ÄLYKÄS HISSI
ON TÄÄLLÄ
– ASTU SISÄÄN!
KONE MonoSpace® Upgrade DX
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UUDISTA KÄSITYKSESI
HISSIN UUSIMISESTA
Vuosikausia luotettavasti palvellut KONE MonoSpace®
‑hissi kaipaa jossain vaiheessa modernisointia. KONE
MonoSpace Upgrade DX ‑modernisointipakettien ansiosta
pääset nauttimaan kaikista upouuden hissin ja uusimpien
teknologia- ja muotoiluinnovaatioidemme tarjoamista
hyödyistä.

Verkkoyhteydet ja KONEen
ohjelmointirajapinnat (API) tekevät
hissistäsi entistä älykkäämmän, ja
KONEen ja kumppaniemme tarjoamat
uudet liikkumista sujuvoittavat ratkaisut
ja lisäarvoa tuovat palvelut lisäävät
rakennuksesi vetovoimaa. Modernisoimalla
hissisi voit sekä optimoida liikkumisen ja
tehostaa toimintaa että varmistaa, että
kiinteistössäsi on valmiudet hyödyntää
tulevaisuuden älykästä kiinteistötekniikkaa.
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Nopeasti asennettavien, modulaaristen modernisointipakettiemme valikoimasta löydät varmasti tarpeisiisi
ja budjettiisi sopivan ratkaisun. Modernisoimalla
KONE MonoSpace ‑hissisi parannat sen turvallisuutta,
suorituskykyä, energiatehokkuutta ja viihtyisyyttä ja saat
hissiisi uuden, modernin ilmeen.
Ratkaisua on helppo päivittää ja kehittää rakennuksesi
mukana, mikä tuo lisäarvoa ja lisää kiinteistösi
vetovoimaa asukkaiden silmissä.
TEKNISET TIEDOT

API
-valmius

Verkkoyhteys

Maks.
kuormakapasiteetti
2500 kg

Maks. nopeus
2,5 m/s

Maks. nostokorkeus 90 m

Maks. kerrosten
määrä
36

Maks.
henkilömäärä
33

Maks. ryhmän
koko
6

Sujuvaa liikkumista
verkkoyhteyksillä

Uudenlainen
käyttäjäkokemus
Voit luoda hissiesi käyttäjille uudenlaisen
käyttäjäkokemuksen todellisten
aistielämysten, reaaliaikaisen tiedotuksen
ja muiden älyrakennussovellusten avulla ja
helpottaa asukkaiden arkea parantamalla
esteettömyyttä ja laitteiden käytettävyyttä.
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Tee onnistuneet suunnitelmat
yhteistyössä KONEen kanssa
Koska olemme kokenut kumppanisi
älyrakennusten suunnittelussa, voimme
auttaa sinua tehostamaan kiinteistösi
hoitoa. Saat loppukäyttäjien käyttäytymistä
koskevaa arvokasta tietoa, jonka avulla voit
jatkuvasti optimoida liikkumista ja parantaa
käyttäjäkokemusta.
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Lisää uusia verkkoon
kytkettyjä palveluja
Digitaalinen integrointi ja
päivitysmahdollisuudet
tukevat uusien palveluiden
lisäämistä tarpeittesi
mukaan.

Pienempi
hiilijalanjälki
Modernisoimalla hissisi
uusimmilla energiatehokkailla
nostokoneistoilla, valaisimilla
ja virransäästöratkaisuilla
säästät energiaa ja pienennät
rakennuksesi hiilijalanjälkeä.

Parempi suorituskyky
ja luotettavuus
Uusimalla hissisi mekaaniset
ja sähköiset komponentit voit
merkittävästi parantaa hissin
suorituskykyä ja luotettavuutta.

