 

Ajustări ale tuturor parametrilor

IDENTIFY Identificare versiuni hardware și software Citire la distanță a versiunilor hardware și software a tuturor plăcilor componente ale 
ascensorului

TRAFFIC 
CONTROL

Contor număr curse ascensor
Contor curse zilnice

MULTIMEDIA Personalizarea informației și a imaginii la 
distanță pe afișajul TFT al cabinei Imagini | Text mesaj | Configurare flux RSS 

APP Callmylift Selectarea destinației fără contact 
(contactless) Activare apeluri la distanță de pe telefonul mobil al utilizatorului

MyLift Vizualizare date de interes pentru 
proprietar

Defecțiuni în desfășurare și jurnal de avarii, alarme, erori de apeluri de testare 

Acces la platforma IoT de control la distanță | Vizualizarea 
graficelor parcului de ascensoare geolocalizate | Gestionarea 
profilelor de utilizatori | Obținerea jurnalelor de înregistrări în PDF 
și HTML | Acces la videoclipuri demo despre utilizarea platformei

Defecțiuni în 
desfășurare și jurnal 

de avarii, alarme, 
erori de apeluri de 

testare 

Alerte: avertisment 
când parametrul 

depășește cotele sale 
normale de funcționare

Schimbări ale 
stării: inspecție, 
normal, defect, 

altele 

Informații: 
mesaje generale 
despre ascensor

• Trafic de date criptat - în conformitate cu noile reglementări europene de securi-
tate pentru dispozitivele IoT

• Conexiune VPN ce creează o rețea sigură intranet
• Utilizarea unor servere sigure
• Acces la contractele de acoperire pe care MP le are cu societatea tehnologică
• Acces la asistență tehnică la distanță din partea MP în caz de avarie

Vizualizarea 
principalelor 
metrici ale 
ascensorului


