KONE RESOLVE ™ 40

Modernisering av heisens
styring
Økt ytelse
KONE ReSolve™ 40 omfatter modernisering av
heisens styring i lave og middels høye bygninger.
Med KONE ReSolve 40 skifter vi ut foreldede
reléstyringer og utrangerte elektriske komponenter,
øker ytelsen, sikkerheten og energieffektiviteten.
Fordelene ved KONE ReSolve 40 er rask installering,
kort leveringstid og minimal forstyrrelse under
moderniseringen for kunden og brukerne av heisen.

Hovedfordeler
• Komplett moderniseringspakke for alle
elektriske løsninger.
• Skifter ut relé- og mikroprosessorbaserte
styringssystemer
• Egnet for både wire og hydrauliske heiser
• Tilgjengelig med åpen sløyfe for hastigheter
under 1 m/s eller med lukket sløyfe ved høyere
hastigheter, eller når det er nødvendig med
bedre stoppnøyaktighet
• Plug-and-play-konﬁgurering gjør det enkelt
å utvide systemet
• Kan brukes sammen med KONE KSSsignalisering eller eksisterende signalisering
Miljøeffektivt
• Redusert energiforbruk ved bruk av
frekvensregulering (V3F)
• Redusert strømforbruk gjør det mulig å
redusere størrelsen på sikringer

Vårt erfarne moderniseringsteam sørger for at jobben blir
ferdig til rett tid og innenfor budsjettet.

Redusert forbruk og suveren stoppnøyaktighet
KONE ReSolve™ 40 styringen er utstyret med
drivsystem som har frekvensregulering (V3F).
Dette sikrer ikke bare jevn kjørekomfort og suveren
stoppnøyaktighet, men også betraktelige
energibesparelser. Ved vanlig bruk i en middels
høy boligbygning* kan energibesparelsene komme
opp i omtrent 30 %.
*Hastighet på 1,0 m/s, last på 630 kg, 200 000 starter/år. Beregningen omfatter
oppgradert signalisering, LED- belysning og kupébelysning med stand- by modus.

Trygt og praktisk
• Overholder EN81-80
(europeisk sikkerhetsstandard)
• Overholder EN81-70
(europeisk tilgjengelighetsstandard)
• Rask installering og kort leveringstid
reduserer nedetid
Pålitelig
• Øker ytelsen med moderne elektronikk,
enkle releer
• Vanlig levetid for heisefunksjon er 25 år,
avhengig av bruk

Til de ﬂeste typer heiser
KONE ReSolve™ 40 er utformet for lave til middels
høye bygninger, som f.eks. boligbygninger,
kontorbygninger, hoteller og sykehus. KONE
Resolve™ 40 kan installeres på de ﬂeste typer
wire- eller hydraulikkheiser, uavhengig av
opprinnelse, alder og spesiﬁkasjoner.
En standard KONE ReSolve™ 40 pakke inneholder:
• KONE ReSolve™ 40 kontrollsystem
• Drivsystem
• Kabling i maskinrom
• Kabling i sjakt
• Posisjonerings- og sikkerhetsbrytere
• Grensesnitt mellom ny styring og eksisterende
dørstyringer og signalisering
• KONEs fjernovervåkingssystem for
toveiskommunikasjon til KONEs kundesenter

KONE ReSolve™ 40
Hastighet

0,15 – 2,0 m/s

Maks. løftehøyde

90 m

Maks. antall etasjer

32

Maks. antall heiser i
gruppe

6

Maks. antall starter/t

180
2 hastigheter

Drivsystem
(vaierheiser)

Frekvensregulering
(V3F)
Åpen eller lukket sløyfe

Til fordel for passasjerene omfatter KONE ReSolve™ 40 pakken
toveiskommunikasjon med KONEs kundesenter.

Drivsystem
(hydraulisk)

3- eller 4-magnetventiler
Elektronisk ventilkontroll

Gå til www.kone.no for mer informasjon

Denne brosjyren er ment som en generell orientering, og vi forbeholder oss retten til når som helst å endre produktets utforming og spesiﬁkasjoner. Ingen formulering i brosjyren
må tolkes som en garanti eller betingelse, verken uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med produkter eller tjenester, produktenes anvendelighet for spesielle formål,
salgbarhet eller kvalitet eller endring av kjøpsvilkårene. Mindre forskjeller mellom trykte og faktiske farger kan forekomme. KONE, Dedicated to People Flow™, KONE ReSolve™
er varemerker eller registrerte varemerker for KONE Corporation. Copyright © 2009 KONE Corporation.
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