ÄLYKÄS HISSI
ON TÄÄLLÄ
– ASTU SISÄÄN!
KONE MonoSpace® DX

UUDENLAINEN
KÄYTTÄJÄKOKEMUS
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Digitalisoituneessa maailmassa kaikki on verkossa – hissit
mukaan lukien. KONE MonoSpace® DX mahdollistaa täysin
uudenlaisen käyttäjäkokemuksen ja helpottaa rakennuksessa
kulkemista sisäänrakennettujen verkkoyhteyksien avulla.

Määrittele uudenlainen käyttäjäkokemus hissille
ja herätä visiosi henkiin yhdistelemällä uusia
kestäviä materiaaleja, valaisimia, tietoviihdettä
sekä modulaarisia merkinantolaitteita.
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KONE MonoSpace® DX -hissien nostokoneistona toimii
energiatehokas KONE EcoDisc®, joka säästää huomattavasti tilaa,
sillä se ei vaadi erillistä konehuonetta.
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API
-valmius

Verkkoyhteys

Maks. kuormakapasiteetti
2500 kg

Maksiminopeus
3,0 m/s

ISO 25745
A-energiatehokkuusluokitus

Maks.nostokorkeus 90 m

Maks. kerrosmäärä 36

Maks. henkilömäärä 33

Maks.ryhmän
koko 6

Mahdollisuus hissien
päästökompensointiin

Hanki lisäarvoa
sisäänrakennetun
verkkoyhteyden avulla
Hissien siirtäminen verkkoon tekee niistä
älykkäämpiä ja tuo rakennukselle lisäarvoa.
KONEen uudet digitaaliset palvelut, KONEen
kumppaniekosysteemi sekä ohjelmointirajapinta
(API) tekevät arjesta entistäkin sujuvampaa.

Tarjoamme ratkaisut niin uudisrakennuksiin kuin vanhan hissin
uusimiseen olemassa olevissa rakennuksissa. Kysy lisätietoja
KONEen asiantuntijoilta.
TEKNISET TIEDOT

Nopeampaa ja tuottavampaa
rakentamista
Parannetut rakennusaikaiset ratkaisumme
ja prosessimme auttavat optimoimaan
tuottavuuden ja nopeuttavat rakennusprojektin
valmistumista viikoilla tai jopa kuukausilla.
Ratkaisuillamme ihmiset ja tavarat liikkuvat
työmaalla mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti.

DX tulee englanninkielen sanoista ”digital experience”, ja sillä
viitataan KONE MonoSpace® DX -hissien jatkuvien yhteyksien
mahdollistamiin palveluihin ja elämyksiin.

Autamme nopeuttamaan rakentamista ja alentamaan
rakennuskustannuksia tuottavuutta parantavilla rakennusaikaisilla
ratkaisuilla. Rakennus voi valmistua jopa suunniteltua nopeammin.

Erottaudu uudenlaisella
käyttäjäkokemuksella

Menesty KONEen kanssa
Löydä oikeat ratkaisut uudella
suunnittelutyökalullamme viimeistä
yksityiskohtaa myöten. Hyödynnä KONEen
asiantuntevaa suunnitteluapua, kestäviä
materiaaleja ja uutta teknologiaa. Autamme
sinua suunnittelemaan turvallisuussännösten
mukaisia ja ympäristösertifikaattien vaatimukset
täyttäviä rakennuksia.
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Helppo päivittää
Digitaalinen integrointi ja
päivitysmahdollisuudet
tukevat uusien palveluiden
lisäämistä tarpeittesi
mukaan.

Energiatehokkuuden
edelläkävijä
Energiatehokkaat
nostokoneistot, valaisimet ja
virransäästöratkaisut auttavat
sinua säästämään energiaa ja
pienentämään rakennuksesi
hiilijalanjälkeä.

Lisää tilaa
Konehuoneeton teknologia
vapauttaa tilaa tuottoisampaan
käyttöön. Päivittämällä
uudempaan hissiin, lisäät myös
esteettömyyttä isomman korin ja
leveämmän oviaukon myötä.

TAKAA RAKENNUKSESI
TULEVAISUUS
SISÄÄNRAKENNETULLA
VERKOLLA
KONE MonoSpace DX tekee markkinoiden johtavasta
energiatehokkaasta hissistä entistäkin älykkäämmän ja vie sen
kokonaan uudelle tasolle.
Älyratkaisut tekevät hissistä tulevaisuudenkestävän ja rakennuksesi
on näin päivitettävissä muuttuvien tarpeittesi mukaan.
Digitaalisten palveluidemme suunnittelussa on otettu huomioon
kyberturvallisuus ja tietosuojalaki. Takaamme turvallisen
digitaalisen ympäristön ympärivuorokautisen valvonnan avulla.
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HANKI LISÄARVOA
SISÄÄNRAKENNETTUJEN
VERKKOYHTEYKSIEN
AVULLA
Verkottuneen maailman myötä, ihmisten vaatimustaso
asuin- ja työpaikkarakennuksien osalta kasvaa.
Digitaaliset älyratkaisut nostavat rakennuksen arvoa ja
nopeuttavat sen jälleenmyyntiä ja vuokrausprosessia.

