KONE InfoScreen

Het informatiescherm voor uw lift
Houd uw gebruikers op de hoogte
KONE InfoScreen is een informatiescherm dat in de
liftcabine of in de lobby naast een lift kan worden
aangebracht. Op het scherm kan de beheerder van
het gebouw zowel praktische liftinformatie als
nieuws, weerberichten, advertenties en aan
kondigingen tonen. Zo worden liftpassagiers zowel
geïnformeerd en vermaakt met teksten, afbeeldingen
en video’s, als ook veilig en probleemloos met de lift
vervoerd.
Dankzij de vele gebruiksmogelijkheden is KONE
InfoScreen overal op zijn plaats. In een flatgebouw
kan de beheerder bijvoorbeeld melden wanneer de
ramen worden gewassen. In een warenhuis kan het
scherm gebruikt worden om het winkelend publiek
naar de uitverkoop op de damesafdeling te lokken.
En in een hotel zou op het scherm de volgende
aankondiging kunnen staan: “Vanavond: optreden
van de Starbursts in de Aurora Lounge op de 16de
verdieping.”
KONE InfoScreen kan geïnstalleerd worden in een
afzonderlijke lift of in een groep liften, in nieuwe
liften én in gemoderniseerde liften.

De beheerder van KONE InfoScreen heeft een gemakkelijk en
direct communicatiekanaal met de gebruikers van de lift.

Belangrijkste voordelen
Informatief
• Ideale informatievoorziening voor
warenhuizen, hotels, kantoorgebouwen,
ziekenhuizen en woongebouwen
• Een gemakkelijk en direct communicatiekanaal
naar gebruikers
• Aantrekkelijk en solide scherm
• Tft-/lcd-kleurenscherm, offline of online
verbonden met server
• Informatie over bijv. locatie, richting en
volgende stop van de lift
• U kunt advertenties, veiligheidsinformatie,
aankondigingen tonen of uw eigen inhoud
creëren op basis van één van de beschikbare
sjablonen (bewonerslijst, restaurantmenu, etc.)
• Tevens geschikt voor weergave van streaming
video, tekenfilms, internetpagina’s, etc.
(Premium-versie)
Veilig
• De informatie op het scherm bevordert een
veilige verplaatsing van mensenstromen
binnen het gebouw
• Voldoet aan NEN-EN 81-1/2 (Europese
veiligheidsnorm)
• Voldoet aan NEN-EN 81-70 (Europese
toegankelijkheidsnorm)
• Voldoet aan NEN-EN-12015
(Elektromagnetische compatibiliteit)
Eenvoudig informatie bijwerken
• Eenvoudig updaten van informatie via USBstick of online webapplicatie (Premium-versie)
• Gelijktijdig updaten en beheren van meerdere
schermen (Premium-versie)

Standaard en Premium
KONE InfoScreen is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
Standaard en Premium. De Standaard-uitvoering is
offline, en daarmee het meest geschikt voor
informatie die zelden of nooit online bijgewerkt moet
worden, zoals de namen en logo’s van bewoners of
huurders van de verdiepingen in residentiële of
commerciële gebouwen.
De Premium-uitvoering heeft met het netwerk van
het gebouw een onlineverbinding voor informatie
die automatisch of op afstand bijgewerkt moet
worden. De Premium-uitvoering biedt bovendien de
meeste mogelijkheden voor informatieweergave.
Configuratie en content management
De Standaard-uitvoering van KONE InfoScreen heeft
één of meerdere kleurenschermen, die alle
beschikken over een minicomputer en controller.
Voor het content management is geen speciale
computerkennis vereist. De minicomputers van de
afzonderlijke schermen worden via USB-sticks

bijgewerkt. Wanneer de geheugenstick in het
InfoScreen is geplaatst, worden de content files en
het schema gekopieerd naar het flashgeheugen van
de computer in het InfoScreen. Als beheercomputer
kan uw eigen computer met USB-poort worden
gebruikt.
De Premium-versie van KONE InfoScreen heeft één
of meerdere kleurenschermen, die alle beschikken
over een minicomputer met een intern flash
geheugen. De liftinformatieschermen zijn draadloos
verbonden met de KONE InfoScreen-server. Deze
computer fungeert niet alleen als host voor alle
informatie die op de schermen te zien is, maar kan
tevens dienen om extra inhoud, zoals videobeelden
en afbeeldingen, van een externe bron als internet te
downloaden. De inhoud wordt op de KONE
InfoScreen-server bijgewerkt en naar de schermen
gestuurd via de InfoScreen Manager, een
toepassing die deel uitmaakt van het KONE
InfoScreen-pakket.

