
DIGITÁLNA ÉRA VÝŤAHOV
KONE TranSys™ DX 
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Vytvorte v prostrediach s náročnou 
prevádzkou úplne unikátny užívateľský 
zážitok s novým dizajnom, funkčnými 
a odolnými materiálmi, pôsobivým osvetlením 
alebo modulárnou signalizáciou.

Doprajte uživateľom niečo nového
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Pripojené výťahy môžete jednoducho 
zapojiť do prevádzky vašej budovy. 
Nové služby na digitálnej platforme 
KONE vám pomôžu premiestniť náklady 
aj osoby z A do bodu B rýchlejšie, 
plynulejšie, ako ešte nikdy predtým.

Plynulejšia logistika  
so zabudovanou konektivitou

3
Najnovšia generácia online nástrojov vám 
pomôže pri navrhovaní budovy, plánovanie 
využitia výťahov a ich prevedenie. Naši 
odborníci vám poradia v otázkach týkajúcich 
sa príslušných predpisov, technológií, 
materiálov alebo príslušenstva.

Naplánujte si svoj úspech s KONE

V stále viac digitalizovanom svete je všetko 
prepojené a výťahy nie sú výnimkou. 
Osobno-nákladný výťah KONE Transys™ DX, 
určený pre náročné podmienky, definuje 
to, ako môže vstavaná konektivita zlepšiť 
užívateľský zážitok vo všetkých ohľadoch.

Výťah KONE Transys™ DX je poháňaný 
kompaktným motorom KONE EcoDisc®,  
ktorý mu dodáva mimoriadny výkon 
a súčasne tiež šetrí cenný priestor vo vašej 
budove, pretože nie je potreba strojovne.

SILA PRIPOJENIA

ŠPECIFIKÁCIA

API Pripojenie Max. nosnosť 
5 000 kg 

Max. rýchlosť 
1.6 m/s

Max. zdvih 
40 m

Max. počet 
podlažie 

12 
Max. počet osôb  

53
Max. veľkosť 

skupiny 
4
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PRIPRAVENÝ  
NA VŠETKO
Spoľahlivý výťah KONE Transys™ DX je 
určený do prevádzok, kde je potreba 
zaistenia vynikajúceho výkonu a plynulej 
prepravy nákladu i osôb. Okrem toho je 
vhodný ako autovýťah, napr. na prepravu 
áut z podzemných či strešných parkovísk.

NAOZAJSTNÝ SILÁK
Pripravte svoju budovu na budúcnosť s týmto 
spoľahlivým a odolným riešením, ktoré sa hodia 
do náročných prevádzok, ako sú sklady, obchodné 
centrá či priemyselné areály. KONE Transys™ DX 
kombinuje špičkový výkon s atraktívnym dizajnom.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA
Doprajte návštevníkom vynikajúci jazdný komfort 
a uistite sa, že sa cenný tovar pohybuje bezpečne 
a hladko v spoľahlivom a priestrannom výťahu 
s obrovskou škálou možností, ktoré si môžete v jeho 
interiéri zvoliť. KONE Transys™ DX kombinuje 
prvotriedny dizajn s vynikajúcou odolnosťou
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BUDOVA 
PRIPRAVENÁ  
NA BUDÚCNOSŤ

Nová rada výťahov KONE Transys™ DX 
so zabudovanou konektivitou prináša 
úplne revolučné riešenie. Pripojené 
zariadenie znamená plynulejší pohyb 
osôb a spokojnosť užívateľov. Vaša 
budova s   každou ďalšou aktualizáciou 
spĺňa požiadavky budúcnosti. 

Tým, že nám naše služby poskytujú 
prehľad o zariadení v reálnom čase, 
môžeme sa o ne lepšie starať. Teraz 
aj v budúcnosti. Všetky naše digitálne 
služby sú navrhnuté s maximálnym 
ohľadom na kybernetickú 
bezpečnosť a súkromie užívateľov.

