
Schindler CleanMobility sprendimai 
Liftų, eskalatorių ir judamųjų takų 
higiena ir saugumas

We Elevate V2

V2



Schindler CleanMobility pristatymas
Visas dezinfekavimo sprendimų spektras

Gyvename besikeičiančiame pasaulyje, o bendravimo ir 
tarpusavio ryšių palaikymo būdai kinta dar sparčiau. 
Viešosiose erdvėse kyla naujų iššūkių, kadangi mokomės, kaip 
patogiai jomis dalytis, kartu išliekant saugiems ir 
apsaugotiems. Schindler bendrovėje randame atsakymus, 
padėsiančius žmonėms adaptuotis pritaikant inovatyvius 
Schindler CleanMobility sprendimus – palaikant liftų ir 
eskalatorių higieną ir saugumą.

Švaraus ir 
bekontakčio 
valdymo sprendimai

Keleiviams skirtos erdvės ir 
socialinio atstumo 
sprendimai

5. Schindler UV CleanAir
Oro valymo sistema, palaikanti
gaivų ir sanitarizuotą lifto kabinos
orą

6. Schindler UV CleanCar
UV-C šviesos sistema, valanti
kabinos paviršius be ozono ir
neskleidžiant kenksmingų
cheminių medžiagų

8. Schindler Ultra UV and
Ultra UV Pro
Patikima ir neregima eskalatorių ir
judamųjų takų turėklų apsauga

3. Schindler CleanCall
Bekontaktis lifto iškvietimas ir
valdymo mygtukai

4. Schindler CleanCover
Antibakterinė plėvelė, skirta iškvietimo
ir kabinos mygtukams uždengti

1. Schindler Ahead ElevateMe
Bekontaktis lifto valdymas braukiant
telefone. (Ne LT ir LV)

2. PORT Technology & myPORT Public
Bekontaktis pažangus pervežimo valdymas

7. Schindler CleanSpace
Didesnė asmeninė keleivių erdvė,
siekiant išlaikyti socialinį atstumą
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Schindler UV CleanCar           
Nuodugni sanitarizacija UV-C šviesa

Užtikrintas saugumas
Patikima jutiklių technologija 
įdiegiama trimis jutikliais siekiant 
užtikrinti, kad Schindler UV CleanCar 
sistema įsijungtų tik tuomet, kai 
kabinoje nėra keleivių.

Kaip tai veikia?
Kaip puikų efektyvios kabinų paviršių, pavyzdžiui, 
mygtukų skydelių ir turėklų, sanitarizacijos sprendimą 
Schindler UV CleanCar pasitelkia baktericidines UV-C 
ultravioletinių spindulių savybes. Šis procesas suardo 
bakterijų ir virusų branduolius, slopina jų dauginimąsi ir 
taip juos pašalina. 

Aplinkos tausojimas
UV-C lempa taupo energiją ir mažina 
cheminių valymo priemonių, kurios 
daro žalą vietos aplinkai, poreikį.

Didelis efektyvumas
Moderniausia sanitarizavimo sistema, 
skirta naikinti bendro naudojimo 
paviršių esančias bakterijas, virusus ir 
kitus patogeninius mikroorganizmus.

Dauguma žmonių sanitarizaciją sieja su paviršių purškimu ir 
trynimu muilu, tačiau tinkamos rūšies šviesa taip pat pasižymi 
stipriomis sanitarinėmis savybėmis. Schindler UV CleanCar – 
tai inovatyvi sistema, naudojanti UV-C ultravioletinę šviesą, 
kad sunaikintų bakterijas bei virusus liftuose ir taip sumažintų 
bakterijų ir virusų perdavimo tarp keleivių riziką.

Tiesiog kabinoje sumontuota speciali lempa naudoja tris 
patikimus jutiklius, įjungiamus tuomet, kai kabina tuščia, 
kad sanitarizuotų ją atskirai. Šviesos sistema valo šiuos 
paviršius nenaudodama ozono ir neišskirdama į kabiną 
kenksmingų cheminių medžiagų.

