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EVOLUTION® BLUE 
Fremtidens innovasjon
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EVOLUTION® BLUE:
Designet for topp ytelser  
fra topp til bunn.

Blikket fanges umiddelbart av noe spesielt: kvaliteten på utførelsen og materialer i 
toppklasse får EVOLUTION® BLUE til å skille seg ut. Når vi studerer den nærmere har 
denne MRL-personheisen (maskinromløs) en rekke tekniske innovasjoner og spesialtil-
passede mål ned til nærmeste millimeter. Det betyr fleksibilitet.

Uansett om du leter etter et nytt heissystem eller modernisering av en eksisterende 
installasjon – er EVOLUTION BLUE perfekt for din heissjakt. Den er også en ideell part-
ner for realisering av dine designvisjoner. Vårt avanserte modulære konsept tilbyr over 
7000 kombinasjoner av farger og materialer som  
enkelt kan endres i tråd med dine ønsker og behov.

Kort sagt kombinerer EVOLUTION® BLUE et solid designkonsept med høyeste teknolo-
giske standard. Vi snakker om en trendsetter som holder på forspranget.
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VELKOMMEN TIL

I Next Level lover vi deg kvalitetsløsninger, tilpasset 
dina behov, og med et ambisiøst mål: å bevege oss 
mot et høyere nivå,  
uansett om det gjelder kostnadseffektivitet, ytelser, 
pålitelighet, holdbarhet eller design.

Uansett om du leter etter det beste heissystem for et 
nybygg, oppgradering av en eksisterende installasjon 
– uavhengig av fabrikat  
og modell – for fremtidens krav, eller om du  
ganske enkelt vil kunne stole på din service- 
partner uansett tid og sted, vil våre løsninger  
overgå standarden i bransjen med god margin.  
Hvorfor ikke ta oss på ordet og bevege deg  
opp til Next Level sammen med oss?
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BLUE IMAGE. En match på toppnivå:
Design møter teknologi.
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DESIGNFILOSOFI

Vår idé om skjønnhet:
En heis med tusen ansikter.

Et budskap med stil – det er EVOLUTION® BLUE sitt oppdrag. Med 
sin modulære design, materialer i høyeste kvalitet og moden  
teknologi gir den sitt bidrag til bygningens arkitektur.

Designkonseptet EVOLUTION® BLUE er avansert og ekstremt fleksi-
belt, med tre forskjellige produktserier som åpner opp for et meget 
vidt spekter av muligheter. Med mer enn 7000 designalternativer 
står du fritt til å sette sammen og kombinere farger, former og 
materialer. Våre spesialister kan også bygge heiskabiner som er 
tilpasset dine individuelle behov.

 � EN IMPONERENDE SERIE MED TO-FARGEDE OG TO-MATERIALERS  
VALGMULIGHETER

 � VEGGELEMENTENE KAN ENKELT SKIFTES UT FOR Å SKAPE ETT NYTT UTSEENDE

 � DYNAMISKE BELYSNINGSEFFEKTER: RGB LED I KOMBINASJON MED  
E.COR®-HEISSTYRINGEN
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EVOLUTION® BLUE tilbyr også en dedikert økologisk modell som bidrar til å 
beskytte miljøet. Heiskabinens materialer, som for eksempel rustfrie stålpaneler 
og gulvbelegg i organiske materialer, er tilnærmet fullstendig resirkulerbare. Og 
energigjenvinning, LED-belysning og den innovative E.COR®-styring bidrar til 
ytterligere minimalisering av CO

2
-fotavtrykket.

STYLE Selection beviser at en heis med høye ytelser også kan ta seg godt ut. Fra 
friske og kraftige uttrykk, til myke jordtoner – det store utvalget av farger og materialer 
gjør det enkelt å tilpasse dette designet til din kreative visjon og understreke bygnin-
gens stil.

STYLE SELECTION

Din heiskabin fortjener farger.

