LISÄÄ MUKAVUUTTA
RAIKKAALLA
TYYLILLÄ
KONE NanoSpace™ DX

TILATEHOKAS RATKAISU
ASUINTALOHISSIN
UUSIMISEEN
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Sisäänrakennetut 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.
Hankkimalla verkkoyhteyksillä varustetun
hissin voit sekä optimoida liikkumisen ja
tehostaa toimintaa että varmistaa, että
kiinteistössäsi on valmiudet hyödyntää tulevaa
älykästä kiinteistötekniikkaa.

Digitalisoituneessa maailmassa kaikki on verkossa – hissit
mukaan lukien. KONE NanoSpace™ DX mahdollistaa täysin
uudenlaisen käyttäjäkokemuksen ja helpottaa rakennuksessa
kulkemista sisäänrakennettujen verkkoyhteyksien avulla.
DX tulee englannin kielen sanoista ”digital experience”, ja sillä
viitataan KONE NanoSpace™ DX -hissien verkkoyhteyksien
mahdollistamiin palveluihin ja elämyksiin. Ratkaisu on helppo
päivittää ja mahdollistaa rakennuksen kehityksen. Voit lisätä
kiinteistösi arvoa, käyttöikää ja vetovoimaa.
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Luo 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.

Kompaktin rakenteen ja uusimman teknologian ansiosta
hissikoriin voidaan saada jopa 50 prosenttia enemmän tilaa
tekemättä muutoksia hissikuiluun.
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Kysy lisätietoja KONEen asiantuntijoilta.

Sujuvampaa liikkumista
verkkoyhteyksillä

Menesty 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.

TEKNISET TIEDOT

API
-valmius

Verkkoyhteys

Maksimikuorma
630 kg

Maksiminopeus
1,0 m/s

Maks. nostokorkeus 40 m

Maks. kerrosmäärä 16

Maks. henkilömäärä 8

Maks. ryhmän
koko 2/2
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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
VERKOLLA
KONE NanoSpace™ DX tekee markkinoiden
johtavasta energiatehokkaasta hissistä
entistäkin älykkäämmän. Se optimoi ihmisten
ja tavaroiden liikkumisen ja tehostaa
toimintaa.
Älyratkaisut tekevät hissistä
tulevaisuudenkestävän. Sitä on helppo
päivittää ja kehittää rakennuksesi mukana,
mikä tuo lisäarvoa ja lisää kiinteistösi
vetovoimaa asukkaiden silmissä.
Digitaalisten palveluidemme suunnittelussa
on otettu huomioon kyberturvallisuus
ja tietosuojalaki. Takaamme turvallisen
digitaalisen ympäristön ympärivuorokautisen
valvonnan avulla.
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HELPPO TAPA PARANTAA
RAKENNUKSESI HISSIEN
KÄYTTÄJÄKOKEMUSTA
Digitalisoiduilla KONE NanoSpace™ DX -sarjan hisseillä
voit luoda jännittävän käyttäjäkokemuksen, joka
on todellinen aistielämys. Luo turvallinen ympäristö
valitsemalla hissikorisi sisustus uudistetusta designvalikoimasta ja hyödyntämällä uusia materiaaleja,
valaisimia ja merkinantolaitteita sekä tietoviihde- ja
terveys- ja hyvinvointiratkaisuja.

KESTÄVÄT, TOIMINNALLISET
MATERIAALIT

VAIKUTTAVAA
VALAISTUSTA

Hyödynnä uusia innovatiivisia materiaaleja
sekä sormenjälkiä hylkiviä ja antimikrobisia
erikoispintoja ja suunnittele hissikori, 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
Luo uudenlainen yhteys käyttäjien ja hissin välille
korvaamalla hissisi merkinantolaitteet modernilla
ja intuitiivisella modulaarisella ratkaisulla.

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

MENESTY KONEEN KANSSA

UUSI HISSI SUJUVASTI

Sujuvoita liikkumista ja paranna käyttäjäkokemusta
rakennuksessasi kokeneen kumppanin avustuksella.
Voimme auttaa sinua tekemään rakennuksestasi
entistä älykkäämmän ja tehokkaamman arvokkaalla
tiedolla, joka perustuu kokonaiskuvaan loppukäyttäjien
käyttäytymisestä ja liikkumisesta.

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

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.
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Tiedonkeruu
¡

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

¡

Tässä yhteydessä keskustelemme myös
rakennuksen omistajan ja asukkaiden 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™
-kunnossapitokokonaisuuden, joka takaa niiden
turvallisen ja sujuvan toiminnan.

¡

KONE 24/7 Connected Services -palvelun avulla
voimme valvoa laitteitasi ympäri vuorokauden
ja ratkaista mahdolliset ongelmat ennakoivasti
ennen kuin käyttökatkoja ilmaantuu.
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JOPA 50 % ENEMMÄN TILAA
KONE NanoSpace™ DX on markkinoiden tilatehokkain
ratkaisu hissin uusintaan. Kun vanha hissi korvataan KONE
NanoSpace™ DX -hissillä, hissikoriin voidaan saada jopa
50 prosenttia enemmän tilaa. Esimerkiksi neljän hengen
hissistä saadaan viiden tai kuuden henkilön hissi.

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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