LISÄÄ JOKAISEN
NELIÖMETRIN ARVOA
VERKKOYHTEYKSILLÄ
KONE Monospace Upgrade DX:n avulla voit lisätä
hissiisi uusia verkkoon kytkettyjä palveluja ja
tehdä hissistä älykkäämmän ja nykyaikaisemman.
Liikkumisesta tulee sujuvampaa ja turvallisempaa,
toiminta tehostuu ja hissin käytettävyys ja
käyttöaste voidaan maksimoida.
Älyratkaisut tekevät hissistä tulevaisuudenkestävän.
Sitä on helppo päivittää ja kehittää rakennuksesi
mukana, mikä tuo lisäarvoa ja lisää kiinteistösi
vetovoimaa asukkaiden silmissä.
RAKENNUKSEN TIEDOT TURVASSA 24/7
Kaikki älyrakennusratkaisumme ja -palvelumme suunnitellaan
alusta lähtien kyberturvallisiksi. Lisäksi valvomme
tietoyhteyksillä varustettua hissiäsi ympäri vuorokauden
varmistaaksemme, että rakennuksesi data pysyy turvassa.
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HELPPO TAPA PARANTAA
RAKENNUKSESI HISSIEN
KÄYTTÄJÄKOKEMUSTA
KONE Monospace Upgrade DX parantaa käyttäjäkokemusta
tarjoamalla reaaliaikaista informaatiota ja tekemällä
hissimatkasta kaikkiin aisteihin vetoavan elämyksen.
Yhdessä muiden älyrakennussovellusten kanssa se
helpottaa asukkaiden arkea parantamalla esteettömyyttä
ja hissin käytettävyyttä.
Voit valita hissiisi uusia design-ratkaisuja ja
materiaalivaihtoehtoja, valaisimia, merkinantolaitteita
sekä täysin räätälöitäviä digitaalisia tietoviihderatkaisuja.
Tarjolla on myös hissin turvallisuutta parantavia terveys- ja
hyvinvointiratkaisuja, jotka huolehtivat ilman ja pintojen
puhtaudesta.

KESTÄVÄT, TOIMINNALLISET
MATERIAALIT

VAIKUTTAVAA
VALAISTUSTA

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

Luo hissiin juuri oikea tunnelma
modernisoimalla valaistus. Yhdistelemällä
hajavaloa sekä suoraa ja epäsuoraa valoa
voit luoda lähtemättömän vaikutuksen
käyttäjiin.

MODERNIT,
HELPPOKÄYTTÖISET
MERKINANTOLAITTEET
KONE MonoSpace® Upgrade DX:n avulla
voit valjastaa käyttöösi digitalisaation voiman
ja luoda elämyksellisen käyttäjäkokemuksen.
Luo turvallinen ympäristö valitsemalla hissikorisi
sisustus uudistetusta design-valikoimasta ja
hyödyntämällä uusia materiaaleja, valaisimia ja
merkinantolaitteita sekä tietoviihde- ja terveysja hyvinvointiratkaisuja.

INSPIROIVAT
TIETOVIIHDERATKAISUT
Saatavilla on useita vaihtoehtoja hissin
käyttäjien tiedottamiseen, viihdyttämiseen
ja inspiroimiseen – tyylikkäistä, selkeistä
ja helposti päivitettävistä näytöistä täysin
räätälöitävään mediasisältöön.
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IHMISLÄHTÖISTÄ
SUUNNITTELUA
Rakennusten on toimittava ihmisten
ehdoilla. Siksi noudatamme ihmislähtöistä
suunnittelufilosofiaa, jolla haluamme
varmistaa, että hissimatka kokonaisuutena
vetoaa matkustajiin kaikilla tasoilla –
visuaalisesta emotionaaliseen.

NATURAL WELLNESS
– LUONNON KOSKETUS

CREATIVE LIFE
– LUOVA ENERGIA

MODERN HERITAGE
– KLASSINEN TYYLIKKYYS

Luo rauhallinen ja rentouttava tunnelma

Luo eloisa ja inspiroiva tila

Luo ajattoman tyylikäs sisustus
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NELJÄ VAIVATONTA ASKELTA
PAREMPAAN HISSIIN
1

2

TEE ONNISTUNEET
SUUNNITELMAT
YHTEISTYÖSSÄ KONEEN
KANSSA
Optimoi liikkuminen ja paranna jatkuvasti
käyttäjäkokemusta rakennuksessasi kokeneen
kumppanin avustuksella. Voimme auttaa sinua
tekemään rakennuksestasi entistä älykkäämmän ja
tehokkaamman arvokkaalla tiedolla, joka perustuu
kokonaiskuvaan loppukäyttäjien käyttäytymisestä ja
liikkumisesta.
Tarjoamme yhdessä kumppaniekosysteemimme
kanssa uusia palveluja ja ratkaisuja. People Flow
-suunnittelupalvelumme avulla voimme varmistaa,
että jokainen voi liikkua sujuvasti ja turvallisesti
rakennuksessasi. Voimme myös auttaa sinua
tekemään parempia investointipäätöksiä, jotka
perustuvat täsmälliseen tietoon. Tarjoamme kestäviä
teknologioita, materiaaleja ja palveluita, jotka auttavat
täyttämään rakennusten ympäristösertifikaattien
vaatimukset.

