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Aritcos mål är att villahissar
ska bli en naturlig del av folks
vardag.
Vi tror att definitionen av ett modernt hem
kommer att förändras – att moderna hem
och dagens boende kommer att innefatta
villahissar. Vår resa började för 20 år med
idén öka flexibiliteten för alla. Idag finns
Aritcos hissar i över 30 000 byggnader och
privata hem runt om i världen.
Allt vi gör genomsyras av enkelhet, kvalitet
och innovation. Vi söker ständigt nya sätt att
förbättra våra produkters kvalitet, utformning och användarvänlighet samt vår miljöpåverkan. Säkerhet och pålitlighet är allra

viktigast för oss, och vi följer Europas strängaste kvalitets- och säkerhetsstandarder.
Aritcos hissar utvecklas och tillverkas i Veddesta utanför Stockholm och vi är stolta över
vår höga kvalitetsnivå i alla steg i processen
från minsta designdetalj till installationen
hemma hos dig.

Den här katalogen vänder sig
främst till alla våra partner
runt om i världen. Syftet är att
visa vad Aritco kan erbjuda när
det gäller produkter, alternativ
och möjliga kombinationer.

Våra produkter utvecklas hela tiden, så specifikationerna i katalogen kan komma att ändras
utan förvarning. Vi reserverar oss för feltryck
och för att vissa artiklar kan ta slut i lager.
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PRODUKTÖVERSIKT
Aritco 6000 är vår mångsidigaste villahiss med många optioner för anpassning och
design. Olika storlekar, glasväggar och färger – det finns mycket att välja på. Det här
är produkten för alla som vill ha stort inflytande över hissens utformning.

Typ av hiss

Tekniska direktiv
Drivsystem
Märkhastighet (max)
Lyfthöjd

Villahissen är byggd för att installeras i
privatbostäder. Den ska inte användas i
offentliga byggnader.
EU:s maskindirektiv 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41
Patenterat skruv- och muttersystem
0,15 m/s
0,25m/s1)
250–130002) mm

Antal våningsstopp

Högst 6 stopp per hiss

Antal dörrar

Högst 6 dörrar per hiss

Antal dörrar per våning

Högst 2 dörrar per våning

Energi
Låg förbrukning

Grop
Topphöjd

Minst 2240 mm (1100–1600 mm med halvdörr)

Kontroll från
plattformen

”Hålldonskörning”, håll knappen intryckt
vid färd

Kontroll från
stannplanet

Tryck en gång

Omgivning

Hög förbrukning

Inomhus

Nödsänkning

Batteridriven

Styrspänning

24 V

Motor
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50 mm (ingen grop behövs om det finns en
tröskel/ramp)

2,2 kW

Strömförsörjning

1-fas 230 V 50 Hz/9 A/16 A trög
3-fas 230 V 50 Hz/9 A/16 A trög
3-fas 400 V 50 Hz/5,2 A/16 A trög

Högsta tillåtna last

250 eller 410 kg
(beroende på plattformens storlek)

1 ) För installationer
utanför EU som option
för hissar med 400 V
3-fas frekvensstyrning.
2) Maximal lyfthöjd med
halvdörr är 3000 mm.

Aritco 6000

Hissväggar
sidan 22

Hissfärg
sidan 8

Dörrar
sidan 14

Hisskorg
sidan 11
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HISSTORLEKAR
900 x 1040

900 x 1280

1160

1400

800

900

1480

800

800

800

900

900

800

Plattformsstorlek: 900 x 1040
Yttermått: 1300 x 1160
Maxlast: 250 kg / 2 personer

1300

1280

1600

800

900

800

1300

900

1300

1040

900 x 1480

Plattformsstorlek: 900 x 1280
Yttermått: 1 300 x 1400
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 900 x 1480
Yttermått: 1 300 x 1600
Maxlast: 410 kg / 5 personer

(mm)

Aritco 6000 finns tillgänglig i 6
olika plattformsstorlekar. Maxlasten beror på plattformens storlek.
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Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)
På sidan 30 finns mer detaljerade ritningar.

1000 x 1280

1000 x 1480

1400

1600

900

1100

900

900
900

900

900

Plattformsstorlek: 1000 x 1280
Yttermått: 1400 x 1400
Maxlast: 410 kg / 5 personer

900

1480

1500

900

1480

1600

900

1000

1400

1000

1400

1280

1100 x 1480

Plattformsstorlek: 1 000 x 1480
Yttermått: 1 400 x 1600
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 1 100 x 1480
Yttermått: 1 500 x 1600
Maxlast: 410 kg / 5 personer

(mm)

Lastgräns per
strömförsörjningstyp

400 V
3-fas
50 Hz

400 V
3-fas
60 Hz

230 V
3-fas
50 Hz

230 V
3-fas
60 Hz

230 V
1-fas
50/60 Hz

250 kg

z

z

z

z

z

410 kg

z

z

z

z

z
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HISSFÄRG
Aritco 6000 kan målas i valfri RALkulör från den klassiska K7-färgkartan
(utom pärl- och fluorescerande färger*).
Aritco 6000 är målad i Traffic White, RAL 9016,
som standard. Färgen är mjuk pulverlack med matt
yta (glansnivå 12). Hela hissen kan beställas i en

Standard:
Hela hissen i RAL 9016
förutom plattformspanelerna under destinationstablån som målas
i RAL 7042 (grått).
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Färgalternativ:
Hela hissen målas i
valfri färg, inklusive
schakt, dörrar och
plattformspanelerna
under destinationstablån.

annan färg som tillval. Det är också möjligt att
beställa endast dörrar eller väggar i en annan
färg. När en annan färg väljs för dörrarna, kommer alla dörrar att levereras i samma färg.
Vanliga färger, se sida 9, har kortare ledtid och
lägre pris. Övriga färger från färgkartan RAL K7
klassisk har längre ledtid och högre pris.

Delar av hissen i annan färg:
• Schaktet målas i en färg.
• Alla dörrblad i en färg.
• Alla dörrkarmar i en färg, inklusive dörrtablå.
• Plattformspanelerna under destinationstablån
i en färg.
• Ett av ovanstående alternativ eller en
kombination av dem.

