Touchless
Buttons
Hygiëne binnen handbereik

1

OVERZICHT

Voor een veiliger contact
met de lift

TECHNISCHE SPECIFICATIES

– Geen activatie: 0 cm >> 2 cm
– Activatiebereik: 2 cm >> 4 cm
– Scenario van detectie tot activatie

Mechanische eigenschappen
Operationele temperatuur

−18 °C tot +60 °C

Levensduur

10 jaar

Beveiliging

IP 52

Impactweerstand

IK 05

Activatiepunt

1 mm

Elektrische eigenschappen

De drukknoppen van de liften worden dagelijks blootgesteld aan duizenden
vingers. Zelfs als ze vaak schoongemaakt worden, is er maar één druk op
een knop nodig om ziektekiemen en bacteriën te verspreiden.
Otis levert nu de Touchless Buttons voor zowel de bedieningspanelen in
de hal als in de cabine om het risico van blootstelling en overdracht te
minimaliseren. Fysiek contact is niet meer nodig. Deze knop detecteert
elke naderende vinger die in de buurt van de knop komt.

VOORDELEN
–D
 ubbele technologie: infrarooddetectie en
elektromechanisch contact
– Werkt ook als een conventionele knop
(activering door druk) om aan de voorschriften
van uw lift te voldoen
– Detectiesysteem voor meerdere activeringen
om ongewenste activeringen van andere
verdiepingsknoppen te voorkomen
– Upgrade oplossing voor knoppen geproduceerd
door Otis
– Geschikt voor zowel bestaande als nieuwe
installaties en voor moderniseringsprojecten
– Antimicrobiële coating (optioneel)

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Voltage

24 VDC +/− 1 V

Verbruik

50 mA max

Contact

1 NO

Connector

PH series connector JST

Bedrading

Nieuwe bedrading geleverd door Otis

Standaard
Design

EN 81-20

PMR

EN 81-70

Bactericide

ISO 22196

Virucide

ISO 21702

OPPERVLAKKEN VAN DE LIFTKNOP

Geborsteld
Chroom

Geborsteld
Donker

Geborsteld
Goud

Gespiegeld
Chroom

Gespiegeld
Donker

Gespiegeld
Goud

–E
 nkelkleurige ronde verlichting: wit, blauw, rood,
groen of amber

ANTIMICROBIËLE EIGENSCHAPPEN
(OPTIONEEL)
–B
 actericide werking: 99,98 % van de bacteriën
vernietigd na 3 min
– Virucide activiteit beoordeeld op COVID-19
volgens CNRS protocol

KLEUREN TERUGMELDING LIFTKNOP

Wit

Rood

Blauw

Amber

Groen

FIXTURES AND INDICATORS

Otis geeft mensen de vrijheid om zich te
verbinden en te gedijen in een grotere, snellere
en slimmere wereld. We zijn het grootste bedrijf
ter wereld voor de productie, installatie
en service van liften en roltrappen. We
verplaatsen 2 miljard mensen per dag en
onderhouden wereldwijd meer dan 2 miljoen
installaties, 's werelds grootste portefeuille.
We zijn te vinden in de meest iconische
gebouwen ter wereld, maar ook in residentiële
gebouwen, winkelcentra en de drukste
vervoersknooppunten.
We zijn overal waar mensen onderweg zijn.
De hoofdzetel van Otis is gevestigd in
Connecticut, VS, en het bedrijf telt 69.000
medewerkers, waaronder 40.000 technici.
Ze zetten zich allemaal voortdurend in om te
voldoen aan de uiteenlopende behoeften van
onze klanten en gebruikers in meer dan 200
landen en gebieden. Meer weten? Ga dan
naar www.otis.com of volg ons op LinkedIn,
Instagram, Facebook en Twitter
@OtisElevatorCo.
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