
fl exyPage
Innovative display solutions 

fl exyPage is een modern, fl exibel systeem voor 
het gelijktijdig vertonen van liftinformatie en 
multimedia presentaties binnen en buiten de 
liftcabine. 

fl exyPage displays zijn verkrijgbaar in 
verschillende modellen en afmetingen van 
10,1” tot 95”. Ze kunnen voor verschillende 
doeleinden worden gebruikt in alle liften, zowel 
nieuw als oud.

De layout en functies van de fl exyPage display 
zijn vrij confi gureerbaar, ook via internet. Een 
confi guratiesoftware heeft u om die reden niet 
nodig, u kunt simpelweg uw browser gebruiken.

Displays voor
kantoorgebouwen

Displays voor
hotels

Displays voor
ziekenhuizen

Displays voor
alle toepassingen
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doeleinden worden gebruikt in alle liften, zowel 
nieuw als oud.

De layout en functies van de fl exyPage display 
zijn vrij confi gureerbaar, ook via internet. Een 
confi guratiesoftware heeft u om die reden niet 
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Een aantal toepassingsvoorbeelden vindt u hier:



Flexibele toepasbaarheid
Widgets

Innovatie en standaards verenigd 
Hardware

De functies worden verstrekt via widgets: kleine programma’s die voor elke toepassing vrij 
gerangschikt en geconfi gureerd kunnen worden. In een bibliotheek zijn veel verschillende widgets 
beschikbaar, zoals liftknoppen, lift status indicatoren, visualisaties van gewicht, snelheid, positie en 
overige lifteigenschappen. Ter afl eiding kunnen RSS-feeds en weersverwachtingen getoond worden 
en er is de mogelijkheid om diashows en video’s af te spelen. Speciaal voor het gebruik in liften 
bestaan vele evenement-gebaseerde functies, van toegangscontrole met PIN tot de visualisatie van 
een ontruimingsplattegrond bij brandongevallen.

De fl exyPage displays kunnen in alle liften ingebouwd worden. De nodige signalen worden opgepakt 
via de in- en uitgangsmodule. Door de geïntegreerde CANopen-koppeling is het bovendien mogelijk 
vele sensoren aan te sluiten, bijvoorbeeld voor het tonen van de positie, snelheid en gewicht van de 
cabine.

Net zo makkelijk als het verschuiven van een app
Confi guratie via internet

Voor vele toepassingen staan reeds 
designs voor u gereed, maar u kunt 
natuurlijk ook uw eigen design 
ontwerpen. Voor de confi guratie van 
de displays kunt u gemakkelijk de 
browser van uw smartphone, tablet 
of PC gebruiken. Sleep de widgets 
door middel van drag-and-drop op de 
gewenste positie en pas eenvoudig 
de kleur, grootte, vormgeving en het 
lettertype aan.
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Type Boxed, TME3-Line en LT-Line. 
Beschikbaar voor displays van 10,1“ tot 95“. 
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