OPPGRADERINGSPAKKER
KONE MonoSpace®

OPPGR A DERINGSPAKKER | FORDELER

DET ER PÅ TIDE
Å TA EN NY TITT
PÅ HEISEN DIN

OPPGRADERINGSFORDELER FOR DIN
MONOSPACE

I likhet med alt annet elektrisk og mekanisk
utstyr, vil sannsynligvis din KONE MonoSpace®heis også ha behov for litt velfortjent pleie
og omsorg etter ﬂere års pålitelig drift. Som
utviklere av KONE MonoSpace-heisen er vi
her for å hjelpe deg med å ﬁnne den beste
løsningen for å holde heisen din i gang på en
sikker og pålitelig måte i mange år fremover.

OPTIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

Våre modulbaserte oppgraderingsløsninger
er alle raske å installere og kan hjelpe deg
uavhengig av behov og budsjett. Med våre
oppgraderingspakker kan du både forbedre
sikkerheten, ytelsen, energieffektiviteten og
brukervennligheten til din KONE MonoSpace
heis, så vel som utseendet.

uNIK DESIGN

løsninger som et regenerativt drivsystem
kan gjøre heisen vesentlig mer
energieffektiv.

FORBEDRET YTELSE OG
PÅLITELIGHET
En fornyelse av heisens elektriske system
kan gi vesentlig bedre ytelse og pålitelighet.

Gi heisen et helt nytt utseende ved å fornye
kupéinnredningen med vår Car decooppgraderingspakke. Med denne pakken får
du et bredt utvalg av materialer og tilbehør å
velge fra for å skape ditt unike design.

ØKT SIKKERHET
Vi prioriterer alltid sikkerhet, og sikkerheten
ligger i detaljene. Å oppgradere heisdørene
med nytt sikkerhetsutstyr og legge til et
toveis kommunikasjonssystem er bare to
eksempler på hvordan du kan øke
sikkerheten.

ØKT TILGJENGELIGHET
uansett ditt behov og budsjett så har vi et utvalg
av modulære oppgraderingsløsninger tilpasset
dine kriterier og som er raske å installere. Med
våre oppgraderingspakker kan du forbedre
sikkerheten, ytelsen, energieffektiviteten og
komforten til din kONE MonoSpace heis, så vel
som det generelle utseendet.
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det er viktig at alle kan bruke heisen
på en trygg måte. du kan bedre
heistilgjengeligheten ved å sørge for høy
stoppnøyaktighet og at dørene holder seg
åpne lenge nok.

KOM I GANG

OPPGRADERING AV ELEKTRISK
SYSTEM OG ANROPSuTSTYR
det elektriske systemet er heisens kjerne.
Oppgradering av det elektriske systemet sikrer:
¡¡Bedre stoppnøyaktighet og kjørekomfort
¡¡Bedre, raskere og enklere feilsøking
¡¡Miljøvennlig ytelse
i tillegg til et oppgradert elektrisk system,
får du også et stilfullt, nytt anropsutstyr
som både ser flott ut og gir en førsteklasses
brukeropplevelse.

TA
OPPGRADERINGEN
ET SKRITT VIDERE

CAR DECO-OPPGRADERING
Selv om heisen din ble bygd for å vare,
ser kanskje kupéinnredningen litt
utdatert ut etter alle disse årene. Med
Car deco-oppgraderingspakken tar du
skrittet over i moderne tid.

OPPGRADERING AV HEISDØRER
Med vår oppgraderingspakke for dører
kan du oppgradere kupédørene eller
etasjedørene – eller begge samtidig. i tillegg
til å skifte ut dørbetjeningen kan vi også skifte
ut dørpaneler eller hele døren i sin helhet.

OPPGRADERING AV MASKINERI
Å skifte ut heisens eksisterende maskineri
med den nyeste teknologien vil ikke
bare sørge for pålitelig drift i mange år
fremover, det vil også vesentlig redusere
støy fra bremser.

FREMTIDSSIKRE
HEISEN

TILKOBLINGSMuLIGHETER
Sammen med oppgradering av det
elektriske systemet, kan du også velge
tilkoblingspakken vår. den fremtidssikrer
heisen din og sørger for at den er
kompatibel med våre nyeste løsninger,
som kONE residental Flow® og 24/7
Connected Services®.
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KONE
MONOSPACE
OPPGRADERINGSPAKKER
OPPGRADERING AV
ELEKTRISK SYSTEM OG
ANROPSuTSTYR
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HAR Du LAGT MERKE TIL NOE AV FØLGENDE?
Heisens kjørekomfort og stoppnøyaktighet kan
ha blitt dårligere over tid, noe som gir humpete
heistur og økt risiko for å snuble eller falle.
Heisens anropsutstyr har ofte tekniske problemer
og problemer med hensyn til tilgjengelighet,
særlig for brukere med synshemming.