Traffic white - Standard färg
RAL 9016

Signal white
RAL 9003

Telegrey 4
RAL 7047

Pure white
RAL 9010

White aluminium
RAL 9006

Light ivory
RAL 1015

Telegrey 1
RAL 7045

Traffic red
RAL 3020

Grey aluminium
RAL 9007

Anthracite grey
RAL 7016

Basalt grey
RAL 7012

Jet black
RAL 9005

Observera att färgen på hissen kan skilja sig något från de färgprover som visas ovan.

* Med valfri RAL färg menas i detta fall valfri RAL färg från de 213 RAL färgerna i
färgkartan K7 klassisk förutom följande färger som inte är tillgängliga;
Fluorescerande färger: RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
Pärlfärger: RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035,
6036, 7048, 8029, 9022, 9023
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PLATTFORM
I grundutförandet levereras plattformen med en sidovägg (halvhöjd)
där destinationstablån sitter.
Väggen nedanför destinationstablåen är som
standard målad i RAL 7042 (grått), men kan fås
i valfri RAL-färg som option. För hissar med ett
öppet schakt, med halvdörrar eller då kostnaden
måste hållas nere. Höjd 1100 mm.

HELHÖJDSVÄGG
För att få en konventionell hisskänsla så kan
Aritco 6000 levereras med en helhöjdsvägg (2100
mm). Helhöjdsväggen har en spegel som går
längs hela maskinsidan. Detta ger hissen ett fint
utseende, anpassat för hemmamarknaden. Ljuset
på helväggen är ett LED ljus, som är integrerat och
dolt i spegeln. Panelerna under destinationstablån
är målade i RAL 7042 (grå) som standard, men kan
målas i annan RAL färg som option.
Helhöjdsväggen finns tillgänglig för alla
plattformsstorlekar. Helhöjdsväggen kan inte
användas för hissar med halvdörr eller dörrar
med dörröppningshöjd mindre än 2000 mm.
Helhöjdsväggen kan beställas som option.
Då helvägg beställs till plattformsstorlek 900 x
1040 mm, så måste elskåpet vara externt.
FÄLLBAR STOL
I genomgående björk med kromfästen. Sätet fälls
upp manuellt efter användning. Kan beställas som
option. Storlek: 320 x 400 mm.
Inte tillgänglig för 900 x 1040 mm.
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GOLV
Vinyl eller gummi, välj mellan
följande golvmattor.

Det går också bra att beställa hissen utan golv,
vilket gör det möjligt för husägaren att välja och
lägga in ett eget golv. Det golvet ska då vara
högst 3 mm tjockt.

Europeisk Ek - Vinyl
Standard

Klassisk Valnöt - Vinyl
Standard

Oljad Ek - Vinyl
Standard

Grå - Vinyl
Standard

Checker Stud Svart Gummi Option

Checker Stud Grå - Gummi
Option

Checker Grå - Gummi
Option

Checker Svart - Gummi
Option

Checker Röd - Gummi
Option

DESTINATIONSTABLÅ
Destinationstablån placeras alltid
på maskinsidan (D-sidan) av
plattformen.
På destinationstablån finns destinationsknappar,
nödstopp, larmknapp, autodialer (option), våningsvisare (option), Aritco logotyp, maxlast och
maximalt antal passagerare. Text och logotyper är
screentryckta för bästa kvalitet.
• Anodiserad aluminium – standard
• Rostfritt stål – option
PLATTFORMSPANEL
Plattformspanelen i anodiserad aluminium (kemiskt
polerad) ger plattformen en mjuk känsla. Bakom
plattformspanelen sitter en säkerhetslist som bryter säkerhetskretsen när den trycks ner, detta för
att förhindra att någon kläms eller fastnar.

ALARMKNAPP
Varje hiss levereras med en alarmknapp av standardtyp. När man trycker på alarmknappen hörs en
surrande ljudsignal som bekräftelse till passageraren att knappen har aktiverats. Alarmknappen kan
kopplas till en extern alarmsiren eller en autodialer.

DESTINATIONSKNAPPAR
Destinationsknapp med bakgrundsbelysning i
ramen, som tänds (grön) när knappen trycks in.
Destinationsknapparna har inga symboler, men
man kan få egen text screentryckt ovanför destinationsknapparna på destinationstablån.
Destinationsknapparna placeras antingen horisontellt eller vertikalt beroende på hur många våningsplan plattformen går till.
2–3 våningsplan:
• Högst 10 tecken. Destinationsknapparna placeras
horisontellt.

EXTERN ALARMSIREN
Extern alamsiren som är kopplad till alarmknappen
och installeras utanför hissen. När alarmknappen
trycks in hörs en stark ljudsignal utanför hissen
som påkallar uppmärksamhet vid ett eventuellt
nödläge.
Kan beställas som option.
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4–6 våningsplan:
• Högst 7 tecken. Destinationsknapparna placeras
vertikalt.
Text och logotyper screentrycks på tablån för
bästa kvalitet och flexibilitet.
Destinationsknapparna fås i samma utförande som
plattformstablån.
• Destinationstablå och destinationsknappar i aluminium (standard)
• Destinationstablå och destinationsknappar i rostfritt stål (option)

BELYSNING
LED-belysning installeras
ovanför destinationstablån.

NÖDSTOPPSKNAPP
Knapp i "svamputförande"
för nödsituationer.
Ingår alltid som standard.

HANDLEDARE
Handledare med rak utformning.
• Anodiserad aluminium (standard)
• Rostfritt stål (option)

ASSA

Telemecanique

NYCKELBRYTARE FÖR PLATTFORM
Nyckelbrytaren, som monteras i destinationstablån,
låser hissfunktionerna och hindrar obehörig
användning. Endast en nyckelbrytare per
plattform. Nyckelbrytaren kan seriekopplas till alla
destinationsknappar eller till en av dem, så att det
exempelvis behövs en nyckel för att åka till en viss
våning.
Välj mellan två märken:
• ASSA (endast Norden) Aritco levererar endast
höljet, inte själva låscylindern.
• Telemecanique
Kan beställas som option.

