
SOLUȚII MP
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Disponibil la SERVICEnter

mpascensores.es

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas 
evitar el contagio en el ascensor. 

MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo 
disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores condiciones higiénicas. 
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2 Funcție con�gurabilă de 
urcare completă, pentru a 
păstra distanțarea socială

Puri�carea aerului în cabină 
cu ajutorul luminii LED UV-C 
și a fluxului de aer continuu 

0040.213.176.246

office@mpifma.ro
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MP Callmylift. Permite selectarea, în 
mod digital, a destinației, de pe 
dispozitive mobile, evitându-se 
contactul cu butoanele liftului.

Folie adezivă cu proprietăți 
antimicrobiene

Urme de pași pe podea, 
pentru a asigura 
distanțarea socială

Trecerea la funcția universală 
de manevră cu destinație 
directă

Curățarea directă a 
suprafețelor cabinei cu un 
produs virucid

Autocolant cu 
recomandări pentru 
utilizarea liftului

mpifma.ro

Urmați recomandările autorităților sanitare locale. Doar aceste soluții nu garantează prevenirea 
contagierii în lift.

MP recomandă folosirea liftului numai atunci când este necesar. În acest fel se reușește menținerea 
lui la dispoziția persoanelor care au cea mai mare nevoie de el și în cele mai bune condiții de igienă.

Modul de sterilizare cu LED-uri 
UV-C pentru balustradele scărilor 
rulante sau culoarele mobile



Soluția MP pentru purificarea aerului combină eficacitatea luminii ultraviolete 
UV-C* cu circulație forțată a aerului în interiorul cabinei, acționând atunci 
când cabina este goală și lăsând-o pregătită pentru a fi utilizată imediat după 
radiații, fără nici un risc pentru oameni. Ca produs fără ozon, ventilația nu 
este necesară.

Prin acțiunea unui ventilator mic, aerul din interiorul cabinei este în mișcare 
continuă, și pe măsură ce trece prin lumina razei ULTRAVIOLETE UV-C, 
LED-ul își îndeplinește funcția de dezinfectare: uciderea sau inactivarea 
microorganismelor prin distrugerea acizilor nucleici și întreruperea ADN-ului 
acestora, lăsându-le în imposibilitatea de a îndeplini funcții celulare vitale.

Kitul germicid, care include un senzor de lumină, intră în funcțiune numai 
atunci când cabina este goală și lumina este stinsă. Dacă kitul detectează o 
mișcare în apropierea cabinei sau este chemat, acesta se oprește imediat.

Este adaptabil la orice lift, este independent de manevră și poate fi instalat pe 
orice tavan, cu excepția plafoanelor de sticlă.

Designul său este anti-vandalism, folosind un profil de aluminiu de înălțime foarte mică (mai puțin de 1cm), fixat cu 
șuruburi pe placa tavanului.

Fiind LED, ciclul său de viață este mai lung decât soluțiile de tuburi cu mercur. Nu este necesară ventilarea cabinei 
(cum este în cazul dezinfecției cu ozon), se poate folosi imediat după iradiere.

Sistem inteligent de siguranță, Certificat de către OCA GLOBAL, prin care se asigură faptul că utilizatorul liftului nu 
prezintă riscul de a fi afectat de lumina ultravioletă.

*UV-C este o metodă de dezinfectare care utilizează lumina ultravioletă cu unde scurte pentru a ucide sau inactiva 
microorganismele, distrugând acizii nucleici și întrerupându-le ADN-ul și astfel dezactivându-le funcțiile celulare vitale.

Purificarea aerului în cabină cu ajutorul luminii LED UV-C și a fluxului de 
aer continuu

Certificat de:

Balustradele sunt un posibil vector de răspândire a virusului, de aceea este esențial să se 
asigure dezinfectarea permanentă a acestora. Instalarea modulului nostru compact de 
sterilizare a balustradei, cu sistem de lămpi CU LED UV-C, asigură eliminarea permanentă a 
virusului COVID-19.

Balustrada trece prin diferite module pe măsură ce se mișcă, oferind o expunere constantă la 
sterilizarea UV-C. Modulul compact este montat intern, pentru a elimina riscul de blocare a 
pasagerilor. Pentru instalații foarte lungi, se pot instala mai multe unități, pentru o siguranță 
sporită.

Modul de sterilizare cu LED UV-C pentru balustradele scărilor rulante sau 
culoarele mobile
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Urmați recomandările autorităților sanitare locale. Doar aceste soluții nu garantează prevenirea 
contagierii în lift.

MP recomandă folosirea liftului numai atunci când este necesar. În acest fel se reușește menținerea 
lui la dispoziția persoanelor care au cea mai mare nevoie de el și în cele mai bune condiții de igienă.



MP oferă soluția care permite asigurarea distanțării sociale a pasagerilor 
în timpul călătoriei, fără a afecta traficul ascensorului.

Soluția permite configurarea numărului maxim de pasageri în cabină, 
astfel încât liftul să nu mai răspundă chemărilor de la etajele superioare, 
atunci când se ajunge la numărul de pasageri configurat.

Se recomandă utilizarea acestei opțiuni, pe lângă opțiunea adezivelor cu 
urmelor de pași.