UV-C light is invisible. The blue light in the image serves as an operation indicator.
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Schindler CleanCall 
Bekontakčiai iškvietimo ir valdymo mygtukai

Schindler CleanCover
Apsauginis mygtukų ir paviršių sluoksnis

Kaip tai veikia?
Saugo keleivius nuo ant paviršių esančių 
bakterijų, jiems visiškai nieko nedarant. 
Speciali antibakterinė plėvelė skirta 
padengti iškvietimo ir kabinos mygtukus. Ji 
veikia palaipsniui išskirdama ant paviršiaus 
antibakterines medžiagas, kurios 
neutralizuoja užkrečiamų ligų sukėlėjus. 

Danga taip pat leidžia lengviau nuvalyti 
mygtukų skydelius įprastomis 
dezinfekcinėmis priemonėmis, kad suteiktų 
papildomos apsaugos. Be to, plėvelė saugo 
sistemos mygtukus ir elektronikos dalis, 
sudarydama papildomą kliūtį 
nešvarumams.

Mažiau fizinio kontakto su bendrai naudojamomis 
sąsajomis reiškia mažesnę tikimybę perduoti 
pavojingas bakterijas ir virusus bei saugo nuomininkų, 
darbuotojų ir svečių sveikatą. Kad tai įgyvendintume, 
radome praktišką būdą naudoti jutiklius, dėl kurių 
spaudžiami lifto mygtukai taps praeities reliktu. 
Naudojant Schindler CleanCall sistemą, nuomininkai 
kelionės tikslą gali pasirinkti paprasčiausiai rankos 
mostu.

Schindler CleanCover – tai antibakterinė apsauginė plėvelė, 
kuri dengia keleivių dažnai liečiamus lifto paviršius, 
pavyzdžiui, mygtukų skydelį ir lifto sienas. Šis individualus 
sprendimas pasižymi stipriomis dezinfekcinėmis savybėmis, 
kurios neleidžia bakterijoms kauptis ir plisti tarp keleivių.

Kaip tai veikia?
Kadangi tradicinius liečiamus mygtukus 
vartotojai turi paliesti savo oda, besikeičiantys 
higienos standartai reikalauja keisti požiūrį. 
Schindler CleanCall sistema greitai ir lengvai 
pakeičia liečiamus mygtukus bekontakte 
sąsaja su jutikliu. 

Schindler CleanCall bekontaktė sistema veikia 
naudodama naujoviškus įmontuotus jutiklius, 
kurie pajunta, kada aktyvinti iškvietimą. 
Vartotojai turi tiesiog pajudinti pirštą ne 
didesniu kaip 3 cm atstumu nuo paviršiaus, 
kad aktyvintų integruotą jutiklį.

Didelis efektyvumas
99 procentais sumažėja dažniausiai 
pasitaikančių bakterijų, kurios plinta 
liečiant paviršius. 

Patogu naudotis
Vartotojas gali taip pat patogiai ir 
intuityviai naudotis bekontakte 
sąsaja kaip ir spaudžiant įprastą 
mygtuką.

Papildoma apsauga
Apsauginis sluoksnis neleidžia į 
mygtukų skydelius valymo metu 
įsiskverbti nešvarumams ir 
kenksmingoms cheminėms valymo 
priemonėms, apsaugodamas 
mygtukus ir elektronines dalis.

Lengva sumontuoti
Tradiciniai liečiami mygtukai su 
bekontakčiais jutikliais valdymo 
skydeliuose lengvai pakeičiami 
Schindler CleanCall mygtukais.

Švaresnis valdymas
Paprastesnis ir greitesnis būdas 
valyti ir dezinfekuoti mygtukų 
skydelius. 

Jokio kontakto
Jutiklis pajunta sąveiką iki 
mygtuko paviršiaus likus 3 cm 
atstumui, kad vartotojai galėtų 
rinktis be fizinio kontakto. 
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Schindler UV CleanAir
Palaiko gaivų ir švarų kabinos orą

Elegantiškas dizainas
Šveicarijoje sukurtas Schindler UV 
CleanAir prietaisas yra elegantiškas ir 
puikiai dera bet kokiame kabinos 
interjere.