OPPGRADERING AV
HEISDØRER

HAR Du LAGT MERKE TIL NOE AV FØLGENDE?
Gamle heisdører kan være uregelmessige og
bråkete og mangle sikkerhetsfunksjoner som
er standard i moderne dørsystemer.

OPPGRADERING AV
MASKINERI

HAR Du LAGT MERKE TIL NOE AV FØLGENDE?
Støy fra heismaskinens bremser kan forstyrre
beboerne; eldre heiser kan også mangle
enheter for bremseovervåking.

FORDELER
¡¡Siste generasjon innen elektriske systemer
med høy pålitelighet og forbedret feilsøking
¡¡Suveren pålitelighet og ytelse, forbedret
kjørekomfort og høy stoppnøyaktighet ved
hjelp av moderne drivsystem

¡¡Miljøvennlig ytelse
¡¡Tiltalende, moderne anropsutstyr som
oppfyller kravene i standarden EN 81-70 for
tilgjengelighet og atkomst

¡¡Trygg drift sikres gjennom kontinuerlig
overvåking med hensyn til kortslutning og
overkobling av heisens sikkerhetsfunksjoner

FORDELER
¡¡Åpne- og lukkehastighet kan justeres i
henhold til bygningens behov
¡¡Modulbaserte alternativer som omfatter alt
fra utskifting av nøkkelkomponenter til
utskifting av hele dørsystemet

¡¡Bedre dørsikkerhet med et moderne
sikkerhetssystem med fotocellefelt, som
registrerer om det er noe mellom dørene når
de lukkes.
¡¡Et nytt utseende i etasjene og på
kupéinnredningen med nytt dørpanel

FORDELER
¡¡Vesentlig redusert støy fra bremser takket
være vår nyeste, stillegående
bremseteknologi med bedre bremsemoduler
og dempemateriale
¡¡Bedre sikkerhet takket være moderne
høyeffektsbremser som hindrer for høy
hastighet på oppadgående kupé og
ukontrollerte bevegelser
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NYTT uTSEENDE
MED CAR DECOOPPGRADERING
Fornyer du heisens utseende med nye
paneler og nytt gulv, vil det samtidig
endre heiskupéens vekt, så det lønner
seg å vite hva du gjør. Med KONEs Car
Deco-oppgraderingspakke kan du fornye
kupéinnredningen på en sikker måte med
minimal nedetid. En innbydende heis gir
bygningen økt verdi.
Vi vet at alle bygninger er forskjellige og at én løsning
ikke passer for alle. Velg fra vår design-kolleksjon eller
miks og match materialer, belysning og tilbehør for
å skape et unikt uttrykk. Våre spreke designtemaer
– Modern Simplicity, Classic Chic, Cool Vintage og
industrial Chic – er utformet av vårt eget prisvinnende
designteam og et perfekt supplement til boligbygg i
alle stiler og fra alle tidsepoker.

kONEs
kupéinnredninger
og anropsutstyr har
fått både red dot- og
Good design-prisen.

Modern Simplicity 14001
SidEpaNEl: l209 Snowberry White | BakpaNEl: l207 lime Green | Tak: Cl88
GulV: rC20 Smoke Gray | aNrOpSuTSTyr: kCSd20 ivory Black | HÅNdliST: Hr64

Industrial Chic 14004
SidEpaNEl: TS1 Flemish linen | BakpaNEl: TS1 Flemish linen | Tak: Cl94
GulV: rC22 Shell Gray | aNrOpSuTSTyr: kCS286 | HÅNdliST: Hr64
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Classic Chic 14002

Cool Vintage 14003

Sidepanel: L202 Hazel Oak | Bakpanel: L202 Hazel Oak | Tak: CL95
Gulv: SF30 Chalk White | Anropsutstyr: KCSD20 Snow White | Håndlist: HR61

Sidepanel: L202 Hazel Oak | Bakpanel: L207 Lime Green | Tak: CL94
Gulv: SF31 Grainy Sand | Anropsutstyr: KCSD20 Snow White | Håndlist: HR64

