DEN INTELLIGENTE
HØJHASTIGHEDSELEVATOR
KONE MiniSpace™ DX

EN HELT NY
ELEVATOROPLEVELSE
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Skab en ny oplevelse for elevatorbrugeren,
før dine idéer ud i livet, og inspirer brugerne
med nye interiørdesign, funktionelle og
holdbare materialer, direkte og indirekte
belysning, nye infotainment-funktioner og ny
modulær signalisering.

I en stadig mere digitaliseret verden hvor alle og alt
er forbundet – er elevatorerne ingen undtagelse.
Med KONE MiniSpace™ DX kan du skabe en helt ny
elevatoroplevelse i etageejendomme og højhuse.
DX står for den digitale oplevelse, og med KONE
MiniSpace DX kan du skabe en oplevelse, som
virkelig forbinder mennesker og bygninger –
på alle niveauer. Dette giver en komfortabel
bevægelse mellem bygninger og i byer med en
række digitale nye tjenester, som gør hverdagen
endnu nemmere og mere behagelig.
KONE MiniSpace DX drives af det kompakte KONE
EcoDisc®-elevatormaskineri og har et yderst
kompakt maskinrum, som helt enkelt er en
udvidelse af elevatorskakten – hvilket gør den
nem og omkostningseffektiv at installere.

SPECIFIKATIONER

API-klar

Tilsluttet

Maks. last
2.000 kg

Maks. hastighed
4,0 m/sek.

Maks. løftehøjde
210 m

Maks. etager
63

Maks. antal
personer 26

Maks.
gruppestørrelse 8

Skil dig ud fra mængden med en
helt ny brugeroplevelse for lejere
og besøgende
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Udnyt pladsen optimalt med
tilslutning
Ved at installere forbindelse i dine elevatorer
gør du dem mere intelligente og attraktive
– så du udnytter pladsen optimalt. Nye
tjenester, som er mulige takket være KONEs
digitale platform, KONE Partner Ecosystem
og programmeringsgrænseflader (API’er),
gør hverdagen endnu nemmere og mere
bekvem for alle.
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Planlæg vejen til succes med
KONE som partner
Træf de rigtige valg første gang, og
planlæg din elevator ned til mindste detalje
med ekspertrådgivning. Vi tilbyder også
bæredygtige materialer og teknologier,
som hjælper dig med at opnå certificeringer
for grønt byggeri og sikre overholdelse af
gældende sikkerhedskrav og -standarder.
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Nem opgradering
Tilslutning gør det muligt
at opgradere i fremtiden,
efterhånden som behovene
ændres ved at tilføje nye
tilsluttede tjenester og
funktioner, når du har brug
for dem.

Klassens bedste i
miljøeffektivitet
Spar på energien, og reducer
bygningens CO2-aftryk med
vores miljøeffektive elevator-,
belysnings- og standbyløsninger.

Mindre plads, 		
hurtigere elevator
Maskinrummet er helt enkelt en
udvidelse af elevatorskakten,
hvilket gør installationen nem og
omkostningseffektiv.

GØR BYGNINGEN
FREMTIDSSIKKER
MED EN NY
FORBINDELSE
Vi har tilføjet tilslutningsmuligheder
for at gøre KONE MiniSpace DXelevatorer mere intelligente og mere
attraktive end nogensinde før. Et
forbundet personflow betyder, at din
elevatorløsning aldrig går i stå, og
din bygning bliver bedre med hver
opdatering.
For at give dig ro i sindet i den
digitale verden er cybersikkerhed og
beskyttelse af privatlivet integreret
vores digitale tjenester og forbindelser.
Overvågning af vores digitale miljøer
døgnet rundt hjælper os med at
tage os af dem for dig både nu og i
fremtiden.
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FUNKTIONELLE OG
HOLDBARE MATERIALER
Indret stolen med et rent og hygiejnisk interiør,
som er nemmere end nogensinde at rengøre,
vedligeholde og holde i god stand, i vores
nye materialer, herunder smarte laminater
og overflader, der beskytter mod pletter og
mikroridser.

INSPIRERENDE BELYSNING
Skab den helt rigtige stemning med nye
belysningsløsninger. Vores nye udvalg
omfatter spredt, direkte og indirekte
belysning, der kan kombineres til en
fantastisk effekt.

SKIL DIG UD FRA
MÆNGDEN MED EN HELT NY
BRUGEROPLEVELSE FOR
LEJERE OG BESØGENDE
En brugeroplevelse, som inspirerer, informerer
og begejstrer. Med KONE MiniSpace DX Classelevatorer kan du udnytte digitaliseringen og skabe
en elevatoroplevelse langt ud over det sædvanlige.
Bygningens værdi øges af helt nyt udvalg af
stoldesign, materialemuligheder, belysning og
signalisering samt digitale infotainment-løsninger,
som kan tilpasses efter behov.

MODERNE OG
BRUGERVENLIG
SIGNALISERING
Giv passagererne styringen med tydelige og
moderne og modulær signalisering til enhver
type bygning.

