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„Paradis“ kartu su „Aritco“ dirba tam, 
kad šio gamintojo keltuvai taptų natūraliai
suvokiama namų interjero dalimi.

„Aritco“ gamintojas tiki, kad modernių namų
apibrėžimas ir suvokimas keisis. S� iuolaikiniai
pastatai ir nuosavi namai, kalbant apie patogumą,
neatsiejami nuo keltuvų koncepcijos.
  
„Aritco“ kelionė prasidėjo 25 metai atgal, tiesiog 
siekiant įgyvendinti paprastą, „lengvesnio judėjimo
visur“ idėją. S� iandien „Aritco“ keltuvai įmontuoti
daugiau, kaip 35 000 pastatų ir privačių namų
visame pasaulyje.
 
Paprastumas, kokybė ir inovacijos - „Aritco“ veiklos
skiriamasis ženklas. S� is keltuvų gamintojas nuolat
siekia inovacijų ir priemonių, leidžiančių pasiekti
aukščiausią kokybę, geriausią dizainą ir naudotojui
draugišką produktą, lygiagrečiai nepamirštant 
aplinkos apsaugos.
 
Saugumas ir patikimumas - prioritetas, kurių siekiama
taikant aukščiausius Europos saugumo standartus. 

Visi „Aritco“ keltuvai kuriami ir gaminami Stoholme,
S� vedi jo je ,  remiant is  aukš č iausia is  kokybės 
standartais.

UAB „Paradis“  dali jasi  „Aritco“  vertybėmis , 
prekiaudami šio patikimo gamintojo produkcija 
regione.  Tai – puiki lifto alternatyva, galinti tapti ne tik 
patogesnio judėjimo priemone, bet ir išskirtiniu 
interjero akcentu. 

UAB „Paradis“ montuoja ir prižiūri keltuvus daugiau, 
kaip 10 metų, taip sukaupiant begalę būtinos patirties, 
leidžiančios greitai rasti optimalius sprendimus. 

Mūsų patikimi partneriai ir turima produkcija - jūsų 
patogiam judėjimui namuose.



TURINYS
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BENDRA APŽVAL   A
„Aritco HomeLift Access“ produktų linija sukurta patogiam judėjimui namuose į bet 
kurį kampelį. Praktiški ir tinkamo dydžio - visiems poreikiams patenkinti. 

Z� inoma, su galimybe pritaikyti pagal individualius poreikius: stiklinės sienos, 
skirtingų medžiagų ir spalvų pasirinkimai. 

LIFTO TIPAS:

TECHNINIS
SUDERINAMUMAS:

KĖLIMO SISTEMA:

GREITIS:

KĖLIMO SISTEMA:

KĖLIMO AUKŠTIS:

SUSTOJIMAI:

DURŲ SKAIČIUS:

DURŲ SKAIČIUS 
AUKŠTE:

NIŠA:

AUKŠTIS:

PLATFORMOS
VALDYMAS:

NUSILEIDIMO
VALDYMAS (duryse):

APLINKA:

AVARINIS NUSILEID.:

VALDYMO ĮTAMPA:

VARIKLIS:

UŽRAKTAS:

ELEKTROS
ENERGIJOS

TIEKIMAS:

KELIAMAS SVORIS:

Energija
Daugiau efektyvus

Mažiau efektyvus

Liftas sukurtas instaliavimui privačiuose 
namuose. Tik pastatuose be viešo įėjimo.

Europos mechanizmų direktyva 2006/42/EC
Europos standartas EN 81-41

Patentuota sraigtinė sistema

Maksimalus 0.15 m/s
Maksimalus 0.25 m/s 1)

250 - 13 000 2)   mm

Daugiausiai -  6 sustojimai

Daugiausia -  6 durys liftui

Daugiausiai - 2 durys aukšte

50 mm (niša nereikalinga, kai yra slenkstis ar
nuožulni plokštuma)

Mažiausiai 2240 mm. Daugiausiai - 4000 mm.
(1100-1600 mm su pusės aukščio durimis)

„Laikyti įspaudus“ - tikslo mygtukas turi būti 
laikomas paspaustas visos kelionės metu. 3)

Vieno prilietimo valdymas

Išorė / vidus

Baterijos valdomas avarinis nusileidimas

24 V

2.2 kW (3kW didesniam greičiui

Elektrinis

1-os fazės 230V 50HZ/16 A/16 A lėtas
3-jų fazių 230V 50HZ/9 A/16 A lėtas
3-jų fazių 400V 50Hz/5.2 A/16 A lėtas 

250, 410 arba 500 kg
(priklauso nuo platformos dydžio)

1 )  I n s t a l i u o j a n t  n e 
Europoje: keltuvo versija 
su 400V 3-fazis
2) Maksimalus kėlimo 
a u k š t i s  k a i  t u r i m o s 
pusinės durys - 3000 
mm.
3 )  I n s t a l i u o j a n t  n e 
Europoje - galimas vieno 
prilietimo valdymas.



„Aritco	HomeLift	Access“	keltuvai

Keltuvo sienos
24 psl.

Spalva
10 psl.

Durys
16 psl.

Nešėjas
12 psl.



KELTUV    DYDŽIAI

Keltuvo vidinis dydis: 900 x 1040
Išoriniai išmatavimai: 1300 x 1160
Keliamas svoris: 250 kg / 2 žm.
Invalidų vežimėlis:  - 

Keltuvo vidinis dydis: 900 x 1280
Išoriniai išmatavimai: 1300 x 1400
Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.
Invalidų vežimėlis:  Vieno naudotojo 
arba A* tipo

Keltuvo vidinis dydis: 900 x 1480
Išoriniai išmatavimai: 1300 x 1600
Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.
Invalidų vežimėlis:  A arba B tipo su 
lydinčiu asmeniu *

„Aritco HomeLift Access“ keltuvai galimi 
aštuonių skirtingų platformų dydžių. 
Keliamas svoris priklauso nuo platformos dydžio. Detalūs brėžiniai - 34 psl. 



Keltuvo vidinis dydis: 1000 x 1280
Išoriniai išmatavimai: 1400 x 1400
Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.
Invalidų vežimėlis: Vienas naudotojas 
arba A* tipas

Keltuvo vidinis dydis: 1000 x 1480
Išoriniai išmatavimai: 1400 x 1600
Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.
Invalidų vežimėlis: A arba B tipo su 
lydinčoi asmeniu*

Keltuvo vidinis dydis: 1100 x 1480
Išoriniai išmatavimai: 1500 x 1600
Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.
Invalidų vežimėlis: A arba B tipo, su 
lydinčiu asmeniu, gretutinis patekimas*

Svorio limitas 
pagal energijos 

tiekimą

400V
3-jų fazių

50Hz

400V
3-jų fazių

60Hz

230V
3-jų fazių

50Hz

230V
3-jų fazių

60Hz

230V
1-os fazės
50Hz/60Hz

KELTUV    DYDŽIAI



KELTUV    DYDŽIAI

Keltuvo vidinis dydis: 1100 x 1580
Išoriniai išmatavimai: 1500 x 1700
Keliamas svoris: 500 kg / 6 žm.
Invalidų vežimėlis: A arba B tipo, su 
lydinčiu asmeniu, gretutinis įėjimas*

Keltuvo vidinis dydis: 1000 x 1980
Išoriniai išmatavimai: 1400 x 2100
Keliamas svoris: 500 kg / 6 žm.
Invalidų vežimėlis: A arba B tipo, su 
lydinčiu asmeniu*



*
„Aritco	HomeLift	Access“	keltuvai
kurti	ir	konstruoti	atsižvelgiant	į	poreikį	
sutalpinti	neįgaliojo	vežimėlį,	atitinkamai,
su	ir	be	lydinčio	asmens.	
Gali	būti	taikomi	nacionaliniai	reikalavimai.	

Atsižvelgiant į platformos dydį, galimybė sutalpinti arba neįgaliojo vežimėlį, arba vežimėlį
ir lydintį asmenį. 

A ir B tipo vežimėliai skirstomi pagal:
       EN 12183 rankinio valdymo vežimėliams reikalavimus;
       EN 12184 elektrinio valdymo vežimėliams, paspirtukams ir 
       jų krovimui taikomus reikalavimus.

Vežimėlio
išmatavimai

A tipas 
/ klasė

B tipas 
/ klasė

Pilnas ilgis

Pilnas plotis

EN81-41 ir EN81-70 apibrėžia, koks keltuvo platformos
dydis ir koks vežimėlio tipas galimas.



KELTUVO   PALVOS
„Aritco HomeLift Access“ keltuvai gali
būti nudažyti bet kuria RAL spalva iš K7
diagramos (išskyrus perlo ir pereinamus
atspalvius*).

Standartiškai, „Aritco HomeLift Access“ keltuvai 
dažomi „RAL“ paletės „Traf�ic White“ (balta) 
spalva (RAL 9016). Dažai - švelnios tekstūros,
padengti matiniu laku (blizgėjimo lygis - 12).