* Kyselyymme vastanneista 4 000 kerrostaloasukkaasta

78%

- uskoo, että
rakennuksista
tulee entistäkin
älykkäämpiä

70%

- uskoo, että
älyrakennuksen
ominaisuudet
nopeuttavat heidän
asuntonsa myyntiä

78%

- uskoo, että
älyratkaisut nostavat
heidän asuntonsa
jälleenmyyntiarvoa

* Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Kantar TNS markkinatutkimuslaitoksen
kanssa vuona 2018. Kyselyyn osallistuneet asuivat yli 100.000 asukkaan
kaupungeissaneljässä eri Euroopan maassa.

INNOVATIIVISET JA
KÄYTÄNNÖLLISET
PALVELUT, JOTKA LISÄÄVÄT
ARJEN HELPPOUTTA JA
MUKAVUUTTA
KONE MonoSpace DX -hisseissä hyödynnetään
KONEen digitaalista alustaa ja tietoturvallisia
ohjelmointirajapintoja (API), joiden välityksellä
hissit liitetään uudenlaisiin käyttäjien elämää
helpottaviin ja käyttömukavuutta parantaviin
ratkaisuihin ja palveluihin.
KONE kehittää jatkuvasti liikkumisen sujuvuutta
parantavia digitaalisia ratkaisuja. Hyödynnä
esimerkiksi KONE 24/7 Connect -palvelua, joka
tunnistaa hissin korjaustarpeita ennakoivasti,
lisää turvallisuutta ja tuo mielenrauhaa hissin
haltijoille.
KONEen ohjelmointirajapintojen (API) avulla
voit kehittää omia älyrakennusratkaisuja ja
räätälöidä hissin rakennuksesi ja sen käyttäjien
tarpeisiin sopivaksi.
Tutustu myös KONEen kumppaniekosysteemin
kautta saataviin ratkaisuihn ja palveluihin.
Kumppaniemme kehittämät ratkaisut voidaan
myös integroida KONE DX -sarjan hisseihin.
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NOPEAMPAA JA
TUOTTAVAMPAA
RAKENTAMISTA
Ratkaisumme auttavat maksimoimaan
hissien käytettävyysajan ja tehostamaan
työntekijöiden liikkumista ja
materiaalikuljetuksia rakennusprojektin
ajan, jolloin projektisi valmistuu
nopeammin.
KONEEN RAKENNUSAIKAISET HISSIT
Rakennuksen lopulliset hissit, jotka tulee
suojata huolellisesti niin, että niitä voidaan
käyttää rakennustyön aikana

24/7 CONNECT -PALVELUT
Ennakoivat rakennusaikaiset
kunnossapitopalvelut takaavat ihmisten ja
tavaroiden häiriöttömän liikkumisen sekä
työmaan esteettömyyden ja turvallisuuden

KONE JUMPLIFT
Rakennusaikainen hissiratkaisu käyttää
rakennuksen lopullista hissikuilua ja nousee
rakennuksen mukana töiden edistyessä.
Jouhevampi logistiikka nopeuttaa
rakennuksen valmistumista, jolloin
investointi alkaa tuottaa nopeammin.

MENESTY KONEEN KANSSA
Yhteistyö KONEen kanssa on vaivatonta. Vaativissa
projekteissa on isot paineet pysyä aikataulussa ja
suunnitelmissa. KONEen työntekijöillä ja kumppaneilla
asentajista projektipäälliköihin on yksi tavoite: alan paras
asiakastyytyväisyys.
Tuemme asiakasta projektin kaikissa vaiheissa,
apunamme parhaat prosessit ja työkalut.
AMMATTIMAINEN PROJEKTINJOHTO
Kun ostat ratkaisun KONEelta, saat paljon muutakin kuin laitteet
ja niiden asennuksen. Nimeämme jokaisen projektimme johtoon
sertifioidun projektipäällikön, jolla on vankka kokemus vastaavista
projekteista.

TYÖKOHTEEN ASENNUSVALMIUS
Valvomme työmaan valmiusastetta varmistaaksemme, että kaikki
tarvitsemamme on valmiina ennen asennustöiden aloittamista.

TEHOKAS ASENNUS
KONE-hissien asennusprosessi ei vaadi rakennustelineiden
pystyttämistä, mikä alentaa kustannuksia ja minimoi muille
rakennustöille aiheutuvat häiriöt.

LAADUNVARMISTUS JA KUNNOSSAPITO
Ennen kuin hissi luovutetaan asiakkaalle, varmistamme kaikin
mahdollisin keinoin, että ratkaisu on laadukas ja toimii suunnitellusti
ensimmäisestä päivästä lähtien.