Jednoduchá aktualizácia
Jednoduchá digitálna integrácia 
a možnosti aktualizácie vám 
v budúcnosti pomôžu byť 
pripravení pridať nové služby 
podľa vašich aktuálnych potrieb.

Plynulá prevádzka
Vďaka široko otvárateľným dverám, 
presnému zastaveniu výťahu 
a únosným prahom dverí môžete 
ľahko a rýchlo dostať osoby a tovar 
dovnútra aj von. Pomocou vstavanej 
konektivity môžu zamestnanci, 
ktorí sa pohybujú s ťažkým 
nákladom, optimalizovať svoju 
trasu privolaním výťahu na diaľku.

Súlad, na ktorý  
sa môžete spoľahnúť
Naše riešenie vždy navrhujeme 
podľa miestnych predpisov 
a noriem (napr. s ohľadom 
na bezbariérové   požiadavky, 
odolnosť proti vandalizmu alebo 
prevádzka počas požiaru).

Efektivita priestoru
Kompaktná konštrukcia výťahového 
stroja KONE EcoDisc® a riešenia 
viacpanelových dverí zaisťujú, 
že je v šachte viac priestoru 
pre väčšiu kabínu výťahu.
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SCHOPNOSŤ PREDVÍDAŤ
Výťahy môžu teraz komunikovať informácie 
o svojom stave a zabezpečiť, aby boli technici 
o krok napred. Schopnosť predvídať závadu 
má za následok menej porúch, rýchlejšie 
opravy a plynulejšiu prevádzku zariadenia. 

NEPRETRŽITÝ 
MONITORING
Výťahy sú v prevádzke 24 hodín denne / 7 dní 
v týždni, my teda tiež. Ak vznikne problém, 
sme schopní zistiť, čo ho spôsobilo, a ako 
je to naliehavé. S pomocou nepretržitej 
monitorovacej služby môžeme v prípade 
náhlych porúch rýchlo zasiahnuť. 

TRANSPARENTNOSŤ
S aplikáciami KONE Online a KONE Mobile 
môžete vidieť všetky dáta v reálnom čase na 
jednom mieste. Získate tak prehľad a informácie 
o prevádzkovom stave zariadenia a potrieb údržby 
vrátane všetkých nami vykonaných aktivít.

Spoločnosť KONE v spolupráci s IBM vytvorila ešte múdrejšie 
výťahy. Vďaka ich napojeniu na cloud môžeme zhromažďovať 
veľké množstvo dát - sledovať, analyzovať a zobrazovať 
v reálnom čase. To nám umožňuje predvídať potenciálne 
závady a zasiahnuť skôr, než dôjde k poruche zariadenia.  

Pre vás služba KONE 24/7 CONNECTED SERVICES znamená 
vyššiu bezpečnosť a plnú transparentnosť

INTELIGENTNÁ SLUŽBA  
KONE 24/7 CONNECTED SERVICES
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CONNECTED PEOPLE FLOW RIEŠENIE

KONE DIGITAL PLATFORM

Výťahy so zabudovanou API konektivitou

KONE riešenie

KONE 24/7 Connected Services

KONE Residential Flow

KONE Elevator Music

Rôzne aplikácie spojené s riadením budovy

Systémy pre prevádzku budovy

Systémy pre správu
a údržbu budovy

Roboti (napr. doručovací)

Chytré aplikácie
pre domácnosť

Parkovacie systémy

Riešenie pre správu návštev
v komerčných budovách

Riešenie inteligentných
prístupov

Navigačný systém
pre zrakovo
postihnutých užívateľov

Vaše vlastné
aplikácie

Aplikácie tretích strán

Equipment status API Service info APIElevator call API Service robot API
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PLÁNOVANIE ÚSPECHU S KONE
Pomôžeme vám uistiť sa, že váš projekt spĺňa 
všetky štandardy a normy, vhodné a udržateľné 
materiály a bezpečnostné požiadavky.