Specificaties en opties
Standaard

Premium

- Cabinewand

•

•

- Lobby (naast lifttoegang)

•

•

- Opbouw

•

•

- Inbouw

•

•

- 8,4 inch (21 cm)

•

--

- 15 inch (38 cm)

•

•

Positie InfoScreen

Montage

Afmeting scherm (diagonaal)

• Onderdeel van pakket
• Als optie verkrijgbaar
--- Niet van toepassing / niet verkrijgbaar

8,4 inch scherm

15 inch scherm

Afmetingen

200 mm x 152 mm x 10,5 mm (bxhxd)

326,5 mm x 253,5 mm x 12 mm (bxhxd)

Afmeting scherm

170,88 mm x 128,16 mm (bxh)

304,13 mm x 228,1 mm (bxh)

Afmeting scherm
diagonaal

8,4 inch (21 cm)

15 inch (38 cm)

Resolutie

640 x 480 pixels

1024 x 768 pixels

Helderheid

450 cd/m² standaard

350 cd/m² standaard

Contrast

600:1

500:1

Beeldhoek horizontaal

80°

80°

Beeldhoek verticaal

60°

60°

Schermkleuren

262.144 kleuren,
gelijkwaardig aan 18-bits resolutie

16 M (miljoen) kleuren,
gelijkwaardig aan 24-bits resolutie

Gewicht

330 gram

970 gram

Polarizer-oppervlak

Helder (clear)

Antischittering (anti-glare)

Responstijd

25 ms

18 ms

Backlight

1 ccfl (levensduur 50.000 uren)

2 ccfl (levensduur 50.000 uren)

Flashgeheugen

32 MB

1 GB
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Tel +31 (0)70 31 71 000
Fax +31 (0)70 31 71 400
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Bezoekadres:
Rijn 10, 2491 BG Den Haag

KONE biedt innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen voor liften,
roltrappen, gevelliftinstallaties en
deursystemen. We ondersteunen
onze klanten tijdens het gehele
proces; van het ontwerp, de productie
en de installatie tot het onderhoud en
de modernisering. KONE is een
wereld-leider op het gebied van het
soepel verplaatsen van personen en
goederen in en om gebouwen.
Onze toewijding aan onze klanten is
merkbaar in al onze oplossingen.
Daarom zijn wij een betrouwbare
partner tijdens de gehele levensduur
van het gebouw. Wij gaan graag een
stap verder dan gebruikelijk is. KONE is
snel en flexibel, en heeft zijn reputatie
als technologieleider verworven met
innovaties als KONE MonoSpace®,
KONE MaxiSpace®, KONE UniDrive®
en KONE InnoTrack™. U kunt deze
innovaties zelf beleven in
architectonische monumenten als
de Trump Tower in Chicago, het
30 St. Mary Axe Building in Londen,
luchthaven Schiphol in Amsterdam
en het Beijing National Grand Theatre
in China.
Bij KONE zijn meer dan 30.000
toegewijde experts werkzaam die u
wereldwijd en lokaal in meer dan
49 landen van dienst zijn.
Founding Partner of the

KONE Corporation
www.dgbc.nl

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en wij behouden ons op elk moment het recht voor om het productontwerp en de specificaties
te wijzigen. Geen enkele bewering in deze publicatie mag opgevat worden als een garantie of voorwaarde, direct of indirect, voor een product, de geschiktheid voor een
bepaald doel, de verhandelbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de bepalingen in een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de afgedrukte
kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE en KONE MonoSpace® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright© 2008 KONE Corporation.
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