VÅNINGSVISARE
En digital display på destinationstablån visar vilket
våningsplan hissen befinner sig på. Indikatorn kan
också kopplas till en automatisk röst som kan fås
på danska, nederländska, engelska, finska, franska,
tyska, norska, polska, ryska och svenska.
Röst: Källare, Entre, Plan 1-6
Våningsvisaren kan även visa information från
systemet:
• Varning för låg batteriladdning
• En bild av en klocka när alarmknappen trycks in
• Antal starter och total körtid sedan installationen
eller senaste återställningen
• En viktsymbol visas om hissen överbelastas
• Om alarmknappen är kopplad till husets brandlarm
visas en symbol för eldsvåda om brandlarmet
utlöses
Kan beställas som option.
Obs! Den automatiska rösten till våningsvisaren kan
inte anpassas efter egen text som man beställer till
panelen ovanför destinationsknapparna.
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DÖRRAR

Schaktdörrar som installeras på
varje våningsplan är gjorda av
galvaniserat stål samt laminerat
och härdat, 8 mm tjockt glas.
Alla dörrar målas som standard i RAL 9016 (Trafikvit), men kan fås i valfri RAL-färg som option. Man
kan välja en färg för dörrkarmen och en annan för
dörrbladet, eller samma färg för båda. Alla dörrar
till en och samma hiss målas i samma färg.
En siktruta i glas som uppfyller normen EN81-41 är
standard för alla dörrar. Standardutförandet är klart

glas (JT0). Som option kan man i stället välja tonat
(JT16), mörktonat (JT5) eller frostat glas (JT23).
Profilerna runt glaset består av aluminium och kan
målas i valfri RAL-färg. Om dörrbladet är målat i
RAL 9016 (Trafikvit) kan profilerna som option fås i
samma färg. Om dörrbladet är målat i någon annan
RAL-färg är profilerna som standard i aluminium,
men kan som option fås i samma RAL-färg som
dörrbladet. Aluminium är alltså standard för profilerna, men de kan fås målade som option.
Alla dörrar kan fås vänster- eller högerhängda.
Dörrkarmar medföljer alltid dörrarna. Varken dörren eller karmen kan beställas separat.

Klart glas
JT0
Tonat glas
JT16
Frostat glass
JT23
Mörktonat
glas
JT5

Helglasdörr
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Parglasdörr

Halvdörr med glas

HELGLASDÖRR
Helglasdörr med en glasruta.
Dörröppningsbredder: 800, 900 mm
Dörröppningshöjder: 1800, 1900, 2000, 2100 mm
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, eftersom
en platta som täcker fogen mellan dörren och ramen monteras på dörren.
Glasruta (siktruta): 612 x 1472 mm (dörrbredd 800
mm), 712 x 1472 mm (dörrbredd 900 mm)

HALVDÖRR MED GLAS
Halvdörr med glas. En dörr i halvhöjd passar bra
där takhöjden är låg eller för ett öppet schakt. I enlighet med EN81-41 tillåts dörrar i halvhöjd endast
för hissar med en lyfthöjd på högst 3 meter (inom
EU). Halvdörren kan inte kombineras med EI60
brand- och röksäkra dörrar. Obs! När man väljer
en halvdörr, 1100–1600 mm, går schaktet upp till
samma höjd som ovansidan av dörren. Schaktet
kan inte överstiga dörrens höjd.

Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 (Trafikvit), Glasruta: klart glas (JT0)
Option: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RALfärg, Glasruta: tonad (JT16), mörktonad (JT5),
frostad (JT23)

Dörröppningsbredder: 800, 900 mm
Dörröppningshöjder: 1100–1600 mm
Glasrutor (siktruta):
612 x 670 mm (dörrbredd 800 mm)
712 x 670 mm (dörrbredd 900 mm)

Dörröppningsbredd

Dörröppningshöjd

Tillgängliga
för B-sidan

Tillgängliga
för A/Csidan

800

1800 / 1900
2000

1040

900

900

1800 / 1900
2000 / 2100

1280
1480

1000
1100

Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 (Trafikvit), Glasruta: klart glas (JT0)
Option: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RALfärg, Glasruta: tonad (JT16), mörktonad (JT5),
frostad (JT23)

(mm)

PARGLASDÖRR
Parglasdörren tillverkas av 17,5 mm tjockt laminerat
glas och levereras alltid med två interna dörröppnare som öppnar dörrarna automatiskt. Om utrymmet framför hissdörren är begränsat är parglasdörr
en bra lösning.
Dörröppningsbredd: 800, 900 mm
Dörröppningshöjd: 2000 mm
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, eftersom en
platta som täcker fogen mellan dörren och karmen
monteras på dörren.
Dörrblad: Två dörrblad med 400 eller 450 mm
bredd
Glasruta (siktruta): Två glasrutor à 332 x 1950 eller
394 x 1950 mm
Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 (Trafikvit), Glasruta: klart glas (JT0)
Option: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RALfärg, Glasruta: tonad (JT16), mörktonad (JT5), frostad (JT23)
Dörröppningsbredd

Dörröppningshöjd

Tillgängliga
för B-sidan

Tillgängliga
för A/C-sidan

800

2000

1040

900

900

2000

-

1000 / 1100
(mm)

Dörröppningsbredd

Dörröppningshöjd

Tillgängliga
för B-sidan

Tillgängliga
för A/Csidan

800

1100
1101-16001)

1040

900

900

1100
1101-16001)

1280
1480

1000
1100
(mm)

1)

Specialanpassad höjd

Notera: för plattformsstorlek 900x1040 mm, är
elskåpet placerat i toppen av masten, vilket medför att maskinsidan är 200 mm högre än resten av
schaktet.
En halvdörr kan användas i följande fall:
• 1100 mm hög halvdörr: När man har ett öppet
schakt och topphöjd på 1100 mm (jämt schakt).
• 1101-1600 mm hög halvdörr:
När man har en låg lyfthöjd med en standarddörr
på nedre plan och en kundanpassad halvdörr
behövs för att få ett jämnt schakt (se sid 19 för
detaljer).
När man har en högre lyfthöjd, men med en
standard dörr på näst översta våningsplanet och
en kundanpassad halvdörr behövs för att få ett
jämnt schakt.
• Det är inte möjligt att ha en lägre halvdörr än
topphöjden på schaktet – detta betyder att man
inte kan ha en 1100 mm hög dörr och ett schakt
som är tex 1400 mm högt.
• Notera att det inte är möjligt att ha två halvdörrar
på samma hiss.

