
MP-oplossingen tegen 
COVID-19: 

veilige ruimte voor de liftgebruiker
De veiligheid van de mensen is altijd een 

prioriteit geweest bij MP.

https://www.mp-servicenter.com/portal/web/guest


De lucht in de liftcabine

De oppervlakken die in contact komen met de passagier

Social distancing van de liftgebruikers

UV-C LED-sterilisatiemodule voor 
handgrepen vanroltrappen of rolpaden

Sticker met aanbevelingen voor
 het gebruik van de lift

Luchtzuivering in de cabine door
middel van UV-C-ledlicht en

continue luchtstroom 

Zelfklevende folie met 
antimicrobiële eigenschappen

Omschakeling naar functie
“direct naar bestemming”

Directe reiniging van de cabineoppervlakken 
met een kiemdodend product

Voetstappen, vloerstickers 
voor social distancing

Vanaf het prille begin van de COVID-19 pandemie, heeft MP gefocust op het veilig 
houden van de liftruimte in deze omstandigheden met drie actiepunten:

MP-oplossingen tegen COVID-19: veilige ruimte voor de liftgebruiker

Mp Callmylift. Vermijd contact 
met de liftknoppen

“Lift vol”-aanduiding congureerbaar
 voor social distancing

https://portal-public.s3.amazonaws.com/COVID19/Pegatinas%20COVID/SIMs/pegatina_covid_nl.pdf
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De lucht in de liftcabine

Luchtzuivering in de cabine door 
middel van UV-C-ledlicht en 
continue luchtstroom

De oplossing van MP voor luchtzuivering in de cabine 
combineert de eectiviteit van UV-C-licht* met geforceerde 
luchtcirculatie in een lege cabine, waardoor de cabine direct 
na de bestraling gebruiksklaar is, zonder enig risico voor 
mensen.

Omdat het een ozonvrij product is, is ventilatie niet nodig.

Door de werking van een kleine ventilator is de lucht in de 
cabine continu in beweging en bij het passeren van het UV-C 
LED licht voert het zijn desinfecterende functie uit door micro-
organismen te doden of te inactiveren door het vernietigen 
van nucleïnezuren en het onderbreken van hun DNA, 
waardoor ze niet in staat zijn om vitale cellulaire functies uit 
te voeren.

De germicide-kit, bevat een lichttimer die alleen bij een lege 
cabine werkt en als de verlichting uit is. Als de germicide-KIT 
beweging in de buurt van de cabine detecteert of een oproep 
ontvangt, wordt deze onmiddellijk uitgeschakeld.

Hij is aanpasbaar aan elke lift, onafhankelijk van de 
aandrijving en kan op elk plafond worden geïnstalleerd, 
behalve glazen plafonds.

Het ontwerp is vandalismebestendig, met behulp van een 
zeer laag aluminium proel (minder dan 1 cm) en wordt 
vastgeschroefd aan de plafondplaat.

Omdat het LED is, is de levenscyclus ervan langer dan die 
van buislampen met kwik. Het is niet nodig om de cabine te 
ventileren (in tegenstelling tot desinfectie met ozon), direct na 
bestraling kan ze worden gebruikt.

Intelligent beveiligingssysteem, gecerticeerd door OCA 
GLOBAL, dat ervoor zorgt dat de gebruiker van de lift in geen 
enkel geval risico loopt door het ultraviolet licht.

*UV-C is een ontsmettingsmethode die gebruik maakt van kortegolf-ultraviolet 
licht om micro-organismen te doden of te inactiveren door het vernietigen van 
nucleïnezuren en het verstoren van hun DNA, waardoor ze niet in staat zijn om 
vitale cellulaire functies uit te voeren

Verkrijgbaar via SERVICEnter

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

https://www.mp-servicenter.com/portal/es/detalle/-/Articulo/RGLED85UVCK3
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De oppervlakken die in contact komen met de passagier

UV-C LED-sterilisatiemodule 
voor handgrepen van roltrappen 
of rolpaden

Handgrepen van rolpaden en roltrappen zijn een 
mogelijke bron van virusverspreiding. Daarom is het 
essentieel om ervoor te zorgen dat ze permanent 
worden gedesinfecteerd. De installatie van onze 
compacte module voor sterilisatie van handgrepen, met 
UV-C ledlampen garandeert de permanente eliminatie 
van het COVID-19 virus.

De handgreep passeert de modules terwijl ze 
beweegt en wordt hierdoor voortdurend blootgesteld 
aan UV-C-sterilisatie. De compacte module wordt 
intern gemonteerd om het risico op beknelling van 
passagiers te elimineren. Bij zeer lange installaties 
kunnen meerdere units worden geïnstalleerd voor meer 
veiligheid.

Verkrijgbaar via SERVICEnter

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/R9157MODLEDEV
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De oppervlakken die in contact komen met de passagier

Antibacteriële bescherming 
van oppervlakken

De oplossing van MP voor contactbescherming van
passagiers bestaat uit een dunne folie (biolm*) met
antibacteriële eigenschappen die bedieningsknoppen,
keypads en wanden bedekt. Dit heeft een zeer 
langdurige beschermende werking, 24/7 gedurende vijf 
jaar.