STIL A |   Topp: Stainless steel Hairline

 Bunn: Stainless steel Linen

STIL B |  Topp: White Skin

 Bunn: Dark Skin

STIL C |  Topp: Red Cherry

 Bunn: Stainless steel Hairline

STIL D |   Topp: Green Apple 

Bunn: Stainless steel Linen

STIL E |   Topp: Orange 

Bunn: Red Cherry

STIL F |   Topp: Wave 2 Cloud 

Bunn: Dark Ink

 � MANGFOLD AV MATERIALER OG FARGER FOR FRIHET I DESIGN

 � DE SPESIELLE VEGGELEMENTENE ER ENKLE Å SKIFTE UT

 � MATERIALER AV HØY KLASSE, I ØKOLOGISK KVALITET MED LANG LEVETID

 � RENE, MODERNE LINJER OG TRENDSETTENDE BELYSNING

STIL A

STIL B
STIL C

STIL D
STIL E

STIL F
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CHIC SELECTION ELEGANT VALG

Tid for en trendsetter. Tilfør systemet ditt karakter.

 � ET BREDT UTVALG AV TOPP KVALITET MATERIALER OG FARGER

 � SPENNENDE LYSEFFEKTER MED DYNAMISK RGB LED OG INDIREKTE BELYSNING

 � MATERIALER MED TEKSTUR GIR EN TAKTIL OG SANSELIG OPPLEVELSE

 � FASCINERENDE BLANDING AV KLASSISKE OG FUTURISTISKE ELEMENTER

 � UTMERKET DESIGN MED KLASSE

 � STEMNINGSBELYSNING MED INDIREKTE DYNAMISK RGB LED

 � STRUKTURERTE MATERIALER MED EN FØLELSE AV EKSKLUSIVITET

ELEGANT Selection er et synonym for prestisje. Her finner du fascinerende former, myke 
belysningseffekter og usedvanlig fine materialer, blant annet utvalgte tresorter. Den tilta-
lende komposisjonen med farger, belysning og materialer skaper en meget stilfull atmos-
fære og et behagelig avslappet miljø. Kort sagt: en følelse av ren luksus.

CHIC Selection starter med moderne materialer og legger til en imponerende kompo-
sisjon av elegante farger og belysningseffekter. Indirekte LED-belysning i tak, rundt 
tak, betjeningspanel og fotliser skaper en behagelig atmosfære og fremhever de 
utvalgte materialene – som for eksempel Carbon look og forskjellige trematerialer – 
med flott lyssetting. Resultatet er harmonisk og tiltalende, helt ned til minste detalj

CHIC A |  Topp: Orange 

Bunn: White Line

CHIC B |  Topp: Dark Ink 

Bunn: Carbon look

CHIC C |  Topp: Grey Line  

Bunn: Dark Ink

ELEGANT A |  Topp: Champagner 

Bunn: Carbon look

ELEGANT B |  Topp: Gold 

Bunn: Black Wood 

ELEGANT C |  Topp: White Line 

Bunn: Black Line

CHIC B
CHIC C ELEGANT A ELEGANT B

ELEGANT C
CHIC A
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Alltid perfekt stil –
med utskiftbar veggdesign.

Tiltalende, spennende, raffinert – takket være dynamisk RGB LED-belysning kan du 
tilpasse EVOLUTION® BLUE med ditt eget lysdesignkonsept. Og det beste av alt, de 
dynamiske: De dynamiske RGB LED-ene gir deg mulighet til å skape forskjellige stem-
ninger i hver etasje. I kombinasjon med veggdesign som lett kan endres, kan du bruke 
den fleksible LED-belysningen til å tilpasse heisen de forskjellige årstidene, nyeste 
trender eller, de nyeste trendene eller spesielle arrangementer.

Krystallklar design, 
brilliante ytelser.

 � DYNAMISK RGB LED-BELYSNING FOR BEHAGELIG ATMOSFÆRE I HEISKABINEN

 � FARGE- OG LYSDESIGN KAN TILPASSES

 � VEGGELEMENTER KAN SKIFTES RASKT

EVOLUTION® BLUE er mye mer enn et pent ansikt. Sammen med fine estetiske detaljer 
som dørblader i glass og design som kan tilpasses fullt ut, har heissystemet en intel-
ligent destinasjonsvalgkontroll (DSC). Denne kontrollen gir vesentlig reduksjon av ven-
tetidene samtidig som den optimerer trafikkflyten. Multimedialøsninger som Liftscreen 
viser kjøreinformasjon og innhold fra Internett. Alt du kan forestille deg,  
kan du skape – med EVOLUTION® BLUE.