Durų rankenos ir turėklas dažomi spalvomis ir
dažais, atitinkamai, apsaugant juos nuo drėgmės
ir vandens. Baltos spalvos keltuve - tai balta „RAL
9016”, su 70 lygio blizgėjimu, be tekstūros.

Pilkos spalvos atrodo kaip aliuminis, naudojant 
anodo spalvą „Natura“ su 20 lygio blizgėjimu, be
tekstūros.

Visas keltuvas gali būti užsakomas visai kitos 
spalvos. Taip pat, kita spalva galima užsakyti 
atskirus keltuvos elementus: duris, sienas. Kai 
pasirenkama konkreti durų spalva, visos durys
pristatomos tokia pat spalva. 

Pagrindinės spalvos (11 psl.) sutrumpina gamybos
terminą ir sumažina kainą. Kitos spalvos iš „RAL“
paletės „K7” diagramos - kainuoja kiek daugiau ir
užtrunka kiek ilgiau pagaminti. 

Standartas:
Visas liftas nudažytas 

standartine „RAL 9016 (Traf�ic 
white) spalva. Durų rankenos 

standartiškai pilkos, 
užsakomos „RAL 9016” spalva 

- kaip variantas. 
Turėklas - „RAL 9016” spalva.

Pilnas	spalvos	parinkimas:
Visas liftas nudažytas 

pasirinkta spalva (įskaitant 
nišą, duris ir plokštelę aplink 

ir po valdymo pulteliu.
Durų rankenos ir turėklas - 

pilki.

Dalinis	dažymas	skirtingomis	spalvomis:
Lifto sienos/niša - viena spalva;

Visų durų briaunos - viena spalva;
Visų durų rėmai - viena spalva;

Plokštė aplink ir po valdymo pulteliu - viena spalva;
Viena iš anksčiau išvardintų variantų arba visos jos kartu.

Durų rankos standartiškai - pilkos, gali būti užsakytos „RAL 
9016 (Traf�ic White) spalva, kartu su durų briaunos dažymu. 

Turėklas - „RAL 9016” spalva - standartiškai. Jei platforma 
dažoma kita spalva - turėklas pilkas. 



Svarbu: tikroji keltuvo spalva gali 
skirtis nuo pavyzdžio paveiksliuke.

* Bet kuri RAL spalva reiškia, kad bet kuri RAL spalva iš 213 RAL K7 paletės, išskyrus šias spalvas:
„Fluoridating“ spalvos: „RAL” 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
„Perlo“ spalvos: „RAL“ 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035,
6036, 7048, 8029, 9022, 9023



KĖLIMO PLATF   RMA

Platforma - bazinės komplektacijos,
su šonine siena (pusės aukščio),
įskaitant ir valdymo pultą.

Naudojama keltuvams su atvira niša, pusinėmis durimis
ar kai kaina turi likti logiška ar žema. 
Aukštis - 1100 mm.
Standartiškai, plokštės aplink ir po valdymo pulteliu 
dažyti RAL 9016 (“Traf�ic White“), bet gali būti 
dažomi ir kita „RAL“ koduotės spalva.

VISO	AUKŠČIO	SIENA
Siekiant įgauti tradicinio lifto jausmą, „Aritco HomeLift Access“ 
keltuvai gali būti komplektuojami su pilno aukščio (2100 mm)
siena. S� iuo atveju, per visą sieną yra komplektuojamas ir veidrodis. 
Veidrodis turi integruotą „LED“ apšvietimą. 
Standartiškai, plokštės aplink ir po valdymo skydeliu nudažyti 
„RAL 9016“ (“Traf�ic White“) spalva, bet galimi ir kiti spalvos 
pasirinkimai iš „RAL“ paletės. 
Pilno aukščio sienos galimos platformoms, kurių dydis - 1040,
1280 ir 1480 mm. Kai užsakoma pilno aukščio siena platformai
900 x 1040 mm, elektrinis korpusas turi būti išorinis.

SULANKSTOMA	KĖDĖ
Iš tvirto beržo su chromo elementais. Panaudojus, kėdė turi būti
užlenkta rankiniu būdu.
Gali būti užsakoma papildomai.
Dydis - 320 x 400 mm
Negali būti instaliuojama, jei platforma 900 x 1040 mm.  



GRINDY
Vinilo arba PVC grindys. Galimybė
pasirinkti iš esamų variantų.

Yra galimybė užsakyti ir keltuvą be grindų dangos:
taip namų savininkas gali pasirinkti grindų dangą savo
nuožiūra, pagal namuose esamą interjerą. 
Didžiausias storis atskirai, individualiai pasirenkamų
grindų - 3 mm. 

Standartas Standartas Standartas

Standartas Standartas

Papildoma opcija Papildoma opcija Papildoma opcija



VALDYMO 
SKYDELIS
Valdymo skydelis komponuojamas 
su šviesos šaltiniu: akrilo stiklas,
apšviečiamas „LED“ lempomis.

Aukštų mygtukai, avarinio sustojimo mygtukas,
pavojaus mygtukas, automatinis rinkiklis (pap.
opcija), nusileidimo indikatorius (pap. opcija),
maksimalus svoris, leidžiamas žmonių skaičius
išdėstomi ant aliuminio plokštelės. 
Dalys aplink šviesos šaltinį ir aliuminė plokštė
nudažyti pilkai, anodinė spalva „Natura“, kuri
atrodo kaip aliuminis.

„Aritco HomeLift Access“ liftams, galimi du
skirtingi valdymo skydeliai:
- Valdymo skydelis „Home“ (namų) versija;
- Valdymo skydelis „Accesibility“ (patogumo)
versija (pap. opcija)

NUSILEIDIMO	INDIKATORIUS
Valdymo skydelis turi skaitmeninį ekraną. Jame rodoma, 
kuriame aukšte yra keltuvas. Indikatorius gali būti 
susiejamas su balso pranešimo funkcija danų, olandų, 
anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, norvegų, lenkų, rusų ir 
švedų kalbomis. Balsas: „Basement“ (rūsys),  „Ground 
�loor“ (pirmas aukštas), „Floor 1-6” (1-6 aukštas). 
Nusileidimo indikatorius gali rodyti ir kitą  sisteminę 
informaciją:
- Perspėjimą, jei sėda baterijos;
- Skambutį, kai spaudžiamas pagalbos mygtukas;
- Skaičių kėlimo ir bendrą veikimo laiką nuo istaliavimo 
momento (ar registro paleidimo iš naujo);
- Svorio simbolis pasirodo, jei viršijamas limitas;
- Jeigu prijunta prie pastato priešgaisrinės sistemos, „Fire“ 
(gaisro) simbolis rodomas kai pavojaus rėžimas aktyvuotas.
Gali būti užsakomas kaip papildoma opcija.
  

Standartinis pavojaus mygtukas visada įrengiamas kartu 
su keltuvu. Kai spaudžiamas, girdimas garsas. Garsas 
skiriamas tik naudotojui, kad jis žinotų, jog paspaudė. 
Pavojaus mygtukas gali būti susiejamas su išorine pavojaus
sistema ir autorinkikliu. Pavojaus mygtukas - standartinė 
keltuvo dalis. 

PAVOJAUS	MYGTUKAS

IŠORINIS	PAVOJAUS	SIGNALAS

Išorinis pavojaus signalas montuojamas keltuvo išorėje. 
Jis jungiamas tiesiai su pavojaus mygtuku, kuomet 
spaudžiamas pavojaus mygtukas lifto viduje, išorinė 
pavojaus sistema apie tai praneša garsiu signalu. Juo 
siekiama pritraukti dėmesį nelaimingo atsitikimo atveju.
Gali būti užsakytas papildomai.

AVARINIO	SUSTOJIMO	MYGTUKAS

„Grybo“ formos mygtukas skirtas ekstremalioms, 
avarinėms situacijoms. S�viesos indikatorius parodo, jei jis 
spaudžiamas. S� is mygtukas - visuomet instaliuojamas, tai
standartinės komplektacijos dalis. 

TURĖKLAS

Turėklas - privalomas pagal „EN81-41” standartą ir yra
standartinės komplektacijos dalis. Turėklo aukštis nuo
grindų platformos - 875 mm. Turėklo galai - užsukti ir
pritvirtinti prie platformos. Turėklas pagamintas iš 
aliuminio su cinko kampais, nudažytas „RAL 9016“ 
(“traf�ic white“) spalva (standartinė komplektacija). Jei
platforma užsakyta kitos spalvos, standartiškai turėklas 
dažomas pilkai (anodine spalva „Natura“). Tai - ta pati 
spalva, kuri naudojama valdymo skydelio detalėms. Tiek
pilkas, tiek baltas turėklas - blizgiu paviršiumi, siekiant
apsaugoti nuo drėgmės, vandens ir purvo. 
Turėklas turi integruotą „LED“ apšvietimą, ašviečiantį 
grindis (50 LUX). 



VALDYMO	SKYDELIS	-	„HOME“	(NAMŲ)	VERSIJA

Standartinis „Aritco HomeLift Access“ keltuvų valdymo 
skydelis su su 32 mm skersmens mygtukais be užrašų. 
Kiekvieno aukšto identi�ikacija - (daugiausiai - 10 simbolių) 
žymima tiesiai ant valdymo skydelio. Liečiama mygtuko 
plokštelė - neutrali / plokščia, pagaminta iš matinio 
nerūdijančio plieno. 

 

S� eši mygtukai / aukštai galimi visoms kombinacijoms, 
išskyrus atvejus, kai instaliuojamas nusileidimo 
indikatorius ir užrakto sistema - pačiame valdymo 
skydelyje. S� iuo atveju - galimi 5 mygtukai / aukštai. 

IŠJUNGIMO	RAKTAS	PLATFORMOJE

Išjungimo raktas įrengras valdymo skydelyje. Išjungimo 
raktas užrakina platformos funkcijas ir užkerta kelią 
neleistinam naudojimui. Vienas išjungimo mygtukas -
vienai platformai. Išjungimo raktas gali būti serijiniu 
būdu susietas su visais aukštų mygtukais arba raktas
gali būti susietas su vienu mygtuku.
Siūlomi du prekės ženklai:  
- ASSA (Tik S� iaurės Europos rinka). „Aritco“ tiekia tik
korpusą, užrakto cilindas nėra gaminamas „Aritco“;
- Telemecanique;
Gali būti užsakomas papildomai. 

VALDYMO	SKYDELIS	-	„ACCESSIBILITY“	(PATOGUMO)	
VERSIJA

Tai - papildomas, galimas pasirinkimas „Aritco HomeLift 
Access“ namų keltuvams su 32 mm skersmens mygtukais
su tekstu / skaičiais ir Brailio raštu. Galimi šie mygtukai:
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, BG, E,
G, K, U, B.

Aukštų mygtukai - pagal „EN 81-41” standartą, taikomą
neįgaliesiems. Mygtukų vieta - atsižvelgiant į standarto
reikalavimus, pvz., aukštis tarp platformos grindų ir 
centrinės mygtukų linijos - tarp 900 - 1100 mm. Plokštė 
su mygtukais - aliuminė, juodai anoduota (AlMg3 Ev6). 
Tekstas/ skaičiai  - iškilūs. Teksto, skaičių aukštis - 15 mm.
Su Brailio raštu.

6 mygtukai / aukštai galimi visoms kombinacijoms, 
išskyrus kai instaliuojamas nusileidimo indikatorius ar
rakto užraktas valdymo skydelyje. S� iuo atveju - 5 mygtukai/
aukštai.

Z� alias žiedas, žymintis išėjimo aukštą gali
būti pasirinktas vienam iš aukštų mygtukų
(daugiausiai - vienas vienam keltuvui).
Z� alias žiedas įeina į standartinę šio skydelio
komplektaciją.  



DURY
Keltuvos durys instaliuojamos
kiekviename nusileidime. Jos pagamintos
iš cinkuoto plieno bei laminuoto, 
sustiprinto stiklo (8 mm storio).

Standartiškai, visos durys nudažytos „RAL 9016” (”Traf�ic white) 
spalva, bet gali būti nudažytos kita „RAL“ koduotės spalva. Durų 
rėmas ir durų briauna gali būti nudažytos ta pačia spalva arba 
durų rėmas gali būti vienos spalvos, o briauna - kitos. To paties
keltuvo durys turi būti dažomos vienodai.

Įstiklinta zona - pagal „EN81-41” standartą, vienoda visoms durims. 
Standartiškai - skaidrus, permatomas stiklas (JTO). Galima ir 
tonuoto stiklo opcija (Jt16).

Standartiškai, pro�iliai aplink durų stiklą - aliuminiai. Durims su dideliais 
stiklais ir pusinio aukščio durims, pro�iliai gali būti dažomi ta pačia spalva, 
kaip ir durų  kraštas (briauna).

Visos durys gali būti atidaromos tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Durys 
visada gaminamos ir pristatomos su rėmu. Atskirai užsakyti negalima. 
 

Skaidrus	stiklas

Tonuotas	stiklas

Durys	su	
dideliu	stiklu

Dvigubos	atverčiamos
stiklinės	durys

Pusinio	aukščio
durys

Ei60	-	gaisrui	ir	dūmams
atsparios	durys



DURYS	SU	DIDELIU	STIKLU

Durys su vienu dideliu stiklu.

Įėjimo	plotis: 800, 900 mm
Įėjimo	aukštis: 1800, 1900, 2000, 2100 mm. Tikslus  durų 
aukštis - 40 cm daugiau, kadangi plokštė, kuri dengia 
sujungimus tarp durų ir rėmo, sumontuota ant  durų.

Stiklinis	langas	(matymo	laukas)	612x1472 mm (800  mm 
pločio durims), 712x1472 mm (900 mm pločio durims).

Standartiškai:	durų briauna (kraštas) ir rėmas nudažyti „RAL 
9016” (“Traf�ic white“) spalva. Stiklas: skaidrus (JTO). 
Aliuminio durų stiklo pro�iliai.
Papildomi	pasirinkimai:	Durų kraštas (briauna) ir/ar durų 
rėmas - dažomas kita „RAL“ koduotės spalva. Stiklas: tonuotas 
(JT16). Nudažyti durų stiklo pro�iliai.

Durų	angos
plotis

Durų	angos
aukštis

B	pusė A/	C
	pusė

DVIGUBOS	ATVERČIAMOS	DURYS

Dvigubos atverčiamos durys pagamintos naudojant 17.5 mm
laminuotą stiklą ir visad ruošiamos su dviem vidiniais durų
atidarymo mechanizmais, kurie duris atidaro automatiškai. 
Jei erdvė priešais duris labai ribota, rekomenduojama naudoti
šį dvigubų durų sprendimą. 

Įėjimo	plotis: 800, 900 mm
Įėjimo	aukštis: 2000 mm. Tikslus  durų aukštis - 40 cm 
daugiau, kadangi plokštė, kuri dengia sujungimus tarp durų ir 
rėmo, sumontuota ant  durų.

Durų	kraštas:	Du kraštai, 400 arba 450 mm pločio. 
Durų	stiklas (matymo laukas): Du stiklai, 332x1950 mm arba
394x1950 mm.

Standartiškai:	durų briauna (kraštas) ir rėmas nudažyti „RAL 
9016” (“Traf�ic white“) spalva. Stiklas: skaidrus (JTO). 
Papildomi	pasirinkimai:	Durų kraštas (briauna) ir/ar durų 
rėmas - dažomas kita „RAL“ koduotės spalva. Stiklas: tonuotas 
(JT16). 

Durų	angos
plotis

Durų	angos
aukštis

B	pusė A/	C
	pusė

PUSINIO	AUKŠČIO	DURYS	SU	STIKLU

Pusinio aukščio durys su vienu stikliniu langu. Atvejams, kai 
reikia atviros nišos ar kai mažai vietos viršutinei keltuvo daliai. 
Remiantis „EN81-41”, pusinio aukščio durys leidžiamos tik 
tiems keltuvams, kurių kėlimo aukštis neviršija 3 metrų aukščio 
(Europoje). Pusinio aukščio durys negali būti kombinuojamos su 
Ei60 ugniai ir dūmams atspariomis durimis. Svarbu paminėt, kad 
naudojant pusinio aukščio duris 1100-1600 mm, niša ir durys
baigsis tame pačiame aukštyje.  

Įėjimo	plotis: 800, 900 mm
Įėjimo	aukštis: 1100-1600 mm 

Stiklinis	langas	(matymo	laukas)	612 x 670 mm (800  mm 
pločio durims), 712 x 670 mm (900 mm pločio durims).

Standartiškai:	durų briauna (kraštas) ir rėmas nudažyti „RAL 
9016” (“Traf�ic white“) spalva. Stiklas: skaidrus (JTO). 
Aliuminio durų stiklo pro�iliai.
Papildomi	pasirinkimai:	Durų kraštas (briauna) ir/ar durų 
rėmas - dažomas kita „RAL“ koduotės spalva. Stiklas: tonuotas 
(JT16). Nudažyti durų stiklo pro�iliai.

Durų	angos
plotis

Durų	angos
aukštis

B	pusė A/	C
	pusė

Aukštis pasirinktinai

Pastaba: 900 x 1040 mm dydžio platformoms elektrinis
korpusas montuojamas išorėje, viršuje. Mašinos šonas yra 200
mm aukščiau nei pati niša.

Pusinio aukščio durys gali būti naudojamos šiais atvejais:
-1100 mm aukščio: kai atvira niša ir didžiausias aukštis - 1100
mm (net ir nišos).
- 1101-1600 mm aukščio pusinio aukščio durys: kai turimas 
mažas kėlimo aukštis su standartinėmis durimis apatiniame
aukšte ir pasirinkto aukščio pusinės durys reikalingos išlyginti
nišai (detliau - 16 psl.).
Kuomet yra didesnio aukščio kėlimo poreikis ir standartinės
durys antrame nuo viršaus aukšte ir reikalingos pusinės durys
nišai išlyginti.

Neįmanoma turėti žemesnių pusinių durų nei didžiausias nišos
aukštis - tai reiškia, kad neįmanoma įrengti 1100 mm aukščio
duris keltuvui, kurio nišos aukštis 1400 mm.
Svarbu, kad neįmanoma sukonstruoti dviejų pusinių durų tam
pačiam keltuvui.



DURY
PAKILIMO	AUKŠTIS

Kuomet naudojamos individualiai pritaikytos pusinės durys,
svarbu nepamiršti, kad toliau nurodomi kriterijai aktualūs
pakilimo aukščiams. Pakilimo aukštis priklauso nuo to, ar 
keltuvas sumontuotas su šachta ar be jos. 

Durys su dideliui stiklu:

Durų	angos
aukštis

Pakėlimo	aukštis,
kuomet	pirmame	
aukšte	plokštuma

Pakėlimo	aukštis,
kuomet	pirmame	
aukšte	šachta

Rėmo aukštis visad 240 didesnis
nei durų angos aukštis

Pavyzdys, kai durų angos aukštis 2000 mm.
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Durų angos plotis = 900 

DURŲ	ANGOS	AUKŠTIS

Realus durų aukštis - 40 mm didesnis, kadangi plokštė,
dengianti durų ir rėmo jungimą, sumontuota ant durų.
Jeigu durų angos aukštis 2000 mm, realus durų aukštis - 
2040 mm. 

Durų rėmas visada pateikiamas kartu su durimis. Rėmo
dydis priklauso nuo platformos dydžio ir durų angos 
pločio ir aukščio. Rėmo aukštis visada 240 mm didesnis
nei durų angos aukštis. 

DURŲ	RĖMAS

Durų	angos	aukštis Rėmo	aukštis

A/C pusė

B pusė

Platformos	dydis Rėmo	dydis

Platformos	dydis Rėmo	dydis

Pavyzdžiai galimo durų išdėstymo B pusėje
(durų anga 900 mm):



Tuo atveju, kai neįmanoma sutalpinti durų „B“ pusėje pagal
standartiškai numatytą vietą, įmanoma duris sumontuoti į
kairę arba į dešinę pusę. Pusinės durys ir durys su dideliu
stiklu gali būti perkeltos. Neįmanoma perkelti „EI60“ ugniai
ir dūmams atsparių durų bei dvigubų, atverčiamų durų.

Durų tarpas 900 mm (durys su dideliu stiklu ir pusinės durys):

DURŲ	IŠDĖSTYMAS	„B“	PUSĖJE

Platformos
dydis	

„B“	pusėje

Rėmo	
dydis

Standartinis
rėmas

Perkelta	
į	kairę

Perkelta	
į	dešinę

Tik durims su dideliu stiklu 
durų tarpo aukštis - 2000 mm

El60	-	DURYS,	ATSPARIOS	GAISRUI	IR	DŪMAMS

„El60” - ugniai ir dūmams atsparios durys atitinka liftams
keliamus reikalavimus, apibrėžtus „EN 81-58” direktyvoje. 
Standartiškai, EI60 durys pristatomos su rėmu. Papildomai,
gali būti užsakomi praplatinimai A ir C pusėms, tam, kad
mašinos šoniniai elementai būtų pilnai uždengti. 
Praplatinimai galimi su anga elektros spintelei arba be jos.

Durų	angos	plotis: 800, 900 mm 
Durų	angos	aukštis: 1800, 1900, 2000, 2100 mm
Tikslus durų aukštis - 20 mm didesnis dėl plokštės, kuri 
dengia jungimus tarp durų ir rėmo, sumontuoto ant durų.
Įrengimas: negalimas kombinavimas su pusinio aukščio
durimis.

Standartiškai: Durų kraštas ir rėmas - „RAL 9016”
(„Traf�ic white“ spalva), lango stiklas - skaidrus (JTO).
Aliuminio durų langų pro�iliai. 
Papildomi	pasirinkimai:	Durų kraštas ir/ar rėmas -
kitos RAL paletės spalvos.

Svarbu: pro�iliai, aplink stiklą - aliuminiai, nedažomi
tokia pat spalva, kaip durys.

 
Durų
angos
plotis

Durų
angos
aukštis

Galimi	
dydžiai

„B“	pusėje

Galimi	
dydžiai

A/C	pusėje

El60	-	DURŲ,	ATSPARIŲ	GAISRUI	IR	DŪMAMS	RĖMAS

Durų rėmas visuomet pristatomas kartu su durimis. 
Rėmo dydis priklauso nuo platformos dydžio ir durų angos
aukščio ir pločio. Rėmo aukštis visuomet 220 mm didesnis,
nei durų angos aukštis.

Durų	angos	aukštis Rėmo	aukštis

„B“ pusė

Platformos	dydis Rėmo	dydis

Pastaba: „B“ pusėje 1580 mm ir 1980 mm atsparios gaisrui durys
negali būti.

„B“ / „C“ pusė

Platformos	dydis Rėmo	dydis

PLATINANČIOS	PLOKŠTĖS	A	IR	C	PUSĖJE

Papildomai, gali būti užsakomos platinančios plokštės, 
dedamos „A“ pusėje, skirtos mechanizmui uždengti. Plokštės 
gali būti su (ir be) anga elektros valdymo spintelei. 
Platinančios plokštės galimos 1800, 1900, 2000 ir 2100 mm 
durų angoms, plokščių aukštis  - identiškas rėmo aukščiui. 



DURŲ
VALDYMA 
Durų	valdymas	paprastai	montuojamas	
arba	į	durų	rėmą	kiekviename	iš	aukštų	
ir	 (arba)	 atskirai,	 toliau	 nuo	 keltuvo,	
kaip	išorinio	valdymo	elementas.	

DURŲ	VALDYMAS,	INSTALIUOTAS	Į	RĖMĄ
Durų valdymas, instaliuotas į keltuvo durų rėmą. 
„Aritco HomeLift Access“ keltuvuose visuomet galima 
rasti vietos jungiklio instaliacijai (Išsskyrus dvigubas 
stiklines atverčiamas duris). 

IŠKVIEIMO	MYGTUKAS

Iškvietimo mygtukas montuojamas su fonu ir 
rėmeliu, pranešančiu apie keltuvo statusą. 
• Z� alia šviesa praneša, kad keltuvas - jūsų aukšte. 

Ji šviečia tik tame aukšte, kuriame tuo metu 
keltuvas yra. 

• Raudona spalva praneša, kad keltuvas užimtas. 
Jis šiuo metu juda ir negali būti iškviestas.

• Mirksinti šviesa praneša apie tai, kad saugos 
sistema pažeista: paspaustas nelaimingo 
atsitikimo mygtukas, durys atidarytos kitame 
aukšte, ar, jei mirksi ilgiau, nei minutę - durys 
blokuojamos arba saugumo rėmas nuleistas 
žemyn. Mirksėjimą gali išprovokuoti ir 
pranešimų komplektas, daugiau informacijos - 
paslaugų teikimo atmintyje. 

Tokio paties tipo iškvietimo mygtukas naudojamas 
ir tuomet, kai jis įrengiamas durų rėme ar atskirai, 
kaip radijo bangomis valdomas iškvietimo 
mygtukas.
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Durų valdymo instaliacija gali būti įrengiama tiesiogiai į 
durų rėmą arba atskirai, naudojant išorinę keltuvo
iškvietimo dėžutę. Instaliacijos plokštelė dažoma tokia pat
spalva, kaip ir durų rėmas. Standartiškai - „RAL 9016” 
(Traf�ic White) spalva. Jeigu durų rėmas dažomas kita
paletės spalva, instaliacijos plokštelė - taip pat.
 
Durų valdymo instaliacijos plokštelėje gali būti:

DURŲ	VALDYMO	INSTALIACIJA

Iškvietimo mygtukas;
Užraktas („Telemecanique“ sistema) / Mokyklinis užraktas
Užraktas, paruoštas „Assa“ sistemai / Mokyklinis užraktas
Užraktas, paruoštas „EUR“ sistemai / Mokyklinis užraktas

Vietoje normalaus iškvietimo mygtuko durų valdymo 
plokštelėje, gali būti įmontuotas užraktas / raktinis 
išjungėjas. Tuo atveju, norint iškviesti keltuvą (ar patekti
į keltuvą) būtina turėti raktą. Į sistemą įeina ir „Mokyklinio
užrakto“ funkcija, kuomet durys užsirakina automatiškai
po 10 sekundžių nuo užsidarymo momento. 
Siūlomi trys gamintojai:
      „ASSA“ (tik Skandinavijos rinkoje). „Aritco“ pristato tik 
jungtis, „Aritco“ nepristato paties užrakto cilindro. 
      „EUR“ gamintojas; „Aritco“ pristato tik jungtis, keltuvo
gamintojas nepristato užrakto cilindro. 
     „Telemecanique“;
 

UŽRAKTAS,	RAKTINIS	IŠJUNGĖJAS	/	
MOKYKLOS	UŽRAKTAS

Durų valdymo instaliacija, diegiama atokiai - išorinė 
iškvietimo stotelė, su keltuvu sujungta kabelio 
pagalba arba valdoma radijo ryšio mygtuku, šiuo atveju 
nereikia jokių laidų ir kabelių. Pastebima, kad pasirinkus 
dvigubas atverčiamas duris, durų rėme valdymo 
instaliacijai vietos nėra. Būtina naudoti išorinį 
d u r ų  v a l d y m ą . 

IŠORINIS	DURŲ	VALDYMAS	-	INSTALIAVIMAS	
TOLIAU	NUO	LIFTO	

RADIJO	PAGALBA	VALDOMAS	MYGTUKAS

Radijo būdu valdomas mygtukas įrengiamas naudojant
baltą plastikinę dėžutę. Toks įrengimo pasirinkimas 
leidžia klientui mygtuko įrengimo vietą pasirinkti savo
nuožiūra, per 10 metrų nuo keltuvo. Radijo būdu 
valdomas mygtukas veikia elementų pagrnindu ir 
nuotoliniu būdu sudaro prieigą prie keltuvo. Tokio tipo
mygtukas nerodo keltuvo statuso, užsakomas kaip
papildoma opcija.   

IŠORINĖ	IŠKVIETIMO	MYGTUKO	DĖŽUTĖ

Durų valdymo plokštelė gali būti instaliuojama toliau
nuo keltuvo, instaliuojant į išorinę iškvietimo stotelę.
Išorinio iškvietimo mygtuko dėžutė standartiškai
dažoma „RAL 9016” (Traf�ic White) spalva. Mygtukas
gali būti montuojamas arba išoriškai ant sienos, taip,
kad būtų matoma tik durų valdymo plokštelė (įmontuota
iškiliai). Išorinė iškvietimo mygtuko stotelės dėžutė - 1.5
m. atstumu, kaip papildoma opcija - 10 metrų ilgio.

 
Iškilios plokštelės dydis: 82x150x50 mm
Montuojamos instaliacijos dydis: 95x185x50 mm
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DURŲ
ME  HANIZMAI

Priklausomai nuo durų tipo, durų uždarymą galima 
instaliuoti tiek vidinėje dalyje (durų rėme, taip, kad iš išorės 
net nesimato) arba išoriškai, (dėžutėje, kuri matosi 
iš išorės).  

Aukšto	durys	visuomet	pristatomos	su	durų	
atidarymu	arba	uždarymu.

Durų	atidarymas:	atidaro ir uždaro duris automatiškai.
Durų atidarymo laikas ir greitis - reguliuojami.

Durų	uždarymas:	durys atidaromos rankiniu būdu. Durys
uždaromos automatiškai. 

Visi	uždarymai ir atidarymai galimi durims, atsidarančioms
tiek į kairę, tiek į dešinę. Tuo atveju, kai tame pačiame 
aukšte - dvejos durys, abejos atidaromos tuo pačiu metu, kai
instaliuoti durų atidarymai. 

Durų	tipas
Vidinis
durų

uždarymas

Vidinis
durų

atidarymas

Išorinis
durų

atidarymas

Uždaro duris automatiškai. Įmontuotas į durų rėmą ir 
nėra matomas iš išorės. Įeina funkcija, leidžianti duris
laikyti atidaras kol naudotojas uždaro jas rankiniu būdu.
Standartinis didelėms stiklinėms duris, pusinėms durims
ir El60 durims.  

VIDINIS	DURŲ	UŽDARYMAS

VIDINIS	DURŲ	ATIDARYMAS

Atidaro ir uždaro duris automatiškai. Instaliuojamas į 
durų rėmą ir nesimato iš išorės. Gali būti užsakomas 
papildomai. Standartas dvigubose atverčiamose duryse.

IŠORINIS	DURŲ	ATIDARYMAS

Atidaro ir uždaro duris automatiškai po tam tikro laiko.
Gali būti užsakomas kaip papildoma funkcija. Dangtelis
ir šonai nudažyti „RAL 9016” (Traf�ic White) spalva
(standartas). Jeigu durų kraštas dažomas kita spalva,
dangtelis dažoma ta pačia, kaip durų rėmas. S�onai lieka,
„RAL 9016” (”Traf�ic white”).

IŠORINIS	DURŲ	ATIDARYMAS	FAAC

Atidaro ir uždaro duris automatiškai po tam tikro laiko.
Tinkamas tvirtiems namų elementams, išorės keltuvams,
naudojant sunkiems kroviniams. Tik vidinėms bei išorės
instaliacijoms. Durų atidarymas instaliuojamas į rėmą.
Tai leidžia taupyti erdvę, kuomet lifto durys atsidaro arti
sienų. Protinga logistika leidžia tinkamai užprogramuoti
greitį ir jėgą, priklausomai nuo durų tipo. Jei aptinkama 
kokia nors kliūtis, durys automatiškai atsidaro atgal. Tada
jos užsidaro testuodamos, sulėtintu greičiu, ar kliūtis vis
dar yra. Padengtas aliuminiu ir šonai - pilku plastiku. Gali
būti užsakytas kaip papildoma funkcija. 
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DURŲ
PARINKTY
DURŲ	RANKENA

Durų rankenos nulietos iš cinko, standartiškai dažomos 
pilkai (“Anodic Natura“), spalva primena aliumo spalvą.
jeigu keltuvas užsakomas su standartie durų briauna,
dažoma RAL 9016 (“Traf�ic white“) spalva, papildomai
galima užsakyti baltas durų rankenas.Tiek baltos, tiek 
pilkos rankenos - blizgios, apsaugotos nuo dėvėjimosi, 
vandens ir purvo, ilgai išsaugant naujumo efektą.

 

SLENKSTIS	IR	RAMPA

Visiems keltuvams be nišos pristatomas ąžuolinis durų
slenkstis. Kartu su slenksčiu, lngvesniam patekimui į
keltuvą, gali būti pateikiama ir rampa. Rampos 
gaminamos iš cinkuoto plieno, kuris standartiškai
dažomas „RAL9016” (”Traf�ic White”) spalva. Jeigu niša
dažoma kita „RAL“ paletės spalva, rampa bus dažoma
taip pat. Rampa gali būti užsakoma papildomai. 

  

UŽDENGIANTI	PLOKŠTELĖ

Jeigu durų valdymas įrengiamas išoriškai, ne durų rėme,
uždengiančios plokštelės pateikiamos kartu su keltuvu.
Jos skirtos paslėpti likusias rėmuose ertmes. Plokštelės 
visuomet pateikiamos tokios pačios spalvos, kaip ir durų
rėmas. Standartiškai, tai „RAL 9016” (Traf�ic White).

 
NUSILEIDIMO	INDIKATORIUS	DURYSE

Tai - skaitmeninis ekranas, įmontuojamas į durų rėmą.
Jis rodo, kuriame aukšte tuo metu yra keltuvas. 
Nusileidimo indikatorius gali papildomai rodyti:
-  P e r s p ė j i m ą ,  j e i g u  s ė d a  b a t e r i j a ;
- Varpelio ženklą, kai nuspaustas pavojaus signalas;
- Skaičių pakėlimo o veikimo laiką nuo instaliacijos 
pradžios arba nuo paskutinio atskaitos nustatymo;
- Svorio simbolį, jeigu keltuve - esančių asmenų / daiktų
s v o r i s  v i r š i j a  l e i d ž i a m a s  n o r m a s ; 
- Jeigu prijungtas prie namo apsaugos sistemos, gaisro
simbolis rodomas tuo atveju, kai toks rėžimas aktyvus.

 

ATVYKIMO	SIGNALAS	

Atvykimo signalas - aktyvus audio garsas (“ding dong“), 
kai platforma atvyksta į kiekvieną aukštą. Jis gali būti
montuojamas kiekvieno aukšto durų rėme. Gali
būti užsakomas atskirai, kaip papildoma keltuvo funkcija.
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KELTUVO
SIENO
Keltuvas	visada	pristatomas	
su	save	prilaikančia	niša.

Keltuvas visada pristatomas su dengiančiomis plokštėmis
vidinėje nišos dalyje, iš mechanizmo pusės. Jeigu keltuvas
instaliuojams ne prie sienos, mechanizmo plokštės gali
būti tvirtinamos prie keltuvo išorės, siekiant uždengti
mechanizmus. Visoms pusėms, išsskyrus mechanizmo
sritį, galima pasirinkti metalo plokštes arba stiką. S�achtos
viršus „Aritco HomeLift Access“ serijoje - nededamas.
Jeigu viršutiniame aukšte montuojamos standartinės
durys, minimalus viršutinis aukštis priklauso nuo durų
angos aukščio ir durų rėmo aukščio. Jeigu durų angos
aukštis - 2000 mm, standartinis rėmo aukštis - 2240 mm,
tai ir mažiausias viršutinio aukšto aukštis. Papildomai,
aukšis gali būti keičiamas individualiai. Maksimalus
galimas aukštis negali viršyti 4000 mm aukščio.  

 
 DENGIANČIOS	PLOKŠTĖS

Dengiančios plokštės, dedamos mechanizmo viduje, patei-
kiamos standartiškai su keltuvu. Standartiškai, plokštės
dažomos „RAL 9016” (”Traf�ic White”) spalva, bet jeigu
niša dažoma kita spalva, plokštės bus dažomos taip pat.

PADENGIMAS	IŠ	MECHANIZMO	PUSĖS

Iš mechanizmo pusės, keltuvo niša dengiama plieno
plokštėmis, jeigu liftas nėra montuojamas prie sienos. Me-
chanizmo pusės padengimas gali būti užsakomas kaip pa-
pildoma funkcija ir gali būti taikoma nuo pat apačios iki
pačio viršaus. Taip pat, gali būti užsakomas dalinis paden-
gimas, jeigu keltuvas dalinai montuojamas prie sienos. 
Danga dažoma tokia pačia spalva, kaip nišos plokštės. 
Dydis: kėlimo aukštis plius viršutinio aukšto niša.   

STIKLAS
Kaip papildoma funkcija, gali būti užsakomos stiklo
plokštės su laminavimu; tonavimu. Standartiškai, tai - 
skaidrus (JTO) stiklas. Papildoma opcija - dažymas (Jt16),
Daugiau - 17 psl. Stiklo plokštės - 8 arba 10 mm storio, 
priklausomai nuo stiklo dydžio. Stiklai, didesni nei 1000 
mm, visuomet 10 mm storio. Stiklai montuojami į aliumo
pro�ilius. Standartiškai, jie yra aliumo spalvos, bet gali būti
dažomi „RAL“ paletės spalvomis. Tuo atveju, kai niša
dažoma „RAL 9016” (“Traf�ic White“) spalva, pro�iliai gali
būti dažoma tokia pačia spalva. Jeigu niša dažoma kita RAL
spalva, pro�iliai išlieka originaliai aliumo spalvos. Atskirai
galima užsakyti ir papildomą pro�ilių dažymą, tai - atskira
opcija.    

VIDINĖS	LUBOS

U ž d a r o m s  n i š o m s ,  p a p i l d o m a i  g a l i m a 
instaiuoti vidines lubas. Jos dažomos „RAL9016” 
(”Traf�ic White”) spalva - standartiškai. Jeigu niša 
dažoma kita spalva, lubos - taip pat. Lubos 
p r i s t a t o m o s  s u  i n s t a l i u o t u  L E D  t i p o 
apšvietimu, atitinkančiu „LUX“ reikalavimus.  

NIŠOS	PLOKŠTĖS	
Standartas - 25 mm storio nišos plokštės su EPS poli-
stirolo pagrindu ir metalo lakštais. Plokštės dažomos
„RAL 9016” (”Traf�ic White”) spalva - standartiškai. Jei
niša dažoma kita spalva, jos plokštės - taip pat. Nišos
plokštės aukštis - 575 mm. Kaip papildoma opcija,
nišos plokštės gali būti užsakomos akmens vatos
pagrindu vietoje polistirolo. 

Nišos plokštės/ stiklas su aliumo pro�iliu:

Aukštis	(mm)					Skaidrus	stiklas								Tonuotas	stiklas
																																										(JTO)																																(JT16)

Individualus

Papildoma kaina skaičiuojama už kiekvieną mm. Maksimalus 
stiklinės plokštės aukštis - 2200 mm.
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KONSTRUKCIJA

Dedamos tais atvejais, kai niša montuojama ne prie sienos.
Viena gembė naudojama kiekvienoms grindims, išsskyrus
apatinį aukštą. Nišos atraminės konsolės montuojamos
prie keltuvo iš mechanizmo pusės, pastate iš A/C pusės
(po durimis). Negalima montuoti B pusėje. Nišos
atraminės gembės standartiškai dažomos „RAL 9016”
“Traf�ic White” spalva. Jei niša dažoma kita spalva, gembės
dažomos taip pat. Atraminės konsolės / „L“ gembės galimos
platformoms, kurių dydis 1040, 1280, 1480, 1580 ir 1980. 

KELTUVO SIENŲ
PARINKTY
„Aritco HomeLift Access“ produktai
visuomet pristatomi dalimis.

NIŠOS	ATRAMINĖS	KONSOLĖS	/	„L“	-	GEMBĖ

ELEKTROS	SPINTELĖ

Standartinė elektros valdymo spintelės pozicija - nišoje,
aukštesniame lygyje, kur �iksuojamos aukšto durys. Jei
toks pozicionavimas - keblus, „Aritco“ siūlo spintelę
perkelti į kitą aukštą arba instaliuoti ją išoriškai, greta.
Ten, kur naudojamos 900x1040 mm platformos, spin-
telė montuojama už platformos plokštės, nišos viršuje.
Tuo atveju, kai užsakoma pilno aukščio siena tokiai 
platformai, elektros spintelė turi būti išorėje. Standarti-
nės spintelės dydis (montuojamos nišoje): 180 x 880
mm. Išorinės el. spintelės (montuojama išorėje): aukštis
500 mm, gylis 160 mm, plotis 400 mm.   

IŠORINIS	VALDYMO	SKYDAS

Valdymo skydas visada montuojamas elektros spintelė-
je. Jis naudojamas sistemos testavimui ir pan., keltuvo
paleidimui pavojaus atveju. Išorinis valdymo skydas 
gali būti instgaliuotas šalia keltuvo, kaip papildoma
funkcija. S� iuo atveju, laidai jungiami nuo valdymo skydo
elektros spintelėje. Tuo atveju, kai naudojama 900 x
1040 mm platforma, el. spintelė ir standartinis valdymo
skydas - viršutinėje nišos dalyje ir negali būti pasiekti
iš išorės. S� iuo atveju, skydas susiejamas su išoriniu
valdymo skiedu (montuojamas  į sieną), išvedamas į
valdymo plokštelės dėžutę. Išorinis valdymo skydas turi
būti aktyvuojamas su triašmeniu raktu prieš pradedant
jį naudoti. Dydis - 95 x 185 mm.  

Tuo atveju, kai keltuvas naudojamas drėgnomis sąly-
gomis (pvz., vandens transportas, kai keltuvas gabena-
mas drėgnomis sąlygomis, statybų metu), keltuvas pa-
dengiamas antikorozine danga (C5 klasės, pagal klasi�i-
kaciją). Gali būti užsakoma, kaip papidoma funkcija.

PAPILDOMA	APSAUGA	NUO	RŪDŽIŲ
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K MUNIKACIJAO
Remiantis „EN81-41” reikalavimais, privaloma 
dvipusė komunikacija. Galima rinktis vieną iš žemiau
pateikiamų variantų arba instaliuoti savo tel. prietaisą.

Telefonas veikia kaip standartiškas telefonas, tik
skiriamas pagalbos skambučiams. Telefonas montuo-
jamas ant platformos plokštės. Aprūpintas perskam-
binimo atmintimi garso išjungimo mygtuku, ir lempute
(įjungta/ išjungta funkcijos indikatorius). Gali būti nau-
dojamas su GSM moduliu. „Aritco“ nepateikia SIM.

TELEFONAS

Įranga nelaimingiems atsitikimams. Integruojama į
valdymo skydelį. Numerį renka automatiškai, kai pa-
spaudžiamas pavojaus mygtukas. Kai neatsakoma per
tam tikrą laiką, skambutis automatiškai peradresuo-
jamas kitur. Autorinkėjas gali būti aprūpintas GMS mo-
duliu (tik 2G). “Aritco” nepateikia SIM.

AUTORINKĖJAS



VARANČIOJI 
SI TEMAS
BATERIJOS	(ELEMENTO)	APSAUGA

Baterijos apsauga užtikrina, kad baterijos nebūtų pa-
žeistos, kad baterija visada turėtų pakankamai energijos
tam, kad keltuvas galėtų judėti, jei dingsta tiesioginis
elektros energijos tiekimas, kai pačią bateriją pasiekianti
įkrova neviršija 22 V. Tai reiškia, kad jei energijos tiekimas
iš išorės ir yra sutrikęs, keltuvas vis dar gali būti nau-
dojamas. Baterijos apsauga gali būti užsakoma papildomai.  
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EL.	FAZĖS	RELĖ	

Elektros linijos fazės papildoma apsauga, užtikrinanti, kad 
keltuvas nejudėtų netinkama kryptimi, jei fazės sujungtos
netinkamai. Opcija taikoma trijų fazių keltuvams.   

ŠVELNUS	STARTAS

„Aritco HomeLift Access“ linijoje, naudojant 3-jų fazių kel-
tuvus be dažnių kontrolės, švelnus startas - standartiniame
pakete. S� i funkcija leidžia pradėti kilti itin švelniai, kuomet
nuspaustas aukšto (tikslo) mygtukas.    

BATERIJA	APRŪPINTAS	AVARINIS	NUSILEIDIMAS

Visi „Aritco“ keltuvai turi baterija aprūpintą avarinį nusilei-
dimo funkciją. Sutrikus elektros energijos tiekimui, galite
patys kontroliuoti savo avarinį nuleidimą iš keltuvo visaus.
Yra galimybė nusileisti į artimiausią aukštą. Taip pat, gali
būti valdomas išoriškai, naudojant iškvietimo mygtuką
(ilgiau palaikant, siekiant aktyvuoti) arba iš valdymo skydo.
 

EL.	ENERGIJOS	TIEKIMAS

„Aritco HomeLift Access“ gali turėti šias opcijas:

3	fazių	400V	5.2	A	/	16	A	lėtas
- Standartiškas visiems keltuvams;
- Dažnis - 50 arba 60 Hz;
- Dažnių keitiklis, su aprūpinta švelniaus starto ir 
sustojimo (papildomai) funkcija. 

1	fazės	230V	16	A	/	16	A	lėtas
- Variantas, kuomet pastatas nepalaiko 400V 3 fazių el.;
- Dažnio keitiklis, su aprūpinta švelnaus starto ir 
sustojimo funkcija.
- Dažnis - 50 arba 60 Hz; 

3	fazių	230V	A/	16	A	lėtas
- Kaip papildoma opcija;
- Pastebima, kad naudojama labai retai, dažniausiai su-
tinkama Norvegijoje arba Saudo Arabijoje.
- Dažnis 50 arba 60 Hz.

SUTEPIMAS

Var žtai ir jungtys turi būti reguliariai tepami.
Mechaninis	 tepimas:	 teptukas, pritvirtintas prie plat-
formos sutepa jungtis keltuvo naudojimo momentu (ba-
kelis su alyva nišos / šachtos apačioje). „Aritco HomeLift
Access“ standartinė opcija.

Automatinis	 tepimas:	 automatiškai sutepa varančiąją 
ašį tam tikrais intervalais, net jeigu keltuvas ir nėra nau-
dojamas. Tepimo dažnis - reguliuojamas. Papildoma 
„Aritco HomeLift Access“ linijos opcija. Standartas keltu-
vams, kurie kyla virš 8000 mm. Rekomenduojama keltu-
vams, kurie naudojami retai, nereguliariai naudojant iš
apačios iki pat viršaus.
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LAUK
VERSIJA

Lauko keltuvų versijos turi skirtingas opcijas, įgalinčias
skirtingus montavimo būdus. Atsižvelgiant į skirtingas
aplinkas, skirtingos opcijos turi būti parenkamos. Skir-
tingos rekomandacijos taikomos.

„Aritco HomeLift Access“ lauko 
keltuvai pilnai pritaikyti naudoti
išorėje. Visi lauko keltuvai pri-
statomi su antikorozine danga C5.

VENTILIUOJANTYS	PROPELERIAI	

Ventiliuojantys propeleriai montuojami šachtos / nišos
viršuje. Du ašiniai propeleriai, 230 V, 12 W. Jie jungiami
prie išorinio elektros tiekimo taško, 230 V. Privalomi
išoriniams keltuvams. 

STOGAS

Stogas lauko keltuvo variantui. Jeigu keltuvas nėra insta-
liuotas išorinėje šachtoje. Stogas privalomas naudoti. 
Vienas stogo kampas paliekamas vandens nutekėjimui.
Stogas gaminamas iš cinkuoto plieno ir dažomas „RAL
9016“ (“Traf�ic white“) spalva. Vidinės lubos su apšvie-
timu turi būti užsakomos, kuomet užsakinėjamas stogas.

DURŲ	GAUBTAS	/	STOGELIS	

Nuožulnus durų stogelis instaliuoujamas virš keltuvo du-
rų, siekiant apsaugoti jas nuo lietaus ir sniego. Stogelis 
gaminamas iš cinkuoto plieno, standartiškai dažomas 
„RAL 9016” (”Traf�ic white”) spalva. Plotis - 1160 mm,
nuožulnumo kampas - 23 laipsniai.

ŠILDYTUVAS	

S� ildytuvas montuojamas nišos apačioje, rekomenduoja-
mas šalto klimato valstybėse. Gali būti užsakomas kaip
papildoma funkcija. 2000 W šildytuvas privalo būti pri-
jungtas prie išorinio elektros šaltinio. Pastebima, kad 
šalto klimato valstybėse (ten, kur temperatūra siekia že-
miau -5 laipsnių), keltuvas turi būti montuojamas į išo-
riškai šildomą nišą. 
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MONTAVIMO	SĄLYGOS:

Aplinkos	temperatūra	-	maksimaliai	40	laipsnių,	
minimaliai	-	5 pagal Celcijų. Jeigu keltuvas montuojamas
ten, kur temperatūra krinta žemiau, turi būti instaliuota
niša / šachta su išoriniu šildymu. 

Vėjo	gūsiai	-	iki	25	m/s. Jei dažni vėjo gūsiai yra stipresni
nei 10 m/s, „Aritco“ siūlo opciiją su įklijuojama niša, kuri
atlaiko gūsius iki 25 m/s (Eurokodas 1991-1-4:2005). Di-
desniems vėjo krūviams, išorinis priestatas keltuvui - niša
turi būti statoma. 

Maksimalus	sniego	kiekis	-	2kN/kv.	m. Remiantis EN 1991-
1-3, apibrėžiama sniego norma. Didesniems sniego kie-
kiams esant, išorinė niša / stogas turi būti konstruojamas.

Montavimas	virš	žemutinio	lygio,	su	drenažine	šachta. Kel-
tuvas turi būti įrengiamas aukščiau pirminio aukšto, vanduo
turi būti nukreiptas nuo keltuvo. Keltuvo niša turi būti iš-
džiovinta ir apsaugota nuo užšalimo. Keltuvas nėra atsparus
vandeniui ir jis gali patekti per aukšto duris ar pačią šachtą.

Montavimas	nerekomenduojamas	druskingoje	ir	chloru	
pripildytoje	aplinkoje. Pvz., jei keltuvas turėtų būti instaliuo-
jamas prie jūros ar prie pat baseino.

Pilnas	montavimas	išorėje.	Jei keltuvas turi būti pilnai mon-
tuojamas išorėje, visos aukštų durys turėtų išeiti tik į išorę. 
Nerekomenduotina įrengti durų į vidinę pastato dalį dėl 
tikimybės vidiniams nubėgimams, dėl kondensacijos proble-
mų.

Pateikiama	standartiškai,	užsakant	lauko	keltuvą:
- antikorozinė danga - C5 klasė;
- Išorinės spintelės sandarus uždengimas;
- Nešančioji ašis, supurkšta alyva;
- Speciali alyva, skirta išorės naudojimui (mažiau jautrus
temperatūrų pokytis);
- Siekiant išvengti vandens pratekėjimų, visos jungtys po 
instaliavimo sandarinamos;
- Vetiliuojantis propeleris šachtos viršuje, su viršutine panele,
su ventiliuojančiomis angomis ir žemesniu valdymu;
- Iškvietimo mygtukai padengti drėgmei ir oro sąlygoms 
atsparia danga;
- Tvirtinimo elementai geriau apsaugoti nuo rūdžių (cinkuo-
tas nikelis);
- Durų sandarinimas: speciali juostelė, apsauganti nuo purvo
ir drėgmės patekimo į keltuvą;
- Visos dažytos dalys turi atsparumą korozijai (klasė C3).

Opcijos,	kurias	galima	rinktis	prikausomai	nuo
montavimo:
- Jei keltuvas instaliuojamas išorėje ir lietus gali pasiekti
mechanizmo sritį, ji turi būti perdengta. 

- Jei keltuvas instaliuojamas išorėje ir lietus gali pasiekti
mechanizmo sritį, ji turi būti perdengta. 
- Jei keltuvas nėra montuojamas išorinėje šachtoje, pa-
pildomas stogas turi būti naudojamas. Vidinės lubos su 
LED apšvietimu turi būti užsakomos kartu su stogu.
- S� ildytuvas diegiamas šachtos / nišos apačioje, su apati-
niu valdymu ir ventiliacijos angomis. Rekomenduojama
esant šaltam klimatui. 
- Mechanizmo srities dengimo sandarinimas / išorės sto-
gas su juosta.
- Jei keltuvas instaliuojamas išorėje ir nėra stogo virš du-
rų, durų stogelis turi būti įrengiamas virš įėjimo. Reko-
menduojama išorės keltuvams.