UUSI HISSI SUJUVASTI
Aikataulu ja budjetti pitävät eikä yllätyksiä
odottamattomia kustannuksia tule. Lupaamme sen.
Huolehdimme kaikesta – projektin suunnittelusta
hissin uusimiseen. Hissin luovutuksen yhteydessä
tarjoamme teknistä ja turvallisuustietoa, koulutusta
sekä tukea mahdollisesti vaadittaviin ulkopuolisten
suorittamiin tarkastuksiin. Räätälöimällä hissillesi
KONE Care™ -huoltosopimuksen voimme varmistaa,
että hissisi toimii luotettavasti koko käyttöikänsä ajan.

3

4

Tiedonkeruu
¡

KONEen asiantuntijat tekevät yksityiskohtaisen
kohdekartoituksen määrittääkseen, millainen
hissin uusiminen palvelisi rakennustasi
parhaiten.

¡

Tässä yhteydessä keskustelemme myös
keskeisten sidosryhmien kanssa ja selvitämme,
mitä he haluavat hankkeelta.

Suositus ja kustannusarvio
¡

Saat selkeän suosituksen siitä, mitä tarpeittesi
ja asiantuntemuksemme perusteella pitäisi
uusia.

¡

Esitämme yksityiskohtaisen aikataulun
ja kulujen erittelyn, jotta osaat budjetoida
hankkeen ja tiedät, kauanko se kestää.

Toteutus
¡

KONEen projektipäällikkö vastaa
laatutarkastuksista ja valvonnasta koko
projektin ajan.

¡

Tuomme rappukäytävään KONE InfoMod
‑ilmoitustaulun, joka pitää kaikki ajan tasalla
hankkeen aikataulusta ja etenemisestä.

Jatkuva kunnossapito ja valvonta
¡

Voimme räätälöidä laitteillesi KONE Care™
-kunnossapitosopimuksen, joka takaa niiden
turvallisen ja sujuvan toiminnan.

¡

KONE 24/7 Älykäs -kunnossapitopalvelun avulla
voimme valvoa laitteitasi ympäri vuorokauden
ja ratkaista mahdolliset ongelmat ennakoivasti
ennen kuin käyttökatkoja ilmaantuu.
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SISUSTUSMATERIAALIEN JA
LISÄVARUSTEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Voit päivittää hissisi sisustuksen esimerkiksi uusilla
merkinantolaitteilla, uusilla seinä- ja ovimateriaaleilla,
erikoispinnoilla ja medianäytöillä. Tarjolla on myös
turvallisuutta parantavia terveys- ja hyvinvointiratkaisuja,
jotka huolehtivat mm. hissin sisäilman ja pintojen
puhtaudesta.

SÄHKÖISTYKSEN PÄIVITTÄMINEN
JA TIETOYHTEYKSIEN LISÄÄMINEN
Hissin ohjausjärjestelmän ja sähköistyksen päivittäminen
parantaa hissin luotettavuutta, energiatehokkuutta,
turvallisuutta ja esteettömyyttä. Tietoyhteyksien
lisääminen taas valmistaa hissin tulevaisuuden tarpeisiin
ja mahdollistaa jo nyt olemassa olevien arkea helpottavien
älyratkaisujen lisäämisen.

AUTOMAATTIOVIEN PÄIVITTÄMINEN
Hissin automaattiovet joutuvat monille rasituksille käytön
aikana. Ovien sähköistyksen ja mekaniikan päivittämisellä
varmistetaan ovien turvallisuus ja sulavaliikkeisyys.

NOSTOKONEISTON UUSIMINEN
Hissin käyttöasteesta riippuen saattaa koneisto vuosien
varrella joutua koville. Jotta hissin käyttö olisi jatkossakin
luotettavaa ja mukavaa, on koneisto tarvittaessa tärkeä
uusia.

KONE
MONOSPACE
UPGRADE DX
‑PAKETIT
Nopeasti asennettavien,
modulaaristen DX-modernisointipakettiemme valikoimasta löydät
varmasti tarpeisiisi ja budjettiisi
sopivan ratkaisun. Modernisoimalla
KONE MonoSpace ‑hissisi parannat
sen turvallisuutta, suorituskykyä,
energiatehokkuutta ja viihtyisyyttä,
ja samalla saat hissiisi uuden,
modernin ilmeen.
Koska olemme kokenut
kumppanisi älyrakennusten
suunnittelussa, voimme auttaa
sinua tehostamaan kiinteistösi
hoitoa. Saat loppukäyttäjien
käyttäytymistä koskevaa arvokasta
tietoa, jonka avulla voit jatkuvasti
optimoida liikkumista ja parantaa
käyttäjäkokemusta.

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 yli 60 000 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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