Cool Vintage 14005

Classic Chic 14006

Sidepanel: Asturias Satin | Bakpanel: L203 Almond Oak | Tak: CL95
Gulv: SF31 Grainy Sand | Anropsutstyr: KCSD20 Ivory Black | Håndlist: HR64

Sidepanel: L205 Ebony Oak | Bakpanel: L205 Ebony Oak | Tak: CL98
Gulv: SF30 Chalk White | Anropsutstyr: KCSD20 Ivory Black | Håndlist: HR63
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MIKS OG MATCH
Veggmateriale
Laminat

Rustfritt stål

L202
Hazel Oak

L203
Almond Oak

L204
Cherry Oak

L205
Ebony Oak

F
Asturias Satin

L206
Mandarin Orange

L207
Lime Green

L208
Lotus Blue

L209
Snowberry White

SS1
Shangri-La Gold

Gulvmateriale

TS1
Flemish Linen

TAK*

Gummi

CL88
Lyskilde: LED-spotter
Utførelser:
F Asturias Satin

RC20
Smoke Gray

RC22
Shell Gray

RC23
Coral Red

CL94
Lyskilde: Lysrør
Utførelser:
F Asturias Satin

RC6
Dallas Black

CL95
Lyskilde:
Indirekte belysning T5

RC21
Denver Gray

Utførelser:
F Asturias Satin

Stein

CL97
Lyskilde:
LED-spotter
SF30
Chalk White

Vinyl

SF31
Grainy Sand

SF32
Diorite Black

Lokalt gulvbelegg

Utførelser:
F Asturias Satin
CL98
Lyskilde:
LED-spotter
Utførelser:
F Asturias Satin

VF25
Flakey Gray
8

* Vær oppmerksom på at antall og plassering av LED-lys
er avhengig av heiskupéens dimensjoner.

MATERIALE DØR- OG FRONTVEGG
rustfritt stål

F
asturias Satin

K
Scottish Quad

TS1
Flemish linen

SS4
aqua Weave

ANROPSuTSTYR

HÅNDLISTER

HR61
utførelse: F asturias Satin

HR63
utførelse: F asturias Satin

HR64
utførelse: F asturias Satin
oppfyller EN81-70

HR64
utførelse: SS1 Shangri-la Gold
oppfyller EN81-70

FOTLISTER

SS1
Shangri-la Gold

SPEIL

Fotlister er satt
som standard i Car
deco.

delvis bredde, middels høyde
Faktisk speilstørrelse er avhengig
av heiskupéens dimensjoner.

KCSD20
Flere
fargealternativer

KCS286
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SØMLØS
OPPGRADERING
AV HEISEN
uansett hvilke alternativer du velger,
så vil våre eksperter sørge for at hele
oppgraderingsprosessen går smidig fra start
til slutt – og de ﬂeste oppgraderinger tar som
regel bare noen få dager. Vårt mål er å sikre
god kjørekomfort for passasjerene, og at
heisen vil fungere smidig, trygt og effektivt i
mange år fremover.

OPPGRADERINGSPROSESS

INSTALLASJONSTJENESTER

1

undersøke heisen og lage en
oppgraderingsplan i henhold
til tilstand og behov

2

Sette opp en tidsplan og
informere beboerne på
forhånd

3

klargjøre området og
installere de valgte
oppgraderingspakkene

4

Under installasjonen vil vi alltid:
¡¡prioritere brukernes sikkerhet
¡¡Sørge for at installasjonsområdet er
tilstrekkelig sikret og at det holdes
ryddig
¡¡Bruke verktøy som reduserer støy
Ved behov kan vi også:
¡¡Tilpasse arbeidstiden for å redusere
forstyrrelser (som å utføre arbeidet
om natten i kontorbygg, eller til
spesielle tider i et hotell)

utføre kvalitetsinspeksjon
før overlevering

¡¡Tilby ekspresslevering

GJENNOMSNITTLIGE INSTALLASJONSTIDER
OPPGRADERING AV ELEKTRISK
SYSTEM OG ANROPSuTSTYR
2 dager
OPPGRADERING AV HEISDØRER
En halv dag per dør

OPPGRADERING AV
MASKINERI
2 dager
CAR DECO-OPPGRADERING
1 dag

de angitte installasjonstidene er avhengig av tilstanden til anlegget
før oppgradering og hvilke oppgraderingspakker som er valgt.
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¡¡Tilpasse sikkerhetsskjermer med
valgfritt design
¡¡Sørge for at heisen er tilgjengelig for
bruk ved slutten av hver arbeidsdag

OFTE STILTE
SPØRSMÅL
1

HVORFOR BØR JEG OPPGRADERE
HEISEN?

