
UPGRADE UW GEBOUW MET EEN 
MODERNE, GECONNECTEERDE LIFT

KONE ReGenerate™ DX
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UW LIFT  
VAN TOP TOT TEEN 
VERNIEUWD

Zelfs met goed onderhoud heeft elke lift uiteindelijk 
een grondige modernisering nodig. Na tien jaar 
zullen onderdelen moeten worden vervangen en 
zal u waarschijnlijk merken dat de reparatiekosten 
oplopen.  

Het vinden van reserveonderdelen kan ook lastiger worden. Na 
25 of meer dienstjaren zal u wellicht tegen problemen ten 
aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van de lift 
aanlopen. 

Afgezien van het feit dat oudere liften meer energie verbruiken 
dan moderne, bevatten oudere modellen ook gedateerde 
technologie. Met name de aandrijving zal waarschijnlijk weinig 
energie-efficiënt zijn en regelmatig storingen veroorzaken. Dit 
kan allemaal invloed hebben op uw gebouw. Na 25 jaar en 
10.000* afgelegde kilometers, mag uw lift wel nieuw leven 
worden ingeblazen. 

Bespaar kosten en voorkom gedoe terwijl u 
de betrouwbaarheid en veiligheid verbetert
KONE ReGenerate™ DX is een uitgebreide 
moderniseringsoplossing voor de besturing en de aandrijving 
van uw lift. Deze oplossing kan u flink wat geld en gedoe 
besparen over de gehele levensduur van de lift. De 
modernisering is gebaseerd op de KONE EcoDisc™ 
aandrijving welke de operationele kosten aanzienlijk kan 
verlagen en de betrouwbaarheid van de lift kan vergroten. 

KONE ReGenerate™ DX verbetert ook de veiligheid en 
toegankelijkheid van uw lift. Na de modernisering zal de 
lift nauwkeurig op elke etage stoppen waardoor mensen 
minder kans hebben om over een stopverschil te struikelen. 
Nieuwe veiligheidsvoorzieningen monitoren 
ongecontroleerde bewegingen van de liftkooi en voorkomen 
dat de deze te snel vertrekt. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN HET 
UPGRADEN VAN UW LIFT
	¡  Verbetert de energie-efficiëntie, 

betrouwbaarheid en veiligheid

	¡  Verbetert de toegankelijkheid dankzij 
nauwkeurige nivellering

	¡  Minimaliseert de stilstand van de lift dankzij 
snelle installatie

	¡  Voldoet aan alle relevante EU veiligheids- en 
toegankelijkheidsnormen

* Tractielift, gebaseerd op gebruik van 25 jaar in een woongebouw, 54.750 starts per jaar, 8 afgelegde meters per start.



Bent u op zoek naar een veiligere lift met 
betere prestaties?
Wij bieden oplossingen voor kantoren, hotels en 
winkelpanden waarbij de besturing en de aandrijving 
volledig vervangen worden. De nieuwe machine is 
uitgerust met een stille rem waardoor geluid tot een 
minimum wordt beperkt. Voor extra gemoedsrust, 
kan u ook een tweezijdig KONE Remote Monitoring 
communicatiesysteem toevoegen waarmee liftpassagiers 
in geval van nood contact kunnen opnemen met met de 
KONE centrale. 

Robuuste, betrouwbare onderdelen en 
snelle foutdiagnose
De onderdelen van KONE ReGenerate™ DX hebben een 
betrouwbaar en robuust design. De volledig geïntegreerde 
printplaten verminderen het risico van elektrostatische 
ontlading en zorgen ervoor dat stof of voorwerpen geen 
storingen kunnen veroorzaken. De modernisering is 
inclusief een modern veiligheidssysteem dat automatisch 
fouten detecteert op schakelniveau. Dankzij een duidelijk 
display kunnen lifttechniekers makkelijker en sneller 
problemen identificeren.

Lager energieverbruik betekent lagere 
bedrijfskosten
Onze transmissieloze en olievrije KONE EcoDisc™ 
hijsmachines verminderen het energieverbruik van uw 
lift door het gebruik van een lage startstroom om een 
hoge elektrische efficiëntie te garanderen. Bij tractieliften 
gebruikt KONE ReSolve DX Variable Voltage, een Variable 
Frequentie (V3F) aandrijfregeling om het energiegebruik 
drastisch te verlagen. U kan zelfs nog meer energie 
besparen met geavanceerde standby modi die bepaalde 
functies van de lift uitschakelen wanneer deze niet in 
gebruik zijn. Verdere energiebesparingen zijn mogelijk met 
de optionele regeneratieve aandrijfmodule.
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BELANGRIJKSTE 
SPECIFICATIES API  

gereed
Geconnecteerd Max. 

hefvermogen
Max.  

snelheid 
Max.  

hefhoogte
Max.  

