
Dé specialist in communicatie en 
toegangsbeheer in liften en gebouwen

ednl is de specialist als het gaat om 
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Ontdek meer over onze producten op www.ednl.nl

de slimste combinatie:
Assist spreekluistersysteem + 
Sense monitoringsmodule + 
LiftStatus webportal

ednl: de voorloper in
liftcommunicatie

de systemen
Sense monitoringsmodule

Assist en Sense
de systemen

Liftstatus
de webportalde webportalde webportal

Assist
spreekluistersysteem
• Hoge betrouwbaarheid
• Optimale geluidskwaliteit
• Standaard rittenteller

Lees meer over alle producten op www.ednl.nl

• Volledig inzicht
• Inlog mogelijkheden voor alle partijen
• Correct afhandelen van alarmprocedures
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Universele monitoringsmodule

Hoe werkt het
EDNL Sense is een module voorzien van een touch-screen en 
ontworpen om bij een technische (lift)installatie te registreren 
wanneer er werkzaamheden of bezoeken worden uitgevoerd.
De ingevoerde informatie wordt real-time doorgegeven.

De opbouw en volgorde van de gepresenteerde schermen en de 
gevraagde informatie kan flexibel worden ingericht en tevens na 
installatie op afstand worden aangepast.

In de standaard uitvoering kan elke persoon die werkzaamheden 
komt uitvoeren kan zich aan-en afmelden en identificeren.
Zo kan worden bepaald of er bijvoorbeeld een monteur of 
inspecteur aanwezig is. Nadat de werkzaamheden gereed zijn kan 
worden aangegeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en 
eventueel welke bijzonderheden er zijn.

De gegevens kunnen via liftstatus of een ander monitoringssysteem 
worden gepresenteerd.

Sense monitoringsmodule
Data verzamelen

Historische informatie van de installatie

Huidige en recente positie van de liftMonitoring

www.ednl.nl

Registratie van aanwezigheid
Duur van het bezoek
Reden van het bezoek (bijvoorbeeld storing of onderhoud)
Logboekfunctie om voorgaande bezoeken te bekijken
Vergrendeling tegen misbruik
Rittenteller
Real-time datakoppeling met de liftbesturing
Beschikbaarheid van de liftinstallatie

Functies
Enkele functies van de EDNL Sense zijn:

De EDNL sense kan tevens worden toegepast als monitoringsmodule van 
de liftbesturing, via een directe en continue dataverbinding met een 
groeiend aantal besturingen verzamelt de Sense module een grote 
hoeveelheid aan informatie uit de liftbesturing. Hierdoor wordt het mogelijk 
om op afstand direct inzage te krijgen in de status van de lift, deze 
informatie is bijvoorbeeld nuttig bij storingsmeldingen en de analyse van 
storingen, positie van de lift bij opsluitingen en vervangingsplanningen voor 
bijvoorbeeld deuren en deuronderdelen.

Monitoring via EDNL Sense zorgt voor een optimaal inzicht in de 
technische staat en beschikbaarheid van de liftinstallatie en biedt daardoor 
grote voordelen voor alle rond de liftinstallatie betrokken partijen.

Statistieken
Via liftstatus wordt de data gepresenteerd

Ook beschikbaar voor monitoring van andere technische installaties
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