BUDUJTE ZELENO
KONE riešenia a znalosti našich expertov vám 
pomôžu vytvoriť budovu s ktorou môžete dosiahnuť 
certifikáciu BREEAM alebo LEED.

PROJEKTUJTE PODĽA PREDPISOV
Výťahy KONE Transys™ DX spĺňajú všetky predpísané normy 
a štandardy. Zástupcovia KONE vám poradia, ako riešiť 
protipožiarne predpisy, prístupnosť či odolnosť proti vandalizmu.

SPOĽAHNITE SA NA NAŠICH ODBORNÍKOV
Výhodou je komplexná podpora počas celého  
životného cyklu vašej budovy, od odborného poradenstva  
pri plánovaní až po flexibilnú údržbu a ďalšie modernizácie.

KONE ELEVATOR SELECTOR
Nájdite optimálne riešenie v jednoduchých troch krokoch.

KONE ELEVATOR PLANNER
Získajte všetky potrebné technické dáta v jednom nástroji. 
Stiahnite si návrhy CAD a BIM či detailné špecifikácie výťahu.

KONE CAR DESIGNER
Inšpirujte sa nami vytvorenými dizajnmi alebo si vytvorte  
svoj unikátny dizajn pomocou kombinácie materiálov,  
osvetlenia, príslušenstva a oživte svoju víziu v 3D.

VYSKÚŠAJTE SI  
NAŠE PLÁNOVACIE  
NÁSTROJE ZADARMO

www.kone.sk
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KONE TRANSYS™ DX
Pripravte svoju budovu na budúcnosť s pripojeným, 
výkonným a odolným výťahovým riešením  
na prepravu osôb a tovaru v náročnom prostredí.  
KONE Transys™ DX kombinuje silu s prvotriednym 
dizajnom a širokou ponukou materiálov. 

ŠPECIFIKÁCIA

API Pripojenie Max. nosnosť 
5 000 kg 

Max. rýchlosť  
1,6 m/s

Max. zdvih 
40 m

Max. počet 
podlažie 

12 

Max. počet osôb 
53

Max. veľkosť 
skupiny 

4
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MATERIÁLY A PRÍSLUŠENSTVO
MADLÁ NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY

BR1
Flemish Linen /TS1)
Štruktúrovaná nerezová oceľ

PR5 
Drevo: dub/buk

PR6
Brúsená nerezová oceľ 
(vnútro drevené jadro)

ZRKADLO

Zrkadlo je k dispozícii  
v čiastočnej výške, plnej šírke, 
číre sklo bez upevnenia

DVERE

K
Scottish Quad

TS1
Flemish Linen

A
Acid Proof

F
Asturias Satin

F1 
Asturias Satin

GUMA
PODLAHY

RC33
Granite Gray

RC35
Carbon Gray

RC30
Carbon Black

OCEĽ

SS
Nerezová oceľ

ST
Vzorovaná oceľ

AL
Hliník

STENA

* LF1 iba pre stropy kabín > 2500 kg
** CL94V/LF1V k k dispozícii len
v prevedení Asturias Satin 

CL95
Materiál rámu:  Asturias Satin (F)
Středový panel:  Cottongrass White (P63)
Osvetlenie:  T5 žiarivkové trubice

CL94 / CL94V**
Provedení: Asturias Satin (F)
 Cottongrass White (P63) 
Osvetlenie:  T5 žiarivkové trubice

STROPY

LF1 * / LF1V **
Provedení: Asturias Satin (F)
 Cottongrass White (P63) 
Osvetlenie:  T5 žiarivkové trubice

CL88 / CL88FF
Provedení: Asturias Satin (F)
 Cottongrass White (P63) 
Osvetlenie:  LED bodové osvetlenie

CL80
Provedení: Asturias Satin (F)
 Cottongrass White (P63) 
Osvetlenie:  LED bodové osvetlenie