De passagiers zal het niet direct opvallen, behalve door 
de sticker die aangeeft dat de cabine beschermd is.
Het werkt onmiddellijk, zodra de kiemen in contact 
komen met de beschermfolie worden ze vernietigd.

MP is gecerticeerd voor installatie en onderhoud.

*Deze biolm bevat ingekapselde ionen die, wanneer ze in contact 
komen met virussen of bacteriën, hun metabolisme blokkeren en/of hun 
proliferatiemechanisme onderbreken en onmiddellijk vernietigen.

*Niet getest met COVID-19

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.
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De oppervlakken die in contact komen met de passagier

Mp Callmylift
Vermijd contact met de liftknoppen

MP Callmylift is een gratis app waarmee u de lift kunt 
bellen vanaf uw mobiele telefoon. De app gebruikt de 
GPS van het apparaat om de dichtstbijzijnde lift te 
vinden en te koppelen. 

Gemakkelijke en intuïtieve app, zonder registratie, werkt 
met elke lift die beschikt over “MP Connected Lifts” 
technologie.

MP Connected Lifts

Voor de app is internetverbinding van het apparaat 
vereist en de lift moet beschikken over “MP Connected 
Lifts”-technologie. 
Deze technologie zorgt voor betere service van de 
lift en garandeert een langere levensduur van de 
componenten. De technologie monitort 24/7 de lift om 
een eectieve diagnose te stellen en een onmiddellijke 
oplossing te bieden.

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.
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De oppervlakken die in contact komen met de passagier

Directe reiniging
van de cabineoppervlakken

Kiemdodende anti-pathogene tabletten. Wanneer ze in 
water opgelost zijn in de aangegeven verhouding, zijn ze 
geschikt voor directe reiniging van oppervlakken. 

Geautoriseerd en getest tegen COVID-19 en ebola 
door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid in 
overeenstemming met EG-verordening nr. 1272/2008.

Een ontsmettingsmiddel voor alle oppervlakken. Het 
voldoet aan de EN 14476-norm (Europese norm die de 
minimumeisen vastlegt voor de virusdodende werking 
van chemische reinigingsmiddelen) en goedgekeurd 
door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid voor 
de vernietiging van COVID-19. 

Een verpakking van 1 kg (300 tabletten) volstaat voor 
de bereiding van 300 liter desinfecterende oplossing. 
Voor prijs, leveringstermijn en verdere informatie kunt u 
terecht bij uw gebruikelijke

MP-contactpunt of bel (+34) 902 197 277.

Verkrijgbaar via SERVICEnter

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.

https://ascensores.tv/limpieza-de-superficies-de-cabina/
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Social distancing van de liftgebruikers

Functie 
“Direct naar bestemming”

Met de omschakeling naar de functie “Direct naar 
bestemming” is het mogelijk om het lifttraject af te 
leggen met slechts één persoon in de liftkooi.

Dit houdt in dat de lift wordt geherprogrammeerd zodat 
deze geen andere oproepen kan aannemen terwijl er 
een persoon in de cabine aanwezig is (direct naar
bestemming). Dit zorgt ervoor dat als de lift eenmaal 
in beweging is, er geen andere mensen in de liftcabine 
bijkomen, waardoor het risico op besmetting wordt
verminderd.

De noodzakelijke veranderingen zijn afhankelijk van de 
technologie en de ouderdom van de lift, dus u moet 
contact opnemen met MP om de haalbaarheid en de 
kosten van de omschakeling te bestuderen.

Oproepen zijn niet beschikbaar wanneer de lift in 
gebruik is.

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.
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Social distancing van de liftgebruikers

“Lift vol”-aanduiding 
configureerbaar voor social distancing

MP biedt een oplossing die zorgt voor social distancing 
van passagiers tijdens het traject, zonder het liftverkeer 
in het gedrang te brengen.

Met deze oplossing kan het maximale aantal passagiers 
in de cabine zo worden gecongureerd dat de lift stopt 
met reageren op oproepen wanneer het ingestelde 
aantal is bereikt.

We raden aan deze optie te gebruiken in combinatie met 
de vloerstickers met voetstappen.

*Oproepen onmogelijk wanneer de lift in gebruik is

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.
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Social distancing van de liftgebruikers

Voetstappen,
vloerstickers voor social distancing

MP biedt deze vloerstickers aan. Ze zijn geschikt voor 
alle soorten vloeren en geven aan waar passagiers 
moeten staan om de social distancing te verzekeren.

Deze oplossing is compatibel met de congureerbare 
optie Direct naar bestemming .

MP COVID-19
OPLOSSINGEN

Volg de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Met deze oplossing alleen wordt besmetting van de lift niet uitgesloten.
MP adviseert om de lift alleen te gebruiken als dat nodig is. Zo slagen we erin om de lift beschikbaar te houden voor de mensen die het het meest nodig hebben en in de beste 
hygiënische omstandigheden.


