DEN UPPKOPPLADE
HÖGHASTIGHETSHISSEN
ÄR HÄR
KONE MiniSpace™ DX

EN NY ERA AV
HISSUPPLEVELSER
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Definiera användarupplevelsen av hissen
på nytt, förverkliga din vision och inspirera
användarna med nya korginredningar,
funktionella och tåliga material, direkt
eller indirekt belysning, nya infotainmentlösningar och ny modulbaserad signalisering.

I en alltmer digitaliserad värld är allt
uppkopplat, och hissar är inget undantag.
Med KONE MiniSpace™ DX kan du skapa en
helt ny hissupplevelse i mellanhöga och höga
byggnader.
DX står för Digital Experience (digital
upplevelse) – med KONE MiniSpace DX kan
du skapa en upplevelse som verkligen är
uppkopplad – på alla plan. Uppkopplingen ger
ett förbättrat personflöde och drar nytta av ett
antal nya innovativa tjänster som underlättar
och gör vardagen lite roligare.
KONE MiniSpace DX drivs av den kompakta
hissmotorn KONE EcoDisc® och är utrustad
med ett mycket kompakt maskinrum som helt
enkelt är en förlängning av hisschaktet – den är
alltså enkel och kostnadseffektiv att installera.

Stick ut med en förbättrad
användarupplevelse för
hyresgäster och besökare
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Öka värdet på varje kvadratmeter
genom inbyggd uppkoppling
Genom att koppla upp dina hissar gör
du dem smartare och mer åtråvärda –
och därmed får du mer värde för varje
kvadratmeter i din byggnad. Tack vare nya
tjänster i KONEs digitala plattform, KONE
Partner Ecosystem samt API:er (application
programming interface) blir allas vardag
ännu enklare och bekvämare.
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Planera för framgång med
KONE som partner
Fatta rätt beslut direkt och planera din hiss
in i minsta detalj med vår expertsupport.
Vi tillhandahåller hållbara material och
teknologier för att din byggnad ska kunna
miljöcertifieras och samtidigt uppfylla
aktuella säkerhetsnormer och standarder.

CENTRALA SPECIFIKATIONER

API-redo

Uppkopplad

Maximal lastkapacitet
2 000 kg

Maximal hastighet
4,0 m/s

Maximal lyfthöjd
210 m

Maximalt antal
våningar 63

Maximalt antal
personer 26

Maximal
gruppstorlek 8
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Enkelt att uppgradera
Uppkopplingen ger dig
möjlighet att uppgradera i
framtiden i takt med att dina
behov förändras – lägg till
nya uppkopplade tjänster och
funktioner när du behöver dem.

Bäst i klassen inom
miljöeffektivitet
Spara energi och minska din
byggnads miljöavtryck med hjälp
av våra miljöeffektiva lösningar
inom hissmaskineri, belysning
och standby-funktionalitet.

Yteffektiv för snabbare
installation
Maskinrummet är endast en
förlängning av hisschaktet, vilket
gör installationen enkel och
kostnadseffektiv.

FRAMTIDSSÄKRA
DIN BYGGNAD
MED INBYGGD
UPPKOPPLING
KONE MiniSpace DX-hissarna har inbyggd
uppkoppling för att göra dem smartare
och mer åtråvärda än någonsin. Ett
uppkopplat personflöde innebär att
din hisslösning aldrig står still och
att din byggnad förbättras för varje
uppdatering.
För att du ska kunna känna dig trygg
i vår digitala värld så har våra digitala
tjänster och anslutningar försetts med
nätsäkerhet och sekretess. Genom att
övervaka våra digitala miljöer dygnet
runt kan vi ta väl hand om dem både nu
och i framtiden.
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FUNKTIONELLA OCH TÅLIGA
MATERIAL
Skapa en hållbar och hygienisk interiör i
hisskorgen som är enklare än någonsin att
rengöra, underhålla och få att se snygg ut
under hissens hela livslängd. Vårt nya utbud
av material består exempelvis av laminat med
smarta ytor som motstår fläckar och små repor.

INSPIRERANDE BELYSNING
Skapa precis rätt stämning med effektfull
belysning. Vårt nya sortiment innefattar
diffus, direkt och indirekt belysning som kan
kombineras för häftiga effekter.

STICK UT MED EN HELT NY
ANVÄNDARUPPLEVELSE
FÖR HYRESGÄSTER OCH
BESÖKARE
Tillhandahåll en användarupplevelse som inspirerar,
informerar och tillfredsställer. Med KONE MiniSpace DX
kan du dra nytta av digitaliseringen för att skapa
en hissupplevelse långt utöver det vanliga. En helt
ny serie korginredningar, material-, belysnings- och
signaliseringsalternativ samt fullt anpassningsbara digitala
infotainmentlösningar tillför mervärde för din byggnad.

