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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, utform-
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ning 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.

INNEHÅLL
Produktöversikt ......................................................... 4
Hisstorlekar .................................................................. 6
Hissfärg .......................................................................... 8
Hisskorg och DesignWall .....................................10
Manöverpanel ............................................................14
Golv .................................................................................16
DesignLight ................................................................20
SmartLift....................................................................... 21
Hissväggar .................................................................. 22
Hissöversikt, definitioner och lösning
för översta våningen .............................................24
Europeiska standarder och säkerhet ............26
Drivsystem och styrsystem................................ 27
Installation ..................................................................28
Hissmontering...........................................................29
Rekommenderade försäljningsargument... 30
Ritningar ...................................................................... 32

3

PRODUKTÖVERSIKT
Aritco HomeLift är utformad för att vara det där lilla extra i
ditt hem. Den är en spektakulär inredningsdetalj som gör ditt
hem unikt. Den skapar en lyxig känsla och gör att du kan utnyttja hemmets hela potential.

Typ av hiss:

Tekniska direktiv:
Drivsystem:
Installationsmiljö:
Lyfthöjd:
Högsta höjd:
Antal våningar:
Installation:

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41
Patenterad skruv/mutterteknik
Inomhus
250–15 000 mm
Minst 2 225 mm till 4 000 mm
Hög förbrukning

2 till 6 våningar
Nedsänkt installation med 37 mm grop eller
installerad direkt på golvet med ramp.
”Hålldonskörning”, håll knappen intryckt vid färd

Kontroll från
stannplanet

Tryck en gång

Hisskorgens storlek
och märklast:

Energi
Låg förbrukning

Kontroll från
plattformen

Märkvarvtal:
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Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. Den ska inte användas i offentliga
byggnader.

Högst 0,15 m/s
Högst 0,30 m/s2)
S5
S8
S9
S12
S15

600x830 mm
1 000x830 mm
1 100x830 mm
1 000x1 200 mm
1 100x1 400 mm

250 kg / 2 pers.
250 kg / 3 pers.
250 kg / 3 pers.
400 kg / 5 pers.
400 kg / 5 pers.

1 ) För installationer
utanför Europa:
Styrs med en
knapptryckning
2 ) För installationer
utanför Europa.

Aritco HomeLift
Hissfärg
sidan 8

Lösningar för
översta våningen
sidan 25

DesignLight

Hissväggar

sidan 20

sidan 22

Dörrar
sidan 18

Hisskorg
sidan 11
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HISSTORLEKAR

830

830

S8

900

880

1366

800

880

S9

350

S5

600

830

966

880

1466

S9

1100

S8

1000

S5

Plattformsstorlek: 600 x 830
Yttermått: 966 x 880
Maxlast: 250 kg / 2 personer

350

630

Plattformsstorlek: 1 000 x 830
Yttermått: 1 366 x 880
Maxlast: 250 kg / 3 personer

630

485

350

630

Plattformsstorlek: 1 100 x 830
Yttermått: 1 466 x 880
Maxlast: 250 kg / 3 personer
(mm)

Aritco HomeLift finns i fem
olika storlekar.

transportera större föremål och när det finns tillräckligt med utrymme.

S5, S8 och S9 har en smal mast som gör de storlekarna perfekta när utrymmet är begränsat. De
större storlekarna S12 och S15 är perfekta för att

Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)
På sidan 32 finns mer detaljerade ritningar.
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900

Plattformsstorlek: 1 000 x 1 200
Yttermått: 1 366 x 1 250
Maxlast: 400 kg / 5 personer

485

S12

S15

1466

1400
900

1200
1366

1450

1000

800
485

1250

1100

S15

S12

900

Plattformsstorlek: 1 100 x 1 400
Yttermått: 1 466 x 1 450
Maxlast: 400 kg / 5 personer
(mm)
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HISSFÄRG
Aritco HomeLift är målad
i Traffic White, RAL 9016,
som standard.

Standard:
Hela hissen målad
i standard Traffic
White, RAL 9016
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Färgalternativ:
Hela hissen målas i
en valfri färg

Färgen är mjuk pulverlack med matt yta (glansnivå 12). Hela
hissen kan beställas i en 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.

Väggfärgsalternativ:
Väggarna målas i en
valfri färg

Dörrfärgsalternativ:
Dörrarna målas i en
valfri färg

Traffic white - standard färg
RAL 9 016

Pure white
RAL 9 010

Grey white
RAL9 002

Oyster white
RAL 1 013

Light blue grey
RAL 200 80 10

Light ivory
RAL 1 015

Light sage green
RAL 120 80 20

Champagne
RAL 060 70 10

White aluminium
RAL 9 006

Telegrey 1
RAL 7 045

Moss green
RAL 6 005

Brown red
RAL 3 011

Anthracite grey
RAL 7 016

Jet black
RAL 9 005

Observera att färgen på hissen kan skilja sig från de färgprover som visas ovan.
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HISSKORG
OCH
DESIGNWALL
Hissen har en DesignWall,
en lyxig design som inte
liknar någon annan
produkt på marknaden –
ett riktigt konstverk.
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HISSKORGEN
Hisskorgen består av en L-formad plattform
med vägg, DesignWall. Det här är den del av
hissen som rör sig uppåt och nedåt när den
används. Hissen styrs från manöverpanelen som sitter mitt på DesignWall. Du väljer
önskad våning och startar hissen genom att
vrida och trycka på SmartControl på manöverpanelen.
DESIGNWALL
Hissen levereras med en DesignWall. Det
är en 2000 mm hög sidovägg som har fått
sitt namn av den eleganta och unika designen. DesignWall levereras med hårdbelagt,
reptåligt akrylglas med vit bakgrund som
standard. Den är bakgrundsbelyst med ett
vitt LED-ljus.

Det är möjligt att göra hissen ännu mer spektakulär genom att anpassa DesignWall med
våra speciellt utvalda mönster eller bilder.
DesignWall är bakgrundsbelyst med ett iögonfallande vitt LED-ljus. DesignWall levereras med vit bakgrund som standard. För
att göra hissen till ett riktigt konstverk har
vi samarbetat med ett antal framstående
skandinaviska konstnärer och formgivare för
att skapa snygga mönster och bilder som
alternativ till DesignWall. De aktuella alternativen presenteras på nästa sida.
Observera att DesignWall kommer att befinna
sig i en bakgrundsbelyst ljuslåda och kan
därför tyckas skilja sig från bilderna. Detta kan
påverka bildens färg, kontrast och skärpa.
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Diagonal av Alexander Lervik

Orientalic av Alexander Lervik

Sheets av Rikard Lilja

Structure av Rikard Lilja
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Key West av Erik Undéhn

Skyline av Erik Undéhn

Pink av Lotta Ingman

Orange av Lotta Ingman
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MANÖVERPANEL
Manöverpanelen sitter mitt
på DesignWall och används
för att styra hissen.
SMARTCONTROL
SmartControl är ett unikt sätt att styra
en hiss och har utvecklats speciellt för att
vara mer användarvänlig och ergonomisk
än vanliga hissknappar. Ringen i rostfritt
stål vrids åt olika håll för att välja våning.
Den övre plastdelen hålls intryckt för att
starta hissen.
Vrid moturs för att välja en
lägre våning, dvs. för att
åka ned.
Vrid medurs för att välja en
högre våning, dvs. för att
åka upp.

SYMBOLER PÅ MANÖVERPANELEN

VÅNINGSVISARE
Våningarna visas på manöverpanelen med siffrorna
1, 2, 3, 4, 5 och 6. Siffrorna är bakgrundsbelysta
med vitt sken, som visar vilket våningsplan du
befinner dig på för närvarande och vilken våning du
har valt att åka till. Den aktuella våningen visas med
100 % ljusstyrka och de andra våningsplanen visas
med 50 % ljusstyrka.

NYCKEL – FÖR ATT LÅSA MANÖVERPANELEN
Det går att låsa manöverpanelen för att förhindra
att hissen används. En nyckelsymbol anger om
hissen är låst eller inte. Det går ändå bra att anropa
hissen från en annan våning när den är låst. Då lyser
den våningsknappen tills låset öppnas.

MÄRKLAST, HÖGSTA TILLÅTNA ANTALET
PERSONER OCH ÖVERBELASTNING
På manöverpanelen finns symboler som anger
märklasten och det högsta antalet personer som
hissen är utformad för. När hissen lastas tyngre än
den är klassad för, blinkar symbolen för märklast
rött. Det är inte möjligt att använda hissen när den
är överbelastad.

Lås upp hissen:Vrid SmartControl moturs tills
nyckelsymbolen visas. Håll SmartControl intryckt i
fem sekunder. Den röda nyckelsymbolen släcks och
visar att hissen inte längre är låst.
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Låsa hissen: Vrid SmartControl moturs tills
nyckelsymbolen visas. Håll SmartControl intryckt i
fem sekunder. En annan nyckelsymbol tänds (rött
sken) bredvid symbolen för högsta tillåtna vikt. Den
symbolen anger att hissen är låst.

NÖDSTOPPKNAPP
Nödstoppknappen ska användas nödsituationer. När
knappen trycks in stannar hissen. Återställ knappen genom
att vrida den.
En bakgrundsbelyst pil indikerar att
nödstopp aktiverats. Den vita lampan blinkar
tills knappen har återställts.

LARMKNAPP OCH NÖDSAMTAL
Enligt EN81-41, är tvåvägskommunikation obligatorisk av
säkerhetsskäl. Aritco HomeLift är därför utrustad med en
automatisk uppringare som kan användas för nödsamtal.
Larmknappen är kopplad till den automatiska uppringaren.
När larmknappen trycks in under 10 sekunder ringer den
automatiska uppringaren det första numret i listan med
förprogrammerade telefonnummer. Numren programmeras
när hissen installeras. Om det första samtalet inte besvaras
efter en förinställd tid, ringer den automatiska uppringaren
upp nästa nummer i listan.
Den automatiska uppringaren är kopplad till det fasta
allmänna telefonnätet som standard. Den kan förses med en
GSM-modul som tillval. SIM-kortet levereras inte av Aritco.

Gult sken indikerar att larmknappen har tryckts
in mer än 10 sekunder.

Grönt sken indikerar anslutning.

SERVICESYMBOL – ANGER ATT HISSEN
BEHÖVER SERVICE.
Servicesymbolen är normalt släckt. När
service behövs tänds symbolen (gult sken).
Servicepartnern kan själv ställa in intervaller för när
service ska göras.

ELDSYMBOL – INDIKERAR BRAND
Hissen kan kopplas till byggnadens brandlarm.
Om det inte brinner är symbolen släckt. Vid
eldsvåda börjar symbolen lysa rött. Vid eldsvåda
åker hissen automatiskt till det våningsplan som
ägaren har angett i förväg.

STATUSSYMBOL – ANGER HISSENS STATUS
Statussymbolen anger hissens status. När symbolen
är släckt betyder det att hissen fungerar normalt.
När symbolen är tänd betyder det att det är något
fel på hissen. Ett gult sken indikerar ett mindre
fel och ett rött sken indikerar ett allvarligt fel som
måste åtgärdas av servicepersonal.
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GOLV

Högkvalitativt PVC-golv tillverkat
i Sverige – Bolon Sisal Plain Sand

I hissen ligger ett snyggt golv av hög kvalitet
från det populära svenska företaget Bolon.
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Standardgolvet heter Bolon Sisal Plain Sand.
Som tillval kan ett annat golv beställas ur vårt
noggrant utvalda sortiment.
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 5 mm tjockt.
Välj bland vårt urval av PVC-golv av hög
kvalitet, tillverkade i Sverige av Bolon, eller
våra snygga nylonmattor i moderna färger
som matchar din heminredning.

Bolon Sisal Plain Sand (standard)

Bolon Flow Stream (tillval)

Bolon Graphic Gradient (tillval)

Carpet Elephant (tillval)

Carpet Chianti (tillval)

Carpet Camel (tillval)
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DÖRRAR
De dörrar som är installerade i hissen på varje våning är dubbeldörrar, dvs två dörrblad som öppnas
från mitten. Dörrbladen är tillverkade i glas med målade profiler.

Dörrens öppningshöjd: 2 000 mm
Dörrens öppningsbredd: 630 mm, 800 mm eller
900 mm beroende på hissens storlek och på vilken
sida av hissen dörren är placerad. Se ritningarna på
sida 32–33 för ytterligare information.
GLAS
Våra dörrblad är tillverkade i härdat och laminerat
glas. Klart glas (JT0) är standard och tonat glas
(JT16) kan beställas som tillval.
DÖRRMANÖVRERING
På alla dörrkarmar sitter en hissknapp, som används för att kalla på hissen. Hissknappen sitter i
en ram som är målad i samma färg som väggarna;
knappen är i rostfritt stål och har en bakgrundsbelyst ram (vitt sken) som ger information om hissen:
• Lampan är släckt – hissen är i vänteläge och används inte för närvarande.
• Vitt sken – hissen har kallats.
• Blinkande vitt sken – hissen är upptagen (eller
trasig).
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Dörrbredd = 995

Min. takhöjd = 2200

900

Dörrbladshöjd = 2050

Dörrbladshöjd = 2050

27
50

UTÖKAD DÖRRÖPPNINGSTID
När extra tid behövs för att få in eller ut saker från
hissen är det möjligt att förlänga tiden som dörrarna är öppna. Tryck bara på hissknappen i fem
sekunder för att förlänga den tid som dörrarna är
öppna. Standardtiden är 120 sekunder, och det går
att ställa in tiden till upp till 300 sekunder. När den

485

115°max

115°max

DÖRRÖPPNARE
Det sitter två dörröppnare i dörrkarmen. Dessa
öppnar och stänger dörrbladen automatiskt och
samtidigt. Det är möjligt att ställa in hur snabbt
dörrarna öppnas, hur länge de ska vara öppna och
deras öppningsvinkel.
Det sitter sensorer i dörröpparna som känner av
om ett hinder är i vägen. Om ett dörrblad i rörelse
träffar något, vänder det automatiskt riktning. Dörren försöker sedan slutföra rörelsen igen och passerar långsamt det ställe där den tidigare stötte på
ett hinder. Detta är för att säkerställa att föremålet
som tidigare var i vägen har tagits bort och för att
minska kraften.
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Dörröppning = 900

435

Dörröppning = 800

350

1
115°max

Dörröppning
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800

Dörrbladshöjd = 2050

2000
Dörröppning = 630

50

Dörröppning

Dörrbredd = 1095

Karmhöjd = 2215

Min. takhöjd = 2200

630

Karmhöjd = 2215

Min. takhöjd = 2200

Dörröppning

27

Karmhöjd = 2215

Dörrbredd = 825

förlängda dörröppningstiden är aktiverad kan hissen inte kallas från en annan våning förrän dörrarna
har stängts igen. När den förlängda dörröppningstiden är aktiverad blinkar hissknappen.
TRÖSKLAR
Trösklarna är målade i samma färg som dörrarna.
DÖRRLÅS
Det sitter ett elektriskt dörrlås i dörrkarmen.

Klart glas
(JT0)

Tonat glas
(JT16)
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DESIGNLIGHT
Belysningen är en av de viktigaste
faktorerna för att skapa en enhetlig
heminredning.
Med rätt belysning kan vi skapa ett vackert hem.
Den toppmoderna belysningsdesignen i Aritco
HomeLift har utvecklats av Sveriges ledande belysningsarkitekter.
DESIGNWALL
DesignWall i akrylglas är bakgrundsbelyst med vitt
ljus.
DESIGNLIGHT – FÄRG
Hissen levereras med vit belysning som standard.
Hissen kan levereras med färgad belysning (RGB)
som tillval. Observera att DesignWall alltid levereras med vitt ljus.
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VÄGGAR
Indirekt ljus belyser hissens innerväggar. Ljuskällan
är dold bakom hissens täckpaneler och löper längs
hissens båda sidor, nedifrån och upp. Vitt ljus levereras som standard. Färgat ljus (RGB) kan beställas
som tillval.
TAK
Indirekt ljus belyser taket inne i hissen. Vitt ljus levereras som standard. Det går att beställa hissen med
färgad belysning (RGB) som tillval.
BELYSNINGSSTYRNING
DesignLight kan styras och justeras med den användarvänliga appen SmartLift, eller via servicepanelen.

SMARTLIFT
SMARTLIFT – FÖR HUSÄGAREN
Aritco villahiss är världens första uppkopplade
hiss, och kan drivas med appen SmartLift.
Husägaren styr då belysningen i sin Aritco
HomeLift direkt från sin smarttelefon/
surfplatta.
Styr belysningen med SmartLift-appen:
• Ställ in ljusstyrkan, lys upp eller dämpa ljuset
• Tänd och släck ljuset
• Ändra färg på ljuset (om RGB-alternativet är
beställt)
SMARTLIFT – SERVICE
Den nya SmartLift-appen för service/
installation förenklar hissens konfiguration
och gör service och underhåll mycket enklare.
Med appen kan du ställa in parametrar som
till vilken våning hissen ska åka i händelse
av brand osv., utföra och registrera service,
kalibrera hissen, läsa felloggar och mycket mer.

Konfigurera hissen med SmartLift-appen:
• Ställ in parametrar som till vilken våning hissen
ska åka i händelse av brand, hur länge dörrarna
ska vara öppna, justera våningar
Kontrollera hissens status med SmartLift-appen:
• Se hissens status via felkoder och meddelanden
Kontrollera hissens driftsstatus med SmartLiftappen:
• Hissens driftstid
• Hur långt hissen har åkt
• Status på nödstoppsknappen
Styr belysningen med SmartLift-appen:
• Ställ in ljusstyrkan, lys upp eller dämpa ljuset
• Tänd och släck ljuset
• Ändra färg på ljuset (om RGB-alternativet är beställt)
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HISSVÄGGAR
Hissen levereras alltid med självbärande väggar runt hisskorgen.
Väggarna är synliga både inne i
hissen och utifrån, från rummet.
Väggarna är konstruerade med ett genialt
system som gör det möjligt att fritt blanda
fasta väggpaneler och glaspaneler. Alla paneler
har samma tjocklek (10 mm) och samma höjd.
Väggarna är monterade utan synliga skruvar.
VÄGGFÄRG
Väggarna är målade i Traffic White, RAL 9016,
som standard. Det innebär alla väggdelar:
väggpaneler, profiler, kabelkanaler, hörnprofiler,
täckplattor och bakstycke, osv. Om väggarna
beställs i en tillvalsfärg, kommer alla väggdelar
att målas i denna färg.
För ytterligare detaljer, se kapitlet "Hissfärg" på
sidan 8–9.

Klart glas
(JT0)

Tonat glas
(JT16)
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TAK
Taket levereras med vitt LED-ljus som standard och
kan beställas med ett färgat ljus (RGB) som tillval.
VÄGGPANELER
Standardväggarna levereras med väggpaneler
bestående av stålplattor med en polystyrenkärna
(EPS). Väggpanelernas standardhöjd är ca 1 100
mm. Panelerna kan skäras vid installation för att
säkerställa en perfekt passform.
VÄGGPANELPROFIL
En tunn H-profil används mellan väggpanelerna.
Samma profil används för både fasta väggpaneler
och glaspaneler.
TÄCKANDE PANELER
Maskinens insida är täckt med täckpaneler. Panelerna levereras som standard och täcker masten,
slagkruven och andra komponenter så att de inte
syns. Panelerna är tillverkade i stål och levereras i
samma färg som resten av hissväggarna.
HÖRN
Hörnen är tillverkade av målat aluminium. Inuti
hissen är hörnen täckta för att dölja skruvar och
beslag.
GLASVÄGGPANELER
Glasväggpaneler kan beställas som tillval. Glaspanelerna är tillverkade i 10 mm tjockt härdat och
laminerat glas. Glaspanelerna finns i klart glas (JT0)
och tonat glas (JT16) i följande höjder:
• Standardhöjd: ca 1 100 mm
• Utökad höjd: ca 2 200 mm
• Anpassad höjd: mellan 250 mm och 2 200 mm

KABELRÖR
När du ska montera dörrarna på B-sidan installeras
kabelrören på A-sidan eller C-sidan. Kabelrören
används för kablar från dörrarna på B-sidan till hissens baksida.
DÖRRSIDOPANEL
För hisstorlekarna S12 och S15 med dörrarna på Bsidan finns det dörrsidopaneler installerade för att
täcka utrymmet mellan dörrkarm och vägghörn.
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HISSÖVERSIKT,
DEFINITIONER
OCH LÖSNING
FÖR ÖVERSTA
VÅNINGEN
HISSHÖJD
Höjden från golvet på översta våningen till överdelen av hissväggarna
(minst 2 225 mm).
• Väggförlängning: Höjden på översta våningen 2 275 - 4 000 mm
• Rekommenderad höjd när du har ett tak och glasväggpaneler är
2 350 mm, så att man inte kan se LED-lamporna i taket genom glasväggen.
• Rekommenderad höjd när du har väggpaneler (inte i glas) är 2 275
mm. Det är mycket lättare att få en fin yta om du avslutar väggarna
(schaktet) på den höjden.
VÄGGFÖRLÄNGNING
Standardhöjd för väggarna på översta våningen är 2 225 mm. Det går
att beställa en väggförlängning så att väggarna når taket på byggnaden på översta våningen. Väggförlängningen kan beställas i millimetersteg för att nå en hisshöjd på 2 225 mm och 2 275 - 4 000 mm.
LYFTHÖJD
Höjden från golvet på bottenvåningen till golvet på övervåningen. Det
avstånd som hissen kan köra.
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Översta våningen
(2:a våningen)

Väggförlängning
(50-1775 mm)

Hisshöjd
(2 225 mm,
2 275-4000 mm)

Lägsta hisshöjd
(2 225 mm)

Lyfthöjd

D

A

B
C

Hissens A-, B-, C- och D-sida.

Markplan
(bottenvåningen)
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EUROPEISKA
STANDARDER
OCH SÄKERHET
Aritco HomeLift överensstämmer
med det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG. Hissen följer med
säkerhetsaspekterna i plattformshisstandarden EN81-41. Drivsystemet omfattas inte av standarden
och undersöks separat.
Europeisk standard EN81-41:2010: Säkerhetsregler för konstruktion och montering av hissar – specialhissar för transport av personer och varor.
Hissen är typgodkänd. Efter installationen är hissen
CE-märkt.

SMARTSAFETY-SYSTEM
Aritco HomeLift-systemet är utformat med fokus
på säkerhet och tillförlitlighet för att förutse och
förebygga alla farliga situationer som kan uppstå
i hemmet. Små barn kommer att leka inom och
utanför hissen, och smarta dörrar och säkerhetsgivare förhindrar då att de fastnar med fingrarna och
skadas. Hissens drivsystem är ett grundligt testat
och pålitligt system med en skruv fäst vid DesignWall, som driver hissen upp och ner.
1. Smarta dörrar. Det sitter sensorer i dörröpparna
som känner av om ett hinder är i vägen. Om ett
dörrblad i rörelse träffar något, vänder det automatiskt riktning. Dörren försöker sedan slutföra
rörelsen igen och passerar långsamt det ställe
där den tidigare stötte på ett hinder. Detta är
för att säkerställa att föremålet som tidigare var
i vägen har tagits bort och för att minska kraften.
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2. Nöddrift. Elektrisk nöddrift ingår för alla hissar.
Vid en nödsituation (enligt EN81-41) är det möjligt för en behörig/kompetent person att sänka
hissen till närmaste våning (via servicepanelen
utanför hissen). Nöddriftshastigheten är 0,8 m/
min.
3. Styrsystemets batteriövervakningsfunktion. För
alla hissar ingår en funktion som övervakar batterierna i styrsystemet. Den smarta batterivakten
säkerställer att batterierna inte laddas ur om du
stänger hissen eller om strömförsörjningen är
instabil.
4. Säkerhetskanter. Det sitter säkerhetskanter runt
hissgolvet och längst upp på DesignWall. Säkerhetskanterna säkerställer att inga föremål kan
fastna mellan hisskorgen och väggarna (schaktet) när hissen kör. Om något skulle hamna mellan hisskorgen och väggarna, stannar hissen.
5. Nyckel – för att låsa hissen. Det går att låsa
manöverpanelen för att förhindra att hissen används. En nyckelsymbol anger om hissen är låst
eller inte.
6. Drivsystem. Hissens drivsystem är ett grundligt testat och pålitligt system med skruvar och
bultar fästa vid DesignWall, som driver hissen
upp och ner. Systemet har även dubbla säkerhetsbromsar och ett batteridrivet sänkningssystem, så att du alltid kan komma ur hissen, även
i händelse av strömavbrott. För Aritco är det
naturligt att följa de strängaste säkerhetskraven
och direktiven!

DRIVSYSTEM
OCH
STYRSYSTEM
DRIVSYSTEM
Aritco HomeLift har ett unikt drivsystem med
skruvar och bultar, som är specialutvecklat
och anpassat efter kraven för hemmiljö. Det
är tyst och luktfritt, har mjuk start och stopp,
tar upp lite utrymme och är kostnadseffektivt.
Frekvensstyrningen säkerställer att hissen startar
och stannar mjukt.
Skruven är fastsatt längst upp på masten, och
när muttern vrids rör sig hissen (via en motor och
en rem). En säkerhetsmutter är installerad under
drivmuttern för extra säkerhet. Hissen är utrustad
med elektromagnetiska dubbla säkerhetsbromsar
och en elektronisk hastighetsregulator som
förhindrar att hissen faller ned med för hög
hastighet eller att den faller fritt.

MÄRKVARVTAL
Märkvarvtalshastighet: högst 0,15 m/s
• 1-Fas 230 V
Märklast

Säkring

250 kg

1x10A Typ C

400 kg

1x13A Typ C

SMÖRJNING
Automatisk smörjning ingår som standard.
Smörjningen är automatisk och ansluten till en
timer som indikerar när oljenivån är låg.

MAST
Hissen (inklusive slagkruven) levereras alltid i delar.
Detta gör transporten och installationen enklare
och mer kostnadseffektiv. Delar är aldrig längre än
2 300 mm.
Ledarna har korrosionsklass C5 och är tillverkade
av magnelis. Magnelis är en metallbeläggning
med 3 % magnesium, vilket ger en mycket hög
korrosionsbeständighet.

STYRSYSTEM
Mikroprocessorbaserat styrsystem. Systembuss:
Controller Area Network (CAN) @ 50
kbit/s. Systemet är baserat på en CAN-bus
flernodsarkitektur med lastprocessormoduler.
Varje modul ansvarar för en specifik uppgift och
funktion. Huvudprocessormodulen sitter bakom
DesignWall för enkel åtkomst. För lokal styrning,
ändring av inställningar och driftstidsuppgifter
finns en servicepanel på eller nära hissen.

Märkvarvtalshastighet: högst 0,3 m/s Endast för
installationer utanför Europa.
• 3-Fas 400 V
Märklast

Säkring

250 kg

3x10A Typ C

400 kg

3x10A Typ C
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INSTALLATION
Se till att hela installationen görs i en inomhusmiljö.
NEDSÄNKT INSTALLATION (MED GROP)
ELLER DIREKT PÅ GOLVET
Hissen kan installeras 37 mm under golvnivån i en
så kallad nedsänkt installation med en grop. På
så sätt kan hissgolvet ligga på samma nivå som
husets golv på bottenvåningen (endast med 13
mm tröskel). Om det inte går att göra en 37 mm
grop i golvet kan hissen installeras direkt på golvet.
När hissen är installerad direkt på golvet kommer
hissgolvet att vara 50 mm högre än husets golv. En
ramp framför hissen kan då beställas som tillval.
BAKSTYCKE
När hissen inte är monterad mot en vägg och
hissens baksida är synlig, kan ett bakstycke
beställas som ett alternativ för att täcka hissens
baksida. Bakstycket är tillverkat i stål och målas i
samma färg som resten av hissväggarna.
MASTFÄSTE
När hissen inte installeras och monteras
på maskinsidan (mot en vägg, trappa eller
motsvarande) kan mastfästen användas för att
montera hissen. Mastfästena gör det möjligt att
installera hissen även om fästpunkterna är på
A-, B- och C-sidorna. Observera att mastfästet
installeras på utsidan av hissen och kommer att
kräva extra utrymme. De exakta dimensionerna
anges i handboken och i installationsanvisningen.
Mastfästena är målade i samma färg som
hissväggarna.
Det finns tre olika lösningar för mastfästen,
beroende på hur hissen monteras:
1. En lösning för när hissen monteras på A- eller
C-sidan
2. En lösning för när hissen monteras på B-sidan
3. En startprofil som monteras på hissens
maskinsida och som kan användas som start när
du bygger din egen montering.

HISSHÖJD OCH MINSTA BYGGNADSTAKHÖJD
Observera att byggnadens takhöjd måste vara
minst 15 mm högre än hissens högsta höjd av
installationsskäl.
MINSTA AVSTÅND MELLAN TVÅ VÅNINGAR
Avståndet mellan två våningar måste vara minst
110 mm. När dörrarna är placerade på samma sida
på båda våningarna är det avståndet 2 300 mm.

1)
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2)

3)

FRAME BRACKET
Standard frame brackets to be used when fixing
the doors on each floor to the system of joists is
delivered with the lift (70 mm high). When having
underfloor heating a higher frame bracket (150
mm) can be ordered in the webshop.

HISSMONTERING

Last på stativ yta A från mast, plattformslast och
dynamiska krafter:
Total hisshöjd
(m)

S5
(kN)

S8
(kN)

S9
(kN)

S12
(kN)

S15
(kN)

3

9,7

9,8

9,8

13,4

13,7

5

10,9

11,0

11,0

14,8

15,2

7

12,0

12,2

12,2

16,1

16,6

9

13,2

13,4

13,4

17,5

18,1

11

14,4

14,6

14,6

18,8

19,5

13

15,6

15,7

15,8

20,2

21,0

15

16,8

16,9

17,0

21,6

22,4

18

18,6

18,7

18,8

23,6

24,6

Fr

max 4,0 m

Fr

max 4,0 m
min 2,0 m

Mast

Observera att hissen inte kan installeras utan infästningar på övervåningen. För montering av hissarna, se bild och läs mer i handboken och installationsanvisningen.

max 1,2 m

Fr

max 4,0 m

Fixings x 2

För information om hur hissen ska monteras, se
handboken och installationsmanualen för Aritco
HomeLift. Säkerställ att hela installationen sker i
en inomhusmiljö.
Infästningarna ska placeras enligt de höjder som
anges nedan:
• Avståndet (höjd) från bottenvåning till den lägsta infästningen i väggen ska vara mellan 2 och 4
meter.
• Det högsta avståndet mellan två infästningar eller
mellan golvet på bottenvåningen och den lägsta
infästningen är 4 meter.
• Det högsta avståndet från mastens överdel till
den högsta infästningen i väggen är 1,2 meter.
• Masten slutar 0,3 m nedanför shacktets tak.

Top fixing x 2

Hissen monteras på husväggar.

Bottom fixing x 2

Stativ yta A: Bär vikten från mast, drivenhet,
plattform, märklast, överlast (75 kg) och maximal
dynamisk kraft (250 kg för S5, S7 och S9. 400 kg
för S12, S15. alla med hastigheten 0,15 m/s).
Stativ yta B: bär vikten av glasschaktet, inklusive
tak, (EPS-väggpaneler väger mindre).

Last på stativ yta B från mast, plattformslast och
dynamiska krafter:
Total hisshöjd
(m)

S5
(kN)

S8
(kN)

S9
(kN)

S12
(kN)

S15
(kN)

3

2,0

2,6

2,8

2,9

3,2

5

3,2

4,2

4,5

4,7

5,1

7

4,5

5,8

6,2

6,5

7,0

9

5,7

7,4

7,9

8,3

8,9

11

6,9

9,0

9,7

10,0

10,8

13

8,2

10,6

11,4

11,8

12,7

15

9,4

12,2

13,1

13,6

14,6

18

11,3

14,6

15,7

16,3

17,4

Stativ yta A

Stativ yta B

29

REKOMMENDERADE
FÖRSÄLJNINGSARGUMENT
Fördelar för husägaren – unikt
utformad för hemmabruk.
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1.

2.

3.

5.

4.

Energi

5.

6.

Låg förbrukning

Hög förbrukning

1. SMARTLIFT
Med appen Aritco SmartLift
kan du enkelt styra belysningen från din telefon eller
surfplatta. Du kan installera ett
individuellt belysningsschema
och bestämma när ljuset ska
tändas och släckas.

SmartSafety-system, med
intelligenta dörrar, säkerhetsgivare och dubbla säkerhetsbromsar. Vid strömavbrott
tar den batteridrivna nödsänkningen dig säkert ned till
närmaste våning under och
öppnar automatiskt dörrarna.

2. ENKEL INSTALLATION
Aritco HomeLift kan installeras
på bara några dagar (under
normala förhållanden), så du
störs nästan inte alls i ditt dagliga liv under installationen.

Den smarta batterivakten
säkerställer att batterierna inte
laddas ur om du stänger hissen
eller om strömförsörjningen är
instabil.

Till skillnad från många andra
hissar kan Aritco HomeLift
installeras direkt på golvet. Om
du vill att hissgolvet ska vara i
jämnhöjd med golvet i rummet
krävs en nedsänkning på bara
37 mm.
3. SMARTSAFETY-SYSTEM
Hissen är utrustad med vårt

Aritco HomeLift är CE-certifierad, vilket är en garanti som
uppfyller höga krav på säkerhet
och tillförlitlighet. Aritco HomeLifts uppfyller Europas strängaste säkerhetsföreskrifter.
4. KUNDEN KAN SJÄLV VÄLJA
UTSEENDET
Hissens DesignWall, SmartLiftappen och ljussättningen är

unika funktioner. Möjligheten att
själv välja golv och färg gör att
den passar alla. Alla designalternativ utstrålar skandinavisk
design och enkelhet.
5. LÅGT PRIS
Aritco HomeLift har bland
marknadens lägsta underhållskostnader. Hissen har mycket
låg energiförbrukning, mindre
än en vanlig tvättmaskin och
den är A-klassad enligt energiklass VDI 4707-standarden. Vid
normal användning kostar det
mindre än 2 kronor per dag att
köra hissen.
6. ÅTERVINNINGSBAR TILL
95 %
Vi lägger stor vikt vid miljön och
tänker på kommande generationer. Därför är 95 % av alla
komponenterna i hissen återvinningsbara.
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RITNINGAR
Läs handboken och installationsanvisningen om
du vill ha en exaktare installationsbeskrivning.

S8

S8

83,5

1000x830
A=0,83m2
250kg/3 pers.

350

83,5
Door opening = 630
Door frame width = 797

83,5

83,5
Door opening = 630
Door frame width = 797

S9

Hole through ﬂoor = 940

350

485

83,5

83,5
Door opening = 630
Door frame width = 797
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Hole through ﬂoor = 1511

S9
1100x830
A=0,91m2
250kg/3 pers.

Shaft width = 1466

Platform = 1100

83,5

Platform = 830

83,5

Door opening = 900

Door frame width = 1067

440

341

Shaft length = 880

Shaft width = 1366

Platform = 1000

83,5

Platform = 830

Hole through ﬂoor = 1411

440

341

Hole through ﬂoor = 940
Shaft length = 880

Door opening = 800

350
83,5

Door frame width = 967

S5
600x830
A=0,5m2
250kg/2 pers.

Hole through ﬂoor = 1011

341
Platform = 600

Platform = 830

Shaft width = 966

Hole through ﬂoor = 910
Shaft length = 880

435

S5

Hole through ﬂoor = 1310

S12

83,5

Hole through ﬂoor = 1411

S12
1000x1200
A=1,2m2
400kg/5 pers.

Shaft width = 1366

Platform = 1000

Door opening = 800

83,5

Platform = 1200

485

435

Door frame width = 967

440

341

Shaft length = 1250

83,5

Door opening = 900

83,5

Door frame width = 1067

Hole through ﬂoor = 1510

S15

Hole through ﬂoor = 1511

Platform = 1100

S15
1100x1400
A=1,54m2
400kg/5 pers.

Shaft width = 1466

83,5

Platform = 1400

485

83,5

Door opening = 900

Door frame width = 1067

440

341

Shaft length = 1450

83,5

Door opening = 900

83,5

Door frame width = 1067
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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

