
Zdrojový most TEYDE
Zdrojový most Teyde je pro svoji funkčnost a univerzálnost využíván v projektech 
s nízkým až středním rozpočtem, ve kterých je preferován tento typ produktu namísto  
lůžkové rampy. Hlavními, a pro uvedenou oblast použití potřebnými, vlastnostmi tohoto  
zdrojového mostu jsou přístup k pacientovi ze všech stran a možnost použití pohyblivého 
nosného systému pro umístění příslušenství a polic. 

• montážní konzole z extrudovaného hliníku 
• možnost instalace 5 nezávislých profilů, poskytujících prostor pro velké množství zařízení 
• elektrické přípojky a přípojky medicinálních plynů lze umístit jak v čelní, tak i v zadní části 
   zdrojového mostu
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Technická specifikace

Montážní konzole > Nesou, oddělují a vedou. Uvnitř montážních konzol jsou plynová a elektrická 
vedení.

Přívod energií > Teyde nabízí možnost využít pro elektrické a plynové přípojky čelní i zadní stěnu 
horizontálního profilu. Výstupy medicinálních plynů a elektrické zásuvky splňují lokální předpisy.

Design > Lineární design umožňuje uzpůsobit délku zdrojového mostu prostoru, který je aktuálně 
k dispozici. Možnost vytvoření jak individuálních, tak i společných zón JIP.
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Multifunkční horizontální jednotka > Jedná se o hlavní profil zdrojového mostu Teyde s následu-
jícími vlastnostmi:

• v těle profilu jsou umístěné elektrické zásuvky, výstupy medicinálních plynů, telekomunikační  
   konektory, přímé, nepřímé a noční osvětlení
• nese závěsy a příslušenství a umožňuje jejich pohyb

4.
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Závěsy > Závěsy mohou být vybavené pohyblivými policemi.
 
• otáčení závěsů 330°
• posun závěsu v profilu je omezen mobilními zarážkami
• posun závěsu a jeho otáčení lze ovládat manuálním mechanickým systémem

Wt – tzv. mokrý závěs (wet trolley) > Zkonstruován pro umístění mokrých prvků, jako jsou infuzní 
pumpy nebo kapačky. Za tímto účelem lze závěs vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako tech-
nické lišty, držáky kapaček apod.

Dt – tzv. suchý závěs (dry trolley) > Zkonstruován pro umístění příslušenství jako monitory, venti-
látory apod. Za tímto účelem jej lze vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako police, zásuvky, 
technické lišty, vyšetřovací světla atd.

5.
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Foto z realizací

Barevné varianty

• Pohotovostní nemocnice Gradno | Polsko  

• Nemocnice Vall d’Hebrón | Barcelona  

• Nemocnice Santa Lucia Viana Do Castelo | Portugalsko 

• Nemocnice Mollet | Barcelona

• Nemocnice J. Hradec Dětský pavilon | Česká republika

• Nemos Sokolov ARO | Česká republika

• Nemos Sokolov Iktová JIP | Česká republika

• Mulačova nem. Plzeň JIP | Česká republika   

Z našich referencí
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Hmotnost

Jednotka o délce ca. 2500 mm 60 kg

Montážní konzole 1500 mm 22,5 kg 

2 vertikální trubky pro umístění příslušenství 35 kg 

Maximální nosnost nosného systému 100 kg 

Nosnost police 30 kg 

Nosnost technické lišty 600 mm 10 kg

Nosnost technické lišty 300 mm 5 kg 

Instalace

Boční vzdálenost od zdi * 300 mm 

Čelní vzdálenost od zdi * 500 mm 

Doporučená výška od podlahy 1750 mm 

Šířka 260 mm 

Tloušťka 220 mm 

Technické lišty 25x10 mm 

* Vzdálenost umožňující otáčení policového / nosného sys-
tému.

Osvětlení

Standardní Kompaktní fluorescenční svítidlo 

Balast Elektronické: konvenční nebo 
tlumitelné 

Přímé osvětlení 1x24 W TC‐L 

Nepřímé osvětlení 2x36 W TC‐L 

(Jiné osvětlovací moduly dostupné 
na vyžádání) 

Materiály

Konstrukce Extrudovaný hliník (průměrná 
tloušťka 2,5 mm) 

Difuzory Polykarbonát 

Nosný systém pro  
police a příslušenství 

Hliník/AISI 304 s epoxidovým 
nátěrem 

Vertikální trubky Nerezová ocel 

Police Hliník 

Technické lišty Nerezová ocel

Technické údaje

Nosný systém pro příslušenství a police Teyde
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Kvalita

Produkty Tedisel splňují podmínky ISO 9001, ISO 13485, jakož i podmínky pro udělení označení CE.  
Naplnění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV RHEINLAND.
 
Tedisel, jako výrobce zdravotnických zařízení, je držitelem licence pro výrobce zdravotnických zařízení 
č. 6025, udělované Španělskou agenturou pro lékařské a zdravotnické produkty.

Všechny produkty, vyvíjené a vyráběné společností Tedisel, podléhají evropské směrnici 93/42/EHS. Mimo 
uvedenou směrnici došlo u všech zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpečnosti a elektromag-
netické kompatibility dle ISO 11197 a EN 60601.