INSPIRERENDE
INFOTAINMENT-LØSNINGER
Skab en endnu bedre oplevelse
for alle med underholdnings- og
kommunikationsløsninger, der fuldstændigt
transformerer bygningens brugeroplevelse.

VIDENSBASERET
DESIGN
Mennesker er livsnerven for bygninger, så
vores designfilosofi er baseret på en tilgang
drevet af viden om mennesker, der tager hele
elevatoroplevelsen i betragtning for at sikre, at
den forbindes på alle niveauer – fra det visuelle
til det emotionelle og alt derimellem.

KREATIV HVERDAG
Energi og inspiration

NATURLIG VELVÆRE

Skab et roligt og afstressende rum

MODERNE ARV

Skab en tidløs klassiker
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UDNYT PLADSEN
OPTIMALT MED NYE
FORBINDELSER
Intelligente løsninger baseret på tilsluttede digitale
teknologier øger ikke kun bygningens værdi, men de hjælper
også med til at sikre en hurtigere salgs- eller leasingproces.
En uafhængig undersøgelse* blandt 4.000 beboere i lejligheder i
fire europæiske lande konkluderer, at:

78%

mener, at bygningerne
vil blive stadig mere
intelligente

70%

mener, at intelligente
bygningsfunktioner vil
gøre det hurtigere at
sælge deres lejlighed

78%

mener, at intelligente
løsninger som KONE
Residential Flow øger
lejlighedens værdi

* Uafhængig undersøgelse udført i samarbejde med Kantar TNS Oy i 2018 i byer med
mere end 100.000 indbyggere.

Med KONE MiniSpace DX har du fordel af en ny samling af løsninger
og tjenester, der gør hverdagen nemmere og mere bekvem for
brugerne. Dette omfatter digitalt kompatible KONE-løsninger som
KONE Residential Flow for bedre adgang og People Flow samt KONE
24/7 Connected Services, der sikrer den bedst mulige tilgængelighed af
elevatoren.
KONE API’er giver dig også frihed til at udvikle dine egne intelligente
bygningsløsninger, så du kan tilpasse elevatoroplevelsen yderligere for
at imødekomme bygningens og dens brugers behov.
Du har også fordel af løsninger og tjenester, der er udviklet af det
voksende antal partnere i KONE Partner Ecosystem.

STØRRE TILGÆNGELIGHED OG BEDRE KOMFORT
KONE 24/7 Connected Services leverer statusdata fra elevatoren, som sikrer
nemmere overvågning og fejlfinding. Det øger sikkerheden og giver fuld
gennemsigtighed og tryghed, fordi vi allerede ved besked, hvis der skulle ske
noget.
KONE Residential Flow får din bygning til at skille sig ud på et
konkurrencepræget marked og gør hverdagen nemmere for beboerne. Det
er med til at løse beboernes udfordringer i hverdagen som f.eks. mistede
nøgler eller manglende vigtige meddelelser eller leverancer ved at forbinde
bygningsdøre, elevatorer, informationsskærme og samtaleanlæg via en
brugervenlig app til smartphones.
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PLANLÆG VEJEN TIL
SUCCES MED KONE
SOM PARTNER
Byg grønnere, og sørg for, at dit projekt opfylder
alle krav, når det gælder lovbestemmelser og
standarder, sikre og bæredygtige materialer samt
ekspertrådgivning.

BYG GRØNNERE
KONE’s løsninger og ekspertise gør en stor forskel, når du gerne
vil opnå certificeringer og akkrediteringer for grønt byggeri under
ordninger som BREEAM og LEED.

BYG EFTER REGULATIVERNE
KONE MiniSpace DX overholder alle relevante regler og
standarder inden for branchen. Tal med din lokale KONEforhandler om, hvordan vi kan hjælpe dig med spørgsmål
som tilgængelighed, hærværkssikring og overholdelse af
brandsikringsregler.

BYG MED EN PARTNER
Du har fordel af omfattende support gennem hele bygningens
levetid, fra ekspertråd om planlægning til fleksible
vedligeholdelses- og moderniseringsløsninger og -tjenester.

KONE tilbyder innovative og miljøvenlige løsninger inden for elevatorer, rulletrapper,
automatiske døre og de systemer, der integrerer dem med moderne intelligente
bygninger.
Vi støtter vores kunder i alle faser – lige fra design, fremstilling og installation til
vedligeholdelse og modernisering. KONE er verdensførende med hensyn til at hjælpe
vores kunder med at håndtere det store People Flow og gods i deres bygninger.
Vores gode kunderelationer afspejler sig i alle KONE’s løsninger. Det gør os til en
pålidelig partner gennem hele bygningens levetid. Vi udfordrer den traditionelle
viden inden for branchen. Vi er hurtige og fleksible, og vi har omdømme som
teknologisk førende med innovationer som KONE MonoSpace® DX og KONE
UltraRope®.
KONE beskæftiger tæt på 57.000 engagerede eksperter, så vi kan betjene dig lokalt og
over hele verden.

KONE A/S
Marielundvej 10
2730 Herlev
Tlf. 35 87 80 00
www.kone.dk
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