„Aritco“ pasilieka teisę paneigti garantinius reikalavimus, 
jei keltuvai nėra įrengiami atsižvelgiant į atitinkamas re-
komendacijas, jei papildoma įranga nėra naudojama.

RIBOJIMAI,	TAIKOMI	IŠORINIAMS	KELTUVAMS:

Ribojimai	esant	vėjo	gūsiams	iki	10	m/s:	
- maksimalus kėlimo aukštis - 10 m. 
-  nišos plokštės - tik EPS (akmens vata - negalima) arba
stiklinės nišos plokštės. 
- galimybė montuoti liftą su „L“ gembėmis (specialiai
pritaikomos naudoti išorėje).

Papildomi	ribojai	esant	vėjo	gūsiams	iki	25	m/s:
- Niša tik su EPS plokštėmis. Stiklas negalimas. Niša 
įklijuojama. 
- Keltuvas turi būti montuojamas prie sienos. „L“ tipo 
gembės negalimos. 

Atkreiptinas	dėmesys,	kad	šie	negalimi	išoriniams
keltuvams:
- didelės stiklinės 1800 mm aukščio durys;
- pusinės durys (bet kurio dydžio);
- perkėlimas durų „B“ pusėje;
- dvigubos atverčiamos stiklinės durys - bet kurio dydžio.

PASTABOS:

Galimos	tik	1100	x	1480	mm	platformos;	

Maksimalus	kėlimo	aukštis	10	m;

Galimos	spalvų	opcijos	-	virš	200	RAL	paletės	
K7	opcijų.	

EPS	nišos	plokštės

Esant	vėjo	gūsiams	iki	10	m/s:	stiklo	plokštės
negalimos.	
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KELTUV 
TVIRTINIMAS
KELTUVO	TVIRTINIMAS	PRIE	NAMO	SIENOS

Visos būtinos detalės ir tikslus aprašymas pateikiamas
instaliacijos instrukcijoje. Būtina įsitikinti, kad visi
elementai instaliuojama vidinėje aplinkoje. 

Reakcijos	jėgos	nuo	keltuvo	-	pastatui:
Maksimali jėga - keltuvo veiklos funkcijų įtaka. Jėga pa-
skirstoma į grindis, taške „A“ į ašies apačią, taške „B“ - į
nišos apačią. 

Zona „A“

Zona „B“

Jėga,	veikianti	�iksuojantį	atraminį	rėmą	į	sieną:

- C-C = atstumas (aukštis) nuo grindų iki aukščiausio
tvirtinimo taško prie sienos.
- maksimalus atstumas tarp dviejų tvirtinimo taškų ar
žemesnio aukšto ir žemiausio tvirtinimo taško - 4 m. 
Išoriniams keltuvams maksimalus atstutmas - 3 m. 
- minimalus atstumas tarp žemiausio aukšto ir
aukščiausio tvirtinimo taško - 2 m. 
- C - t = atstumas tarp ašies viršaus iki aukščiausio
tvirtinimo taško sienoje. 
- maksimalus atstumas tarp aukščiausio ašies taško ir
aukščiausio tvirtinimo taško - 1.2 m.

Dėl išorinių instaliacijos detalių - plačiau aprašoma 
paruošimo instrukcijoje. 



31

EUROP SO
STANDARTAI

IR SAUGTUMAS

„Aritco HomeLift Access“ atitinka mechanizmams taikomos
Direktyvos 2006/42/EC reikalavimus, atitinka „EN 81-41” 
standartą. Keltuvai taip pat atitinka Elektromagnetinius
standartus (EMC) ir mažo voltažo direktyvos normas. 
Keltuvai patvirtinti ir pažymėti „CE“ žyma. EI60 - gaisrui ir 
dūmams atspari serija atitinka keltuvams taikomus „EN 81-
58” reikalavimus. „Aritco“ turimi serti�ikatai gali būti
pateikiami paprašius, skelbiami vidinėje ir dalis - išorinėje
duomenų bazėse. 
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Tai reiškia, kad keltuvą galima sumontuoti 
tiek greitai, tiek lengvai. Paprastai montavi-
mas užtrunka dvi dienas.

LENGVAS	MONTAVIMAS

Keltuvai gali būti instaliuojami be nišos, su
rampa (ar su 50 mm įduba be rampos) Visos
dalys telpa šachtoje, nereikia papildomos pa-
talpos mechanizmams. 

MINIMALUS	STATYBININKŲ	INDĖLIS	IR	
MINIMALŪS	PĖDSAKAI

MAŽOS	ENERGIJOS	SĄNAUDOS

Minimalios bendros energijos sąnaudos - 15
W - ne daugiau, nei energijos reikalauja TV 
ar PC. Energijos klasė - „A“ (“VDI 4707”).

PRODUKTAI	IR	APLINKOSAUGA

„Aritco“ - pirmasis keltuvų gamintojas, turintis
aplinkosaugos produkcijos deklaraciją. Virš
95 % naudojamų  dalių  yra perdirbamos. 

MAŽOS	NAUDOJIMO	IR	SERVISO	SĄNAUDOS
Mažiausios rinkoje. 

BE	HIDRAULIKOS:	TAI	REIŠKIA,	KAD	NĖRA
NUTEKĖJIMŲ	AR	KVAPO

Nereikia papildomos erdvės hidraulikos 
elementams. 

TVIRTA	NIŠA
25 mm nišos plokštės. Tvirtos ir atsparios žalai.
Gera garso ir akustinė izoliacija.

Keltuvai sukurti pagrindinį dėmesį skiriant
patikimumui ir saugumui. Kuriant įver-
tinamos visos situacijos, kurios gali nutikti, 
siekiama išvengti bet kokių nelaimingų 
atsitikimų. Visos šios saugumo funkcijos 
įeina į protingą saugumo sistemą. Keltuvas
padeda namuose sukurti saugią ir visiems
prieinamą aplinką ir erdvę:

PROTINGA	IR	SAUGI	SISTEMA	

Energija

-	Varžtų	ir	veržlių	pagrindu	turima	varanti
sistema.	Save palaikanti koncepcija: pvz., 
trintis tarp elementų apsaugo keltuvą nuo
kritimo. Nereikia papildos stabdžių sistemos.

-	Energijos	trūkumo	kompensavimas:	jeigu
sutrinka elektros energijos tiekimas, visada 
galite sėkmingai savo jėgomis palikti keltuvą
papildomos baterijos dėka. Galimas avarinis
nusileidimas. Naudojant keltuvo valdymo 
mygtukus, nusileiste į žemiau esantį aukštą,
sėkmingai atsidarysite duris ir išlipsite.  

-	Nelaimės	skambučiai	ir	nelaimės	valdymas:
jeigu užstringate keltuve, galite paskambinti 
naudodami telefoną. Visuomet galima nuleisti
keltuvą ir jį palikti. 

-	Saugumo	kraštai:	saugumą užtikrinantys
kraštai užtikrina, kad niekas nepapultų tarp
judančios platformos ir keltuvo išorinių nišos
sienų.

-	Lifto	užraktas:	naudojant specialų raktą, 
galima lifto užrakto funkcija, naudojama 
platformoje ar valdymo pulto pagalba. Tai ne-
leidžia keltuvu naudotis tiems, kurie neturi
tam leidimo.
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Platforma 900 x 1040
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Platforma 900 x 1280
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Platforma 900 x 1480
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Platforma 1000 x 1280
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Platforma 1000 x 1480

BRĖŽINI   I



39

Platforma 1000 x 1980
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Platforma 1100 x 1480
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Platforma 1100 x 1580

BRĖŽINI   I



KELTUVŲ	PARDAVIMAS
Rimantas	Čiuplys

Projektų vadovas
El. paštas: rimas@paradis.lt
Tel. (8-37) 45 29 42, Fax. (8-37) 35 40 78

KELTUVŲ	SERVISAS
Vilniaus	regionas

Vaidas Bartkevičius
Vilniaus liftų serviso vadovas
El. paštas: vaidas@paradis.lt
Tel. (8-5) 213 03 47, Fax. (8-5) 264 08 73

Vladimir Roždestvenskij
Vilniaus liftų serviso priežiūros vadovas
El. paštas: vladimir@paradis.lt
Tel. (8-5) 213 03 47, Fax. (8-5) 264 08 73

Kauno	ir	Klaipėdos	regionai

Mantas Balsevičius
Liftų serviso vadovas
El. paštas: mantas@paradis.lt
Tel. (8-37) 45 29 42, Fax. (8-37) 35 40 78

SUSISIEKITE!	

/ParadisLietuva
paradis_uab
paradis-lietuva
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