400 mm
450 mm
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DÖRRAR

DÖRRKARM
Varje dörr levereras med en dörrkarm. Dörrkarmens storlek beror på plattformsstorleken och
dörröppningens bredd och höjd. Karmens höjd är
dörröppningshöjden plus 240 mm.

LYFTHÖJD
Följande kriterier gäller för lyfthöjd när man använder en specialanpassad halvdörr. Tänk på att
lyfthöjden beror på om hissen installeras med eller
utan grop.

Dörröppningshöjd

Karmhöjd

1800

2040

1900

2140

För helglasdörr, dubbelglasdörr och parglasdörr.

2000

2240

2100

2340
(mm)

Dörröppningshöjd1)

Lyfthöjd med en
ramp på första
våningsplanet

Lyfthöjd med en
grop på första
våningsplanet

1800

490 – 990

440 – 940

Plattformsstorlek

Karmstorlek

1900

590 – 1090

540 – 1040

900

1060

2000

690 – 1190

640 – 1140

1000

1160

2100

790 – 1290

740 – 1240

1100

1260

A/C -sida

(mm)
1)

Karmens höjd är dörröppningshöjden plus 240 mm.

(mm)

B -sida
Plattformsstorlek

Karmstorlek

1040

1060

1280

1300

1480

1500

Dörröppningshöjd = 1100
Höjd
inkl. grop = 690

Lyfthöjd = 640

50

Karmhöjd = 2240

Dörrbladshöjd = 2040

Exempel med dörröppningshöjd 2000 mm:

(mm)

FÖRSKJUTNING AV DÖRREN PÅ B-SIDAN
Om dörren inte kan monteras på standardplatsen
på B-sidan, kan den i stället placeras förskjuten åt
vänster eller åt höger. Detta är endast möjligt med
dörrar som har dörröppningsbredd 900 samt för
dörrar på B-sidan: 1280 och 1480 mm. Helglasdörr
och halvdörr kan förskjutas. Brand- och röksäkra
dörrar i EI60-serien kan inte förskjutas, och inte
heller parglasdörrar.

Dörröppningshöjd = 2000

Dörröppning 900 mm:
PlattformsKarmstorlek på storlek
B-sidan
1280
1480

Standardkarm

Förskjutning åt
vänster

Förskjutning åt
höger

1300

200/ 2001)

130/ 2701)

270/ 1301)

1500

1)

1)

470/ 1301)

300/ 300

(mm)

Dörröppningsbredd = 900

1) Vänster/höger sida om dörren

DÖRRÖPPNINGSHÖJD
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, eftersom en
platta som täcker fogen mellan dörren och karmen monteras på dörren. För dörröppningshöjden
2000 mm är dörrens faktiska höjd alltså 2040 mm.
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130/ 470

Observera att profilerna runt glasfönstret är i aluminium och inte målade i samma färg som dörren.

D



Exempel på möjlig
förskjutning av
dörren på B-sidan
(dörröppning 900 mm,
plattformsstorlek på
B-sidan 1480 mm,
dörrkarm 1500 mm):

C

A

ø%

B
!

â

!

"

Dörröppningsbredd

Dörröppningshöjd

Tillgängliga
för B-sidan
mått

Tillgängliga
för A/C-sidan mått

800

1800 / 1900
2000 / 2100

1040

900

900

1800 / 1900
2000 / 2100

1280
1480

1000
1100
(mm)

Standardkarm
D

ø%

A

C





C

D

B
!

â

A

ø%

B
ø$

"

Förskjutning
åt vänster

ø$

â

!

EI60 – BRAND- & RÖKSÄKER DÖRRKARM
Varje dörr levereras med en dörrkarm. Dörrkarmens storlek beror på plattformsstorleken och
dörröppningens bredd och höjd. Karmens höjd är
dörröppningshöjden plus 220 mm.
Dörröppningshöjd

Karmhöjd

"

1900

2120

Förskjutning
åt höger

2000

2220

2100

2320
(mm)

B-sidan
Plattformsstorlek

Karmstorlek

1040

1060

1280

1300

1480

1500
(mm)

Notera att branddörrar i 1580 och 1980 mm kan
inte användas på B-sidan.
A/C-sidan

EI60 – BRAND- & RÖKSÄKER DÖRR
EI60 brand- och röksäker dörr uppfyller kraven
enligt hissdirektivet 95/16/EC och normen EN
81-58. Som standard levereras EI60 dörr med
en dörrkarm. Som option kan man beställa ett
breddningsstycke för A- och C-sidan som täcker
maskinsidan. Breddningspanelen kan fås med eller
utan lucka till elskåpet.
Dörröppningsbredder: 800, 900 mm
Dörröppningshöjder: 1800, 1900, 2000, 2100 mm
Dörrens faktiska höjd är 20 mm högre, eftersom en
platta som täcker fogen mellan dörren och ramen
monteras på dörren.

Plattformsstorlek

Karmstorlek

900

1060

1000

1160

1100

1260
(mm)

BREDDNINGSPANEL FÖR A- OCH C-SIDAN
Som option kan man beställa en breddningspanel för A- och C-sidan som täcker maskinsidan.
Breddningspanelen kan fås med eller utan lucka till
elskåpet. Breddningspanelen kan fås för dörröppningshöjderna 1800, 1900, 2000 och 2100 mm och
är i samma höjd som dörrkarmen.

Installation: Kan inte kombineras med halvdörr.
Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016
(Trafikvit), Glasruta: klart glas (JT0)
Option: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RALfärg.
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DÖRRKONTROLL
Dörrkontrollen placeras
antingen på dörrkarmen på varje
våningsplan och /eller en bit från
hissen som en extern dörrkontroll.
DÖRRKONTROLL PÅ DÖRRKARMEN
Dörrkontrollen placeras på dörrkarmen på hissen.
För Aritco 6000 finns det alltid plats på dörrkarmen för dörrkontroll (förutom när man använder
parglasdörr).

18
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ANROPSKNAPP
Anropsknappen har en bakgrundsbelyst ram som
indikerar hissens status.
• Grönt ljus visar att hissen är på anroparens våningsplan. Tänds endast på det våningsplan där
hissen för närvarande befinner sig.
• Rött ljus visar att hissen är upptagen. Den används för närvarande och kan inte anropas.
• Blinkande ljus indikerar att säkerhetskretsen har
brutits. Det kan exempelvis bero på att någon har
tryckt på nödstoppsknappen, att dörren har varit
öppen längre än en minut på en annan våning, att
dörren är blockerad eller att säkerhetslisten har
tryckts ner. Blinkande ljus kan även aktiveras av
ett systemlarm, och i så fall finns information om
det i serviceminnet.
Samma anropsknapp används oavsett om anropsknappen placeras på dörrkarmen, externt eller som
radiostyrd knapp.

DÖRRTABLÅ
Dörrtablån kan placeras direkt på dörrkarmen eller
längre bort på en extern tablålåda. Dörrtablån målas
i samma färg som dörrkarmen. Standardfärgen är
RAL 9003 (Trafikvit). Om dörrkarmen målas i någon
annan färg används samma färg för dörrtablån.

EXTERN DÖRRKONTROLL – PLACERAD EN BIT
FRÅN HISSEN
Dörrkontroll kan placeras en bit från hissen i en extern tablålåda som kopplas till hissen med en kabel
eller som en radiostyrd anropsknapp (ingen kabel
behövs).

Följande kan placeras i dörrtablån:
• Anropsknapp
• Nyckelbrytare Telemecanique/skollåsfunktion
• Nyckelbrytare förberedd för Assa/skollåsfunktion
• Nyckelbrytare förberedd för EUR/skollåsfunktion

Notera att för parglasdörr finns det ingen plats på
dörrkarmen för dörrkontroll. Extern dörrkontroll
måste användas.

NYCKELBRYTARE/SKOLLÅSFUNKTION
I stället för en vanlig anropsknapp kan man välja
att ha en nyckelbrytare på dörrtablån. Då måste
man använda en nyckel för att anropa och använda
hissen. Nyckelbrytaren har en skollåsfunktion som
innebär att dörren låses automatiskt 10 sekunder
efter att den stängts. En nyckelbrytare per dörr
kan beställas.

EXTERN TABLÅLÅDA
Dörrtablån kan placeras en bit bort från hissen på en
extern tablålåda. Den externa tablålådan målas i RAL
9016 (Trafikvit). Lådan kan antingen monteras utanpå väggen (utanpåliggande) eller infälld i väggen
så att bara dörrtablån syns (infälld). Extern tablålåda
kan beställas som option. Kabeln som medföljer den
externa tablålådan är 1,5 meter lång som standard.
Som option kan den fås i 10 meters längd.

Välj mellan tre märken:
• ASSA (endast Norden) Aritco levererar endast
höljet, inte själva låscylindern.
• EUR. Aritco levererar endast höljet, inte själva
låscylindern.
• Telemecanique

RADIOSTYRD ANROPSKNAPP
Den radiostyrda anropsknappen sitter i en vit plastlåda och kan placeras var som helst inom 10 meters
avstånd från hissen. Den radiostyrda anropsknappen är batteridriven och kan användas för fjärrstyrning av hissen. Den radiostyrda anropsknappen
indikerar inte hissens status.
Kan beställas som option.

Storlek infälld : 82x150x50 mm
Storlek utanpåliggande: 95x185x50 mm
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DÖRRMASKINERI
Schaktdörrarna förses alltid med
antingen en dörröppnare eller en
dörrstängare. De är monterade
internt (i dörrkarmen, osynlig från
utsidan).

Dörröppnare: Dörren öppnas och stängs automatiskt. Dörröppningstid och öppningshastighet kan
justeras.
Dörrstängare: Dörren öppnas manuellt och stängs
automatiskt efter en angiven tid.
Alla dörröppnare och dörrstängare kan fås för
både vänster- och högerhängda dörrar.
Om man har två dörrar på samma våningsplan
och använder dörröppnare, öppnas båda dörrarna
samtidigt.
Intern dörrstängare

Intern dörröppnare

Helglasdörr standard

z

z

Halvdörr med glas

z

z

EI60 – brand- & röksäker dörr

z

Dörrtyp

Parglasdörr

z

INTERN DÖRRÖPPNARE
Öppnar och stänger dörren automatiskt. Inbyggd i
dörrkarmen och osynlig från utsidan. Kan beställas
som option. Standard för parglasdörr.

INTERN DÖRRSTÄNGARE
Stänger dörren automatiskt. Inbyggd i dörrkarmen
och osynlig från utsidan. Har en funktion som håller
dörren öppen tills användaren stänger dörren manuellt. Standard för helglasdörr, halvdörr med glas
och EI60– brand- & röksäker dörr.
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DÖRR
OPTIONER
VÅNINGSVISARE PÅ DÖRREN
En digital display på dörrkarmen visar vilket våningsplan hissen befinner sig på. Våningsvisaren
kan även visa följande systeminformation:
• Varning för låg batteriladdning
• En bild av en klocka när alarmknappen trycks in
• Antal starter och total körtid sedan installationen
eller senaste återställningen
• En viktsymbol visas om hissen överbelastas
• Om alarmknappen är kopplad till husets brandlarm visas en symbol för eldsvåda om brandlarmet utlöses

TÄCKPLATTA
Om anropsknappen placeras externt i stället för i
dörrkarmen, medföljer en täckplatta som sätts över
hålet i dörrkarmen. Täckplattan levereras tillsammans med hissen i samma färg som dörrkarmen.
Standardfärgen är RAL 9016 (Trafikvit).

DÖRRHANDTAG
Rakt dörrhandtag i
anodiserad aluminium som standard.
Kan fås i rostfritt stål
som option.

TRÖSKEL OCH RAMP
En ektröskel medföljer alla hissar som levereras
utan grop. En ramp kan beställas tillsammans med
dörrtröskeln för bättre tillgänglighet till hissen.
Rampen är i galvaniserat stål och målad i RAL 9016
(Trafikvit) som standard. Om schaktet är målat
i någon annan RAL-färg målas också rampen i
samma färg. Kan beställas som option.
Det är även möjligt att beställa tröskelplåtar i korrugerad aluminium istället för ek. I detta fall så kan
en ramp av galvaniserat stål täckt med korrugerad
aluminium beställas som option. Ingen tröskel levereras i detta fall.
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SCHAKT

INNERTAK
Om schaktet är slutet kan
man lägga till ett inner-tak
som option. Innertaket
målas som standard i RAL
9016 (Trafikvit), men om
schaktet är i någon annan
färg målas även innertaket
i den färgen. Innertaket
levereras med LED-belysning som upp-fyller LUXnormerna.

Hissen levereras alltid med ett
självbärande schakt.
Hissen levereras alltid med schaktets insida klädd
med beklädd maskinsida på maskinsidan. Om hissen inte installeras mot en vägg kan man täcka maskinsidan med beklädd maskinsida även på utsidan.
Man kan välja schaktpaneler i stål eller glas för alla
sidor utom maskinsidan.
Schaktet för Aritco 6000 har ingen fast toppvåningshöjd. Om man har en standarddörr på översta
våningsplanet beror minsta toppvåningshöjd på
dörröppningshöjden och dörrkarmens höjd. Om
dörröppningshöjden är 2 000 mm blir dörrkarmen
som standard 2 240 mm hög, vilket motsvarar
minsta möjliga toppvåningshöjd. Högre toppvåningshöjd kan beställas.

SCHAKTPANELER
Standarden är 25 mm tjocka schaktpaneler med en
EPS (polystyren) kärna och stålplattor. Panelerna
målas som standard i RAL 9016 (Trafikvit). Målas
schaktet i någon annan färg fås även schaktpanelerna i denna färg. Schaktpanelens höjd är 575 mm.

SLITPLÅTAR
Beklädd maskinsida som täcker den inre maskinsidan levereras som standard. Som standard målas
den beklädda maskinsidan i RAL 9003 (Trafikvit),
men om schaktet målas i någon annan färg fås
även den beklädda maskinsidan i denna färg.
BEKLÄDD MASKINSIDA
Den beklädda maskinsidan är i stål och täcker baksidan av maskinsidan, om hissen inte har monterats
mot en vägg. Beklädd maskinsida kan beställas
som option från bottenvåningshöjd till toppvåningshöjd. Om hissen är delvis monterad mot en
vägg kan man beställa beklädd maskinsida för
den del av maskinsidan som behöver täckas. Den
beklädda maskinsidan målas i samma färg som
schaktpanelerna.
Storlek: lyfthöjd plus toppvåningshöjd.
SCHAKTGLAS
Som option kan man beställa schaktglas av laminerat och seghärdat glas. Standardutförandet är klart
glas (JT0). Som option kan man i stället välja tonat
(JT16), mörktonat (JT5) eller frostat glas (JT23). Se
sida 14.
Schaktglasen är 8 eller 10 mm tjocka beroende
på schaktglasens storlek. Schaktglas med en höjd
över 1 000 mm är alltid 10 mm tjocka. Schaktglasen
monteras i aluminiumprofiler. Profilerna är i aluminium som standard, men kan målas i en RAL-färg
som option. Om schaktet är målat i RAL 9003
(Trafikvit) kan profilerna fås i samma färg. Om
schaktet är målat i någon annan RAL-färg levereras
profilerna i aluminium som standard, men kan som
option fås i samma RAL-färg som schaktet. Notera
att detta måste beställas separat.

Schaktglas med aluminiumprofil:

1)
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Höjd (mm)

Klart
glas
(JT0)

Mörktonat
glas (JT5)

Tonat
glas
(JT16)

Frostat
glas
(JT23)

736

z

z

z

z

1472

z

z

z

z

2208

z

z

z

z

Special 1)

z

z

z

z

Kostnad tillkommer per mm. Maxhöjd per schaktglas är 2200 mm

SCHAKT
OPTIONER
STATIV
För Aritco 6000 kan
hissen levereras på
olika sätt beroende på
hissens längd.
• Om lyfthöjden är
1720-13000 mm
levereras stativet
alltid i delar.
• Om lyfthöjden är
1370 -1720 mm
levereras stativet i
delar som standard,
men kan levereras i
en del om så önskas.
• För lyfthöjder upp till
1370 mm levereras
stativet alltid i en del.

ELSKÅP
Som standard placeras elskåpet i schaktet, på den
översta våningen där schaktdörren sitter. Om det
är svårt att placera elskåpet i standardpositionen
kan det i stället placeras på ett annat våningsplan
eller externt i ett låsbart skåp.
För plattformsstorlek 900 x 1040 mm monteras
elskåpet bakom plattformspanelen, högst upp i
schaktet. Då helvägg beställs till plattformsstorlek
900x1040 mm, så måste elskåpet vara externt.
Storlek på standardelskåp (i schaktet): 180 x 880 mm.
Storlek på externt elskåp (i ett externt skåp): Höjd
500 mm, djup 160 mm, bredd 400 mm.

EXTERN SERVICEPANEL
Elskåpet innehåller alltid en servicepanel. Den används för testkörning och liknande samt för drift av
hissen i nödsituationer. Som option kan man beställa en extern servicepanel för montering utanför
hissen. Den kopplas då till servicepanelen i elskåpet
via en kabel.
För Aritco 6000 med plattformsstorlek 900 x
1040 monteras elskåpet och den vanliga servicepanelen i övre delen av schaktet, oåtkomliga från
utsidan. Därför kopplas den också till en extern,
väggmonterad servicepanel som sitter i en extern
låda. Den externa servicepanelen måste aktiveras
med en trekantsnyckel innan den kan användas.
Storlek: 95 x 185 mm

STATIVFÖRSTÄRKNINGSVINKEL
Installeras för stabilisering av schaktet som inte
monteras mot en vägg. En stativförstärkningsvinkel
per våning utom bottenvåningen. Stativförstärkningsvinkeln fästs i hissen på maskinsidan och i
byggnaden på A/C-sidan (under dörren). Inte möjligt att fästa på B-sidan.
Stativförstärkningsvinkeln finns tillgänglig för plattformstorlekarna 1040, 1280 och 1480 mm.
Stativförstärkningsvinkeln målas i RAL 9016 (Trafikvit) som standard. Om schaktet målas i en annan
färg så målas även stativförstärkningsvinkeln i
samma färg.

EXTRA ROSTSKYDD
Som skydd i fuktiga miljöer, till exempel under
fartygstransport eller när den förpackade hissen
utsätts för luftfuktighet under transport eller på
installationsplatsen, levereras hissen med gejders
(korrosionsklass C5). Kan beställas som option.

KOMMUNIKATION
Tvåvägskommunikation krävs enligt EN81-41.
Välj något av följande alternativ eller installera
en egen telefon.

AUTODIALER
Utrustning för nödsamtal. Inbyggd på destinationstablån. Numret slås automatiskt när någon trycker
på alarmknappen. Om ingen svarar efter en viss tid
vidarekopplas samtalet automatiskt till nästa nummer. Autodialern kan utrustas med en GSM-modul
(2G). Aritco tillhandahåller inte SIM-kort.

TELEFON
Telefonen fungerar som en vanlig telefon men är
avsedd för nödsamtal. Telefonen sitter på plattformspanelen. Den är utrustad med återuppringningsminne, mute-knapp och en indikatorlampa
för på/av. Kan utrustas med en GSM-modul. Aritco
tillhandahåller inte SIM-kort.
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DC OMVANDLARE
När flera hissar kopplas i serie på en telefonlina så
räcker inte telefonlinans spänning för att driva fler
än en autodialer. I detta fall måste en DC-omvandlare installeras i varje hiss. DC-omvandlare, 12-24 V,
används för extern strömmatning av autodialern.

DRIVNING
BATTERIVAKT
Batterivakten säkerställer att batterierna inte skadas och att det finns tillräckligt med kraft kvar i
dem så att hissen kan köras i fall då strömmen till
hissen bryts. Den säkerställer att hissen stängs av
(alla strömförbrukare stängs av) när spänningen
i batterierna når 22 V. Detta betyder att man kan
åka på semester utan att stänga av hissen även om
elen i huset stängs av, batterivakten säkerställer att
batterierna inte laddas ur. Batterivakten kan beställas som option.

FASFÖLJDSRELÄ
Extra skydd som säkerställer att hissen inte går i fel
riktning om faserna ansluts felaktigt. Ny option för
Aritco 6000-hissar med 3-fas.

MJUKSTART
Mjukstart är standard för Aritco 6000-hissar med
3-fas, som saknar frekvensstyrning. Mjukstarten
ger en jämnare start när man trycker på en destinationsknapp och hissen startar.

BATTERIDRIVEN NÖDSÄNKNING
Batteridriven nödsänkning är standard på alla Aritco-hissar. En passagerare som befinner sig i hissen vid strömavbrott kan själv sänka ned den och
ta sig ut. Hissen sänks till det våningsplan som är
närmast under plattformen. Man aktiverar hissänkningen genom att trycka på en destinationsknapp.
Hissänkningen kan också göras utifrån via anropsknappen (håll nedtryckt) eller servicepanelen.

STRÖMFÖRSÖRJNING
Följande alternativ finns för Aritco 6000:
3-fas 400V / 5,2 A/16 A trög
• Standard för alla hissar (50 Hz)
• Frekvens 50 eller 60Hz
• Frekvensomvandlare med inbyggd mjukstart och
stopp (option)
1-fas 230 V / 9 A/16 A trög
• Option för fastigheter som inte har 400 V 3-fas
• Frekvensomvandlare med inbyggd mjukstart och
stopp
• Frekvens 50 eller 60Hz
3-fas 230 V / 9 A / 16 A trög
• Option
• Observera att detta sällan används förutom till
exempel i Norge och Saudiarabien
• Frekvens 50 eller 60Hz

SMÖRJNING
Skruven måste smörjas regelbundet.
Manuell smörjning: När hissen används smörjs
skruven av en borste som sitter på plattformen
(det finns en behållare med smörjmedel längst ned
i schaktet). Standard för Aritco 6000.
Automatisk smörjning: Drivskruven smörjs regelbundet även om hissen inte används. Smörjningsfrekvensen är justerbar. Option för Aritco
6000. Standard för hissar med en lyfthöjd över
8000 mm. Rekommenderas för hissar som inte
regelbundet används mellan alla våningsplan eller
som sällan används överhuvudtaget.
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HISSMONTERING
Hissen monteras på husväggar.
max 1,2 m

Uppgifter om krafterna finns i installationsmanualen för Aritco 6000. Säkerställ att hela installationen sker i en inomhusmiljö.

F

Reaktionskraft från hissen till byggnaden:
Maximal kraft som funktion av hissens lyfthöjd.
Kraften fördelas till golvet genom stativet med
ytan ”A” och till schaktet med ytan ”B”.

max 4,0 m

Kraft på fästen till stativ till vägg:
• c -c = avstånd (höjd) från golvet till det högsta
fästet i väggen.
• Maxavståndet mellan två fästen eller det nedre
våningsplanet och det nedersta fästet är 4,0 m.
• Minimiavståndet mellan det nedre våningsplanet
och det översta fästet är 2,0 m.
• c - t = avstånd från stativets topp till det högsta
fästet i väggen.
• Maxavståndet mellan stativets topp och det högsta fästet är 1,2 m.