FARBENÁ OCEĽ

P51
Misty Gray

P63  
Cottongrass White

FARBENÁ OCEĽ
ŠTRUKTUROVANÁ 
NEREZOVÁ OCEĽBRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ

P51
Misty Gray

ŠTRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ

K
Scottish Quad

TS1
Flemish Linen

PREGLEJKA

FFP
Film Faced Plywood

LOKÁLNY MATERIÁL

0
Povrch určený pre lokálnu pokládku

HR64
Kruhové madlo so zahnutými koncami
Vyhovuje norme STN EN81-71 Cat 1
Prevedenie: Brúsená nerezová oceľ (F)

HR94
Kruhové madlo so zahnutými koncami
Vyhovuje norme STN EN81-71 Cat 2
Prevedenie: Brúsená nerezová oceľ (F)

EE

E

POZINKOVANÝ PLECH

Z
Lokálna úprava  
alebo dekoratívne panely

POZINKOVANÝ PLECH PRIEHLADNÉ SKLO
Z
Lokálna úprava alebo 
dekoratívne panely

TW1
Glass

BRÚSENÁ NEREZOVÁ OCEĽ

F
Asturias Satin

F1 
Asturias Satin

A
Acid proof

EE

 Predĺžená doba dodaniaE

E

SEDÁTKA

Sklenené (6)

L224  
Black coal

Nerezové (7)

P61
Granite Gray

P63  
Cottongrass 
White

Rámeček:  
Asturias Satin (F)

E
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*  Len pre radu ovládacích 
a signalizačných prvkov KSL.
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KSS 140
Signalizácia radu KSS 140 je navrhnutá pre 
nízke a stredne vysoké budovy, kde musí byť 
výťah schopný zvládnuť ťažké výzvy. 

Vyznačuje sa vysokou odolnosťou, všetky prvky sú vyrobené 
z neľahko zničiteľného,   aby odolali aj následkom vandalizmu. 
Signalizácia KSS 140 spĺňa normu STN EN81-71.

KSC 143PH, Čiastočná výška
KSC 143FH, Plná výška

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL 
(COP)
Materiál čelného panelu:
Asturias Satin Brúsená 
nerezová oceľ (F)
Scottish Quad Štruktúrovaná 
nerezová oceľ (K)

Displej: 
Posúvajúce bodový 
matrix (jantárový)

OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY

KSI 143 KSH 140 KSL 140

KSS D
Signalizácia radu KSS D je určená pre budovy,
kde je kladený dôraz na prvotriedny dizajn.

KSC D63  
Plná výška,  
zapustené

40
Granite Gray

38
Iron Stone 
Red

39
Oak Brown

37
Trustworthy 
Blue

41
Carbon Black

42
Cottongrass 
White 

36
Spring Yellow

35
Cloudberry 
Orange

33 *
Brúsená 
nerezová oceľ

FAREBNÉ MOŽNOSTI  
OVLÁDACÍCH A SIGNALIZAČNÝCH  
PRVKOV V NÁSTUPIŠTI

KABÍNOVÝ  
OVLÁDACÍ PANEL (COP)
Materiál čelného panelu:
Nerezová ocel

Materiál rámu:
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (BM)

Displej: 
Rolující bodový matrix
(jantárový alebo biely)

OVLÁDACIE  
A SIGNALIZAČNÉ PRVKY

KSH D20

KSL D20

KSI D43
Horizontální nebo vertikální

KSL D40

SIGNALIZÁCIA

OVLÁDACIE  
A SIGNALIZAČNÉ PRVKY

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL 
(COP)
Materiál čelného panelu:
Asturias Satin Brúsená nerezová oceľ (F)

Displej: 
Segmentované LCD

KSS 280
Signalizácia KSS 280 poskytuje jednoduché a spoľahlivé 
navádzanie v nízkych a stredne vysokých budovách.

Panel je k dispozícii v plnej výške, čelná doska sa vyznačuje 
elegantným prevedením z nerezovej ocele a LCD displejom.

