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Mitsubishi Electric, NEXIEZ-LITE asansörleri Hindistan’da lanse ediyor
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bu gün yaptığı açıklamada şirketin NEXIEZ küresel serisi
asansörlerinin alçak ve yüksek apartmanlar ve iş merkezleri için geliştirilen yeni modeli NEXIEZ-LITE’ı 14
Nisandan itibaren Hindistan’da lanse ettiğini ilan etti. 2016’da yılda 1.000 adet satılması hedefleniyor.
Başlıca Özellikler
Hindistan için standart işlevler ve teknik özellikler
- Hindistan’daki alçak ve yüksek binalara uygun temel özellikler, üretim süresinin kısaltılmasına ve fiyat
rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı oluyor.
- Mitsubishi Acil Duruş Cihazı (MELD)* ve Çok Kirişli Kapı Sensoru** gibi güvenlik sistemleri, standart olarak
takılıyor.
- Mimari tasarımlara uygun ve Hindistan’da tercih edilen renklerde üç tip kabin tasarımı***.
Enerji tasarrufu
- Sabit mıknatıslı motor içeren dişli kutusuz tahrik makinesi, enversör kontrollü helezon dişli tahrik
makinelerine kıyasla elektrik tüketimini%20 azaltıyor.
- Kabin aydınlatmasında kullanılan LED lambalar, sıradan akkor ampullere kıyasla elektrik tüketimini %75
azaltıyor.
* Mitsubishi Acil Duruş Cihazı (MELD)
Elektrik kesintisi vs. nedeniyle yolcuların asansörde mahsur kalması halinde MELD otomatik olarak kabini
kontrol eder ve şarj edilebilir aküsü sayesinde kabini en yakın kata götürür.
** Çok Kirişli Kapı Sensoru
Asansörün kapıları kapanırken bu sensor çok sayıda kızılaltı ışın yayarak kapı girişini kontrol eder. Eğer
kabine giren/çıkan bir yolcu/eşya saptarsa derhal kapıları açar.
*** Kabin tasarımları
Üç adet yeni kabin tavanı tasarımı, Hindistan mimari tasarımlarıyla uyumlu
Genel bilgi
Hindistan’da ekonominin büyümesi ve hızlı kentleşme nedeniyle alçak ve orta yükseklikte apartmanlara ve iş
merkezlerine duyulan talep artıyor, bunun sonucunda asansörlere ve yürüyen merdivenlere, özellikle de
makul fiyatlı, güvenli ve konforlu olanlara talep de artıyor. Mitsubishi Electric Corporation, Hindistan’da
asansörler ve yürüyen merdivenler tasarlamak ve pazarlamak için Ağustos 2012’de Mitsubishi Elevator ETA
India Pvt. Ltd. şirketini kurdu. Şirket şimdi Hintli müşterilerinin gereksinimlerini karşılayan yenilikçi ürünleri
kısa sürede geliştirmeye amaçlanıyor. Mitsubishi Elevator ETA India, Mitsubishi Electric’in NEXIEZ küresel
asansörler serisinin platform tasarımlarından dikkatle seçilen temel özelliklere sahip bir dizi asansörü
yakında lanse edecek. Şirket, bu yeni asansörlerin üretim süresinin daha az olması ve maliyetleri azaltması
sayesinde Hindistan pazarındaki satışlarını arttıracağına inanıyor.
Mitsubishi Electric hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric,
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde
gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31
Mart 2013’te sona eren mali yılda 3.567,1 milyar Yen (37,9 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.MitsubishiElectric.com *Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2013’te ilan
edilen 1 USD = 94 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır

