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Connected Lifts
en todos los sentidos

Ascensoarele conectate reprezintă locul de întâlnire dintre IoT 
(Internetul Obiectelor) și ascensoare. Această tehnologie permite 
ascensoarelor să transmită informații despre utilizarea și starea lor 
în timp real, oferind o nouă dimensiune conceptului de întreținere 
predictivă și siguranță în funcționare.

Această tehnologie nu este costisitoare și tehnologia actuală utilizată 
pentru instalarea ascensoarelor fac acest lucru posibil în marea 
majoritate a cazurilor.

Este, de asemenea, o modalitate 
de a consolida valorile de bază ale 
companiei noastre pentru a vă oferi 
servicii mai personalizate și mai 
eficiente.

Ce sunt ascensoarele 
conectate?

Pentru MPIFMA, 
ascensoarele conectate 
sunt mult mai mult decât 
conectarea ascensorului 
la internet.

+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es

Connected Lifts
en todos los sentidos

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet
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Connected Lifts
în toate sensurile cuvântului
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La MPIFMA, noi dezvoltăm propria tehnologie IoT. 
Am generat inovația, care astăzi este o realitate, care 

ne conectează cu ascensorul dvs. și astfel ne putem 
asigura că totul se desfășoară perfect.

Inovațiile MPIFMA 
ne conectează unul cu celălalt

Siguranța reprezintă baza a 
tot ceea ce facem. Ce ar putea 
fi mai important decât viața 
și bunăstarea utilizatorilor, 
clienților și angajaților noștri? 
Conectivitatea ascensoarelor 
noastre înseamnă că acum putem 
anticipa posibile incidente. Drept 
urmare, ele sunt întotdeauna în 
siguranță și în stare de funcționare.

Ne onorăm angajamentele față 
de clienții și furnizorii noștri 
cu onestitate și loialitate. 
Suntem parteneri cu interese 
comune. Această tehnologie 
permite ascensoarelor noastre să 
comunice direct, ceea ce înseamnă 
transparență totală și o îmbunătățire 
a serviciilor oferite.

Lumea ascensoarelor este pasiunea 
noastră. Tocmai de aceea ne place 
să venim cu idei noi pentru a înlesni 
viața clienților noștri și putem face 
ca aceste idei să devină realitate. 
Ascensoarele noastre conectate 
sunt un rezultat direct al acestei 
pasiuni, motivându-ne să identificăm 
noi inovații pentru îmbunătățirea 
experienței utilizatorilor și creșterea 
duratei de viață a ascensorului. 

Nu ne oprim doar la ceea ce așteaptă 
clienții și utilizatorii noștri de la noi și 
de la ascensoarele noastre, mergem 
mai presus de aceste așteptări, în 
căutarea excelenței. Ascensoarele 
noastre conectate la internet 
reprezintă un pas înainte pe această 
cale și suntem una dintre primele 
companii care au introdus această 
tehnologie pe toate ascensoarele 
noastre.

Pentru noi, ascensoarele conectate sunt o modalitate de 
a vă oferi un serviciu mai personalizat, adaptat pe deplin 
nevoilor dvs. Reprezintă o modalitate de consolidare a 
principalelor valori care au stat la baza activității noastre de 
când MP a fost înființată în 1961 și care ne-au permis să 
instalăm peste 130.000 de ascensoare în întreaga lume.

Siguranță Integritate Inovare Excelență

Ascensoare conectate 
MPIFMA: ascensoare care 
sunt conectate cu dvs

Valorile noastre, conectate cu dvs., au acum și mai mult sens

C O N N E C T E D  L I F T S

Ne place să păstrăm o relație 
specială cu clienții și utilizatorii 
noștri, înțelegându-le nevoile 
și oferindu-le un serviciu 
remarcabil. Ascensoarele noastre 
ne-au conectat întotdeauna la 
clienții și utilizatorii noștri, iar 
acum, datorită ascensoarelor 
noastre conectate, putem fi mai 
aproape de ei ca oricând.

Apropiere

Acesta este creierul acestor 
ascensoare, un panou 
digital conectat la internet, 
considerat unul dintre 
cele mai bune de pe piață. 
Informațiile legate de utilizare 
și de stare sunt transmise prin 
intermediul liniei telefonice 
a ascensorului, permițând 
efectuarea lucrărilor de 
întreținere și reparație de la 
distanță. 

Pentru ascensoarele noastre 
mai vechi care nu dispun 
de un controler digital 
MP ecoGO, echipamentul 
nostru de conectivitate 
suplimentar face posibil ca 
ascensorul dvs. să se poată 
conecta la internet pentru a 
trimite și primi date. Acest 
echipament este compatibil 
cu ascensoarele MPIFMA, 
precum și cu alte ascensoare 
de la alte mărci.

Am creat o platformă bazată 
pe cloud, care permite 
ascensoarelor noastre 
să comunice cu Dvs. și cu 
echipa noastră tehnică. Este 
capabilă să proceseze datele 
trimise de fiecare ascensor și 
să le facă accesibile. În plus, 
permite efectuarea lucrărilor 
de reparații și întreținere de 
la distanță, ceea ce înseamnă 
că pot fi prevăzute posibile 
incidente și că durata de 
viață a ascensorului este 
îmbunătățită.

Ascensoarele noastre conectate 
la internet ne permit să vă 
oferim un serviciu de întreținere 
care este complet adaptat 
caracteristicilor și utilizării reale 
a ascensorului dumneavoastră. 
Suntem în măsură să vă oferim 
contracte personalizate, 
precum și un serviciu accesibil 
și eficient. Ne mândrim că 
suntem în contact permanent 
cu dvs. și cu ascensorul dvs. 
pentru a vă asigura că nu vă 
dezamăgește niciodată.

Panourile 
ecoGO MP

Echipamentul de 
conectivitate

Platforma 
MPIFMA

Întreținere MPIFMA 
personalizată
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estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet
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Connected Lifts
în toate sensurile cuvântului

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet
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