KSC 276
Plná výška, 
zapustené

KSI  
286

KSH 
280

KSL 
284

KSL 
280

Braillovo písmo
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KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP) - MODULÁRNÍ SYSTÉM

Rolující 
bodový 
matrix 
(KSC 733)

Displej

Nosnosť

Logo

Signalizácia
osobitného režimu 

(např. STN EN81-72)

Kľúčový ovládač

Tlačidla

Prístupová čítačka

KSS 700
Signalizácia radu KSS 700 je zapustená do steny kabíny. Vďaka modulárnej štruktúre 
môžete rôzne kombinovať jednotlivé prvky signalizácie a vytvoriť tak jedinečný vzhľad.

KSC 733 Plná výška
  Predĺžená doba dodaniaE

OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY

KSH 730 KSH 730

KSI 733 KSI 737

KSA 733 
Horizontálne  
alebo vertikálne

KSF 730

KSL 730

MATERIÁL OVLÁDACÍCH 
A SIGNALIZAČNÝCH PRVKOV 

ST4 (F)
Silver 
Brúsená 
nerezová oceľ

CB  
Carbon Black  
Brúsená nerezová oceľ 
(odolné vůči otiskům prstů)

E

MATERIÁL ČELNÉHO PANELU DISPLEJ

F
Asturias Satin  
Brúsená nerezová oceľ

CB  
Carbon Black  
Brúsená nerezová oceľ
(odolné vůči otiskům prstů)

E



Táto príručka ma iba informatívny charakter. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre a konštrukciu svojich výrobkov. Žiadne vyhlásenie, ktoré je tu uvedené, nepredstavuje záruku ani inú podmienku, či už výslovnú alebo predpokladanú, vo vzťahu k akémukoľvek výrobku, jeho spôsobilosti a vhodnosti na akýkoľvek účel, k akejkoľvek jeho vlastnosti a kvalite.  
Žiadne vyhlásenie, ktoré je tu uvedené, zároveň nepredstavuje žiadnu zmenu podmienok ľubovoľnej kúpnej zmluvy ani ich interpretácie. Mierne farebné odchýlky medzi vytlačenými a skutočnými farbami sú prípustné. KONE TranSys™ DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® a People Flow® sú registrované ochranné známky spoločnosti KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.

www.kone.cz
Infolinka: 800 566 300 
Email: informace@kone.com

www.kone.sk
Infolinka: 0800 173 174
Email: informacie@kone.com

Praha

České 
Budějovice

Hradec 
Králové

Olomouc

Brno
Žilina

Trnava

Košice

Banská Bystrica

Ostrava

Bratislava

KONE poskytuje inovatívne, ekologické 
a efektívne riešenia pre výťahy, eskalátory 
a automatické dvere. Podporujeme 
zákazníkov na každom kroku – od dizajnu 
a výroby cez inštaláciu a servis  
až po modernizáciu.  
Spoločnosť KONE patrí medzi celosvetovú 
špičku v poskytovaní podpory 
zákazníkom na zaistenie plynulého 
toku ľudí a nákladu v budovách.

Je naším záväzkom poskytovať zákazníkom 
optimálne riešenia na mieru konkrétnym 
prevádzkovým podmienkam. To z nás robí 
spoľahlivého partnera počas celej životnosti 
budovy. Sme lídrami v technologických 
inováciách a meníme zastarané postupy 
v našom odvetví. Výťahy KONE zaisťujú 
prepravu v mnohých známych svetových 
architektonických monumentoch, ako je 
Trump Tower v Chicagu, 30 St Mary Axe 
v Londýne, letisko Schiphol v Amsterdame 
či Beijing National Grand Theatre 
v Číne. Zaisťujeme aj dopravu v najvyššej 
budove v ČR, a to v AZ Tower v Brne.

Spoločnosť KONE zamestnáva vyše 52 000 
odborníkov vo viac ako 60 krajinách sveta.