K O N E M O N OSPACE ® D X | 6

HELPPO TAPA
PARANTAA HISSIN
KÄYTTÄJIEN KOKEMUSTA
RAKENNUKSESSA
Tarjoa käyttäjäkokemus, joka inspiroi, informoi ja
ihastuttaa. KONE MonoSpace DX -sarjan hisseillä
voit tehdä arkisesta hissimatkasta elämyksen
valjastamalla digitalisaation voiman käyttöösi.
Voit lisätä rakennuksesi arvoa hissiemme uusilla
design-ratkaisuilla, materiaalivaihtoehdoilla,
valaisimilla ja merkinantolaitteilla sekä täysin
räätälöitävillä digitaalisilla tietoviihderatkaisuilla.

TOIMIVIA, KESTÄVIÄ
MATERIAALEJA

VAIKUTTAVAA
VALAISTUSTA

Uudet naarmuuntumattomat älypintalaminaatit
sekä likaa hylkivät ja antimikrobiset
erikoispinnat mahdollistavat hygieenisen
hissikorin suunnittelun, jonka kunnossa- ja
puhtaanapito on entistäkin helpompaa.

Luo juuri oikea tunnelma uusilla
valaistusratkaisuillamme. Yhdistelemällä
hajavaloa sekä suoraa ja epäsuoraa valoa voit
luoda lähtemättömän vaikutuksen käyttäjiin.

MODERNIT,
HELPPOKÄYTTÖISET
MERKINANTOLAITTEET
Luo uudenlainen yhteys käyttäjien ja
hissin välille modernien ja intuitiivisten
merkinantolaitteiden avulla.

INSPIROIVAT
TIETOVIIHDERATKAISUT
KONE DX -sarjan hissit tarjoavat useita
vaihtoehtoja hissin käyttäjien tiedottamiseen,
viihdyttämiseen ja inspiroimiseen – tyylikkäistä,
selkeistä ja helposti päivitettävistä näytöistä
täysin räätälöitävään mediasisältöön.
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KESTÄVÄN JA ÄLYKKÄÄN
RAKENTAMISEN
KUMPPANI
Yhteistyö pitkäikäisten, älykkäiden, kestävien ja
muunneltavien rakennusten kehittämiseksi on
tärkeämpää kuin koskaan. Rakenna vihreämmin ja
tarkista, onko projektisi alan säännösten ja standardien
mukainen uusien suunnittelutyökalujemme, kestävien
materiaalien ja asiantuntijoidemme avustuksella.

VIHREÄMPÄÄ RAKENTAMISTA
KONEen ratkaisut ja asiantuntemus auttavat sinua saamaan
rakennuksellesi ympäristösertifikaatteja, kuten BREEAM ja LEED.

SUUNNITELE HISSISI
Helppokäyttöiset digitaaliset
työkalumme auttavat
suunnittelemaan tarpeitasi
vastaavan hissin.

STANDARDIEN MUKAISTA
RAKENTAMISTA
KONE MonoSpace DX -hissit ovat alan keskeisimpien
säännösten ja standardien mukaisia. Kysy lisää paikalliselta
KONEen asiantuntijalta esteettömistä, ilkivaltasuojatuista sekä
paloturvallisuussäännösten mukaisista ratkaisuista.

PIENENNÄ RAKENTAMISEN
HIILIJALANJÄLKEÄ
KOKEILE NIITÄ HETI ⬁

Hissimme ovat erittäin energiatehokkaita, ja nyt sinulla on lisäksi
mahdollisuus kompensoida ostamiisi KONE MonoSpace®
500 DX- ja 700 DX -hisseihin sitoutuneet hiilipäästöt. Päästöt
kompensoidaan hissin luovutuspäivään asti.

KONE tarjoaa innovatiivisia ja ekotehokkaita hissi-, liukuporras- ja
automaattioviratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla ne integroidaan nykyajan
älykkäisiin rakennuksiin.
Tuemme asiakkaitamme kaikissa vaiheissa suunnittelusta, valmistuksesta ja
asennuksesta kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE auttaa asiakkaitaan
hallitsemaan ihmisten ja tavaroiden sujuvaa liikkumista rakennuksissa ja on siinä
maailmanlaajuinen johtaja.
Sitoutumisemme asiakkaisiin on mukana kaikissa KONEen ratkaisuissa. Tämän
ansiosta olemme luotettava kumppani rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Haastamme alan perinteisen tietämyksen. Olemme nopeita ja joustavia, ja meidät
tunnetaan kiistattomana teknologiajohtajana, jonka innovaatioihin kuuluvat muun
muassa KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ ja KONE UltraRope®.
KONEella on lähes 57 000 asiantuntevaa työntekijää, jotka palvelevat sinua
maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

KONE HISSIT OY
Aku Korhosen tie 8
00440 Helsinki
Tel. +358 (0)204 7551
www.kone.fi
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