verdiepingen
Max. 

personen
Max.  

groepsgrootte

KONE ReGenerate™ 200 DX 
Kostenefficiënte upgrade-oplossing 
voor lage woongebouwen

✓ ✓ 1,000 kg 1.6 m/s 50 m 24 13 6

KONE ReGenerate™ 400 DX 
Flexibele modernisering voor 
middelhoge gebouwen

✓ ✓ 2,500 kg 2.5 m/s 90 m 32 33 6

KONE ReGenerate™ 800 DX 
Modernisering op maat voor 
hoogbouw met hoge eisen t.a.v. 
people flow

✓ ✓ 4,000 kg 8.0 m/s 250 m 63 53 12



Het is een eenvoudig te upgraden oplossing die ervoor 
zorgt dat uw gebouw aantrekkelijker wordt en
in waarde en levensduur toeneemt. Neem contact met 
ons op voor meer informatie.

EEN NIEUW TIJDPERK 
VAN LIFTERVARINGEN
In een wereld die steeds digitaler wordt, is alles met 
elkaar verbonden en liften zijn daarop geen 
uitzondering. Met KONE ReGenerate™ DX kan u een 
geheel nieuwe liftervaring creëren.

DX staat voor ”Digital Experience”, want met KONE 
ReGenerate™ DX kan u een ervaring creëren die op 
ieder niveau een connectie creëert. Dankzij 
connectiviteit profiteert u van verbeterde people flow 
met daarbij een geheel scala aan innovatieve nieuwe 
diensten om het dagelijkse leven eenvoudiger en 
leuker te maken.

Connecteer voor een 
vlotte people flow
Met connectiviteit en KONE Application 
Programming Interfaces (API’s) kan u uw lift 
slimmer en aantrekkelijker maken met 
nieuwe people flow-oplossingen. Bovendien 
kunnen de diensten van KONE en onze 
partners waarde toevoegen aan uw lift. Door 
een bestaande lift te upgraden, kan u zowel 
de mensenstroom als de operationele 
efficiëntie optimaliseren en ervoor zorgen 
dat uw gebouw klaar is om te profiteren van 
toekomstige smartbuilding-technologieën.

1

Met realtime informatie voor passagiers, een 
prettige multisensorische gebruikerservaring 
en andere applicaties voor slimme gebouwen, 
kan u liftritten in uw gebouw herdefiniëren en 
het dagelijkse gemak verbeteren met 
verbeterde toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van uw installaties. 

2 Herdefinieer de gebruikerservaring

3 Ga voor succes met KONE als 
partner
Als uw ervaren partner voor slimmere 
gebouwen kunnen wij u helpen uw vastgoed 
efficiënter te beheren met waardevolle 
inzichten in het gedrag van eindgebruikers. 
Deze kunnen worden gebruikt om de 
doorstroming van mensen continu te 
optimaliseren en de gebruikerservaring te 
verbeteren.
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Geef prestaties en 
betrouwbaarheid een upgrade

Door de mechanische en 
elektronische componenten van uw 
lift te vernieuwen, kan u de prestaties 
en de betrouwbaarheid van uw lift 
aanzienlijk verbeteren.

MAAK UW GEBOUW 
TOEKOMSTBESTENDIG 
MET CONNECTVITEIT

We hebben connectiviteit aan KONE ReGenerate™ DX 
toegevoegd voor een optimale people flow en een 
hogere operationele efficiëntie. 

‘Connected people flow’ betekent dat uw liftoplossing 
nooit stilstaat, eenvoudig te upgraden is en mee 
evolueert met uw gebouw. Hierdoor wordt 
uw vastgoed meer waard en wordt het gebouw 
aantrekkelijker voor potentiële huurders.

Voor uw gemoedsrust in deze digitale wereld, zijn 
cybersecurity en privacy een integraal onderdeel van 
onze digitale services en verbindingen. Doordat we 
onze digitale omgevingen 24 uur per dag in de gaten 
houden, kunnen wij deze optimaal onderhouden, nu 
en in de toekomst.

Eenvoudig te upgraden

Connectiviteit geeft u de 
mogelijkheid om in de toekomst, 
wanneer uw behoeften 
veranderen, te upgraden door 
nieuwe services en functies 
toe te voegen wanneer u deze 
nodig heeft. 

De allerbeste eco-efficiëntie

Bespaar energie en verklein 
de ecologische voetafdruk 
van uw gebouw met onze 
moderne verlichting en standby 
oplossingen. 
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KONE REGENERATE™ DX BEVAT:

1 KONE ReGenerate™ DX besturing

3 Positioneringssysteem

2 Nieuwe hefaandrijving

4 Interface voor de deuraandrijving 

5 Signalisatie

6 KONE Remote Monitoring (optioneel)
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GA VOOR SUCCES MET 
KONE ALS PARTNER 

Optimaliseer continu de people flow en verbeter de 
gebruikerservaring in uw gebouw met behulp van een 
ervaren partner. Wij kunnen u helpen uw gebouw 
slimmer en efficiënter te maken met waardevolle 
inzichten op basis van een integrale kijk op het 
gedrag van eindgebruikers en mensenstromen.

