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We Elevate



Schindler CleanCall
Beröringsfria anrops- och serviceknappar

Minskad fysisk kontakt med allmänna ytor betyder minskad risk för över-
föring av farliga bakterier och virus, vilket håller hyresgäster, anställda 
och gäster friskare. För att möjliggöra detta har vi utvecklat ett praktiskt 
sätt att använda givare som förpassar tryckknappar i hissar till historien. 
Med Schindlers CleanCall kan hyresgästerna välja sin destination genom 
att bara vifta med handen.

Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar

Schindler Ahead ElevateMe Schindler CleanCar

PORT och myPORT Public Schindler CleanCover

Schindler UV CleanCar
Schindler Ultra UV och 
Ultra UV Pro

Schindler CleanSpace

Denna publikation är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsterna, produktdesignen och specifikationerna. Ing-
et påstående i denna publikation ska tolkas som en garanti eller ett villkor, uttryckt eller underförstått, beträffande någon tjänst eller produkt, dess specifikationer, dess 
lämplighet för något speciellt syfte, säljbarhet, kvalitet eller ska tolkas som en bestämmelse eller ett villkor för någon tjänst eller ett köpeavtal för de produkter eller tjäns-
ter som omnämns i denna publikation. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. 

Hur fungerar det?
Konventionella tryckknappar kräver att användaren 
vidrör dem, men förändrade hygienstandarder har 
lett till behovet av en ny approach. Med Schindlers 
CleanCall byts de tryckbaserade knapparna snabbt 
och enkelt ut mot ett beröringsfritt, givarbaserat 
gränssnitt. 

Schindler CleanCall använder en innovativ, inbyggd 
givare som känner av när ett anrop ska aktiveras. 
Användaren behöver bara hålla ett finger i luften 
inom 3 cm från ytan för att den inbyggda givaren 
ska aktiveras.

Bekvämt att använda
Det beröringsfria gränssnittet 
erbjuder samma bekvämlighet och 
intuitiva användning som när man 
trycker på en vanlig knapp.

Enkel installation
Konventionella tryckknappar på 
tablåer kan enkelt bytas ut mot 
beröringsfria givare i form av 
Schindlers CleanCall-knappar.

Ingen kontakt
Givaren känner av interaktion inom 
3 cm från knappens yta så att 
användaren kan göra sina val utan 
fysisk kontakt.