 � GLASSELEMENTER FOR GRENSELØS FRIHET I DESIGN

 � STØRRE KAPASITET OG KORTERE VENTETIDER MED UTVENDIG  
ETASJEVALGSTYRING" (DSC)

 � VALGFRIE MULTIMEDIALØSNINGER SOM FOR EKSEMPEL LIFTSCREEN

DESIGN
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TEKNOLOGI

Vår definisjon av funksjonalitet:
en heis for alle typer bruk.

EVOLUTION® BLUE står for intelligent teknologi som bidrar til økt 
ytelse, pålitelighet og sikkerhet i ditt system, og med reduserte CO2 
-utslipp og lavere energiforbruk. I standby-modus bruker systemet 
inntil 86 % mindre energi, takket være E.COR®. Og alle komponenter 
tilfredsstiller naturligvis de strengeste kvalitetskrav. I tillegg til mange 
års erfaring med utvikling og bygging av heiser, legger vi også inn litt 
av fremtiden i hver detalj. Våre fremtidsorienterte teknologier sikrer 
bærekraftig bruk av miljøet og ressursene – uten å måtte inngå kom-
promisser.

Sparsom og kraftig – ingen selvmotsigelse for EVOLUTION® BLUE. 
Heisen gir høy utnyttelse av sjakten, opp til 69 % bedre utnyttelse 
av plassen, stor reduksjon av sjakttopp og -gruve, minimalt med 
vibrasjoner og støy, og optimalisert monteringssted for hver enkelt 
komponent. Men dette er ikke alt. Takket være vårt modulsystem kan 
kabinen tilpasses uten begrensninger, millimeter for millimeter, for 
perfekt tilpasning til den aktuelle sjakten.

 � INNOVATIV TEKNOLOGI SØRGER FOR OPTIMAL BRUK AV TILGJENGELIG PLASS

 � JUSTERINGER NED TIL NÆRMESTE MILLIMETER FOR MAKSIMAL FLEKSIBILITET

 � HOLDBARE, FREMTIDSSIKREDE KOMPONENTER OG SYSTEMER MED HØYE  
YTELSER

 � INTELLIGENTE TEKNOLOGIER – SKÅNSOMME MOT BUDSJETTET OG MILJØET 
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Den intelligente E.COR®-styringen er kjerneelementet i EVOLUTION® BLUE og gir mange 
fordeler. Den viktigste: energi- og kostnadsinnsparinger er programmert rett inn i syste-
met. Ved å bruke energigjenvinning når kabinen kjører nedover, eller når heisen bremser, 
sender E.COR® energi tilbake inn til strømnettet slik at den kan brukes til andre funksjo-
ner som for eksempel ventilasjon og belysning.

Som en programvarebasert løsning garanterer E.COR® et høyt nivå på driftssikkerheten. 
Eventuelle sjeldne problemer med heisen oppdages lenge før  de kan resultere i noen 
form for feilfunksjon. E.COR® informerer deg om gjeldende status for heisen og gir deg 
påminnelser om når neste vedlikeholdskontroll skal utføres.

E.COR® justerer måten heisen brukes på og holder på den måten vente- og kjøretider 
nede på et minimum. Ved å skifte automatisk til høyhastighetsmodus i perioder med 
tung bruk, og så til øko-modus når heisen ikke brukes så ofte, sørger systemet for 
optimal bruk i stille og travle perioder i bygningen.

 � INTELLIGENT STYRING FOR ENERGI- OG KOSTNADSINNSPARING

 � ØKT TILGJENGELIGHET GJENNOM FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

 � PROGRAMVAREBASERTE LØSNINGER TILRETTELEGGER FOR ET STORT SPEKTER AV 
ALTERNATIVER

 � MINIMAL SLITASJE TAKKET VÆRE ELEKTRONISKE KOMPONENTER

 � AUTONOM LÆRINGSFUNKSJON FOR MAKSIMAL EFFEKTIVITET

 � ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE A IFØLGE VDI 47071

 � FREMTIDSORIENTERT TEKNOLOGI FOR HOLDBAR ENERGIBRUK

E.COR® HEISSTYRING

Godt designet fra alle vinkler:
fra komponenter til kostnader.

1.  Energigjenvinning:  
regenerativ pulsinverter

2. Lang levetid: LED-belysning

4. Intelligent: Heisstyring

3.  Høy effektivitet: Heismaskin

Energieffektivitetsklasse

Eksempel på sertifisering av en installasjon i Tyskland (630 
kg, 1 m/s)

ØKO-VENNLIG

1 Målt på et referansesystem

Teknologi helt i front
i alle detaljer.
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Perfekt tilpasset
og sparer energi.