2

Gjennomsnittlig levetid til en heis er ca. 20 år,
og i likhet med alt annet utstyr må deler skiftes
ut – og etter hvert vil en mer omfattende
oppgradering være nødvendig. Ved å være
i forkant kan du spare penger og samtidig få
flere valgmuligheter.
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ER OPPGRADERINGSPAKKENE I
HENHOLD TIL STANDARDENE?

Ja, men man starter alltid med
oppgraderingspakken for elektriske
komponenter og anropskomponenter,
siden den er grunnlaget for videre
oppgraderinger. Du kan deretter velge flere
oppgraderingspakker etter behov.
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Våre oppgraderingspakker for KONE
MonoSpace er utviklet for å oppfylle de
nyeste bransjestandardene.
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KAN JEG DESIGNE MIN EGEN
KUPÉINNREDNING?

HVORDAN VIL OPPGRADERINGEN
PÅVIRKE BEBOERNES HVERDAG?
Vi planlegger alltid moderniseringsprosessen
slik at folk kan fortsette å bevege seg rundt
i bygningen mens arbeidet pågår. Vi vil
informere sluttbrukerne i god tid på forhånd
ved eventuelle nedetider på heisen.

KAN JEG VELGE Å OPPGRADERE
HEISMASKINEN SENERE?
Ja. Selv om det er mindre forstyrrende å
oppgradere alt samtidig, kan arbeidet også
utføres etappevis, om du for eksempel har
behov for å fordele investeringen over en
lengre periode.
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Du kan velge innredning fra en av våre
ferdigdesignede temaer, eller mikse og matche
materialer og tilbehør for å skape et unikt design
for din bygning. Det er også mulig å beholde
det originale kupégulvet for å matche gulvet i
bygningen din.
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KAN JEG VELGE MER ENN ÉN
OPPGRADERINGSPAKKE?
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HVORDAN FOREGÅR PROSESSEN?
Første skritt er planlegging. Vi gjennomfører
en grundig vurdering for å fastslå heisens
tilstand og omfanget av moderniseringen.
Deretter lager vi en installasjonsplan som
godkjennes av deg, før vi setter i gang med
arbeidet.

HVORDAN VIL OPPGRADERINGEN ENDRE
HEISEN?
Dette avhenger av hvilke oppgraderingspakker
du velger. Uansett hvilke oppgraderinger du
bestemmer deg for å implementere, vil heisens
hastighet, lastekapasitet og heiskupéstørrelse
forbli den samme.
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KONE leverer nyskapende og miljøeffektive
løsninger for heiser, rulletrapper, automatiske
dører og systemene som integrerer dem med
dagens smarte bygninger.
Vi støtter kundene våre hele veien: fra
utforming, produksjon og installasjon til
vedlikehold og modernisering. KONE er
verdensledende når det gjelder å hjelpe
kundene våre med å sikre en jevn flyt av
personer og varer i deres bygninger.
Vårt engasjement for kundene gjenspeiler
seg i alle KONEs løsninger. Dette gjør oss til
en pålitelig samarbeidspartner gjennom hele
bygningens levetid. Vi utfordrer bransjens
vedtatte sannheter. Vi er raske, fleksible og
har et velfortjent omdømme som teknologisk
ledende, med innovasjoner som KONE
MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ og
KONE UltraRope®.
KONE har nærmere 55 000 engasjerte
eksperter som står til tjeneste globalt og lokalt.

KONE AS
Postboks 6009 Etterstad, 0601 Oslo
Ryenstubben 12, 0679 Oslo
+47 909 22 909

www.kone.no

Denne publikasjonen er ment som en generell orientering, og vi forbeholder oss retten til når som helst å endre produktets utforming og spesifikasjoner. Ingen formulering i publikasjonen må tolkes som en
garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med produkter, produktenes kvalitet eller anvendelighet for spesielle formål eller endring av kjøpsvilkårene. Mindre forskjeller mellom trykte og
faktiske farger kan forekomme. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® og People Flow® er registrerte varemerker for KONE Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation.
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