We werken samen met een ecosysteem van partners 
om te voorzien in nieuwe diensten en oplossingen, en 
dankzij onze People Flow Planning & Consulting 
Service kunnen we garanderen dat iedereen zich vlot 
en veilig in en rond uw gebouw kan verplaatsen. 

Wij kunnen u ook helpen bij het maken van betere 
investeringsplanningsbeslissingen op basis van 
solide gegevens en duurzame technologieën, alsook 
materialen en diensten bieden die bijdragen aan het 
behalen van certificeringen voor groene gebouwen. 

UPGRADEN ZONDER GEDOE

Op tijd en binnen budget, zonder verrassingen en 
zonder onverwachte kosten - dat is onze belofte.
Wij zorgen voor alles, van het plannen van het 
project tot het updaten uw lift. Daarnaast bieden 
wij informatie op het gebied van techniek en 
veiligheid, een training wanneer we de lift opleveren 
en ondersteuning bij vereiste inspecties van derde 
partijen. We kunnen er ook voor zorgen dat uw 
lift betrouwbaar en veilig blijft werken tijdens de 
gehele levensduur met een KONE Care™ preventief 
onderhoudspakket op maat.

VIER EENVOUDIGE STAPPEN NAAR EEN 
UPGRADE VAN UW LIFT
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onderhoudsplan, kunnen we ervoor zorgen dat 
uw liftinstallatie vlot en veilig blijft werken. 

	¡ Dankzij KONE 24/7 Connected Services 
kunnen we 24 uur per dag uw liftinstallatie 
monitoren en actie ondernemen om problemen 
door storingen te voorkomen.

Doorlopend onderhoud
¡	Met een op maat gemaakt KONE Care™ 

2
	¡ U krijgt duidelijke aanbevelingen over wat u 

dient te upgraden op basis van uw behoeften 
en op basis van advies van onze experts.

	¡ U krijgt een uitgebreid overzicht van de kosten 
zodat u weet wat u moet budgetteren en hoe 
lang het project zal duren. 

Advies en offerte
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projectmanager van KONE verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteitscontroles en toezicht 
houden gedurende het hele proces.

	¡ We houden iedereen volledig op de hoogte van 
de planning en voortgang van het werk via de 
KONE InfoMod informatieborden in de lobby.

Uitvoering
¡	Zodra het project is gestart, zal een 

1
	¡ We voeren een gedetailleerde inspectie uit om 

te weten te komen welke upgrades het meest 
geschikt zijn voor uw lift. 

	¡ Ook praten we met de belangrijkste 
belanghebbenden om te achterhalen wat zij uit 
het moderniseringsproject willen halen. 

Verzamelen van gegevens
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KONE biedt innovatieve en eco-eficiënte oplossingen voor liften, roltrappen, 
automatische deuren voor gebouwen en de systemen die deze oplossingen integreren 
met de hedendaagse intelligente gebouwen.

Wij ondersteunen onze klanten bij elke stap in het proces; van ontwerp, fabricage en 
installatie tot onderhoud en modernisering. Als wereldleider helpt KONE klanten bij het 
beheren van personen- en goederenstromen in hun gebouwen. 

De toewijding aan onze klanten is zichtbaar in alle KONE-oplossingen. Hierdoor zijn 
wij een betrouwbare partner gedurende de volledige levensduur van het gebouw. 
Wij dagen de gangbare opvattingen van onze sector uit. Wij zijn snel, flexibel en 
hebben een welverdiende reputatie als technologieleider met innovaties zoals KONE 
MonoSpace®, KONE NanoSpace™ en en KONE UltraRope®.

KONE heeft wereldwijd bijna 57.000 toegewijde experts in dienst om u zowel 
wereldwijd als lokaal van dienst te zijn. 

KONE BELGIUM & LUXEMBOURG

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en we behouden ons het recht voor om het productontwerp en de 
specificaties op elk moment te wijzigen. Geen enkele informatie in deze publicatie mag worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet 
of impliciet, met betrekking tot een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de 
voorwaarden van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen gedrukte en werkelijke kleuren. KONE MonoSpace® DX, 
KONE EcoDisc®, KONE Care® en People Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.

Belgium office
Koning Albert II-laan 4 bus 9 
1000 Brussel
Belgium
Tel. +32 730 92 11

www.kone.be

Luxembourg office
Rue du Commerce 18
3895 Foetz
Luxembourg
Tel. +352 455 16 01

www.kone.lu