Rentabilu
Šis nebrangus sprendimas gali 
padėti sumažinti žmonių skaičių 
liftuose be naujos techninės 
įrangos.

Labai efektyvus
Antimikrobinis poveikis virusams, 
bakterijoms ir kitiems patogeniniams 
mechanizmams bei mikroorganizmų ir 
kitų mikrodalelių šalinimas.

Nesudėtinga
Paprastas nuomininkams ar 
keleiviams susirūpinimą keliančių 
klausimų dėl socialinio atstumo 
liftuose sprendimas.

Greitas ir automatinis
Kabinos oro sanitarizacija atliekama 
vos per kelias minutes*.  Valoma 
nuolat, sistema įsijungia automatiškai 
pagal nustatytą tvarkaraštį.  

Greita ir paprasta
Mūsų aptarnavimo technikai gali 
nustatyti didžiausią galingumą 
per labai trumpą laiką. 

Liftai visuomet buvo dažnas ankštos patalpos pavyzdys, 
bet tai nereiškia, kad oras juose turi būti troškus ir 
tvankus. Pasitelkus Schindler UV CleanAir prietaisą, lifto 
kabinose oras sanitarizuojamas ir cirkuliuoja dažniau ir 
efektyviau. Tai padeda mažinti infekcijos riziką ir užtikrinti, 
kad mūsų pastatai būtų pasiekiami, o jų lankytojai sveiki. 

Schindler CleanSpace
Atstumo laikymasis reguliuojant žmonių skaičių

Kaip tai veikia?

Įdiegus Schindler CleanSpace sistemą, apkrovos 
matavimo sistema gali lengvai reguliuoti visuminę 
apkrovą taip, kad jos pajėgumas  atitiktų 
rekomendacijas dėl socialinio atstumo. Standartinis 
parametras įprastai siekia 90 proc., tačiau siekiant 
išlaikyti deramą atstumą, jį galima sumažinti iki 50 proc.

Pakoregavus lifto pajėgumą, jis nesustos aikštelėse 
paimti kitų keleivių pagal iškvietimą, bet iš karto važiuos 
pagal kabinoje užregistruotus iškvietimus. Keleiviams 
išėjus iš kabinos jų pasirinktoje aikštelėje, liftas 
automatiškai aptarnaus likusius iškvietimus.

Vienas geriausių būdų kovoti su bakterijų ir virusų 
plitimu – reguliuoti žmonių skaičių arba uždaras 
erdves. Taip užtikrinama, kad žmonės galėtų 
deramai laikytis saugumo bei socialinio atstumo 
rekomendacijų ir viešosiose erdvėse jaustis patogiai 
ir saugiai. Schindler CleanSpace sistema reguliuoja 
maksimalią liftų apkrovą, kad kabinose nebūtų per 
daug žmonių. 

Kaip tai veikia?

Deja, dėl itin dažno naudojimo ir ribotos erdvės lifto 
aplinkoje lengviau plinta infekcijos. Virusai ir 
bakterijos ne tik užteršia bendrai liečiamus paviršius, 
tokius kaip turėklai ir mygtukai, bet ir orą tarp 
keleivių. Tai gali kelti didelę grėsmę sveikatai. 

Derinant UV-C technologiją ir specialiai sukurtą filtrą, 
Schindler UV CleanAir prietaisas sanitarizuoja orą ir 
valo aplinką, kad ji, dažnai naudojant, taptų 
saugesne. Kabinos oro valymo sistema įsijungia 
automatiškai ir skirtingu paros metu, kad užtikrintų 
švarų orą visą parą.

*Sanitarizavimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo kabinos 
matmenų.
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PORT Technology & myPORT Public 
Pažangus pervežimo valdymas ir 
bekontaktė prieiga

Dėl pasaulyje pirmaujančios, liftams ir pastatams skirtos 
kelionės tikslo valdymo ir saugios prieigos sistemos visi 
nuomininkai, lankytojai ir visuomenė gali saugiai, liesdami 
tik savo telefoną ar asmeninę įėjimo kortelę, vaikščioti 
pastatuose, kuriuose įdiegta Schindler PORT and myPORT 
sistema.