Videre til fremtiden:
full hastighet, lavt energiforbruk.

 � ENERGIGJENVINNING SPARER KOSTNADER

 � EFFEKTIV STRØMSTYRING

 � VESENTLIG ØKT INNSPARINGSPOTENSIAL

EVOLUTION® BLUE har energigjenvinning som standard. Den regenererte energien 
kan brukes til andre funksjoner som for eksempel luftkondisjonering og belysning 
– med innsparing av både kostnader og energi. I planleggingsfasen velger du den 
drivenheten som passer best til bruken. Når systemet settes i drift vil strømstyringen 
redusere driftskostnadene ved å tilpasse driften til den aktuelle trafikksituasjonen: 

EFFEKTIV BRUK AV  � OPTIMAL UTNYTTELSE AV PLASSEN TAKKET VÆRE MODUL-
BASERT KOMPONENTSYSTEM

 � SJAKTTOPPEN REDUSERES MED INNTIL 13 %, SJAKTGRUVEN  
MED INNTIL 72 %1

 � KRAFTIGE YTELSER I FORM AV HASTIGHET,  
HØYDE OG LASTEKAPASITET

 � IDEELL FOR RENOVERING

1  For lastkapasitet på  

1000 kg (Q≤1000 kg)

På forespørsel
3  Mulig reduksjon  

av sjaktens grunnareal

EVOLUTION® BLUE ser ikke bare ut som fremtiden, men tilbyr høyes-
te grad av fleksibilitet her og nå. Med sine modulbaserte, intelligent 
designede komponenter og den valgfrie minimaliseringen av sjaktt-
opp og sjaktgruve, bruker den veldig liten plass og kan tilpasses slik 
at den passer perfekt til eksisterende bygninger. Den bruker plassen 
så effektivt at en 1000 kg ISO-sjakt kan ha en 1125 kg heiskabin, 
eller en 1000 kg heiskabin kan installeres i en mindre sjakt. Det er 
lett å se hvorfor EVOLUTION® BLUE er et ideelt valg for enhver arki-
tekt og eiere av bygninger.

under travle perioder sørger høyhastighetsmodus for smidig flyt, og under stille perio-
der fokuserer øko-modus på energisparing. Når heisen ikke er i bruk går heisen over i 
standby. I standby-modus vil alle unødvendige komponenter gradvis og automatisk bli 
slått av. Dette innebærer en potensiell innsparing på 86 % – et verdifullt bidrag i ret-
ning av en energieffektiv fremtid.

HØYHASTIGHETSMODUS  
FOR HøY BRUKSFREKVENS

ØKO-MODUS  
FOR LAV BRUKSFREKVENS ELLER 
STILLE PERIODER

REGENERERING 
AV ENERGI BETYR ENERGIGjENVIN-
NING

S
jakttopp

Dørbredden kan tilpas-
ses i trinn på 10 mm

IS
O

-kabindybde

EVO
LU

TIO
N

® B
LU

E
2 kabindybde

ISO-kabinbredde

EVOLUTION® BLUE2

kabinbredde

S
jaktgruve

Sjaktens grunnareal 3
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Sammen er vi sterke. EVOLUTION® BLUE lar deg kombinere opp til 32 forskjellige sys-
temtyper i én samordnet heisgruppe, når en topphastighet på 2,5 m/s og kan dekke 
høyder på opp til 100 meter med en lastekapasitet på 320 til 4000 kg. Når den brukes i 
kombinasjon med skyttelheiser kan EVOLUTION® BLUE også håndtere situasjoner med 
tung trafikk i høye bygninger. En dynamisk gruppealgoritme sørger for at EVOLUTION® 
BLUE responderer optimalt på enhver trafikksituasjon – hver gang. 

Med EVOLUTION® BLUE kan du nyte hver eneste tur. Teknologi med enkel kontaktor 
og en rekke praktiske funksjoner – som for eksempel myk bremsing, rask kjøring og 
nøyaktig etasjeinnkjøring – fungerer sammen for å gjøre heiskjøring til en behagelig opp-
levelse. Og rask åpning/lukking av dører bidrar til å holde ventetidene korte. Selve heis-
kabinen skaper også en god følelse – det henger sammen med at hver enkelt komponent 
ble valgt ut på grunnlag av de strengeste kvalitetsstandardene.

