VEILIG EN BETROUWBAAR NAAR BOVEN!

WOONHUISLIFTEN
ZONDER SCHACHT OF PUT

Schachtloze
huisliften
Open cabine HLO-3000 en HLO-3500
De liften met halfopen cabine worden veel gebruikt door
personen die zittend gebruik maken van de huislift.
De halfopen cabine geeft een ruimtelijk gevoel, en is
optisch minder dominant aanwezig in de ruimte dan een
lift met dichte cabine.
De liftcabine wordt omhoog getild naar de 1e verdieping
middels geleiderails die overal in de woning kunnen
worden geplaatst. De lift is zowel aan boven- als
onderzijde voorzien van een vloerplaat die de sparing in
het plafond afdicht.
De bovenste rand van de cabine is voorzien van een
knelbeveiliging waardoor de lift onmiddellijk stopt zodra
de cabine ergens mee in aanraking komt.
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Woonhuisliften

De lift staat nooit in de weg

Overal te plaatsen

Het idee achter de schachtloze lift is erop gebaseerd

Door het unieke concept van de schachtloze lift kan

dat u de lift oproept als u deze wenst te gebruiken,

deze vrijwel overal worden geplaatst. Hoewel de twee

en daarna weer retour stuurt. Zo kunt u bijvoorbeeld

geleiderails van de lift meestal dicht tegen de wand

vanuit uw woonkamer rechtstreeks naar de slaapkamer

worden geplaatst, is dit niet perse noodzakelijk.

op de eerste verdieping. Eenmaal boven kunt u de lift
weer naar beneden sturen zodat u de ruimte in de

Ook het plaatsen van de geleiderails voor een

slaapkamer optimaal kunt benutten. De vloerplaat op

raampartij is mogelijk. Houd bij het bepalen van

de verdieping kan worden belast tot 250kg. Overdag

de positie van de lift niet alleen rekening met de

kunt u de lift op de verdiepingsvloer parkeren zodat uw

afmetingen van de lift en liftdeur maar ook met

ruimte beneden optimaal kan worden benut.

voldoende manoeuvreerruimte.
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Veilig en
betrouwbaar
Bediening
De huislift wordt geleverd met een geïntegreerd
bedieningspaneel dat naar keuze aan de linkerzijde
of de rechterzijde kan worden geplaatst. Zodra u de
lift bediend wordt de cabineverlichting geactiveerd en
lichten de bedieningsknoppen op. Na korte tijd gaat
deze verlichting weer uit. Standaard worden twee
handzenders meegeleverd waarmee de lift, inclusief de
elektrisch te openen deur (optioneel), op afstand kan
worden bediend.

Aandrijving
Het hydraulische systeem biedt belangrijke voordelen
ten aanzien van betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Bij het omhoog gaan van de lift wordt door een
moderne en stille pomp een hoeveelheid olie in de
cilinder gepompt. Bij het omlaag gaan van de lift loopt
de olie vrijwel geruisloos terug in de pomp. De lift
verbruikt, mede door het hydraulische systeem, zeer
weinig energie. De pomp heeft een compacte afmeting
(LxBxH=28x23x48cm) en kan op een afstand van
maximaal 8 meter vanaf de lift worden gepaatst.
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Woonhuisliften

Dichte cabine HLC-3000 en HLC-3500
De liften met dichte cabine kunnen zowel worden
gebruikt om in te staan als in te zitten. De HLC liften
zijn leverbaar in de maten Medium, Large en Extra Large
en daardoor tevens geschikt voor rolstoelen.Het grootste
model is zeer geschikt voor bijvoorbeeld kinderwagens
en rolstoelen, vergezeld door een ouder of verzorger.

Dichte cabine HLE-3000 en HLE-3500
De kleinste huislift met dichte cabine neemt erg weinig
ruimte in en is zeer geschikt om snel en veilig in staande
positie de hoogte naar de verdieping te overbruggen.
De HLE lift wordt gekenmerkt door een elegante afwerking zoals luxe uitgevoerde bedieningsknoppen, een
spiegel en binnenbekleding met keuze uit verschillende
kleuren.
De dichte cabines hebben een interne stahoogte van 200
cm. De veiligheidsplaat aan de onderzijde zorgt dat de lift
stopt zodra de plaat wordt ingedrukt en een beveiliging
aan de bovenzijde voorkomt dat de lift omhoog zal gaan
indien er zich iets of iemand op de vloerplaat bevindt.
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Technische
specificaties
Deskundige montage
Huisliften kunnen relatief snel en eenvoudig worden
geplaatst in vrijwel iedere woning. Uiteraard dient er eerst
een sparing in de verdiepingsvloer te worden gerealiseerd,
die later keurig door ons wordt afgewerkt. De lift wordt in
onderdelen aangeleverd en ter plaatse geassembleerd. De
kwaliteit van uw lift wordt dus in belangrijke mate bepaald
door de kwaliteit van de montage. Onze liften worden
daarom uitsluitend geplaatst door ervaren monteurs, die
door de fabrikant zijn getraind en gecertificeerd.

