KONE RESOLVE ™ 40

Modernisering av hissar
Förbättrad prestanda
KONE ReSolve™ 40-lösningen ersätter föråldrade
reläer och andra elektriska komponenter, förbättrar
prestandan, säkerheten och framför allt energieffektiviteten. Fördelar med KONE ReSolve™ 40 är
snabb installation och leverans liksom minskade
störningar för ägare och användare av hissen under
moderniseringen.

Viktiga fördelar
• Komplett moderniseringspaket för hissens
elektrifiering.
• Ersätter relä- och mikroprocessorbaserade
styrsystem.
• Finns utan återkopplad reglering för
hastigheter under 1 m/s eller med
återkopplad vid högre hastighet alternativt
om större stoppnoggrannhet krävs.
• Plug-and-play gör systemet lätt att bygga ut.
• Kan användas med antingen KONE KSS
signalisering eller den befintliga signaliseringen.
Eko-effektiv
• Minskad energiförbrukning vid användning
av drivsystem med frekvensstyrning, V3F.
• Minskad energiförbrukning gör det möjligt
att reducera huvudsäkringarnas storlek.

Minskad energiförbrukning och exakt
stoppnoggrannhet
KONE ReSolve™ 40 är utrustat med ett
V3F-system (variabel spänning och frekvens).
Det säkerställer inte bara en behaglig resa
utan medför även en betydande energibesparing. I ett typiskt bostadshus*, kan
energibesparingen uppgå till cirka 30 %.

*Hastighet 1,0 m/s, last 630 kg, 200 000 starter/år. Antagandet innefattar
uppdaterat signalsystem, LED-belysning och belysning i hisskorg med sparläge.

Säker och bekväm
• Uppfyller den europeiska
tillgänglighetsstandarden EN 81-70 samt
säkerhetsstandarden EN 81-80.
• Snabba installations- och leveranstider
minskar tiden hissen är otillgänglig.
Pålitlig
• Förbättrar prestandan med modern
elektronik.
• Typisk livslängd för hisskonstruktionen
är 25 år, beroende av hur mycket hissen
används.

För ett brett urval av hissar
KONE ReSolve™ 40 är utformad för hissar i
exempelvis bostadshus, kontor och sjukhus.
KONE Resolve™ 40 kan installeras i praktiskt
taget alla linhissar, oavsett ursprung, ålder
eller specifikation.
Standardpaketet KONE ReSolve™ 40 innehåller:
• KONE ReSolve™ 40 styrsystem
• Drivsystem
• Kabeldragning i maskinrum och hisschakt
• Läges- och säkerhetsbrytare
• Gränssnittsenheter för befintliga
dörrapplikationer och signalenheter
• KONE Remote Monitoring System för
tvåvägskommunikation med KONE Kundcenter

Våra erfarna moderniseringsteam ser till att jobbet är
färdigt i tid och enligt budget.

KONE ReSolve™ 40
Hastighet

0,15 - 1,78 m/s

Max. lyfthöjd

90 m

Max. antall
våningar

32

Max. hissar i grupp

6

Max. starter/
timme

180

Drivsystem
(linhissar)

2 hastigheter
Frekvensstyrning (V3F)
Med eller utan återkopplad
reglering

För passagerarnas trygghet innefattar KONE ReSolve™ 40
tvåvägskommunikation med KONE Kundcenter.

Besök www.kone.com för mer information
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