 � OPTIMAL FOR OPP TIL 32 HEISSYSTEMER I EN GRUPPE

 � KORTE VENTETIDER TAKKET VÆRE DESTINASJONSVALGKONTROLL (DSC) OG 
RASK ÅPNING/LUKKING AV DØRER

 � HÅNDTERER ENKELT HØY TRAFIKKFLYT

 � MINIMALT MED VIBRASJONER OG STØY SIKRER MYK KJØRING1

 � KORTE KJØRETIDER OG NØYAKTIG ETASJEINNKJØRING

 � ALLE KOMPONENTER TILFREDSSTILLER STRENGE KVALITETSKRITERIER

 � BEHAGELIG KABINATMOSFÆRE

KAPASITET KJØREKOMFORT

Fra 0 til 100 meter
på 40 sekunder.

1  ≤ 25 dB i tilliggende rom, hvis bygningen overholder VDI2566 STIII og alternativet “noise reduction kit” er valgt 

≤ 50 dB i heiskabinen (målt på et referansesystem ved 1m/s)

Gleden av å gli
fra etasje til etasje.
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DINE FORDELER

Designfilosofi

•  To-materialer og to-farger åpner opp for mer enn 
7000 kabinvariasjoner

• Maksimal tilpasning, f.eks. spesielle kabinpaneler

Fleksibilitet

•  Intelligent, modulbasert heissystem med 
ubegrensede justeringsmuligheter

•  Tilpassede kabinmål med justering på mil-
limeteren 

•  Effektiv bruk av plass med optimalt montert 
teknologi (utnyttelse av sjakten på opp til 
69 %)

• Redusert sjakttopp (-13 %) og sjaktgruve   
   (-72 %)
•  Ubegrenset justerbart område for nyttelast 

fra 320 til 4000 kg
• Maksimumshastighet på opp til 2,5 m/s 
•  Ideell for heisgrupper med opp til  

32 heiser

Strømgjenvinning1 

•  Sparer nærmere 40 % på energi og 
kostnader under kjøring

•  Distribusjon av den regenererte ener-
gien i bygningen

Strømstyring

•  Standby-modus sparer kostnader og 
energi med opp til 86 %

•  Vesentlig reduksjon av CO2-utslipp
•  Heisen slår seg av automatisk når den 

ikke er i bruk (hvilemodus)
•  Drivenhetens dimensjoner optimeres for 

ditt spesifikke system

Absolutt posisjoneringsenhet

• Nøyaktig etasjeinnkjøring forhindrer uhell med 
snubling 
• Ny kalibrering ikke påkrevd etter strømbrudd

Heisens drifts- og kontrollsystem

•  Raske responstider og optimal servicekom-
munikasjon via internettilkobling med selvdiag-
nose

•  Økt effektivitet takket være læringsfunksjon og 
smidig interaksjon med gruppen

• Døråpningstider tilpasser seg trafikkvolumene

Kjørekomfort

•  Minimal vibrasjon og støy takket være sandwich-
teknologi og høy materialstivhet i kabinen

•  Dørdrift med rask lukking og åpning for større kjøreka-
pasitet og kortere ventetider

Design5 
  1To-material- og to-farge-effekter
  •   Stort utvalg av kombinasjoner takket  

være meget stort utvalg av materialer og farger 

  2Enkel utskifting
  •  Intelligent festeteknologi gjør at designelementer 

kan skiftes raskt og smidig
  •  Kabindesign kan enkelt tilpasses til rådende 

farge- og materialtrender

  3Glass
  •  Fleksibel bruk av glassdører og -kabiner for  

mer lys, bedre utsikt og innsyn til teknologien

  4Glass
  •  Resirkulerbare, holdbare komponenter  

og materialer i toppklasse

  5Belysningseffekter
  •  Individuelle belysningsstemninger for tak, betje-

ningspanel og fotlister 
  •  I kombinasjon med E.COR® kan belysningseffek-

ter  
tilpasses for å komplementere bygningens miljø 
og arkitektur 

1 Energiregenerering inkludert i leveringsomfanget opp til 2000 kg

Så mange grunner til å velge
EVOLUTION® BLUE.


