
Schindler CleanMobility
PORT och myPORT Public

We Elevate



PORT och myPORT Public
Avancerad transithantering med 
beröringsfri access

Det världsledande destinationsstyrnings- och accesskontrollsystemet 
för hissar och byggnader gör det nu möjligt för alla hyresgäster, 
besökare och andra personer att säkert och tryggt förflytta sig i 
byggnader med Schindler PORT och myPORT utan att behöva vidröra 
något annat än sina egna telefoner eller personliga passerkort. 

Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar

Schindler Ahead ElevateMe Schindler CleanCall

Schindler UV CleanCar Schindler CleanCover

Schindler 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. 
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. 

MyPORT Public
En ny myPORT-funktion som är tillgänglig för alla 
användare och besökare i alla byggnader med hissar 
utrustade med PORT (tredje generationens PORT 
eller senare). Med den nedladdade appen i 
förgrunden behöver användarna bara närma sig 
hissterminalen. När de är tillräckligt nära visas listan 
över våningsplan i appen. myPORT Public finns för 
kostnadsfri nedladdning i App Store.

Ställa in maximalt antal 
passagerare
Att hantera lämpligt antal passagerare per hiss är 
mycket enkelt tack vare PORT-tekniken. Hissar som 
är utrustade med PORT är mycket flexibla. Systemet 
kan ställas in för att begränsa antalet passagerare 
för varje enskild hiss. För att följa riktlinjerna för 
social distansering kan PORT-systemet exempelvis 
ställas in för att kräva mer utrymme per passagerare 
eller förlänga tiden som hissdörrarna hålls öppna så 
att hissen ventileras.