*Chemarea liftului nu este disponibilă în timpul utilizării sale

Funcție configurabilă de urcare completă, pentru a se păstra distanțarea 

Soluția MP pentru protecția contactului pasagerilor 
constă dintr-o peliculă subțire (biofilm*) cu proprietăți 
antibacteriene, care acoperă clapele, butoanele și 
pereții. Are o eficiență de protecție de foarte lungă 
durată, 24 h/7, pe o durată de cinci ani.

Pasagerii nu vor observa, din 
punct de vedere estetic, 
aplicarea lor, cu excepția 
sigiliului care îi informează că 
cabina este protejată.

Funcționează imediat; în 
momentul în care germenii intră 
în contact cu pelicula de 
protecție, aceștia sunt distruși.

MP are certificat de instalare și întreținere.

*Tento biofilm obsahuje zapouzdřené ionty, které při kontaktu s 
virem nebo bakterií blokujíc jejich metabolismus a/nebo 
přerušují jejich množení a okamžitě je zničí.

*Nu a fost testat cu COVID-19

Protecția antibacteriană a suprafețelor
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Urmați recomandările autorităților sanitare locale. Doar aceste soluții nu garantează prevenirea 
contagierii în lift.

MP recomandă folosirea liftului numai atunci când este necesar. În acest fel se reușește menținerea 
lui la dispoziția persoanelor care au cea mai mare nevoie de el și în cele mai bune condiții de igienă.



Sfaturi pentru utilizarea liftului și prevenirea răspândirii 
coronavirusului COVID-19.

Autocolant cu recomandări pentru utilizarea ascensorului

MP Callmylift este o aplicație complet gratuită, care permite 
să chemarea liftului de pe telefonul mobil. Aplicația utilizează 
GPS-ul dispozitivului pentru a identifica și a se conecta la cel 
mai apropiat lift.

Aplicație ușoară și intuitivă, fără înregistrare necesară, 
funcționează cu orice lift care dispune de tehnologia „MP 
Connected Lifts”.

MP Connected Lifts 

Aplicația necesită o conexiune la internet pe dispozitiv, iar 
liftul trebuie să dispună de tehnologia „MP Connected Lifts”. 
Această tehnologie îmbunătățește serviciul de ascensoare 
și asigură o durată de viață mai lungă a componentelor 
acestora. Pentru acest lucru, efectuează o monitorizare de 
24/7, care facilitează o evaluare eficientă și o soluție 
imediată.

MP Callmylift.  Evită contactul cu butoanele liftului
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Urmați recomandările autorităților sanitare locale. Doar aceste soluții nu garantează prevenirea 
contagierii în lift.

MP recomandă folosirea liftului numai atunci când este necesar. În acest fel se reușește menținerea 
lui la dispoziția persoanelor care au cea mai mare nevoie de el și în cele mai bune condiții de igienă.

+40 21 312 07 01
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Pastile antipatogene virucide. Dizolvate în apă în proporția indicată sunt potrivite 
pentru curățarea directă a suprafețelor. 

Autorizat și testat împotriva COVID-19 și Ebola de către Ministerul Spaniol al Sănătății, 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Un dezinfectant pentru toate suprafețele. Respectă norma EN 14476 (standard 
european care descrie acțiunile de distrugere a microorganismelor într-un mediu 
ambient) și aprobat de către Ministerul spaniol al Sănătății pentru distrugerea 
COVID-19.

Cu o cutie de 1 Kg (300 de pastile) se pot prepara 300 de litri de soluție dezinfectantă.

Pentru a afla prețul, termenul și alte informații, accesați punctul dumneavoastră 
obișnuit de contact MP sau apelați numărul +40 21 312 07 01

Curățarea directă a suprafețelor cabinei

MP oferă aceste adezive cu urme de pași, utilizabile pe 
toate tipurile de pardoseli, pentru a indica poziția 
pasagerilor și asigurarea distanțării sociale.

Această măsură este compatibilă cu opțiunea funcției 
configurabile directe cu urcare completă.

Disponibil la SERVICEnter.

Trecerea la funcția de manevră universală cu destinație directă asigură călătoria 
cu liftul a unei singure persoane în cabină.
Este vorba despre reprogramarea liftului, astfel încât să un poată răspunde la alte 
chemări în timp ce există o persoană în interiorul cabinei (manevră universală). 
Acest lucru asigură faptul că, odată ce se pune liftul în mișcare, nicio altă 
persoană un poate intra în cabină, reducând astfel riscul de contagiere.

Modificările necesare depind de tehnologia și vechimea liftului, de aceea trebuie 
contactat MP pentru a se realiza studiul de fezabilitate și acorda costul lucrării.
Las llamadas no están disponibles cuando el ascensor está en uso.
Chemarea liftului nu este disponibilă atunci când liftul este în uz.

Funcția de manevră universală cu destinație directă

+40 21 312 07 01
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Urme de pași pentru distanțare socială 
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Urmați recomandările autorităților sanitare locale. Doar aceste soluții nu garantează prevenirea 
contagierii în lift.

MP recomandă folosirea liftului numai atunci când este necesar. În acest fel se reușește menținerea 
lui la dispoziția persoanelor care au cea mai mare nevoie de el și în cele mai bune condiții de igienă.