MODERN OCH
ANVÄNDARVÄNLIG
SIGNALISERING
Ge användarna kontrollen med modern och
tydlig modulbaserad signalisering för alla typer
av byggnader.

INSPIRERANDE
INFOTAINMENTLÖSNINGAR
Skapa en ännu bättre upplevelse med
underhållnings- och kommunikationslösningar
som ger din byggnad en helt ny
användarupplevelse.

DESIGN SOM
DRIVS AV
MÄNSKLIG
FÖRSTÅELSE
Det är människorna som gör byggnader levande,
därför baseras vår designfilosofi på mänsklig
förståelse som tar hänsyn till hela hissfärden för
att säkerställa att den levererar på alla plan – såväl
visuellt som emotionellt och allt däremellan.

Creative Life

Ge energi och inspiration

Natural Wellness

Skapa ett lugnt, avkopplande utrymme

Modern Heritage
Skapa en tidlös klassiker
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ÖKA VÄRDET PÅ VARJE
KVADRATMETER MED
INBYGGD UPPKOPPLING
Smarta lösningar som baseras på digital teknologi bidrar inte
bara till att byggnaden blir mer attraktiv, utan även till att
försäljnings- eller uthyrningsprocessen går snabbare.
Enligt en oberoende undersökning* bland 4 000 personer som
bor i flerfamiljshus tror:

78%

att byggnader
kommer att bli allt
smartare

70%

att smarta
byggnadsfunktioner
kommer att bidra till
att lägenheterna säljs
snabbare

78%

att smarta
lösningar som KONE
Residential Flow ökar
lägenheternas värde

* Oberoende undersökning som genomförts i samarbete med Kantar TNS Oy
under 2018 i städer med mer än 100 000 invånare i fyra europeiska länder.

Med KONE MiniSpace DX kan du dra nytta av en helt ny serie lösningar
och tjänster som gör användarnas liv enklare och bekvämare. Digitala
KONE-lösningar som exempelvis KONE Residential Flow förbättrar
tillgänglighet och personflöde och KONE 24/7 Connected Services ger
bästa möjliga hisstillgänglighet.
Med KONEs API:er kan du dessutom utveckla dina egna smarta
byggnadslösningar för att ytterligare anpassa hissupplevelsen till
byggnadens och användarnas behov.
Du kan även dra nytta av lösningar och tjänster som utvecklats av ett
växande antal partners som ingår i KONE Partner Ecosystem.

FÖRBÄTTRA BEKVÄMLIGHET OCH KOMFORT
KONE 24/7 Connected Services tillhandahåller data för hissens status
för enklare övervakning och felsökning. Det ökar säkerheten och
ger fullständig transparens och trygghet, för om något skulle hända
din hiss så får vi mer information snabbare och kan se till att hissen
kommer igång igen snabbare.
Med KONE Residential Flow kan du se till att din byggnad sticker ut
på en konkurrensutsatt marknad och samtidigt göra livet enklare
för de boende. Vardagliga utmaningar som borttappade nycklar,
missade leveranser eller utebliven information om bostadshuset
blir ett minne blott. Detta genom att byggnadens dörrar, hissar,
informationsskärmar och kommunikationssystem ansluts till en
lättanvänd smartphone-app.
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PLANERA FÖR
FRAMGÅNG MED
KONE SOM PARTNER
Bygg mer miljövänligt och säkerställ att ditt projekt
uppfyller branschnormer och standarder. Utöver
säkra och hållbara material tillhandahåller vi även
expertsupport.

BYGG MER MILJÖVÄNLIGT
KONEs lösningar och kunskap gör verkligen skillnad när du vill få
certifieringar för gröna byggnader, såsom BREEAM och LEED.

BYGG ENLIGT STANDARDER
KONE MiniSpace DX uppfyller samtliga relevanta branschnormer
och standarder. Diskutera med din lokala KONE-säljare hur vi kan
hjälpa dig med frågor som tillgänglighet, vandalresistens och
brandsäkerhet.

BYGG MED EN PARTNER
Du drar nytta av omfattande support under din byggnads hela
livslängd, från planering och installation till flexibla service- och
moderniseringslösningar.

KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor,
portar och automatiska dörrar och de system som integrerar dem med dagens
intelligenta byggnader.
Vi stöder våra kunder i varje steg på vägen – från design, tillverkning och installation
till service och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa våra
kunder att skapa ett smidigt person- och varuflöde i deras byggnader.
Vårt engagemang för kunderna syns i alla KONE-lösningar. Detta gör oss till en pålitlig
partner under byggnadens hela livscykel. Vi utmanar den konventionella visdomen
i branschen. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som teknologiskt
ledande, med innovationer som KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ och
KONE UltraRope®.
KONE har runt 57 000 engagerade anställda experter för att kunna hjälpa dig globalt
och lokalt.

KONE AB
Tel. 0771-50 00 00
kone.se

Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktens utformning
och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått,
rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpavtal. Mindre
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