Noodstroom en nood-omlaag voorzieningen
Op het bedieningspaneel van de lift bevindt zich in
de cabine een noodstop schakelaar waarmee de lift
onmiddellijk kan worden stopgezet. In de cabine
bevindt zich tevens een nood-omlaag schakelaar die
kan worden gebruikt om de lift te laten dalen indien
er zich een technisch probleem voordoet met de
reguliere bedieningsschakelaar of elektronica.
Bij een ernstige storing kan de hydraulische pomp
handmatig worden bediend.
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Woonhuisliften

Toepassing

Vereiste plafondhoogtes open cabine

Vereiste plafondhoogtes dichte cabine

De lift is ontworpen, geproduceerd en geplaatst onder

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de open lift

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de dichte

de Europese Machine Richtlijn 2006/42/EG. De liften zijn

met maximale hefhoogte van 3 meter (model HLO-

lift met maximale hefhoogte van 3 meter (HLC-3000/

geschikt voor particulier gebruik en het overbruggen van

3000) bedraagt op de begane grond 185 cm, en op de 1e

HLE-3000) bedraagt op de begane grond 208 cm, en op

maximaal 1 verdieping (350 cm), uitsluitend binnen.

verdieping 205,5 cm.

de eerste verdieping 218 cm.

Liftdeur

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de open lift

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de dichte lift

Aan voorzijde, links- of rechtsdraaiend, handmatig

met maximale hefhoogte van 3,5 meter (model HLO-

met maximale hefhoogte van 3,5 meter (HLC-3500/HLE-

bedienbaar, optioneel elektrisch.

3500) bedraagt op de begane grond 210 cm, en op de

3500) bedraagt op de begane grond 222 cm, en op de

1e verdieping 229,5 cm.

eerste verdieping 231,5 cm.

Bediening
Paneel in lift, links of rechts, inclusief twee

Afmetingen huislift met open cabine Domilift® HLO-3000/3500 (lengte x breedte)

afstandsbedieningen.
Small

Maximale belasting
Maximaal 250 kg (snelheid: 6 cm per seconde).

Stroomvoorziening
230V / accu’s in cabine

Positie hydraulische pomp
Pomp direct naast de lift op begane grond, optioneel
maximaal 8 meter vanaf de lift, afmeting pomp
L x B x H = ca. 28 x 23 x 48 cm.

Binnenmaat

Buitenmaat

Lengte geopend

Netto Sparing

Ruwe Sparing

79 x 59 cm

109 x 72 cm

165,5 cm

108 x 75 cm

115 x 89 cm

Medium

118 x 74 cm

147,5 x 87 cm

219 cm

146 x 90 cm

153 x 104 cm

Large

123 x 79 cm

152,5 x 92 cm

229 cm

151 x 95 cm

158 x 109 cm

Extra Large

140 x 90 cm

169,5 x 103 cm

257 cm

168 x 106 cm

175 x 120 cm

Afmetingen huislift met dichte cabine Domilift® HLE-3000/3500 (lengte x breedte)
Wide

Binnenmaat

Buitenmaat

Lengte geopend

Netto Sparing

Ruwe Sparing

57,5 x 77,5 cm

92 x 90,5 cm

166,5 cm

90,5 x 93,5 cm

97,5 x 107,5 cm

Netto Sparing

Ruwe Sparing

Afmetingen huislift met dichte cabine Domilift® HLC-3000/3500 (lengte x breedte)
Binnenmaat

Buitenmaat

Lengte geopend

Wide

57,5 x 77,5 cm

92 x 90,5 cm

166,5 cm

90,5 x 93,5 cm

97,5 x 107,5 cm

Medium

114,5 x 72,5 cm

147,5 x 87 cm

219 cm

146 x 90 cm

153 x 104 cm

Large

119,5 x 77,5 cm

152,5 x 92 cm

229 cm

152 x 95 cm

159 x 109 cm

Extra Large

136,5 x 88,5 cm

169,5 x 103 cm

257 cm

169 x 106 cm

176 x 120 cm

Buitenmaat is inclusief bodemplaat gemeten vanaf de wand. Lengte geopend is geopende deur gemeten vanaf de wand. De ruwe sparing in het plafond
wordt voorzien van houten balken (190x70mm) t.b.v. bevestiging van de liftconstructie. Ruwe sparing is netto sparingsmaat verhoogd met 7 cm in de
lengte en 14 cm in de breedte. Bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7

Zweedsestraat 8 A 13

0570 62 44 62

7418 BG Deventer

info@domilift.nl

www.domilift.nl

