
M18

Det åpne, fleksible og 
fremtidssikre styrings- 

systemet for heiser



M18 er ett av markedets mest avanserte, fleksible och brukervenlige systemer.

M18 gjør det mulig å kombinere tilkoblede heiser med et åpent styringssystem 
som gir valgfrihet til å kjøpe reservedeler fra enhver leverandør og dermed spare 
penger.

Sammenkoblede heiser med M18 bidrar til å øke verdien på eiendommen 
gjennom optimalisert drift og integrasjon med byggets øvrige livssyklussystemer.

M18 er bygget på Safelines THOR NX-T og har to CAN-bus-grensesnitt med 
tilpasning til CANopen-lift.

Ingen kostbare tillegg for ekstra funksjoner da M18 leveres komplett med all 
funksjonaliteten et kontrollsystem trenger*

M18 gjør det mulig å forlenge heisens levetid og få en topp moderne heis ved 
modernisering. Modernisering av heisen gir minst 50 % lavere miljøbelastning 
sammenlignet med å rive ut den gamle heisen og installere en ny.

* Mulige tilpasninger til eksterne systemer kan komme i tillegg

Om Motum
Motum Gruppen er Skandinavias største uavhengige heiseverandør. Vi tilbyr miljøvennlige 
og fleksible heisløsninger av høyeste kvalitet med åpne systemer som er enkle å 
vedlikeholde. Gruppen inkluderer i Sverige: Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss 
Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Vinga Hiss, 
Östgöta Portservice, Roslagens Hiss og Uppsala Lyftservice. 
I Norge: Motum AS Stor-Oslo og Motum AS SØR/Kristiansand.

Les mer på www.motum.no

Ta din heis til neste nivå med M18
Motums åpne, fleksible og

fremtidssikre styresystem for heiser.



Funksjoner
 Tilgang til sanntidsdata på heisens status.*

 Fjerntilgang til heisens kontrollsystem som muliggjør 
fjernovervåking og feilsøking.*

 Automatiske varsler når service er nødvendig og i tilfelle feil 
og nedetid.*

 � Avanserte alternativer for håndtering av nød-/akutt 
transport, farlig gods og en rekke andre kundespesifikke 
transportkrav.

 � Mulighet for økning av heisens hastighet fra 1,0 m/s til 
1,6 m/s i tilfeller hvor høyden på overhøyden/ sjakttopp 
tidligere begrenset toppfarten til 1,0 m/s.

 � Med Selective Calling ”3 sekunder” kan du lage ulike 
scenarier, f.eks. hold døren åpen i 20 sekunder.

 � Flere muligheter for å låse eller åpne etasjer for trafikk.

 � Ulike scenarier kan opprettes i systemet for ulike etasjer. 
Via kortleser eller fjernkontroll fra f.eks. sentralvakt, kan 
etasjer låses og åpnes etter ønske.

Tekniske spesifikasjoner
 � Innebygd Linux®-basert system (Yocto).

 � Moderne, berøringsbasert grafisk brukergrensesnitt, som 
gjør M18 intuitiv og veldig enkel å navigere.

 � Objektorientert arkitektur for å gjøre det enkelt å tilpasse 
koder til alle forskjellige dører, enheter og kodere.

 � Bygget på CANopen-Lift-protokollen, et åpent ubundet 
modulært BUS-system laget for enkel sammenkobling av 
heiskomponenter.

 � Kontrollcomputer og alle medfølgende komponenter er 
testet og godkjent i henhold til kravene for elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC), heisdirektivet 2014/33/EU og 
standardene EN81-20/50.

 � For trygg adkomst til stoltaket er det mulig å kjøre bort 
og plassere den på ønsket plass via magnetkontakt i 
etasjetablå.

 � Innebygd funksjon for automatisk evakuering. En mer 
avansert evakuering med UPS-strøm er tilgjengelig som 
ekstrautstyr.

 � Prioritering av destinasjoner, anrop og spesialfunksjoner i en 
mengde varianter.

 � Inngang for valgfri tekst for etasjevisning.

 � Funksjon for gruppestyring med opptil 8 heiser.

* Krever modul for tilkobling med tilhørende abonnement

 � 5-tommers LCD skjerm

 � 24 bits farger

 � 800 x 480 oppløsning

 � Touch screen
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