
Independent Positioning System

SafeLine  
IPS

Våningsindikation 
– utan linor eller 
kontakter
Independent Positioning System (IPS) ger dig 
våningsindikering utan några rörliga mekaniska delar 
– perfekt för alla hissar i behov av modernisering. 
Skapa ett helt fristående våningsvisarsystem 
och undvik de tidskrävande installationerna som 
mekaniska delar innebär.

86,5 mm

82
,5

  m
m

Faktisk storlek

Fristående från  
styrsystem, underhållsfri,
plug and play

Inga rörliga delar
– inga mekaniska fel

Snabb installation 
– minska dina installationstider

Kompakt design
– passas enkelt in på korgtak

Trådlös konfiguration
– med din vanliga smartphone

Strömförbrukning:   20-30 VDC 
Spänning:    20 mA at 24 VDC 
Storlek (H x B x D):    83 x 87 x 19 mm 
Vikt:     65 g
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Hitta till ditt  
SafeLine-kontor

Tekniken bakom IPS bygger 
på maskininlärning och smarta 
sensorer – en komplex vetenskap 
med stor potential för den 
teknologiska industrin. 

Isaac Skog, docent i 
signalbehandling vid Kungliga 
Tekniska högskolan, utvecklade 

IPS tillsammans med SafeLine-teamet som en del av ett 
långvarigt samarbete mellan SafeLine och KTH. Samarbetet 
har skapat  större förståelse för maskininlärning och smarta 
sensorer och hjälpt forskningen framåt.

SafeLine – i samarbete med 
Kungliga Tekniska högskolan

safeline-group.com

Andra produkter från SafeLine
Hisstelefoner

Ersättnings- 
produkter

GSM-gateways

CANopen-Lift  
produkter

Våningsvisare/ta-
lande våningsvisare

Brand- 
kommunikation

IPS + FD1600 = 
Komplett vånings-
visarsystem

Så fungerar det

IPS fungerar med hjälp av 
en inbyggd accelerometer 
som snabbt kartlägger 
schaktet med endast en 
inlärningsresa. Installerad 
på korgtaket skickar 
IPS sedan signaler till 
våningsvisarna om sin 
position i schaktet. Det 
finns alltså inget behov av 
komplicerade lösningar så 
som linor eller kontakter 
och låter dig undvika långa 
installationstider och 
mekaniskt underhåll.

Para ihop IPS med vår 
våningsvisare FD1600 
för ett komplett system 
användandes CAN 
bus-teknologi för 
våningsindikering och 
ljudmeddelanden. 
Tillgänglig som röd 
eller blå med tre olika 
monteringsalternativ, med 
eller utan högtalare.


