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Schindler CleanSpace
Distansering genom reglering av  
antalet passagerare

Ett av de bästa sätten att bekämpa spridningen av bakterier och virus är 
att reglera antalet personer i slutna utrymmen. Det gör att människor 
kan följa riktlinjerna för säkerhet och social distansering och känna sig 
trygga i allmänna utrymmen. Schindler CleanSpace justerar den 
maximala lastkapaciteten i hissen för att förhindra trängsel i hisskorgen.

Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar *

Schindler Ahead ElevateMe Schindler CleanCall

PORT och myPORT Public Schindler CleanCover

Schindler CleanCar
Schindler Ultra UV och 
Ultra UV Pro

Schindler UV CleanCar

Denna publikation är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsterna, produktdesignen och specifikationerna. 
Inget 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 
tjänster som omnämns i denna publikation. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. 
* Vissa produkter är inte tillgängliga i vissa länder/områden. Hör med din lokala säljare för tillgänglighet i ditt land/område

Hur fungerar det?

Med Schindler CleanSpace kan maxlasten enkelt 
justeras till önskad kapacitet för att överensstämma 
med riktlinjerna för social distansering. Den vanliga 
inställningen är oftast omkring 90 %, men för att 
uppmana till ordentligt avstånd kan det sänkas till 
50 %.

När den inställda maxkapaciteten har uppnåtts 
stannar inte hissen för att plocka upp fler passagerare, 
utan fortsätter i stället till nästa våning som begärts av 
de passagerare som redan befinner sig i hissen. När 
passagerarna har lämnat hissen på sin valda våning 
återgår hissen automatiskt till att svara på anrop.

Snabbt och enkelt
Maxkapaciteten kan snabbt ställas 
in av våra servicetekniker. 

Kostnadseffektivt
Denna prisvärda lösning kan bidra 
till att minimera antalet personer i 
hissarna utan behov av ny hårdvara.

Enkelt
En enkel lösning för att bemöta 
passagerarnas oro för social 
distansering i hissar.


