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

UUDENLAINEN
KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Digitalisoituneessa maailmassa kaikki on
verkossa – hissit mukaan lukien. KONE
MonoSpace® DX mahdollistaa täysin
uudenlaisen käyttäjäkokemuksen ja helpottaa
rakennuksessa kulkemista sisäänrakennettujen
verkkoyhteyksien avulla.
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Määrittele uudenlainen käyttäjäkokemus
hissille ja herätä visiosi henkiin yhdistelemällä
uusia kestäviä materiaaleja, valaisimia,
tietoviihdettä sekä modulaarisia
merkinantolaitteita.
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DX tulee englanninkielen sanoista ”digital
experience” ja sillä viitataan KONE MonoSpace®
DX -hissien jatkuvien yhteyksien mahdollistamiin
palveluihin ja elämyksiin.

TEKNISET TIEDOT

API
-valmius

Verkkoyhteys

Max. kuormakapasiteetti 2500 kg

Maksiminopeus
3,0 m/s

Maks. nostokorkeus 90 m

Maks. kerrosmäärä 36

Maks. henkilömäärä
33

Maks. ryhmän
koko 6

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.

KONE MonoSpace® DX -hissien nostokoneistona
toimii KONE EcoDisc®, joka säästää
huomattavasti tilaa, sillä se ei vaadi erillistä
konehuonetta.
Tarjoamme ratkaisut niin uudisrakennuksiin
kuin vanhan hissin uusimiseen olemassa
olevissa rakennuksissa. Kysy lisätietoja KONEen
asiantuntijoilta.

Erottaudu uudenlaisella
käyttäjäkokemuksella
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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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EROTTAUDU
UUDENLAISELLA
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSELLA
Digitalisoiduilla KONE MonoSpace DX
-luokan hisseillä voit luoda uudenlaisen
käyttäjäkokemuksen, joka inspiroi, tiedottaa
ja ilahduttaa käyttäjiä. Luo rakennukseesi
lisäarvoa valitsemalla hissikorisi sisutus
uudistetusta design-valikoimasta ja
hyödyntämällä uusia materiaaleja, valaisimia,
merkinantolaitteita sekä tietoviihderatkaisuja.

Kestävät, toiminnalliset
materiaalit

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.

IHMISLÄHTÖISTÄ suunnittelua
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Rakennusten on toimittava ihmisten ehdoilla. Siksi noudatamme ihmislähtöistä
suunnittelufilosofiaa, jolla haluamme varmistaa, että hissimatka kokonaisuutena
vetoaa matkustajiin kaikilla tasoilla – visuaalisesta emotionaaliseen.

CREATIVE LIFE
– LUOVA ENERGIA
Luo eloisa ja inspiroiva tila

NATURAL WELLNESS
– LUONNON KOSKETUS

Luo rauhallinen ja rentouttava tunnelma

MODERN HERITAGE
– KLASSINEN TYYLIKKYYS
Luo ajattoman tyylikäs sisustus
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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, kuten
KONE Residential
Flow, nostavat
heidän asuntonsa
jälleenmyyntiarvoa

Vastaajat olivat sitä mieltä, että KONE Residential Flow nostaisi asunnon
arvoa n. 2-10%. Alla oleva esimerkki olettaa, että arvonnousu olisi 5%.

31400€
Case example

# Asuntojen määrä: 100
Keskimääräinen
pinta-ala: 50 m²
Keskimääräinen asunnon
hinta: 5000 €/m²

säästö kuluissa
verrattuna perinteiseen
sisäpuhelinjärjestelmään

NOPEAMPI JÄLLEENMYYNTI
verrattuna rakennukseen, jossa ei
ole Residential Flow -ratkaisua

+1 200 500€

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

INNOVATIIVISET JA
KÄYTÄNNÖLLISET
PALVELUT, JOTKA LISÄÄVÄT
ARJEN HELPPOUTTA JA
MUKAVUUTTA
Verkkoyhteyksien ansiosta hissit voidaan
esimerkiksi yhdistää kiinteistönhallintajärjestelmään, jolloin valvonta ja
ongelmanratkaisu on helpompaa ja
kokonaisvaltaisempaa. Käyttäjät voivat myös
kutsua hissin älypuhelimellaan tai muilla
laitteilla, esimerkiksi sisäpuhelimella.
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 esteettömyyttä parantavaa ja
asuinrakennuksessa liikkumista helpottavaa
KONE Residential Flow -ratkaisua ja 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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ÄLYKKÄÄMPÄÄ RAKENTAMISTA
Uudet suunnittelutyökalumme auttavat sinua säästämään aikaa ja
löytämään oikeat ratkaisut korin yksityiskohtia myöten.

HISSIN VALINTATYÖKALU
Kolme nopeaa ja helppoa vaihetta
auttavat sinua löytämään juuri
sinulle sopivan hissin.

HISSISUUNNITTELUTYÖKALU
Helppokäyttöisestä työkalusta
löytyy kaikki tarvittava tieto CADja BIM-malleista hissikohtaisiin
mittoihin ja muihin ominaisuuksiin.

MENESTY
KONEEN KANSSA
Rakenna vihreämmin ja tarkista onko projektisi alan säännösten ja
standardien mukainen uusien suunnittelutyökalujemme, kestävien
materiaalien ja asiantuntijoidemme avustuksella.

VIHREÄMPÄÄ
RAKENTAMISTA

STANDARDIEN MUKAISTA
RAKENTAMISTA

KONEen ratkaisut ja asiantuntemus auttavat
sinua saamaan rakennuksellesi
ymäristösertifikaatteja, kuten BREEAM ja LEED.

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

KONE Car Designer
Herätä visiosi henkiin 3D-mallina
joko käyttämällä valmiita korin
sisustusteemoja tai luomalla
yksilöllinen sisustus yhdistelemällä
materiaaleja, valaistuksia ja
lisävarusteita.

KOKEILE SUUNNITTELUTYÖKALUJAMME
www.kone.fi/suunnittelu

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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