Framtidssäkra hissens
nödtelefon när 2G/3Gnäten släcks ner
För att ge mer frekvensutrymme åt 4G- och 5G-näten kommer 2G- och 3G-näten
i Sverige att stängas ned inom en snar framtid. För de flesta hissägare innebär
nedstängningen att telefonilösningen för hissens nödtelefon kommer att behöva
uppgraderas. Anledningen till detta är att de flesta nödtelefoner i dag går via 2G
eller 3G. Då utfasningen av 2G- och 3G-näten redan påbörjats är det viktigt att du
som hissägare ser över hissens telefonilösning redan idag.

Smarta lösningar för alla hissar
På Nordisk Hiss har vi tagit fram smarta tekniska lösningar för att
framtidssäkra hissarnas nödtelefoner. Exakt vilken teknisk lösning som
passar för just din hiss beror på vilken telefonilösning hissen har idag.
–	
Uppgradering: Om det är möjligt så uppgraderar vi din befintliga
utrustning till 4G.
–	
Utbyte: Om det inte är möjligt att uppgradera så byter vi till en
4G-kompatibel nödtelefon.
–	
Installation: Om hissen helt saknar nödtelefon för
tvåvägskommunikation rekommenderar vi att installera en sådan för
ökad trygghet och säkerhet för användarna.
–	
Konvertering: Om nödtelefonen har en fast telefonlina så kan man
konvertera till en 4G-lösning och därigenom spara pengar.
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig
öka säkerheten och framtidssäkra din hiss!
Nordisk Hiss AB Linköping
(huvudkontor)
Box 1922
581 18 Linköping
Växel: 013-31 47 00

serviceavtal@nordiskhiss.se
nordiskhiss.se

Vad säger reglerna?
Enligt BFS 2011:12 med ändringar
är det hissägarens ansvar att
säkerställa att nödtelefonen
fungerar som den ska. En nödtelefon
utan förbindelse till larmcentral
innebär körförbud vid den årliga
säkerhetsbesiktningen. Om hissen
inte har nödtelefon med tvåvägskommunikation finns det idag inget
krav på att installera en sådan.
Läs mer om planerna på att
stänga ned 2G- och 3G-näten på
PTS webbplats: https://www.pts.
KARLSTAD
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