Stativ yta “A”

Stativ yta “B”
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c-t

max 4,0 m

c-c

max 4,0 m
min 2,0 m

Lyfthöjd
(m)

Ytan ”A”
F(kN)

Ytan ”B”
Schaktpaneler
F(kN)

Ytan ”B”
Glasschakt
F(kN)

1

7,8

2,55

3,30

2

8,5

3,40

4,40

3

9,2

4,25

5,50

4

9,9

5,10

6,60

5

10,7

5,95

7,70

6

11,5

6,80

8,80

7

12,0

7,65

9,90

8

12,8

8,50

11,00

9

13,4

9,35

12,10

10

14,2

10,20

13,20

11

14,9

11,05

14,30

12

15,6

11,90

15,40

EUROPEISKA
STANDARDER
OCH
SÄKERHET
Aritco 6000 uppfyller den harmoniserade
standarden EN 81-41 och därmed även
maskindirektivet 2006/42/EG.
Hissarna följer också EMC 2004 och
lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.
Hissarna är typgodkända och CE-märkta.
Ett certifikat för varje hiss finns på
Aritco Cloud.
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REKOMMENDERADE
FÖRSÄLJNINGSARGUMENT
Energi
Låg förbrukning

Hög förbrukning

ENKEL INSTALLATION
Det går både snabbt och lätt att installera hissen. En normal installation tar
bara två dagar.
MINIMALT BYGGARBETE, MINIMALA
UTRYMMESKRAV
Hissen kan installeras utan grop med en
ramp (eller utan ramp med en 50 mm
grop). Alla delar ingår i schaktet – inget
extra utrymme behövs för maskineri eller headroom.
LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Minimal standby-förbrukning 15 W –
inte mer än en dator eller tv.
Energiklass A enligt VDI 4707.
MILJÖVARUDEKLARATION
Vi är den första hisstillverkaren som har
en miljövarudeklaration till våra hissar. Mer
än 95% av delarna är återvinningsbara.
BILLIG I DRIFT OCH UNDERHÅLL
Lägsta kostnaden på marknaden.

HISSEN KAN INTE FALLA NER
Det självlåsande konceptet, dvs. friktionen mellan skruv och mutter förhindrar
hissen från att falla ner. Inget extra
bromssystem behövs.
ROBUST SCHAKT
25 mm tjocka schaktpaneler. Robust
och tåligt mot slag.
Bra ljudisolering och bullerdämpning.
INGEN HYDRAULIK – INGEN RISK
FÖR LÄCKAGE OCH LUKT
Inget extra utrymme krävs för hydraulikenhet.
MAN KAN ALLTID TA SIG UR HISSEN
PÅ EGEN HAND
Vid ett strömavbrott kan passageraren
alltid själv ta sig ur hissen genom batteridriven nedsänkning. Om man trycker på
en knapp på plattformstablån går hissen
till närmsta nedre våningsplan där man
kan öppna dörren och ta sig ut.
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RITNINGAR
Läs handboken och installationsanvisningen om
du vill ha en exaktare installationsbeskrivning.
Plattform 900 × 1040
+15
Strukturell öppning = 1190 –0

900 × 1040

130

Plattform = 1040 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1305 –0

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1160

800

+15
Strukturell öppning = 1190 –0

130

Plattform = 1040 inkl. säkerhetslist

Schaktbredd = 1300

900 × 1040

+15
Strukturell öppning = 1330 –0

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1160

800

130

800

130

(mm)

30

Plattform 900 × 1280
+15
Strukturell öppning = 1430 –0

900 × 1280

130

Plattform = 1280 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1305 –0

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1400

800

+15
Strukturell öppning = 1430 –0

130

Plattform = 1280 inkl. säkerhetslist

Schaktbredd = 1300

900 × 1280

+15
Strukturell öppning = 1330 –0

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1400

800

200

900

200

(mm)

31

RITNINGAR
Plattform 900 × 1480
+15
Strukturell öppning = 1630 –0

900 × 1480

130

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1305 –0

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1600

800

+15
Strukturell öppning = 1630 –0

130

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1330 –0

900 × 1480

Schaktbredd = 1300

Dörröppningsbredd = 800

Plattform = 900 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1600

800

300

900

300

(mm)

32

Plattform 1000 × 1280
+15
Strukturell öppning = 1430 –0

+15
Strukturell öppning = 1405 –0

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1000 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1400

1000 × 1280

130

Plattform = 1280 inkl. säkerhetslist

900

+15
Strukturell öppning = 1430 –0

130

Plattform = 1280 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1430 –0

1000 × 1280

Schaktbredd = 1400

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1000 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1400

900

200

900

200

(mm)

33

RITNINGAR
Plattform 1000 × 1480
+15
Strukturell öppning = 1630 –0

1000 × 1480

130

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1405 –0

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1000 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1600

900

+15
Strukturell öppning = 1630 –0

130

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1430 –0

1000 × 1480

Schaktbredd = 1400

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1000 inkl. säkerhetslist

130

215

Schaktlängd = 1600

900

300

900

300

(mm)

34

Plattform 1100 × 1480
+15
Strukturell öppning = 1630 –0

+15
Strukturell öppning = 1505 –0

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1100 inkl. säkerhetslist

180

215

Schaktlängd = 1600

1100 × 1480

180

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

900

+15
Strukturell öppning = 1630 –0

180

Plattform = 1480 inkl. säkerhetslist

+15
Strukturell öppning = 1530 –0

1100 × 1480

Schaktbredd = 1500

Dörröppningsbredd = 900

Plattform = 1100 inkl. säkerhetslist

180

215

Schaktlängd = 1600

900

300

900

300

(mm)

35
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Aritco är en världsledande tillverkare
av plattformshissar och villahissar.
Läs mer på aritco.com
Följ oss!

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

