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Över 750 000 hissar världen över med GMV-teknik

Stegborgs El-evator Pdahl

GMV ProVision är en produkt från 
GMV Sweden AB. Produkten är en 
komplett sammanbyggd enhet kombi-
nerad av GMV hydraulskåp, NGV-A3 
ventil i kombination och valfritt styr-
system från Kinds Elteknik, Pdahl 
eller Stegborgs El-evator.

Enheten kan användas till ny hiss eller 
för modernisering av de flesta äldre på 
marknaden förekommande fabrikat så-
som Kone, Deve, IGV och tidigare 
versioner av GMV.

GMV ProVision förbättrar hissens åk-
komfort och ger en ökad noggrannhet 
i planinställning för att underlätta för 
rörelsehindrade och för att uppfylla 
EN 81-70 och för att uppfylla EN 81-
80 normen.



GMV ProVision är inställd och testad 
före leverans för att göra montage och 
driftsättning så enkel och tidsbespar-
ande som möjligt

Enheten ger följande fördelar 
för slutkunden

• Förbättrad åkkomfort med GMV elektroniskt styrda 
  ventil NGV-A3

• Bättre stoppnoggrannhet i plan

• Reducerad ljudnivå 

• Reducerat effektbehov och mindre energiförbrukning

   upp till 25 %

• Styrsystem, som ger felanalys i klartext

• Alarmmeddelanden kan skickas som e-mail, SMS 
  eller övervakas av webbläsare

• Ändamålsenliga knappar och våningsvisare

• Uppfyller normer EN 81-21, EN 81-28, EN 81-70 
  och EN 81-80

• Miljövätska som tillval, GMV Eco-fluid. Biologiskt ned-
  brytningsbar (index >90% enligt standarden 
  CEC L33-A-93) och uppfyller därmed EUs miljödirektiv 
  2006/118/EC

GMV Sweden AB
Box 19, Forsdalavägen 1, 
S-342 21 Alvesta, Sweden
+(0)46 472 456 00   www.gmv.se

Teknisk specifikation

Kinds Elteknik

• Motoreffekt upp till 58,8 kW och pumpstorlek upp 
  till 600 l/min

• Tank typ GL, F1 eller T2 kan monteras i maskinskåp

• Reducerad effekt och energiförbrukning upp till 
  35 % med luftkyld motor

• ”Soft start” för motor Frekvensomriktare som option

• Elektroniskt styrd ventil NGV-A3 med 
  stegmotorteknologi

• ”Encoder” ansluten till hisskorgen ger hissens 
  position och hastighet

• Dubbel säkerhet för ofrivillig rörelse från plan 
   enligt EN 81-2 A3

• Automatisk nödsänkning till plan i händelse av 
  strömavbrott

• Elstyrning upp till 12 plan, 12 dörrar, 2 ingångar

• Direktstyrd eller kollektiv (ned- eller fullkollektiv)

• Elstyrning kommunicerar med schaktdörrar och 
  hisskorg via databuss

• Hisskorgshastighet upp till 1 m/s

  20 % högre nedhastighet än upp kan användas 
  för att spara effekt och energi

• Korgtablå med integrerad nödtelefon och 
  pictogram enligt EN 81-70

• Nödtelefon för kontinuerlig kontakt med larm-
  central via fast telefon (GSM som option)


