ENERGIATEHOKK A AT JA T Y YLIKK Ä ÄT OVET SISÄ ÄNK ÄYNTEIHIN

KONE Pyöröovet

Energiatehokkaat, tyylikkäät
ovet
Pyöröovi on käytännöllinen oviratkaisu, joka kohottaa kiinteistön ulkonäköä
parantaen samalla kiinteistön energiatehokkuutta. KONEen joustavasta
pyöröovivalikoimasta on helppo löytää sopiva ratkaisu erilaisten kiinteistöjen
vaatimuksiin.
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Energiatehokkuus
Pyöröovi on energiatehokkain oviratkaisu, joka
mahdollistaa merkittävät vuosittaiset säästöt
ilmastointikuluissa tavanomaiseen sisäänkäyntiin
verrattuna. Tämän ansiosta pyöröovi maksaa usein
itsensä takaisin jo ensimmäisten käyttövuosien aikana.
Lisäksi pyöröovi ehkäisee tehokkaasti vetoisuutta,
melua ja lian kulkeutumista kiinteistöön.

KONE kumppanina

Turvallisuus
KONEen pyöröovet noudattavat automaattiovien
EN 16005 -standardia, minkä lisäksi jokaisen
pyöröoven turvalaitteet suunnitellaan kohteen
tarpeiden mukaisesti. Näin varmistetaan käyttäjien
turvallinen ja sujuva liikkuminen kiinteistössä. Lisäksi
koko rakennuksen turvallisuutta voidaan tehostaa
liittämällä pyöröovi osaksi kiinteistön turvajärjestelmiä
ja kulunhallintaa.

Design

Kattava valikoima
KONEen kattavasta palvelu- ja
tuotevalikoimasta löydät ratkaisut
koko rakennukseen.
Suunnitteluosaaminen
KONEen People Flow -ammattilaiset
varmistavat, että ovien suunnittelussa
huomioidaan koko oviympäristö ja
ihmisten liikkuminen rakennuksessa.
Kunnossapito
KONEen ennakoiva ja
ammattitaitoinen kunnossapito
takaa laitteiden turvallisen,
tehokkaan ja joustavan toiminnan
koko elinkaaren ajan.

Pyöröoven ulkonäkö voidaan räätälöidä vastaamaan
vaativimmankin kiinteistön tarpeita. Pyöröovien
yhdenmukainen muotoilu muiden KONE-ratkaisujen
kanssa viimeistelee kiinteistön yhtenäisen ilmeen.
Näyttävän ulkoasun lisäksi pyöröovien materiaalit ovat
kestäviä ja helppohoitoisia.

KONE Pyöröoven valinta
Valitaan ovityyppi
kiinteistön ja oven
käyttötarkoituksen
mukaan.
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Valitaan oven mitoitus
ja ovilehtien määrä
liikennevirtojen ja
tarvittavan kapasiteetin
mukaan.

Valitaan materiaalit ja
varustelu kiinteistön
ilmeeseen ja
vaatimuksiin sopiviksi.

KONE Revolving Door 30
Kestävä ratkaisu, joka sopii sekä vilkkaasti liikennöityihin että
rauhallisemman liikenteen kohteisiin. Sujuva ja turvallinen
liikkuminen sisäänkäynnissä varmistetaan nykyaikaisilla
turvalaitteilla.

OMINAISUUDET
■
■
■

■

Ulkohalkaisija: 2100-3700 mm
Soveltuu suurimpaan osaan sisäänkäyntejä
Saatavana paniikkisaranoidut ovilehdet
hätäpoistumiskäyttöön
Saatavana yölukitus 2. luokan murtosuojauksella

KONE Revolving Door 50
Sopiva ratkaisu vilkkaisiin ympäristöihin, kuten ostoskeskuksiin
ja sairaaloihin, joissa ovelta vaaditaan suurta läpimenokapasiteettia. Vankka rakenne ja oven leveä halkaisija
varmistavat sujuvan liikkumisen myös ostoskärryjen kanssa.

OMINAISUUDET
■
■
■
■

Ulkohalkaisija: 3920-4920 mm
Soveltuu suuren kapasiteetin sisäänkäynteihin
Saatavana kokoontaitettavat ovilehdet
Saatavana ulkopuolisilla liukuovilla jatkuvaan tai
yölukituskäyttöön

KONE Revolving Door 100
Tyylikäs ratkaisu rakennuksiin, joissa ulkoasu ja
suorituskyky ovat keskeisiä vaatimuksia. Korkealaatuiset
lasi- ja teräsrakenteet voidaan sovittaa saumattomasti
esimerkiksi toimiston tai hotellin julkisivuun.

OMINAISUUDET
■
■
■

■

Ulkohalkaisija: 2100-3700 mm
Täysin läpinäkyvät lasirakenteet
Koneisto voidaan piilottaa joko lattiaan tai
välikattoon
Saatavana kokoontaitettavat ovilehdet

Tekniset tiedot
Ovityyppi

Rakennustyyppi

Kapasiteetti (hlö/
min/suuntaan)

Ulkohalkaisija
(mm)

Kokonaiskorkeus
maks.* (mm)

Sisäkorkeus
maks.* (mm)

Ovilehtiä
(kpl)

Muita
ominaisuuksia

KONE Revolving
Door 30

Toimisto, hotelli,
kauppakeskus

11 - 32

2100 - 3700

2300

2100

3 tai 4

KONE Revolving
Door 50

Kauppakeskus,
lentokenttä,
sairaala

27 - 50

3920 - 4920

2400

2200

3 tai 4

KONE Revolving
Door 100

Toimisto, hotelli,
kauppakeskus

11 - 32

2100 - 3700

2230

2100

3 tai 4

Kaikki KONE
Pyöröovet
voidaan toimittaa
tarvittaessa
räätälöidysti
asiakkaan
tarpeiden
mukaisesti.

* Pyöröovet voidaan toimittaa myös räätälöidyllä mitoituksella
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KONE on yksi maailman johtavista
hissi- ja liukuporrasyhtiöistä, joka
tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia hissi-,
liukuporras- ja automaattioviratkaisuja
sekä mahdollisuuden integroida KONEen
People Flow -ratkaisut osaksi nykyaikaisia
rakennuksia.

Haluamme tarjota parhaan mahdollisen
käyttäjäkokemuksen kehittämällä ja
toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat
ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti,
turvallisesti ja viivytyksettä. Tuemme
asiakkaitamme rakennuksen koko
elinkaaren ajan laitteiden suunnittelusta
ja rakennustyönaikaisista ratkaisuista
kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan
ratkaisujamme tehokkaalla tutkimus- ja
kehitystoiminnalla. Lisäksi otamme
ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat
huomioon kaikessa toiminnassamme.
Olemme alamme teknologiajohtaja ja
tunnettu merkittävistä innovaatioista, joista
esimerkkeinä ovat KONE MonoSpace®,
KONE EcoMod™ ja KONE UltraRope™.

Noin 40 000 osaavaa ammattilaistamme
palvelevat sinua ympäri maailman.

KONE Hissit Oy
www.kone.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi
tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. KONE, Dedicated to People Flow® ovat KONE Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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