MyPORT Public
Naująja myPORT funkcija gali naudotis visi 
vartotojai, lankytojai ir visuomenė bet kuriame 
pastate, kuriame yra liftai su aktyvuota PORT 
(trečiosios kartos arba naujesne) funkcija. Iš 
pradžių atsisiuntę programėlę, vartotojai gali 
tiesiog prieiti prie lifto terminalo, o kai bus 
pakankamai arti, programėlė parodys aukštų, į 
kuriuos galima nuvažiuoti, sąrašą. myPORT 
Public programėlę nemokamai įsigysite App 
Store parduotuvėje.

Didžiausio keleivių skaičiaus 
nustatymas
Naudojantis PORT technologija, labai paprasta 
kontroliuoti atitinkamą keleivių skaičių vienam liftui. 
Liftai, kuriuose įdiegta PORT funkcija, pasižymi dideliu 
lankstumu, o sistemą galima nustatyti taip, kad 
kiekvienai kabinai būtų priskirtas didžiausias keleivių 
skaičius. Pavyzdžiui, siekiant išlaikyti socialinį atstumą, 
PORT sistemą galima naudoti priskiriant vienam 
asmeniui daugiau lifto ploto arba pailginant laiką, 
kuomet durys lieka atviros, kad tarp sustojimų kabina 
išsivėdintų.
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Schindler Ultra UV ir Ultra UV Pro 
Patikima ir neregima turėklų 
apsauga

Kaip tai veikia?
Schindler Ultra UV prietaise naudojama baktericidinė 
UV-C šviesa, veikianti turėklus iš nedidelio atstumo, 
taip iš karto pažeidžiant DNR1) ir RNR2) – genetinę 
bakterijų ir virusų medžiagą – ir užkertant kelią 
sparčiam jų plitimui. Turėklai dėl fizinės dezinfekcijos 
taikant UV-C LED šviesos technologiją dezinfekuojami 
efektyviu ir aplinkai nekenksmingu būdu. 

Siekiant užtikrinti keleivių saugumą, prietaisą paprasta 
sumontuoti eskalatoriuje ar judamajame take. 
Turėklams skirtas Schindler Ultra UV prietaisas – 
praktiškas sprendimas, siekiant užkirsti kelią sparčiam 
bakterijų ir virusų plitimui.

Ultra UV Pro prietaisas veikia panašiai kaip 
standartinis Ultra UV prietaisas, tik yra 
veiksmingesnis ir užtikrina dar efektyvesnį 
dezinfekcijos lygį.

Patikima ir neregima turėklų apsauga
Turėklai – tai paviršius, kurį beveik visi liečiame, keliaudami  
miestuose ir pastatuose. Jie ypač svarbūs keleiviams, kuriems 
reikia papildomos atramos ir pagalbos judant. Štai kodėl labai 
svarbu palaikyti turėklų švarą ir mažinti ant jų besikaupiančias 
bakterijas ir virusus. Naujoviška ir efektyvi Schindler Ultra UV ir 
Ultra UV Pro UV-C šviesos sistema tai ir daro.

Efektyvus energijos 
vartojimas
Dėl fizinės dezinfekcijos taikant UV-C LED 
spindulių technologiją, turėklai dezinfekuojami 
efektyviu ir aplinkai nekenksmingu būdu. 

Nepastebima sistema
Prietaisas labai paprastu būdu montuojamas 
eskalatoriaus ar judamojo tako viduje, kad 
būtų užtikrintas keleivių saugumas.

24/7 apsauga
Automatinio dezinfekavimo sistema reguliariai 
šalina bakterijas ir virusus bei užtikrina 
visapusišką ir efektyvią apsaugą.

Saugu ir ekologiška
Fizinė dezinfekcija be kenksmingų cheminių 
medžiagų ar sunkiųjų metalų likučių ant 
turėklų,  atliekose ar vandentiekyje.

Ultra UV Ultra UV Pro
Efektyvesnė 
dezinfekcija

UV-C light is invisible. The red light in the image serves as an 
operation indicator. 1) DNA is the abbreviation for 
deoxyribonucleic acid. 2) RNA is the abbreviation for ribonucleic 
acid. 
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